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 مقدمه

س  در سه   ؤم یالدیم 2019 سال  ماه نیواپ   کی در (IISS)راهبردی  مطالعات یالمللنیب س

  یحداقل منابع صرف » راهبرد یریکارگبه با توانسته  رانیاج.ا. که آورده یاصفحه  21۷ گزارش

  با و آمده رونیب روزیپ انه،ی خاورم ۀزدجنگ  ۀمنطق  یخاکساااترها از «یحداکثر منافع  جذب و

 و واشااانگتن با اسیق در ینظام اندک ۀبودج ،یدفاع -ینظام رهنامۀ داشاااتن اریدراخت وجود

س  یبرا. بردب شیپ خود نفع به را منطقه کیتیژئوپل یریدرگ و یباز ۀجینت اض،یر   نیا به دنیر

  ،یادساااته  یهاجمها( تهای  تاکتیک راهکنش همچون ،همگوننا ینظام  توان رانیاج.ا. ،هدف

  عربسااتان کهیدرحال. اساات کرده شاارفتهیپ را خود یبریسااا هایهحمل و پهپادها از اسااتفاده

ه خورد شااکساات ،یرنظامیغ هزاران کشااتار و منی جنگ در دالر اردهایلیم ۀنیهز با یسااعود

ست  ست  نیا گزارش ییانتها و جالب ۀجینت .ا سته  رانیا.ا.ج»: ا ست  توان  در ثرؤم نفوذ توازن ا

  یهایطراح از یحاک ایآس غرب ۀمنطق در تحوالت ریس«. دهد رییتغ خود سود به را انهیخاورم

ستکبار  ۀجبه مستمر  و وقفهیب گوناگون،   یساز توانکم و فیتضع  ای یساز خاموش هدف با ا

 خود اوج به ریاخ یهاسااال در یحال در هاتالش نیا .اساات مقاومت محور بابرکت ۀشااجر

  حال در شااجره نیا مقاومت، رزمندگان یهایجانفشااان و شااهدا خون برکت به که دهیرساا

شدن  هرچه و تنومندتر ست  پربارتر صوص  در یجد یمالتأت دیبا حال نیا با .ا   محور ۀندیآ خ

  نشد  غافل حوادث ریس  از تا داشت  لبنان و عراق یعنآن ی یاصل  کانون دو در ویژهبه مقاومت

مادگ  حفظ و رتیبصااا ،یراهبرد نشیب همواره و ندازۀ خ    در ها یآ   .باشاااد   ودباالترین ا

 و ریتصااااو دادها، ی رو روندها،   کنشبرهم زیاد برآیند   احتمال به   نده یآ معتقدند   پژوهان نده یآ

 بود، نخواهد ثرؤم ندهیآ یریگشااکل در یرسااازیتصااو ۀانداز به یعامل چیه و سااتهااقدام

سد یم نظر به نیبنابرا ستکبار  جبهه یهاتیاولو نیاول از یکی ر صو  ۀارائ، ا   از یرواقعیغ یریت

 و بیتخر جز به آن با یهمراه و اساات بحران و یثباتیب آن حضااورۀ جینت که اساات یرانیا

  داشااته ندهیآ از یبهتر درک تا کندیم کمک یپژوهندهیآ داشاات. نخواهدچیزی  چیه یرانیو

  مقاومت محور ۀندیآ تیوضع نیتبب دنبالهب پژوهش نیا. میبساز دیبا که گونهآن را آن تا باشیم

 .است لبنان و عراق در یاجتماع یهایناآرام بر دیکأت با
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 . کليات1

 . بیان مسئله1-1

نان،  و عراق تحوالت یبررسااا   یبرا همنطق  یتیامن ۀمجموع  بر اثرگذاری آن  لی دل به  لب

صم  ست یس  یراهبرد یهایساز میت ست  یضرور  رانیا.ا.ج یمل منافع حفظ و یخارج ا   .ا

سالم  انقالب یروزیپ س  غرب مهم ۀمنطق در را غرب ۀندیآ یا ش  با ایآ س    یچال سا   مواجه یا

شته  سال  یس  در و نمود صل  انیجر دو گذ ساس  ۀمنطق در را یا س  غرب یراهبرد و ح   ایآ

ست؛  داده شکل  ضور  با مقاومت محور یکی ا  و حماس عراق، لبنان، ه،یسور  ران،یاج.ا. ح

  عربسااتان، صااهیونیسااتی رژیم و کایمرآ تیمرکز با سااازش محور یگرید و منی تازگیبه

  که شده  موجب منطقه تاکنون یریگشکل  آغاز از گوناگون تحوالت و رییتغ .امارات ن،یبحر

 در گرچه ،2011 سااال از یعرب یهازشیخ وقوو. کنند یتلق «ناتمام یامنطقه» را نآ یبرخ

 بودهای اندازه به آن ۀگستر  و دامنه اما دارد؛ شه یر نیش یپ یخیتار یهاانیجر و روندها بطن

 جنگ  از پس آنچه  مشاااابه د،ی جد «یخیتار ندیفرا» کی  شاااروو عنوانبه آن از توانیم که

 همچون مهم اریبساا مسااائل در ها،زشیخ نیا از یناشاا آثار. کرد ادی داد، رخ اول یجهان

  ،یامنطقه یابتین یهاجنگ ،یاس یس  هایهدف یبرا سم یترور یریکارگبه افراط، و خشونت 

  دیجد طیشرا  به دادن شکل  یبرا تالش و یالمللنیب یهاقدرت نینو و سنتی  یهارقابت

 (53:1396 ،یموسو  و یتراب .است  مشاهده  قابل منطقه، مهم یکشورها  توسط  راهبردی و یاس یس 

  مبارک تونس، در یعل بن حکومتیافتن  انیپا به 2011 هیفور درمنطقه  یاساایساا تحوالت

صر  در شانه  دیجد طیشرا  در و شده  منجر منی در صالح  عبداهلل یعل و م  و یفرهنگ یهان

  مرکز در قدرت ۀمعادل ی،اهیحاش گرانیباز. برخوردارند تریمحور ینقش و گاهیجا از یتیهو

 مداخله در امور داخلی کشااور دیگر(یی  اصاال عدمایوسااتفال یهاجلوه و کرده دگرگون را

  تی هو یالملل نیب دی جد  طیمح در. اند داده دسااات از را خود کارکرد   ،تی حاکم  و قدرت 

  از ییها جلوه ط،یشااارا نیا در. کند یم فا یا نقش ییخردگرا و ییگرااثبات  عصااار از فراتر

ته  شاااکل  یامنطقه  یها طیمح در «یژئوکالچر »ی ها یدگرگون   تعارض  یها نه یزم که  گرف

  ییهامؤلفه به توانیم فضاااا نیا در .اسااات آورده فراهم گریکدی هیعل را مختلف یروهاین
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  از یناشاا مقاومت ییارویرو ۀمنزل به روند نیا. داشاات اشاااره «مقاومت کیژئوپلت» مانند

ست یس  بر یمبتن یالگوها با تیهو ضع  حفظ ا ( 1۷5:1390 علیدادی، رود.شمار می به موجود و

 و یراهبرد یباز قواعد رییتغ مفهوم به عهیشاا کیتیژئوپل گسااترش و ظهور رساادیم نظربه

  از منبعث دیجد ۀموازن نوو هر یریگشاااکل و اساااتغرب آسااای ۀمنطق در یسااانت یتیامن

سبات  و رفتارها نوو بر عهیش  کیتیژئوپل شورها  منا ست  یالگو و منطقه یک شمن  و یدو  ید

  که اسااات یمهم نکات از یکی نیا (9:1394 ،ی و کشااااورز مقدمآدم .گذاردیم یجد اثر هادولت

  انی جر مورد در آنچه  رسااادیم نظر به  .اسااات نموده چندان  دو را مقاومت   محور تی اهم

  دیبا وستیپ وقوو به مصر مانند منطقه یکشورها از یاپاره در آن ۀمصادر و یاسالم یداریب

  ریمساا مقاومت، محورۀ ندیآ در ثرؤم یرهایمتغ و عوامل یبررساا با تا گرفته قرار ساارمشااق

  ریساا یطرف از .نشااود رییتغ و نقصااان دچار محور نیا یواقع ییگرااسااالم انیجر حرکت

فاق  و حوادث قه  نیا در ها ات نان  و عراق کشاااور دو به ویژه  منط جه  با  لب که  به  تو   از آن

  نیبنابرا .است  شتر یب یبررس  ازمندین و توجه قابل باشند یم مقاومت محور یاصل  یهاگاهیپا

 بر دی کأت  با  منطقه  در مقاومت   محور ۀند یآ تی وضاااعتبیین  پژوهش نیا یاصااال ۀل  مسااا

 .است لبنان و عراق در یاجتماع یهایناآرام

 

 . اهمیت و ضرورت تحقیق1-2

عنوان خط اصاالی ایسااتادگی در مقابل مسااتکبران عالم در   محور مقاومت هم اکنون به

های بزرگ برای کاهش سطح و عمق   چینی قدرتغرب آسیا بوده که هر روز شاهد دسیسه    

  قدرت و اثرگذاری خود در منطقه اساات. از این روساات که انجام تحقیقی در خصااوص  

ضع  شور مهم     بر دیکأمحور مقاومت در منطقه با ت ۀندیآ تیو صلی آن یعنی دو ک ستگاه ا   خا

باشاااد. عدم توجه به      ی آنها پر اهمیت می  اجتماع  یها یناآرام ویژه از بعد  به  عراق و لبنان 

موضاااوو مهم آیندۀ محور مقاومت و عوامل اثرگذار بر آن به ویژه پس از ترور سااارداران         

سااازی کشااورهای محور  انی و شااهید ابومهدی المهندس و بی ثباتمقاومت، شااهید ساالیم

های مورد توجهی به میزان و محل تأثیر آساایبمقاومت و مقصاار جلوه دادن ج.ا.ایران و بی
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های منطقه مانند مصر را   ای از حرکتتواند نتیجۀ ناکامی بیداری اسالمی برای پاره بحث می

ها نبود. تحلیل عوامل موثر،  انحراف در انتظار آنبه دنبال داشااته که فرجامی جز مصااادره و 

با  مواجهه گیری آیندۀ این محور وتواند در شاااکلها و عوامل کلیدی میمتغیرها، پیشاااران

سته      شای سازش نقش  شور را در بهره   محور  شته و ک آمیز آن برداری از نتایج موفقیتای دا

 متصور شد: ستمیستوان برای مییاری نماید. با انجام این تحقیق دستاوردهای زیر را 

 ؛محور مقاومت ریپذاثرگذار و اثر یرهایمتغ نییو تع ندهیآ تیوضع نیتبب( 1 

با ارائۀ تصویری    استکبار در مقابل محور مقاومت  ۀجبهۀ ندیآهای ( شناسایی سیاست    2 

شترک و  ریگشکل کالن که موجب  ست یس یی در بین بازیگران و افزاهمی درک م   گذارانا

 این حوزه خواهد شد؛

 ؛جبهه استکبارۀ ندیآ یهااستیس( کمک به اتخاذ تصمیم صحیح برای مواجهه با 3 

شی برای   4  شتوانۀ علمی و پژوه ضع  نییتب( فراهم آوردن پ محور مقاومت با  ۀندیآ تیو

شی در این حوزه را نیز      که زمینۀدر عراق و لبنان  یاجتماع یهایبر ناآرام دیکأت سعۀ دان تو

 ؛آوردیمراهم ف

 ؛عراق و لبنان افزایش کارآمدی نظام در ی وگذاراستیس( کمک به بهبود فرایند 5 

 شود:میایران .ا.جبا عدم انجام این تحقیق پیامدهای  تبعات( زیر دامنگیر نظام 

تواند باعث ابهام در میمحور مقاومت در عراق و لبنان  ۀندیآ تیوضااع نیتبب( فقدان 1 

 مسائل در این حوزه شود؛مسیر شناخت 

شناخت        2  سب برای  ستر منا شدن این تحقیق، ب صورت انجام ن و جامع   جانبههمه( در 

 .گرددینممسائل در این حوزه فراهم 

 

 . پیشینة تحقیق  1-3

با عنوان   یادر مقاله (1398  «پور اصاالمیرح رجیا و ینیرحساایمحساان مدیساا( »1 

  ،«رفت از آنهابرون یراهبردها و عراق و هیسور  یهادر بحران رانیا یروشیپ یوهایسنار »

گذشااته و  یبر روندها هیو عراق، با تک هیتحوالت سااور ۀنانیبو واقع یلیتحل یبررساای برا
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 ۀندیآ یاحتمال یوهایساانار ،غرب آساایا ۀمنطق یهاتیو عدم قطع بحرانی هاحال، پیشااران

  لیدهد که احتمال تشااکیپژوهش نشااان م نیای هاهافتی. دنمودن میترساارا دو کشااور  نیا

و منسجم همراه با تهدیدها   متحد است؛ البته عراق شتریحکومت متحد و منسجم در عراق ب 

صت  سا  یبرا یامنطقه یهاو فر شور خواهد بود. با  نیا گانیهم و  هایبندبه قطب توجه ک

حکومت   لیتشک  دارد و احتمال یتردهیچیپ تیکشور وضع   نیا ۀندیآ ه،یقوا در سور  ۀموازن

 (284:1398، پور اصلمیرح و ینیرحسیم است. شتریکشور ب نیدر ا یفدرال

  یپژوهنده یآ» ای با عنوان در مقاله   (1396«  یریبصااا یو محمدعل  یزهرا آقامحمد  ( »2 

پرسش    نیپاسخ به ا  ی، در پ«سم یمقابله با ترور یروندها لیتحل نده،یسه دهه آ  یط انهیخاورم

  توانیم یمحتمل و مطلوب ۀندی، چه آایدر غرب آس  یست یترور یهاکه با توجه به تدوام بحران

  تیتقو هایویسااانار ،کرد میترسااا یالمللنیدر ساااطح ب سااامیترورمقابله با  یروندها یبرا

  تریجد یرهبر یهایژگیبا و سام، یدر مبارزه با ترور یالمللنیب ۀو انساجام جامع  یهمبساتگ 

راهبرد   یریگشااکل ،ساامیحقوق بشاار در مبارزه با ترور تیتعهد به رعا ،سااازمان ملل متحد

مجازات عامالن اقدامات   یبرا یالمللنیب یفریک وانید تیصااالح رشیپذ ،منسااجم یاتیعمل

و نتیجه گرفته  را ارائه نموده  ندهیآ ۀدر سه ده  یو عدالت اقتصاد  یبرابر تیو تقو یست یترور

سوی         روابط مورد  شور به یکدیگر با پرداخت هزینۀ باالتر از  شتر دو ک شاره به دلیل نیاز بی ا

 (88:1396ی، ریو بصی  آقامحمدعربستان ادامه خواهد یافت.

  یروشیپ یوهایساانار» ای با عنواندر مقاله (1396«  یقربان دیو سااعمنتظران  دیجاو( »3 

ۀ  تبیین سااناریوهای آیند در «رانیا.ا.ج یتیو امن یالمللنیب ی،حقوق یدورنما لیعراق و تحل ۀندیآ

گیری مناطق  سااناریوهای تحوالت آتی عراق عبارتند از: سااناریوی بازپس معتقدندبحران عراق 

آمیز، عادالنه و دموکراتیک قدرت در عراق  عراق  اشغال شده از دست داعش و تقسیم مسالمت     

متحد   اقراق و افزایش قدرت ملی عراق  عرسناریوی اتحاد میان اقوام و مذاهب ع  ْدموکراتیک(

سنی  هاسناریوی افزایش اختالف ، و قدرتمند( آغاز جنگ   ها و کردها ومیان حکومت مرکزی، 

سترده در عراق  عراق درگیر جنگ داخلی(  سه       و  داخلی گ سیم عراق به  سناریوی تجزیه و تق

سناریوه     شکل  عراق تجزیه  سی تأثیرات هریک از این  ضعیت و دورنمای   شده(. در برر ا بر و



   1400تابستان ، ۷4، شمارۀ نوزدهمفصلنامۀ علمی راهبرد دفاعی، سال   

ایران،  ج.ا.ترین سااناریو برای ایران، مشااخش شااد که مطلوب .ا.و امنیتی ج لمللیاحقوقی، بین

 (۷4:1396،  منتظران و قربانیسناریو عراق دموکراتیک است.

انقالب اسالمی و ژئوکالچر مقاومت   »ای با عنوان ( در مقاله1390«  شهربانو علیدادی ( »4 

ست بین    سیا ست در    « المللدر  سالمی در جریان مقاومت پرداخته و معتقد ا به تأثیر انقالب ا

حکومت بن  یافتن انیبه پاکه  2011 هیدر فور غرب آساایا و شاامال آفریقا یاساایتحوالت ساا

صر و عل  یعل صالح در   یدر تونس، مبارک در م شد  منیعبداهلل  شانه  ،منجر  و  یفرهنگ یهان

مانند   ییهاتوان به مؤلفهیفضااا م نیدر او  تر برخوردارندیمحور یو نقشاا گاهیاز جا یتیهو

با  تیاز هو یمقاومت ناشااا ییارویرو ۀروند به منزل نیمقاومت اشااااره داشااات. ا کیژئوپلت

 (1۷5:1390، علیدادی رود.شمار میبهحفظ وضع موجود  استیبر س یمبتن یالگوها

سی   جواد علی( »5  سجاد قیطا پژوهی بحران  آینده»با عنوان  ای( در مقاله1396«  پور و 

در بحران   ریدرگ گرانیباز درکنار تحلیل« یسااناریونویساا ۀامنیتی سااوریه بر پای -ساایاساای

  یوهایساانار میو ترساا نییمنظور تبه ب یالمللنیو ب یامنطقه ،یدر سااه سااطح داخل هیسااور

نار ، بحران نیا ۀند یآ یمختلف برا خالف ی ها گروه گرینابودی داعش و د  یویپنج سااا   م

سقوط حکومت بشار اسد و شروو       ه،یسور  یۀتجز ،یحکومت بشار اسد، تداوم جنگ داخل  

ئه نموده و  ی راامنطقه  جنگ  کی  نار  نیمطلوبتر ارا  ،یو متحدان داخل  کا یآمر یبرا ویسااا

 (231:1396ی، طاسیقو پور یعل اند.عنوان داشتهبشار اسد  حکومت سقوطی را المللنیو ب یامنطقه

سم ( »6    یروشیپ یوهایسنار »ای با عنوان در مقاله( 1396«  یو مژگان موسو  یتراب قا

در  یکه از آغاز تحوالت عرب گوناگونی یهابحران انیاز م ندمعتقد «رانیا تیو امن هیسااور

ته، بحران ساااور      نیا کل گرف قه شااا ت به  هی منط عادل  یمرکز ۀعنوان هسااا  بین یو اهرم ت

عنوان متحد راهبردی  به هیسااور یاتیح تیاهم منطقه اساات. دیو جد میقد یهایبندصااف

شده که آ   رانیا.ا.ج ضوو   نیا ۀندیسبب  شور در رأس مو   رانیاج.ا. یبرا تیاهم های دارایک

سنار  یریگ. با بهرهردیقرار گ سور  یاحتمال یهاندهیآی، س یونویاز روش  در قالب   هیبحران 

مورد بررسی قرار گرفته    رانیاج.ا.ملی  تیآن بر امن پیامدهایمحتمل و ممکن و  یوهایسنار 

 (53:1396، موسویو  ترابی است.
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سالمی  بیداری» عنوان ای بامقاله( در 1391«  صالحی  حمید( »۷   نوین نظم تکوین و ا

سالمی در منطق « خاورمیانه در ایمنطقه نوین  عربی بر نظم ۀبه تبیین تأثیر تحوالت بیداری ا

 مقاله، سااه سااناریو یا  ۀپردازد. مطابق فرضاایمی آساایاغرب ای و در حال ظهور در منطقه

  که ای در روند بیداری اسالمی وجود دارد انداز محتمل و ممکن برای نظم نوین منطقهچشم 

اخوانی.   گراییگرایی ساالفی و نظم اسااالمگرایی انقالبی، نظم اسااالمنظم اسااالم عبارتند از:

یت سااالفی،  ن  الگوی نظم مطلوب روا یت اخوانی،   ۀمواز به نوعی    قواسااات. روا گرایش 

سرت » ست های بزرگ منطقهقدرت «کن تا نظم و امنیت   ای دارد و روایت انقالبی نیز بر آن ا

 (۷9:1391ی، صالح .جمعی چندجانبه برقرار کندهمدیریت دست راهای را از منطقه

  تیامن یپژوهندهآی»ای با عنوان مقاله( در 1395«  یقربان دیسااع و منتظران  دیجاو( »8 

 با «عراق یداخل یهاو بحران یارضاا تیتمام ،یکیدر بسااتر تحوالت ژئوپلت رانیا.ا.ج یمل

  تیتمام ،یکیتحوالت ژئوپلتۀ پژوهانندهیآ یوهایساانار راتیثأپژوهش که ت یال اصاالؤساا

ض  س    یار ساختار  س یو  شد یچه م رانیا.ا.ج یمل تیامنۀ در عراق بر حوز یا با دو روش  ،با

  یوهایسنار  ۀارائ زیمحتمل و ن یهاندهیآ فیضمن توص   ینگارویبر سنار  یمبتن یپژوهندهیآ

ص  تحوالت عراق، ۀندیآ بر  وهایسنار  نیا از کیهر راتیثأت نیبه تبب یلیتحل یفیبا روش تو

 (144:1395ی، قربان منتظران و .دازدپریم رانیاج.ا. یمل تیامن ۀحوز

عراق  ۀ ندیآ» ای با عنواندر مقاله( 139۷  «یزدانی یو احسان خسبان   یتاج خسرو ملک( »9 

  یبا طراح  و درا دار یاکننده نییو تع یدی عراق نقش کل ند معتقد « مربوط به آن  یوها یو سااانار 

سه   کشور به   نیا ۀندیآ ،یآت ۀکشور عراق در ده  یۀعدم تجز ای هیتجز ۀبارمحتمل در یهاویسنار 

  یویساانار ،در عراق یجنگ داخل یویساانار، عراق یۀتجز یوی: ساانارشااودیم ینیبشیشااکل پ

س  سند که بر مبنا یم جهینت نیبه ا سندگان یقدرت. نو کیعادالنه و دموکرات میتق   یوهایسنار  یر

 (121:139۷ ی،زدانی یخسبانی وخسرو نخواهد شد. سریعراق م یۀتجز یآت ۀده، در شدهبیان

  یپژوهنده یآ» با عنوان  ایدر مقاله   (139۷«  ی و همکاران مساااعود اخوان کاظم ( »10 

فنون از  یریگبا بهره « ای در غرب آسااا یاآنها بر منازعات منطقه     ریو تاث  یریتکف یها گروه



   1400تابستان ، ۷4، شمارۀ نوزدهمفصلنامۀ علمی راهبرد دفاعی، سال   

به  ،هاکنش روندها و پیشااارانبرهم راهو از  یپژوهشاااامل روند یپژوهندهیآ ی(هاکیتکن 

   :اندی زیر پرداختهوهایسنار ایجاد

شکل  یریتکف یهاکامل گروه ینااااابودشامل   مطلااااوب یهاویساااانار  . 1   یریگو 

،  قدرت میتقسااا الگویمنازعه بر اسااااس  ریدرگ یدر کشاااورها کیدموکرات یهاحکومت

 ی؛عرب یاسالم یجمهوری حکومت الگویشدن و حاکم یریتکف یاهاگروه یسرکوب موقت

  لیتشااک یدارهیاز داع یریتکف یهاخارج شاادن گروهشااامل  محتمل یوهایساانار. 2

  گرانیباز یریگبحران و شکل  ریدرگ یکشورها  ریو سا  یبیعراق، ل ه،یسور  یۀتجز، حکومت

 دولت کردستان(؛ لیمعادالت منطقه  تشک نۀدر صح دیجد

سالم حکومت  یمدع یریتکف یروهاین یشرو یپشامل   ممکن یویسنار . 3 سخ  یا   ریو ت

 (192:139۷ی و همکاران، اخوان کاظم .شتریب یهانیسرزم

بحران  »ای باعنوان ( در مقاله1395«  صااادقی و کامران لطفی الدینساایدشاامس ( »11 

ظه     حاف جدال ژئوپلیتیکی محور م با محور اساااالمی   یمن،  هاجم       « کاری  لل ت کاوی ع به وا

عربسااتان سااعودی به گسااترش اسااالم شاایعی در یمن پرداخته و فرضاایۀ پژوهش خود را  

ستان ساز موازنه سبات قدرت منطقه  در ی عرب ضع  وی امنا از راه تهاجم   ر مقاومتمحو فیت

 (42:1395 صادقی و لطفی، قرار داده است. منبه ی

 

 تحقیق یها. سؤال1-4

 اصلي . سؤال1-4-1

چگونه   لبنان و عراق در یاجتماع یهایناآرام بر دیکأت با مقاومت محورۀ ندیآ تیوضااع

 باشد؟می

 
 فرعي یها. سؤال1-4-2

  یها  یناآرام  بر دی کأت  اب  مقاومت   محور ۀند یآ های دی تهد  در ثرؤم یاصااال یرها یمتغ( 1 

 اند؟کدام لبنان و عراق در یاجتماع

 اند؟کدام هاشرانیپ و یدیکل عوامل تیاولو و تیاهم( 2 
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 تحقیق یها. هدف1-5

 اصلي . هدف1-5-1

  عراق در یاجتماع یهایناآرام بر دیتاک با منطقه در مقاومت محور ندهیآ تیوضااع نیتبب

 .لبنان و

 
 فرعي یهاهدف. 1-5-2

   بر دیکأت با مقاومت محور ۀندیآ یتهدیدها در ثرؤم یاصااال یرهایمتغ ییشاااناساااا( 1 

 ؛لبنان و عراق در یاجتماع یهایناآرام

 .هاشرانیپ و یدیکل عوامل تیاولو و تیاهم ییشناسا( 2 

 

 تحقیق روش. 1-6

«  اکتشافی -آمیخته »و از نظر رویکرد، « کاربردی -ایتوسعه»پژوهش حاضر به لحاظ هدف، 

های  بوده و از روش تحلیل تأثیرات متقابل از روش« تحلیلی -توصاایفی» پژوهش اساات. روش

ستخراج  آینده ست      اثرگذار و اثرپذیرمتغیرهای پژوهی برای ا شده ا ستفاده  شتر . ا های  روش بی

با موضوو را    های مرتبطپیشران  ،وقایع و یا بررسی رویدادها  بینیپژوهی برای پیشتحلیلی آینده

  ،روش تحلیل اما به هر حالنمایند، داده و ارزیابی می مورد بررسی قرار به صورت مستقل از هم

بینی  ای از رویدادهای مورد پیش  متقابل برای تحلیل احتمال وقوو یک رویداد در مجموعه        ریثأت 

 مراحل انجام این پژوهش عبارتند از:( 69:1394 حاجیانی و همتی، .است

بر اسااااس نظر خبرگان و  STEEP یها در الگو شااارانیو پ یدی کل یرها یمتغیین ( تع1 

 شده؛ یآورگرد اتیادب

به     با نظر خبرگان    رها یمتغ وزن( تعیین 2  واساااطۀ    و تعیین میزان تأثیر متغیرها بر یکدیگر 

 پرسشنامه؛

 در ماتریس بولین؛ «یریپذاثر»ها ستون یرهایو متغ «گذاراثر»سطور  هایریمتغ( ترسیم 3 

 ای «یوابساااتگ» زانیو جمع ساااتون م «یشااارانیپ» زانیم فیرد م جمعیترسااا( 4 

 ؛«یریپذاثر»



   1400تابستان ، ۷4، شمارۀ نوزدهمفصلنامۀ علمی راهبرد دفاعی، سال   

در  دادهایروی و وابستگ تأثیر زانیمها به واسطۀ به کمک داده« نقشه دکارتی » میترس ( 5 

 «.بولین»ماتریس 

 «.مکمیک» افزارنرم ی بادیکل یرهایمتغ ( تعیین6 

شاف       ساس مطالعۀ ادبیات و اکت شتر بر ا ست بهجامعه آماری تحقیق که پی شامل    آمدهد

صد آموختگان، خبرگان، کارگزاران و دانش سی     حوزۀ امنیت، آینده انیمت سیا پژوهی و علوم 

سی      شنا صیلی دکتری و کار ش با مدرک تح سی، روابط بین     ار سیا سائل  شنا با م الملل و د و آ

نفر از این جامعه که به      12غول فعالیت بوده و با حجم نمونۀ     امنیتی و در این حوزه مشااا

ند. یادآور می  برفی گزینش شااادهصاااورت هدفمند کیفی و گلوله     شاااود قاعدۀ کلی در   ا

ستفاده از حجم  تحقیق ست و برای تعیین حجم نمونه می  20تا  1های کیفی، ا توان با تایی ا

 (253:1390 لیوننبرگ، برد.های مشابه نیز بهره مرور ادبیات و از تحقیق

 

 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 هاروش و میمفاه ،يپژوهندهيآ. 2-1

پژوهی علم و هنر شااناخت و ساااخت آینده به کمک رصااد و شااناخت تغییرات و    آینده

 و تغییرات تغییرسااازها با هدف بیشااینه کردن منافع مادی و معنوی کنشااگر اساات. با افزایش 

سنگین   و نبوده کشورها  نیاز جوابگوی ریزیسنتی برنامه  هایروش به اتکا ها،دگرگونی  سایۀ 

 در آینده بینیپیش کرده که ای دگرگونگونهبه وضعیت را ها،ناپیوستگی ظهور و هاقطعیت عدم

 آینده، تحوالت روند در عامالنه از سویی، حضور   رسد. نظر می به امری مشکل  پرتحول، دنیای

در   کنشگری  امکان است تا  پژوهانهآینده رویکردی نیازمند ها،فرصت  افزایش تهدیدها و کاهش

پژوهی دانش تحلیل، طراحی و آینده( ۷2:1395 رشیدارده و خزایی،  سازد. می فراهم را آینده رخدادهای

ناموجودی بنام آینده چگونه  ۀ آموزد در مواجهه با پدیدکه به ما می آینده است ۀبرپایی هوشمندان

  زین «یساختار  لیتحل» یکه گاه «متقابل آثار لیتحل»روش  (2:1395پور،  نجفی و خالقی.برخورد کنیم

  ،ارده و خزاییدی رش .است  دیو رفتارها مف رهایمتغ دها،رون انیروابط م ییشناسا   یبرا شود، یم دهینام

اصل    نیبر ا افتیتوسعه   «گودهمیشل  »توسط   «مککیم»افزار روش که با ابداو نرماین  (۷۷:1395
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ی  انی حاجند.مربوط دادهایها و روشرفت یر پیها به سا شرفت یو پ دادهایاستوار شده که در عمل رو  

که هر   یریپذاثرو  یگذاراثر زانیم به با توجهی به دسااات آمده رهایمتغ انواو (20:1395 ،و همکاران 

 ، عبارتند از:رندیگیدر نمودار قرار م یدر مکان خاصیک 

شند یم ریپذاثر کمتر و بوده گذاراثر شتر یب رهایمتغ نیا :گذاراثر یرهایمتغ( 1    نیبنابرا. با

  باشند، یم هالفهؤم نیتریبحران گذار،اثر یرهایمتغ. دارد یبستگ  رهایمتغ نیا به شتر یب ستم یس 

.  است مهم اریبس رهایمتغ نیا بر (کنترلواپایش   زانیم و آنها به وابسته ستمیس  راتییتغ رایز

 .نمودارند یغرب شمال قسمت در رهایمتغ نیا

س  صورت هب همزمان رها،یمتغ نیا ( متغیرهای دووجهی:2  س  و ریپذاثر اریب   گذار،اثر اریب

  یداریپا عدم با آنها عتیطب و نمودارند یشرق  شمال  قسمت  در رهایمتغ نیا. ندینمایم عمل

 (8۷:1395 ،ییخزا و داردهیرش .است ختهیآم

  که نمودارند یشرق  جنوب قسمت  در وابسته  یرهایمتغ اثرپذیر یا وابسته: ی رهایمتغ( 3 

 .هستند ستمیس یخروج و دارند ییباال اریبس یریپذاثر و نییپا یگذاراثر

ستقل  یرهایمتغ( 4  سمت  در رهایمتغ نیا: م س  ارتباط و گرفته قرار نمودار یجنوب ق  اریب

 .دارند ستمیس با یکم

  صورت  به توانندیم و نمودارند ثقل مرکز یکینزد در رهایمتغاین  . متغیرهای تنظیمی:5

 (۷:1392 ،یربان .کنند عمل هیثانو سکیر یرهایمتغ ای و فیضع هایهدف ه،یثانو اهرم

 

 

 

 

 

 
 

 

 (5:1392 ربانی، (: نقشة دکارتي جانمايي متغیرها.1شکل شمارة )

 تنظيمکننده

 ریسک و شرط

 متغيرهای قابل حذف و کم اثر

اث
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ذا
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 اثر پذیری

 وجهیمتغیرهای دو

 ورودی

اثرگذارمتغیرهای   

 خروجي

وابستهمتغیرهای  مستقلمتغیرهای    
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یداری   میزان از حاکی  ،در نمودار متغیرها  پراکنش و توزیع چگونگی یداری    یا  پا پا   نا

 برخی یعنی است؛  انگلیسی  L صورت  به متغیرها پایدار، پراکنش سیستم   در .است  سیستم  

 .هستند باال گذاریاثر دارای متغیرها

 

 

 

 

 (: سیستم پايدار3شکل شمارة )    (: سیستم ناپايدار2شکل شمارة )      
 (29:1394 موالیی و طالبیان،           
 

 هابیآس و اعضا مقاومت، محور. 2-2

سالمی  انقالب پیروزی ساالری  نظام آمدن کار روی و ایران ا آثار  ایران، در دینی مردم

سیاری  سی   رفتار بر ب شورهای   سیا سلمانان ک شته  بر جای منطقه م ست  گذا  هایسال  در .ا

 این در الگو یک عنوان به ایران اسالمی  انقالب منطقه، در اسالمی  بیداری وقوو با نیز اخیر

 :نمود تعریف ج.ا.ایران برای را نقش چهار توانمی راسااتا در این و شااده مطرح تحوالت

سازی،  شی،  الگو صادقی و لطفی،  موانع. و رفع حمایت امیدبخ در ارتباط با چگونگی   (5۷:1395 

صطالح محور مقاومت روایت گیری و بهشکل  های گوناگونی وجود دارد؛ برخی کارگیری ا

  لیبیایی ۀبار توسااط روزناماصااطالحی ساایاساای اساات که نخسااتین محور مقاومتمعتقدند 

  2002در سااال  جورج دبلیو بوش «تمحور شاارار» در مقابل اصااطالح« الزحف األخضاار»

نام  « محور شااارارت»ها با عنوان از آن جمهور آمریکارئیس که کشاااورهایی که مطرح شاااد

گری بر در مقابل آمریکا و تالش آن برای سلطه« محور مقاومت»برد، در اصل کشورهای می

رود. برخی نیز ریشااۀ آن را در مقاومت لبنان و جریان مقابله با شاامار میبهسااایر کشااورها 

گذاشته شد. در   دانند که توسط امام موسی صدر و شهید چمران بنیان     رژیم صهیونیستی می  

هایی وجود دارد، اما آنچه امروز مشااخش اساات اینکه   مورد اعضااای این محور نیز بحث

اهلل یمن و .ا.ایران و حضااور شاایعیان لبنان و عراق، سااوریه، انصااار  ج جریانی با محوریت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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های  تالش( 24:139۷ قاسمی،  دهند.های مقاومت فلسطین، اجزای این محور را تشکیل می  گروه

زش به صااورت عمده بر نقاط ضااعف کشااورهای عضااو و با تکیه بر مسااائل و محور سااا

یابد، بنابراین، توجه به مسااائل و مشااکالت  مشااکالت داخلی آنها آغاز شااده و توسااعه می

ست.       ضروری ا ضا و واکاوی دالیل و راهکارهای مقابله امری    گریپرداختن به دداخلی اع

س با توجه به گستردگی آنها  کنشگران محور مقاومت  نبوده و فقط به عراق   قیتحق نیا ۀل ، م

 شود.و لبنان پرداخته می

 
 . عراق2-2-1

شتراک      شترین ا سایه، بی شورهای هم ایران دارد و ژئوپلیتیک و .ا.را با جها عراق در بین ک

شود؛   مهم تلقی می.ا.ایران تمامیت ارضی این کشور به هر سرنوشتی که مبتال شود، برای ج      

ایران را به ج.ا.المللی و امنیتی تواند جغرافیای ساایاساای و دورنمای حقوقی بین چرا که می

حملۀ   با  (۷4:1396،  منتظران و قربانی .تحت تأثیر قرار دهد   عبارتی  شااادت تهدید یا تقویت و به     

شغال  به و عراق شد  سرنگون  بعثی رژیم 2003 مارس در آمریکا نظامی  آمریکا نظامی ا

 در توجهی قابل نفوذ نیز ج.ا.ایران کشور، این در شیعه  محور رشد  و عراق با اشغال  .درآمد

با وجود تالش عربسااتان و به  2005پیدا کرد. به قدرت رساایدن شاایعیان در سااال   عراق

خیز عربستان   رسمیت شناختن این دولت از سوی آمریکا و مجاورت شیعیان با مناطق نفت    

های مرتبط با قدرت     های دیکتاتور منطقه و نیز چالش    حکومت و احتمال بروز چالش برای   

های نظامی ج.ا.ایران و آمریکا  های مرتبط با توسااعۀ تنشای ج.ا.ایران و معضاالیافتن منطقه

صحنۀ عراق که منطقه را تا بروز یک درگیری نظامی همه  جانبه پیش برده بود، همگی از  در 

عنوان متغیرهای کلیدی همواره بر وسااعت و ا بههمسااائلی بودند که توانسااتند در این سااال

ای این کشاااور بیفزایند.آشاااکار اسااات پس از تولد داعش و های ملی و منطقهدامنۀ بحران

سرویس   سعۀ تهاجمی آن،  ستان از    تو سوریه و عرب های اطالعاتی غربی و عربی در عراق و 

در کنار دخالت    (14:1394دم،  آدمی و کشااااورز مق های مالی و تجهیزاتی دریغ نکردند.   انواو کمک 

بین عراق و آمریکا    2011و  2008های امنیتی  ای، توافقنامه  ای و فرامنطقه های منطقه  قدرت 

شاری آمریکاییان و      ست شترکی    8در ارتباط با پوشش هوایی عراق و ارائۀ خدمات م پایگاه م
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ارزه با داعش  به بهانۀ مب 2014و سااپس بازگشاات آنها در   2011که پس از تخلیۀ عراق در 

ایجاد شاااد، در عمل بر پیچیدگی اوضااااو اثر زیادی گذاشااات، چرا که در بدو امر به نظر  

رسااید حضااور نظامیان آمریکایی به چالشاای برای دولت عراق تبدیل نخواهد شااد، اما   می

ستفاده آمریکا از عراق به  ضای       ا سخت با اع صد ج.ا.ایران و برخورد  عنوان پایگاهی برای ر

های حشاادالشااعبی و ساارانجام ترور فرماندهان   های مکرر به پایگاهو حمله محور مقاومت

حشاادالشااعبی، خروج آمریکا را به یک مطالبه تبدیل نمود که به دلیل شاارایط میدانی و به  

 هایی مواجه شد.قدرت رسیدن جریان نزدیک به عربستان در این کشور با ابهام

های  خواهی جریانهای اقتصادی، سهم  چالشباید اذعان داشت ساختار سیاسی ناکارآمد،      

درصااد از بودجه حتی اندکی از   16ساایاساای مانند جریان کردی که با وجود دریافت حدود 

های  کند، فساد گسترده و نبردهای مذهبی و زمزمه  درآمد نفت را به صندوق دولت واریز نمی 

سنی و ...  در کنار جریان شکل  شیعۀ انحرافی چون  نهای داخلی مانند جریاگیری اقلیم  های 

مانی و ... که در صاااحنه     ،  ها های درگیری تأثیر قابل توجهی دارند و نیز بعثی      شااایرازی، ی

های قانونی عراقی را همواره با ها نیز از موضااوعاتی هسااتند که دولتها و آمریکاییصاادری

در دامن  های مخالف جریان مقاومت با تکیه بر همین مشااکالت چالش مواجه نموده و دولت

ای موفق  های اجتماعی تا اندازهویژه بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به   زدن به بحران

نکتۀ مهم آنکه در جریان   .اند تا مانع اسااتقرار یک دولت شاایعی مقتدر در عراق شااوند شااده

سی           اعتراض سیا صویری از ج.ا.ایران به عنوان یک واحد  شده تا با ارائۀ ت سیاری  ها تالش ب

ساز، باور غلطی  تصویرسازی شود که مقصر مشکالت امروز عراق را جریان مقاومت      ثباتیب

 این کشور، حشدالشعبی و به واسطۀ دخالت ج.ا.ایران معرفی نماید.

گیری اقلیم ساانی، انتقال  هایی که با حساااساایت باید مراقب آن بود شااکل از دیگر آساایب

داعش اساات که آمریکا تا پیش از حملۀ موشااکی  نیروهای آمریکایی سااوریه به عراق و عوامل 

االسد آنها را جای داده و سپاه که در مقابل ترور سردار سلیمانی صورت پذیرفت، در پایگاه عین    

هزار  هستند، بیش از ده « االنبار»که عشایر و قبایل استان   « بیداری»با همراهی نیروهای موسوم به  

 باشند.ایی ایجاد یک جنگ داخلی در عراق را دارا میشوند که تواننفر نیروی مسلح برآورد می
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های پیرامونی محور مقاومت، توجه به      در این بین ضااامن تأکید روزافزون بر پیچیدگی   

« ژورنالیستی »های های واقعی میدانی به جای دادهچگونگی تأمین منافع ملی با توجه به داده

های  گذاریها و سرمایهد  تمام تالشموضوعی بسیار مهم و قابل توجه است، چرا که با وجو

شار جامعۀ عراق       ضایتی پنهان از ج.ا.ایران در میان تمام اق شور، نوعی نار ج.ا.ایران در این ک

شااود که خطرناک بوده و بر این مهم تأکید دارد که وضااعیت  اما به میزان متفاوت دیده می

بعدی بر این اسااااس    های صاااورت دائم رصاااد و اقدام  نگاه افکار عمومی عراق باید به     

سوگیری       ضوو بعد مراقبت از  شود. مو صمیم  1سازماندهی  های مهم و راهبردی  در گرفتن ت

ست. مهم    شور ا سوگیری در مورد این ک صمیم ترین  های مرتبط با عراق  هایی که باید در ت

شی    سوگیری روال اندی سوگیری خوش 2مراقب آنها بود  ستند    4و خردورزی محدود 3بینانه،  ه

که پرداختن به آنها موضااوو این پژوهش نیساات اما اشاااره به آنها امری بساایار الزم به نظر  

 رسد.می
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با اعتراض به وضاااع    2019در جریان بحران اجتماعی اخیر در لبنان که از نیمۀ ساااال      

به عملکرد   های وسیع خیابانیآپ آغاز شد و در ادامه به اعتراضهای واتسمالیات بر تماس

سیاسی و اقتصادی دولت منجر شد، در نهایت با سقوط دولت حریری، کاهش حقوق وزرا      

صورت پذیرفت تا     سوی عوامل داخلی و خارجی لبنان  و... ادامه پیدا کرد، تالش زیادی از 

ضوعی       و اهلل قرار گرفتهمردم در مقابل حزب شود. این امر مو شکالت فعلی معرفی  عامل م

هم اتفاق افتاد. در تحلیل مشااکالت   2020اساات که پس از انفجار انبار آمونیاک در سااال  

فساد    ۀکیل یک منظومهای گستردۀ ناشی از تش   کنونی لبنان افزون بر فساد اقتصادی و رانت  

بسته شدن دروازۀ اقتصادی سوریه،      شود، باید  پشتیبانی می  گراییگرایی و مذهبکه با طایفه

                                                                                                                                                     
 کنند.یمهم دچار خطا و اشتباه م هایرا در بزنگاه رانیگمیهستند که تصم یقضاوت هایپرتگاه هایریسوگ. 1

 Normally Biasگیرد که همه چیز مطابق گذشته است. گیر تصمیم خود را بر این مبنا می. در این سوگیری، تصمیم2

 Expectancy Biasکند همه چیز مطابق میل اوست. گیر گمان می. در این سوگیری  تورش( تصمیم3

 Bounded Rationality. تعمیم منطقی که در بخشی از سیستم به تمام سیستم پاسخگوست. 4
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  %35های سااوریه، بیکاری افت اقتصاااد گردشااگری و رکود تولید مسااکن به دلیل بحران  

سازمان  سرمایه جوانان، کاهش  های دولت برای مدت طوالنی  گذاری خارجی، تعطیلییافتۀ 

های سیاسی، حدود سه     های متعدد جریانخواهیو در فواصل تشکیل دولت جدید و سهم   

میلیون نفر جمعیت آوارگان سوری و فلسطینی در کنار نفوذ تروریسم از این کشور به لبنان     

که تالش    جه قرار داد  جذب         و ... را مورد تو با فساااااد و  لت برای برخورد  های دو

های اساسی برای اکتشاف نفت با کمک روسیه، ایتالیا      گذاری خارجی و توسعۀ اقدام سرمایه 

نتیجه گذاشته است. در ارتباط با وضع    های حاکمیت این کشور را بی و فرانسه و سایر اقدام  

  ۷۷از های داخلی و خارجی دولت لبنان بدهی ،بر اساس آمارهای موجوداقتصادی لبنان نیز  

سال   1۷میلیارد و  سال   5/85رقم  به 201۷میلیون دالر در  سید  2019میلیارد دالر در  و  هر

  5۷شود. به طور کلی باید گفت که حدود  به آن افزوده میونیم میلیارد دالر  6تا  5هر سال  

  20درصد از گردشگری،    18خدمات بانکی و پولی، حدود  راهدرصد از درآمدهای لبنان از  

. برخی تحلیلگران معتقدند  شود مین میأدرصد نیز از بخش کشاورزی ت   5درصد صنعت و   

سترس خارج کردن نظام بانکی بحران ست دولت به عنوان    های اخیر با هدف از د لبنان از د

های تجار لبنانی خارج از کشااور و در نتیجه  ترین منابع مالی آن یعنی سااپردهیکی از اصاالی

بل       ساااقوط آن و خارج کردن وزرای حزب  قا هایت جایگزین کردن دولتی در م اهلل و در ن

سالم   اهلل یکی از موثرترین گروهاهلل اتفاق افتاد. حزبحزب در منطقۀ غرب  گرا های سیاسی ا

های انقالب اسالمی ایران شکل    ه تحت تأثیر آموزهژآسیا و جهان اسالم است که به طور وی   

رو بوده که به شااکل قابل توجهی با سااازگار   های گوناگونی روبهگرفته و همواره با چالش

 ترکی و  ها، همچنان یکی از مؤثرترین نیروهای سیاسی منطقه بوده است.   کردن خود با چالش

ضو   کیبه عنوان  اهلل حزب (5۷:1398آرایی، تودهس  مقاومت همواره در معرض   انیگذار جراثرع

 منیعراق،  موضااوو تیریدر مد شتیاهم وبوده  یو خارج یداخل یهاها و چالشیریدرگ

  یااز اعضا  یبرخ یو حت یسات یونیصاه  میعربساتان و رژ  کا،یمرآباعث شاده تا   ،هیو ساور 

از   یکیآن انجام دهند که     بی تخر یرا برا یدارمساااتمر و دامنه  های اقدام  ،اروپا  هی اتحاد 

  اهللحزبپیروزی  .بوده اساااتاهلل در آلمان حزب تیاعالم کردن فعال یقانونریآنها غ نیآخر
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شده به          33در جنگ  ستی  صهیونی ضعف غرب و رژیم  شای نقاط  روزه درعمل موجب اف

اکنون هویت جدیدی بر پایۀ مفاهیم        » گوید: در این زمینه می « نوام چامساااکی »ای که  گونه 

های مورد حمایت     یابی گروه تواند به قدرت   گیری اسااات که می اساااالمی در حال شاااکل  

و  باثبات ۀلبنان نقط رسد به هر روی، به نظر می (55:1388شفیعی و مرادی،   «.ج.ا.ایران منجر شود 

ست ۀ برای جبه العاده مهمیفوق سال  مقاومت ا سیطرۀ رژیم    که  ست  ستی را به    ها صهیونی

های  با طراحی و به صحنه آوردن طیفجریان سازش همواره  چالش کشیده و به همین دلیل

سلیحات  سازماندهی نموده  اهلل حزبمردم و قابل را برای تهایی مختلف تالش اهلل  حزبتا ت

گران  تحلیل( 1398 زارعی،  1.ردباز لبنان ب دورتر شااعاعی را برای امنیت رژیم صااهیونیسااتی به 

سااو  اهلل در مساایر مواجهه با رژیم صااهیونیسااتی از یک معتقدند حمایت ج.ا.ایران از حزب

موجب شکست بازدارندگی و کاهش امنیت ملی این رژیم گردیده و از سوی دیگر، ضمن      

افزایش عمق راهبردی ج.ا.ایران منجر به کاهش احتمال هرگونه تهاجم علیه کشاااور شاااده  

های رژیم صااهیونیسااتی در در این میان فهم نگاه برخی مقام( 124:1391 گلشاانی و باقری، اساات.

نان و حزب      لت لب طۀ م نۀ راب گاه نقش     اهلل، میزمی جای به  ند  عادالت   آفرینی حزبتوا اهلل در م

گادی  »که نخساتین بار توساط   « رهنامۀ ضااحیه »بازدارندگی در مقابل این رژیم کمک کند. 

آن این رژیم به دنبال هدف قراردادن غیرنظامیان  مطرح شده و طی  2008در سال « آیزنکوت

 ساااسااانیان،  گیری شااد اهلل از سااوی مردم این کشااور پیبرای تحت فشااار قرار دادن حزب

یه حزب   (288:1398 بل فهم و      ، در پی ایجاد جنگ روانی عل قا اهلل و کاهش مشاااروعیت آن 

تر از سااوی  هرچه تمامبندر بیروت نیز با جدیت  2020تحلیل اساات؛ اتفاقی که در انفجار 

 رژیم صهیونیستی دنبال شد و باید مراقب آن بود.
 

 

 آنها ليتحل و هیتجز ی تحقيق وهاافته. ی3

                                                                                                                                                     
نک   1  .https://www.yjc.ir/fa/news/ -  مک مت،      ک قاو به محور م با       های عراق  عداهلل زارعی  به سااا مصااااح

 .23/8/1398باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ خبرگزاری 



   1400تابستان ، ۷4، شمارۀ نوزدهمفصلنامۀ علمی راهبرد دفاعی، سال   

توان به چند دسته تقسیم نمود: اول بر اساس     های تحلیل روش ساختاری را می خروجی

 شااناساااییترین متغیرهای اثرگذار و وابسااته جدول ماتریس آثار مسااتقیم که طی آن مهم

( و نمودار 1شوند. دوم بر اساس خروجی نقشۀ دکارتی جانمایی متغیرها، شکل شمارۀ       می

هم را تحلیل نموده و در آخر با تحلیل   آثار مستقیم، اثرگذاری و وابستگی متغیرها نسبت به   

نقشااه و نمودار تأثیرهای غیرمسااتقیم و مقایسااۀ آن با نمودار و نقشااۀ تأثیرات مسااتقیم      

 آید.دست میا بههخروجی
 مقاومت محور ةنديآ در ثرؤم یرهایمتغ و یدیکل عوامل(: 1جدول شمارة )

های مؤثر در آیندۀ عوامل کليدی، متغيرها و پيشران
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 30 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 * آن راهبردیتوسعة جبهه مقاومت و عمق 

ای ج.ا.ايران و توسعة خدمات های منطقهسیاست

 مستشاری
3 * 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 30 

خواهي داخلي، نارضايتي و بحران مشروعیت، سهم

 تقابل با مردم
3 2 * 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 34 

های افراطي قومي و گسترش تروريسم و گفتمان

 مذهبي
3 3 3 * 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 36 

 34 3 2 2 3 2 2 3 2 3 * 3 3 3 3 های ژئوپلیتیكتحمیل نظم امنیتي غیربومي و توسعة تنش

آسیا و توسعة جنگهای های آمريکا در غرب سیاست

 نیابتي
3 3 3 3 3 * 2 3 2 3 3 3 3 3 3۷ 

محیطي و های زيستتغییرات اقلیمي، تشديد چالش

 کاهش امنیت غذايي
2 2 2 2 2 2 * 2 2 2 2 3 2 2 2۷ 

های های اجتماعي و تغییر ارزشايجاد چالش

 فرهنگي
2 2 3 3 2 3 2 * 2 3 3 2 2 2 31 

 2۷ 2 2 2 2 2 * 2 2 3 2 2 2 2 2 جوان در اعضای محورترکیب جمعیتي غالبا نسل 

های های اجتماعي  و نقش آنها در ايجاد بحرانشبکه

 اجتماعي
2 2 3 3 3 3 2 3 2 * 3 3 2 3 34 

 34 3 2 3 * 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 ای و  شناختي و تصويرسازی  غلط از آيندهجنگ رسانه

های عقب ماندگي اقتصادی و توسعة تنش

 ژئواکونومیك در میان اعضای محور
2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 * 2 2 31 

 25 2 * 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 های نوين ارتباطي و نظاميضعف در فناوری
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 32 * 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 های ترکیبي و سايبریتوسعة جنگ

  34 2۷ 32 34 33 26 33 24 36 33 33 33 31 33 جمع ستون )میزان اثرپذيری(

 متقاطع یرهایثأت و سيماتر یهاداده یةاول لیتحل(: 2جدول شمارة )

 درجة پرشدگي
 تعداد

P ها 

تعداد 

 هاسه

تعداد 

 دوها

تعداد 

 هایک

تعداد 

 صفرها

تعداد 

 تکرار

ابعاد 

 ماتریس

85۷14/92٪ 0 81 98 3 14 3 14 

مرور   از اسااتخراجی متغیر 14 گونه که قبالً در روش تحقیق اشاااره شااد، تمامی همان

های   متغیر از هریک  تأثیر  و درج ر ماتریس بولین د را ادبیات و مراجعه به آرای خبرگان    

سی د بمور عمودی ستون  بر افقی ستون  و در  گذاریارزش 3 تا 0ۀدامن با و گرفته قرار رر

 بندی شد.نهایت جمع

  
 مكافزار میكنمودار نرمشدة متغیر اصلي برای استفاده در (: عبارت کوتاه3جدول شمارة )

Short Label Long Label N 
 1 توسعۀ جبهۀ مقاومت و عمق راهبردی آن توسعۀ جبهه

 2 ای ج.ا.ایران و توسعۀ خدمات مستشاریهای منطقهسیاست سیاست ج.ا.ایران

 3 خواهی داخلی، نارضایتی و تقابل با مردمبحران مشروعیت، سهم بحران مشروعیت

 4 های افراطی قومی و مذهبیتروریسم و گفتمان گسترش تروریسم

 5 های ژئوپلیتیکتحمیل نظم امنیتی غیربومی و توسعۀ تنش تحمیل نظم

 6 های نیابتیهای آمریکا در غرب آسیا و توسعۀ جنگسیاست سیاست آمریکا

 ۷ محیطی و کاهش امنیت غذاییهای زیستتغییرات اقلیمی، تشدید چالش اقلیمتغییر 

 8 های فرهنگیهای اجتماعی و تغییر ارزشایجاد چالش ایجاد چالش

 9 ترکیب جمعیتی غالباً نسل جوان در اعضای محور ترکیب جوان

 10 های اجتماعیهای اجتماعی و نقش آنها در ایجاد بحرانشبکه شبکه اجتما

 11 ای و شناختی و تصویرسازی غلط از آیندهجنگ رسانه جنگ رسانه

 12 های ژئواکونومیک در میان اعضای محورماندگی اقتصادی و توسعۀ تنشعقب ماندگیعقب 

 13 های نوین ارتباطی و نظامیضعف در فناوری ضعف در فناوری

 14 های ترکیبی و سایبریتوسعۀ جنگ هیبرید جنگ

 

 



   1400تابستان ، ۷4، شمارۀ نوزدهمفصلنامۀ علمی راهبرد دفاعی، سال   

 

 و گذاریارزش میزان خصااوص در را خود گزارش تحلیل،وتجزیه از ساایسااتم پس 

سته   رابطه14 ماتریس، این در ارزیابیۀ رابط 182 مجموو ازد. نمایمی اعالم متغیرها بندید

  تأثیر دیگریک از یا نداشااته، تأثیر همدیگر بر عوامل که معناساات ینه اب و بوده 0 عدد

صد  8 به نزدیک تعداد ایند. اننپذیرفته صاص  خود به را ماتریس حجم در ست  داده اخت .  ا

ساس  ماتریس دیگر، طرف از  و مطلوبیت از ایداده چرخش بار 3 با آماری شاخش  برا

 آن هایپاسخ  و پرسشنامه   باالی روایی از حاکی که بوده برخوردار درصد  100 شدگی بهینه

شده    ها بر روی نمودار دکارتی نیاز به تعریف عبارت کوتاه. درضمن برای تحلیل داده است 

شمارۀ   شمارۀ     3 جدول  صلی در جدول  شمارۀ     1( از متغیرهای ا شکل  ( و 4( بود که در 

 باشد.( قابل مشاهده می5 

 

 . تحلیل سیستم3-1

و  توصایف  روابط مساتقیم بین متغیرهای سایساتم را   (MDI)  ماتریس تأثیرات مساتقیم 

ها      محل حضاااور متغیرها افزون   مایش     بر اثرگذاری و اثرپذیری، عدم قطعیت آن به ن را نیز 

 گذارد.می

 



 لبنان و عراقی اجتماع یهایناآرام بر دیکأت با مقاومت محور پژوهی عوامل مؤثر برندهیآمقالۀ پژوهشی:              136

 (: نمودار متغیرهای آثار مستقیم4شکل شمارة )

بر   «آیندۀ محور مقاومت»پروژۀ  بر گذاراثر متغیرهای پراکندگیۀ صااافح وضاااعیت از

 .  است ناپایدار سیستم که شودمی( برداشت 5اساس شکل شمارۀ  

 
 (: نقشة دکارتي آثار مستقیم5شکل شمارة )

های خروجی هر متغیر، اثرگذاری آن متغیر را    متغیرهای آثار مساااتقیم، فلش  در نمودار 

سایر متغیرها و فلش   سبت به  سبت به  ن های ورودی به هر متغیر، میزان اثرپذیری هر متغیر ن

بندی آنها از روی نمودار و نقشۀ  برای تعیین متغیرهای مهم و اولویتمتغیرهای دیگر است.  

غیرمستقیم متغیرها    آثاردلیل ناپایدار بودن سیستم و نتایج نزدیک به هم، نیاز است تا    باال، به

 نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

 . تحلیل آثار غیرمستقیم3-2

سطری و     « آیندۀ محور مقاومت»هایی مانند در پروژه ستم ناپایداری دارد و جمع  سی که 

ستند،      سیار نزدیک به هم ه ستی با کمک نرم می ستونی امتیاز متغیرها ب ،  «مکمیک»افزار بای

رساند تا امکان ترتیب  « 4، 3، 2»های ( را به توان1ماتریس متغیرهای ابتدایی  جدول شمارۀ 

شود  باال بردن تعداد تکرار        اولویت سب  ستقیم ک ستقیم و غیرم بندی برای متغیرهای تأثیر م

شاره شد(.   2که در جدول شمارۀ     (MPDI)و نمودار آثار مستقیم   ماتریس، نقشۀ دکارتی ( ا

های بین متغیرهاساات. ماتریس تأثیر  دهندۀ تأثیرات فعلی و بالقوه و وابسااتگیبالقوه نشااان



   1400تابستان ، ۷4، شمارۀ نوزدهمفصلنامۀ علمی راهبرد دفاعی، سال   

کند؛   بینی تکمیل می با توجه به روابط آیندۀ قابل پیش        (MDI)غیرمساااتقیم بالقوه، ماتریس  

نده  (MDI)از ماتریس  (MPDI)ماتریس  نده  نگرتر و برای پیشآی تر اسااات.  مناساااب بینی آی

نیز با ماتریس آثار مسااتقیم بالقوه با تکرارهای پی (MPDII)ماتریس آثار بالقوه غیرمسااتقیم 

شاهده می    در ستقیم بالقوه م ست. چنانچه در ماتریس تأثیرات غیرم سیاست      پی متناظر ا شود 

سانه    خاورمیانه شروعیت، جنگ ر سم، بحران م سازی غلط از     ای آمریکا، تروری صویر ای و ت

های اجتماعی و نیز تحمیل نظم امنیتی     های اجتماعی و تأثیر آنها در بحران    آینده و شااابکه  

 غیربومی به شکل غیرمستقیم اثرگذاری و اثرپذیری باالیی در آیندۀ محور مقاومت دارند.

 
 (: نقشة دکارتي متغیرهای آثار غیرمستقیم بالقوه6شکل شمارة )

کند.  ای آمریکا جلب توجه میهای منطقهساایاساات در کانون آثار غیرمسااتقیم همچنان 

کند اثرگذارترین  نمودار آثار غیر مستقیم، روابط بین متغیرها را آشکارتر و کمک می   بررسی 

 و اثرپذیرترین عوامل را استخراج و شناسایی کرد.  
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 (: نمودار متغیرهای آثار غیرمستقیم بالقوه7شکل شمارة )

 محور مقاومت . متغیرهای مؤثر در آيندة3-3

 های مؤثر در آیندۀ محور مقاومت عبارتند از:متغیرهای مؤثر شامل عوامل کلیدی و پیشران
 مقاومت محور ةنديآ یریگشکل در تیاهم زانیم نظر از هاشرانیپ و یدیکل عوامل(: 4جدول شمارة )

 محور مقاومتۀ ندیثر در آؤم یهاشرانيو پ یديعوامل کل ردیف
رتبة اهميت در 

 گيری آیندهشکل

 11 آن راهبردیجبهه مقاومت و عمق  ۀتوسع 1

 10 یخدمات مستشار ۀو توسع رانیج.ا.ا یامنطقه یهااستیس 2

 4 و تقابل با مردم یتینارضا ،یداخل یخواهسهم ت،یمشروع بحران 3

 2 یمذهب ی وقوم یافراط یهاو گفتمان سمیترور گسترش 4

 5 های ژئوپلیتیکتنش ۀو توسع یبومریغ یتینظم امن لیتحم 5

 1 یابتین یهاجنگ ۀو توسع ایدر غرب آس کایآمر یهااستیس 6

 12 ییغذا تیمحیطی و کاهش امنزیست یهاچالش دیتشد ،یمیاقل راتییتغ ۷

 8 یفرهنگ یهاارزش رییتغ ی واجتماع یهاچالش جادیا 8

 14 محور ینسل جوان در اعضا غالباً یتیجمع بیترک 9

 3 یاجتماع یهابحران جادیو نقش آنها در ا یاجتماع یهاشبکه 10

 6 ندهیغلط از آ یسازریو تصو یای و شناخترسانه جنگ 11

12 
  یاعضااا انیدر م کیهای ژئواکونومتنش ۀو توسااع یاقتصاااد یماندگعقب

 محور
9 

 13 ی در کشورهای عضو محورهای نوین ارتباطی و نظامدر  فناوری ضعف 13

 ۷ یبریو سا ترکیبی یهاجنگ ۀتوسع 14

شان می  از نظر میزان اهمیت  « آیندۀ محور مقاومت»دهد کلیۀ متغیرهای پروژۀ جدول باال ن

«  آیندۀ محور مقاومت»نگری ای قرار دارند. همچنین در پیشگیری آینده در چه رتبهدر شااکل

متغیرها از راه جلسااۀ خبرگان  که با همراهی جمعی از کارشااناسااان و خبرگان منطقه، روابط 

شود. الزم به گفتنی       شد تا ماتریس آثار متقابل متغیرهای آیندۀ محور مقاومت کامل  شخش  م

آورند تا  های ساختاری امکان تحلیل یکپارچۀ متغیرهای یک سیستم را فراهم می   است تحلیل 

متقابل   آثاری هامتقابل شااکل گیرد. به این ترتیب نقشااه   آثارموقعیت هر متغیر روی نقشااۀ  

ستقیم و   شه        آثارم شد. به کمک این نق صیف  سیم و تو ستقیم تر ها نیز متغیرها در متقابل غیرم
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سیم        سته تق ساس ترکیب میزان اثرگذاری و اثرپذیری به چهار د چهار ناحیه قرار گرفته و بر ا

 ( آمده است.5متقابل در جدول شمارۀ   آثارشدند. خالصۀ انواو تحلیل ساختاری 
 مقاومت محور ةنديآ یرهایمتغ تیوضع یبندجمع(: 5شمارة ) جدول

 آثار غيرمستقيم آثار متقابل مستقيم نواحي نقشه

 

 

 راست –ناحیه باال 

 اثرگذاری باال

 اثرپذيری باال

 ای آمریکاهای منطقه( سیاست1 

 ( گسترش تروریسم2 

 خواهی( بحران مشروعیت سهم3 

 یبومریغ یتینظم امن لیتحم( 4 

    یاجتماع یهاشبکه( 5 

 یشناخت ای ورسانه جنگ( 6 

 ترکیبی یهاجنگ ۀتوسع( ۷ 

 ای آمریکاهای منطقه( سیاست1 

 ( گسترش تروریسم2 

 خواهی( بحران مشروعیت سهم3 

 یبومریغ یتینظم امن لیتحم( 4 

    یاجتماع یهاشبکه( 5 

 یشناخت ای ورسانه جنگ( 6 

 ترکیبی یهاجنگ ۀتوسع( ۷ 

 یاجتماع یهاچالش جادیا( 8 

 یاقتصاد  یماندگعقب( 9 

 ------ ------ ناحیه باال چپ

 راست –ناحیه پايین 

 اثرگذاری پايین

 اثرپذيری باال

 ( توسعۀ جبهۀ مقاومت1 

 های ج.ا.ایران( سیاست2 

 ( توسعۀ جبهۀ مقاومت1 

 های ج.ا.ایران( سیاست2 

 ناحیه پايین چپ

 اثرگذاری پايین

 اثرپذيری پايین

 ( ترکیب جمعیتی جوان1 

 های نوین( ضعف در فناوری2 

 ( تغییرات اقلیمی3 

 ( ترکیب جمعیتی جوان1 

 های نوین( ضعف در فناوری2 

 ( تغییرات اقلیمی3 

 

 گيری. نتيجه4

 بندی. جمع4-1

سایی روابط          پژوهی مهمدر فرایندهای آینده شنا صلی آینده،  سائل ا سایی م شنا بین تر از 

طورمستقل قابل  آنها است، چرا که در دنیای واقعی این متغیرها بر یکدیگر اثرگذار بوده و به 

ستند.   ستخراج تعریف نی ستم کمک       نمودارهای ا سی شده از تحلیل تأثیر متقابل به تحلیلگر 

یت         می یدی را اولو گذار و کل های اثر تا متغیر ند  ید.        ک ما جدا ن ها  ندی و از دیگر متغیر ب

شاهده می گونهمان سم   »شود  ه که م سترش تروری شت خروجی و  « گ ست   »با ه های  سیا
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کا منطقه  به  « ای آمری مار          با پنج ورودی  به شااا یب اثرگذارترین و اثرپذیرترین متغیرها  ترت

 روند.می

ست   »همچنین   سانه »بر « ای آمریکاهای منطقهسیا سازی غلط از     جنگ ر صویر ای و ت

ای  های منطقهسیاست  »بر « گسترش تروریسم افراطی  » و نیز« های ترکیبیجنگ» و« واقعیت

( و نمودار آثار غیرمستقیم   5قویترین تأثیر مستقیم را دارند. با تحلیل جدول شمارۀ    « آمریکا

،  «ای آمریکاهای منطقه سااایاسااات »متغیر « آیندۀ محور مقاومت  »توان دریافت در پروژۀ می

،  «یبومریغ یتینظم امن لیتحم» ،«خواهیبحران مشااروعیت سااهم »، «گسااترش تروریساام »

جزو « ترگیبی یهاجنگ ۀسااعتو» و« یای و شااناخترسااانه جنگ»، «یاجتماع یهاشاابکه»

 اثرگذارترین و اثرپذیرترین متغیرها هستند. 

سم  »در بین همۀ متغیرها  سترش تروری ستم و   « گ سی ست  »اثرگذارترین متغیر بر  های  سیا

رسااد با توجه به اینکه  نظر میساایسااتم هسااتند. به  اثرپذیرترین متغیر از« ای آمریکامنطقه

شترین اثرپذیری و اثرگذاری را دارد می های منطقهسیاست   تواند متغیر حساس   ای آمریکا بی

عنوان یک پروژه جداگانه  تواند بهقطعیت کلیدی( از لحاظ تحلیل سیستم بوده حتی می   عدم

 ررسی قرار گیرد.در قالب سناریوپردازی به کمک تحلیل ساختاری موردب

طورمسااتقل اثرگذار بر ساایسااتم باشااد و از هیچ    ها، متغیری که بهدر خروجی گزارش

شان  ستم می   متغیری اثر نپذیرد وجود ندارد که این ن سی ستۀ بعدی    دهندۀ ناپایداری  شد. د با

های  سااایاسااات»متغیرها اثرگذاری پایین و اثرپذیری باالیی از سااایساااتم دارند. متغیرهای 

ترکیب جمعیتی »گیرند. متغیرهای در این دسته قرار می « توسعۀ جبهه مقاومت »و « ج.ا.ایران

اثرگذاری و اثرپذیری بسیار پایین  « تغییرات اقلیمی»و « های نوینضعف در فناوری»، «جوان

کنند. این طورمستقل از دیگر متغیرهای سیستم عمل می   نسبت به سیستم دارند، این گروه به   

توانند در طول زمان و با تغییر به متغیر اثرگذار و یا اثرپذیر سیستم تبدیل شوند.     میمتغیرها 

در نقشاااۀ دکارتی جانمایی متغیرها نزدیک به محور         « تغییرات اقلیمی»طور مثال، متغیر  به 

وسط به سمت ناحیۀ اثرگذار است، پس امکان اینکه این متغیر یک متغیر اثرگذار بر سیستم      

 . شود وجود دارد



   1400تابستان ، ۷4، شمارۀ نوزدهمفصلنامۀ علمی راهبرد دفاعی، سال   

دلیل وجود تعداد متغیرهای     به « آیندۀ محور مقاومت   »توان نتیجه گرفت پروژۀ   در کل می 

شران از   ۷باال   ستم         14پی سی ستم و اثرپذیری از  سی شران( با اثرگذاری بر  دارای تحلیل  »پی

ستم دارای ناپایداری  حول محور قطری( و پویایی باالیی بوده و این     « ایپیچیده سی ست.  ا

شته         به آن معنا ست که عمده مسائل به سمت ناحیۀ سمت راست و باالی نمودار گرایش دا

 و باید آنها را واپایش  کنترل( کرد.

ای آمریکا ضرورت توجه باال و در عین حال   های منطقهاثرپذیری و اثرگذاری باالی سیاست  

روریساام  شااود، همچنین اثرگذاری باالی توسااعۀ تامکان مدیریت متغیر یادشااده را یادآوری می

های کنشگران متخاصم با محور مقاومت  دلیل سیاستویژه به توجه سیاستگذاران به این متغیر به

ست        سیا سعۀ محور مقاومت و  ست. توجه به تو شده ا ای ج.ا.ایران به دلیل  های منطقهرا یادآور 

 رسد.اهمیت آن و در عین حال اثرپذیری این دو متغیر نیز قابل تأمل به نظر می

 پیشنهادها. 4-2

( توجه به موضااوو مهم ساارمایۀ اجتماعی و مشااروعیت اجزای محور مقاومت در   1 

کا، رژیم                 یۀ آمری ندال هاجم چ یده و ت یات روانی پیچ به عمل جه  با تو های خود،  کشاااور

اهلل  شود موضوو تقویت و تعمیق مشروعیت حزب   صهیونیستی و اعراب منطقه، پیشنهاد می   

شد  شعبی در پژوهش و ح شده و راهکارهایی برای برون اگانههای جدال رفت از  ای واکاوی 

شود. به    شکالت کنونی تدبیر  شیوه م شده در لبنان و    ویژه آنکه به احتمال زیاد  ستفاده  های ا

 ج.ا.ایران در سایر کشورهای عضو نیز اجرا خواهد شد.

سم از سوی آمریکا و دنباله   2  ای این  های منطقه( با توجه به اهمیت متغیر توسعۀ تروری

ای مورد بحث و کشااور، ضاامن توجه کافی به راهکارهای مدیریت آن در پژوهش جداگانه

 بررسی قرار گیرد.

ای آمریکا در عین اثرگذاری باال، دارای اثرپذیری باالیی نیز       های منطقه  ( سااایاسااات 3 

 باشد، به همین منظور الزم است برای تحلیل و مدیریت آن دقت کافی به عمل آید.می
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ست    (4  ست   های منطقهسیا سیا سعه ای ج.ا.ایران و  ای با توجه به اثرپذیری باال  های تو

ته    می های احتمالی تدابیری     پذیری برای کاهش آسااایب  و  بایسااات مورد توجه قرار گرف

 اندیشیده شود.

***** 
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 ، تهران.آينده پژوهياولین همايش ملي ی، موضوعات شهر

ی،  بانکدار صاانعت ندهیبر آ یعوامل مؤثر راهبرد ییشااناسااا(، 1395اهلل، خزایی، سااعید  رشاایدارده، حبیب .10

 .3، شمارۀ 29، دورۀ فصلنامة مديريت و توسعه

 مژیآن در مقابل ر یبازدارندگ اهلل لبنان بربزح یاجتماع تیمشاااروع ریتأث(، 1398سااااساااانیان، ساااعید   .11

 .1، شمارۀ ۷ ۀدور ،اسالم نجها ياسیس يشناسهمعجا مةدوفصلنای، ستیونیصه



   1400تابستان ، ۷4، شمارۀ نوزدهمفصلنامۀ علمی راهبرد دفاعی، سال   

ای جمهوری اساااالمی ایران،  روزه برموقعیت منطقه 33(، تأثیر جنگ 1388شااافیعی، نوذر، مرادی، احمد   .12

 شمارۀ اول. سال اول، ،فصلنامة تحقیقات سیاسي و بین الملل دانشگاه آزاد شهرضا

با محور  یکارمحور محافظه یکیتیجدال ژئوپل من،یبحران  (1395 کامران  ، لطفی،نیالدشمسدیسصادقی،  .13

 .اول ۀشمار، پنجم ۀدور ،يجهان استیس يپژوهش يعلمة فصلنام ی،اسالم

صلنامة  خاورمیانه،  در ایمنطقه نوین نظم تکوین و اسااالمی (، بیداری1391  حمید ،صااالحی .14 مطالعات  ف

 ، شمارۀ اول.سال پانزدهم ،یراهبرد

س یجواد، ق ،پوریعل .15 س  یپژوهندهیآ (،1396  سجاد  ی،طا س یبحران  ی، س ینوویسنار یۀ بر پا هیسور  یتیامن -یا

 .4 ۀ، شمار۷ ۀدور، پژوهشهای سیاسي جهان اسالم ةفصلنام

  ةفصلنام (،19۷9-2011  المللانقالب ایران و ژئوکالچر مقاومت در سیاست بین( 1390  شهربانو، علیدادی .16

 .4 ۀشمار، 41 ۀدور، حقوق و علوم سیاسي ةدانشکد ةسیاست مجل

سمی  بهزاد    .1۷ سالمی،     139۷قا ساس گفتمان انقالب ا ( ژئوپلیتیک محور مقاومت و امنیت ملی ج.ا.ایران بر ا

 .38، سال یازدهم، شمارۀ فصلنامة آفاق امنیت

ستراتژی بازدارندگی جمهوری اسالمی    ( جایگاه حزب1391گلشنی، علیرضا، باقری، محسن      .18 اهلل لبنان در ا

 .11، شمارۀ 4، دورۀ الملل شهرضافصلنامة تحقیقات سیاسي و بینایران، 

يان     روش(، 1390لیوننبرگ، فردریک    .19 پا گارش  مه  های تحقیق و ن مۀ وجه  نا بانی ، ترج راده، تهران:  اهلل قر

 انتشارات جهاد دانشگاهی.

سالم  یجمهور یمل تیامن یپژوهندهیآ(، 1395سعید   منتظران، جاوید، قربانی،  .20 ستر تحوالت    رانیا یا در ب

 .9۷ ۀ، شمار25 ۀدور ،يدفاع استیس فصلنامة، عراق یداخل یهاو بحران یارض تیتمام ،یکیژئوپلت

  یحقوق یدورنما  لی عراق و تحل ۀند یآ یروشِیپ یوها یسااانار (، 1396  دی ساااع ی،قربان  ،دی منتظران، جاو  .21

سالم  یجمهور یتیو امن یالمللنیب صلنام  ،رانیا یا ست یس  یمطالعات راهبرد ةف  ،۷ ۀدور، يعموم یگذارا

 .24 ۀشمار

ساختاری،    (، آینده1394موالیی، محمدمهدی، طالبیان، حامد   .22 سائل ایران با روش تحلیل  صلنامة   پژوهی م ف

 .88، شمارۀ 23، سال مجلس و راهبرد

های سوریه و عراق   روی ایران در بحرانسناریوهای پیش (، 1398  رجیا ،پور اصل میمحسن، رح دیس  ی،نیرحس یم .23

 .30ۀ رشما ،9 ۀدور ،گذاری عموميمطالعات راهبردی سیاست ةفصلنامرفت از آنها، و راهبردهای برون

اولین همايش (، 1404پژوهی ساااختار ساایاسااتی الگوی    (، آینده1395پور، بشاایر  نجفی، حیدر، خالقی .24

 ، تهران.(1404نوين در افق )المللي مديريت بین



 

 


