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در پی افزایش قدرت خاورمیانه  منطقهخود در  ایران جهت تأمین امنیت
هاي فراملی سیاست و در چارچوب واقع گرایی تدافعی است ايمنطقه

متعادل سازي و توازن به سمت الگوهاي تأمین امنیت یعنی  ایرانج.ا.
تحوالت : استش مطرح در این پژوهش این پرس .کندپیدا میسوق  قدرت

و با  است؟ داشته ایرانج.ا. سیاست خارجی بر تاثیراتی چه خاورمیانه
 ژئوپلیتیک توجه به پژوهش این فرضیه مطرح و اثبات گردید که تغییرات

 استراتژیک يهافرصت ایجاد و توازن قدرت در دگرگونی با خاورمیانه
 داخلی سیاست عواملو  فرآیندها طریق از ایران،ج.ا. براي ايمنطقه
 و فعالگراییمنطقه قالب در نفوذ توسعه سیاست اتخاذ باعث کشور

 مقاومت محور قالب در کشور استراتژیک متحدین توانمندي گسترش
 ساخت هاي فراملی خود؛ بههمچنین ایران در راستاي سیاست .است شده

است  داده ادامه نیابتى خود نیروهاى و متحدان از قوي ايشبکه تداوم و
 سوریه، لبنان، در دولتی غیر و دولتی عوامل با خود نفوذ گسترش و براي

 -یمن ارتباط برقرار نموده است. این پژوهش به روش توصیفی و عراق
قدرت سعی در بررسی  گیري از چارچوب موازنهتحلیلی و با بهره

 خاورمیانه شده است. و ایران امنیت و ایران ج.ا. فراملی هايسیاست
ي تهدید، نیروهاي نیابتی، اي، موازنهخاورمیانه، توازن منطقه :کلیدواژه

    .ايسیاست فرامنطقه
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 ع��ی ص�نا�ه� -�قا�ه �و��ی 

 

mailto:%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86abtahi@srbiau.ac.ir
mailto:%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86abtahi@srbiau.ac.ir
mailto:saeed.zamanian91@gmail.com
mailto:dr.taheri@yahoo.com


 ایران با امنیت ایران و خاورمیانه هاي فراملی ج.ا.بررسی رابطه سیاست 206

 مقدمه
تونس در  و تحوالت جدیدي که سرآغاز آن قیام مردمی هابحرانمردمی و  يهازشیخ

دیدي از حیات بود، باعث ورود منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به مرحله ج 2010اواخر سال 
ردمی هاي مسیاسی و اجتماعی خود شد. بعد از قیام تونس کشورهاي مختلفی شاهد خیزش

. شوندیین، یمن و سوریه محسوب مها مصر، لیبی، بحرآن ترینمهمو بحران بودند که از 
رایط و نظم سیاسی داخلی و سپس ش يهاباعث تغییراتی در نظام 2011این تحوالت از سال 

یران را اشد و در نتیجه محیط سیاست خارجی کشورهایی مانند جمهوري اسالمی  يامنطقه
ر سیاست خارجی نظاز م 2011جدید خاورمیانه بعد از  يهابحرانبسیار تغییر داد. تحوالت و 

 :جمهوري اسالمی ایران در ابعاد مختلف اهمیت داشته است
و با  نخست اینکه به لحاظ ماهیت این تحوالت رخدادهایی جدید در سطح منطقه است 

 شودیمملموسی دارد و از این رو تحوالت جدیدي محسوب  يهارخدادهاي گذشته تفاوت
رصه سیاست عدر  ورود مردم به عنوان عنصري کانونی توانیمشخصه آن را م ترینمهمکه 

 کشورهاي منطقه است.
و  دوم اینکه وسعت تحوالت بسیار گسترده بوده و سطح وسیعی از کشورهاي منطقه

 قرار داده است. ریجهان عرب را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأث
م در سیاسی حاک يهامردمی و تحوالت جدید اغلب نظام يهانکته سوم آنکه جنبش 

تمام عیار و یا  ا بحرانتگذاري از تغییر حکومت  ریبه نوعی متأثر ساخته که این تأث منطقه را
 ها به انجام اصالحات متفاوت بوده است.مبادرت دولت

ست و به ااي ساخته چهارم اینکه تحوالت جدید متغیرهاي نوینی را وارد سیاست منطقه 
 شده است. ياطقهها و توازن قدرت منتالفخصوص باعث تغییراتی در ائ

ن و گذاري تحوالت جدید جهان عرب سیاستگذارا ریبا توجه به این تغییرات و تأث
اند هخارجی جمهوري اسالمی ایران با تغیر و تحوالت جدیدي روبرو شد مجریان سیاست

در این  .ستو اقدامات سیاست خارجی کشور را دچار تغییر ساخته ا هایکه به ناچار طراح
 رجیسیاست خا بر تاثیراتی چه که تحوالت خاورمیانه شودمیحال این سؤال مطرح 

 اتتغییر که توان این فرضیه را مطرح کردکه می است؟ داشته ایران اسالمی جمهوري
 يامنطقه استراتژیک يهافرصت ایجاد و توازن قدرت در دگرگونی با خاورمیانه ژئوپلیتیک

 اتخاذ ثباع کشور داخلی سیاست و عوامل فرآیندها طریق از ایران، اسالمی جمهوري براي
  .است شده سوي ایران از فعالگراییمنطقه قالب در نفوذ توسعه سیاست
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 پژوهش پیشینه 1-1
 کندیم عنوان »يامنطقه قدرت ظهور: ایران« عنوان تحت ايمقاله در )2006( نیروب باري

 براي ییهافرصت ایجاد باعث خاورمیانه تحوالت خارجی، و داخلی رغم مشکالت به که
 ایران درنم تاریخ کل حتی و اسالمی رژیم زمان در که است شده نفوذ ایران و قدرت اعمال

 يامنطقهذ نفو و نقش گسترش ازعلل ياعمده بخش به اشاره وجود با روبین .است سابقه بی
وي  مقاله و دهدینم ارائه خاصی مفهومی و نظري چهارچوب در را خود هايایران، تبیین

 در ایران یدتهد یا و نقش دادن نشان برجسته مانند اهدافی جهت در و توصیفی حالتیعمدتاً 
 .دارد منطقه قرار

ي ایران : اسیاست امنیتی منطقه  «در مقاله خود تحت عنوان  )2008(جورج ایمیل ایرانی
ذشته بعد به بررسی ابعاد سیاست منطقه اي ایران در طول سی سال گ »فرصت ها و چالش ها

ین حال دوره از انقالب اسالمی می پردازد. هر چند مقطع زمانی وي سه دهه گذشته است با ا
ی سال گذشته سرا نیز در بر می گیرد. به اعتقاد وي ایران در طول  2003زمانی بعد از سال 

سنده معتقد یانه و خلیج فارس تبدیل شده است . این نویبه بازیگري عمده در منطقه خاورم
ر است که محور اصلی سیاست خارجی ایران حفظ امنیت خود و نمایش حضور و نفوذ د

ن تحت کشورهاي با اکثریت جمعیت شیعی مانند عراق و لبنان است و سیاست خارجی ایرا
اي و  درت هاي منطقهتاثیر نیاز به حفظ حاکمیت و استقالل کشور در پرتو مداخالت ق

حمایت از  وجهانی در گذشته است. وي همچنین به تبیین روابط استراتژیک ایران با سوریه 
جود تبیین کشورها و گروه هاي ضد آمریکایی و ضداسرائیلی می پردازد. این نویسنده با و

ی تاریخ ابعاد سیاست منطقه اي ایران ، از یک سو رویکردي کلی و بدون توجه به مقاطع
ب دهد و از سوي دیگر رویکردي توصیفی و فاقد چهارچوسیاست منطقه اي ارائه می

 می برد. مفهومی خاص را بکار
 داراي نه اما خطرناك« عنوان تحت کتابی در )2009همکارانش ( و ویري فردریک

 يهاتیمحدود و گستره بررسی به است شده منتشر رند سوي موسسه از که »مطلق قدرت
 سیاست مختلف يهامؤلفه به کتاب این نویسندگان. پردازندیمخاورمیانه  در ایران قدرت

 قابلیت گسترش تعقیب وها حوزه برخی در ایران سیاست جسورانه جمله از ایران.ا.ج خارجی
 دیگر موارد و آمریکا سوي از محاصره از ترس ي،اهستهبرنامه  همچنین و متعارف نظامی

 کنند. ارزیابی را منطقه در ایران خارجی ي سیاستهازهیانگ تا دارند تالشها . آنپردازندیم
و به خصوص منابع بالقوه احتیاط و عملگرایی در سیاست خارجی ایران را شناسایی کنند. به 
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اعتقاد ویري و همکارانش به رغم برخی فرصت ها، ایران با برخی محدودیت ها و موانع در 
جسارت و احتیاط را دو بعد تعریف کننده فرهنگ اي روبروست. آنها سطح منطقه

استراتژیک ایران و ماجراجویی و عملگرایی را دو جنبه مسلط بر سیاست خارجی ج.ا.ایران 
 .در سطح منطقه اي مطرح می کنند

الیسم اي تحت عنوان سیاست خارجی ایران از منظر رئدر مقاله )1388(کیهان برزگر
الش ایران ن المللی روابط خارجی بر این باور است که تتهاجمی و تدافعی در فصلنامه بی

ي که خود با هدف افزایش امنیت نسبی صورت می گیرد . و ايبراي افزایش نقش منطقه
عد از جنگ بیشتر به اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در خاورمیانه ب

ی داند. برزگر افزایش امنیت نسبی م عراق می پردازد، آن را عملگرایانه و تدافعی و در جهت
سیاست  در مقاله خود هر چند با بکارگیري نظریه رئالیسم تدافعی در جهت تبیین علمی

ال نوشتار وي عمدتا اي ایران در خاورمیانه بعد از بحران عراق گام بر می دارد، با این حمنطقه
زایش در جهت هدف اف در جهت تدافعی خواندن سیاست خارجی ایران و قلمداد نمودن آن

یم امنیت نسبی است و به چرایی سیاست خارجی ایران، برداشت و فهم رهبران و تصم
اثیرگذاري تگیرندگان ایران از تحوالت و فرصت ها و تهدیدات ناشی از آن و به ویژه نوع 

ه ینکه در این مقال. نکته مهم دیگر اشودمیپرداخته نتحوالت بر قدرت نسبی ایران در منطقه 
له جنگ هاي اي دیگر از جمصرفا به بحران عراق اشاره شده و به تحوالت ژئوپلیتیک منطقه

سالمی ایران انتایج آن براي جمهوري  .... و سی و سه روزه لبنان و بیست و دو روزه غزه و
 اي کشور پرداخته نشده است.و قدرت منطقه

 روش تحقیق 1-2
وش گردآوري توصیفی و تحلیلی استفاده شده و ربا توجه به اینکه در این تحقیق از روش 

اینترنتی و  هايو سایت هااي است، ابتدا با جستجو در پایگاهاطالعات به صورت کتابخانه
ن، مرکز هاي اطالعاتی و استنادي همانند پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایرابانک

مجلس  هايایت مرکز پژوهشنور مگز)، تبیان، مگ ایران و س(تحقیقات علوم انسانی نور
هاي ابخانهشوراي اسالمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و سپس مراجعه به کت

 دیجیتالی این پژوهش انجام گرفته است.
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 2تهدید موازنه /1قدرت موازنه چارچوب نظري: -2
قدرت اد مفهوم کلی تـوازن قدرت بر مبناي این ایده است که کشورها در برابر ازدیـ

کشورها تا  ائتالف و اتحاد نمود پیدا کرده به شکلو این واکنش  یکدیگر واکنش نشان داده
مرکزي  ه. هست)56: 1396کشاورز مقدم، (قدرت فزاینده همدیگر را خنثی کنند قادر باشند

ا باست. هرگونه ازدیـاد قدرت از سوي کشوري » قدرت«نظریه تـوازن قدرت، مفهوم 
مند لف روبرو شده و آنها را به ائتالف سازي علیه حـکومت قدرتمخت واکنش کشورهاي

 .)Kaufman and others, 2007, p.15(کندمیوادار 
هم ن امر طیف واقع گرایی از کالسیک تا نوواقع گرایان تهاجمی و تدافعی همگی بر ای

جنگ و  آشوبیري از حل نـاآرامی و پـیشگ يهاهیرو ترینمهم که تـوازن قوا از اندعقیده
در نظام بین الملل از هم  توازن اند که اینها زمانی رخ دادهبه عبارتی دیگر جنگ ؛باشدیم

گران تفوق دی پاشیده است. بدون حالت توازن میان بازیگران بین المللی، یکی از آنها بر
بود کند و و ممکن است دیگران را نا کندیو به منافع و حقوق سایرین تجاوز م ابدییم

آنهاست،  آنها شود، اما از آنجا که هدف، عالوه بر حفظ همه عناصر نظام، ثبات جانشین
تـوازن قوا  تفوق یکی از عناصر بر دیگري باشد. در واقع در هدف توازن باید پـیشگیري از

در . شودمیي پـیشگیربازیگر تهدیدزا  و از قدرت یابی شودمیساختار حاضر در نظام حفظ 
راتژي قدرت تهدیدگر چه است در مقابل هاحکومتکه قابل طرح است  این پرسش اینجا

کند؛ ان میبهره گرفت که بی توان از نظر والتدر پاسخ به این پرسش می؟ کنندیاتخاذ م
، رندیگیم در شرایط تهدید به کار هاحکومتروي دو رویکردي است که  تـوازن و دنباله

تژي تـوازن بسیار استرا وازن در برابر قدرت تهدیدگر و دنباله روي با قدرت تهدید گر. البتهتـ
 به دلیل که حـکومتی شودمیتر از دنباله روي است. دنباله روي تنها در شرایطی انجام معمول

اشته و ناچار توانایی توازن در برابر قدرت تهدیدگر را ند ؛قدرت آسیب پذیري و یا فقدانِ
 .)Walt, 1986, p.110(دنباله روي است ه اتخاذ راهبردب

میزان  خاورمیانه الگوي تـوازن قوا، باالتریني هاحکومتبنابر دیدگاه باید گفت؛ 
. از نظر کشورهاي آوردیکارایی و دستاورد را براي تأمین امنیت و ایجاد نظم فراهم م

ایجاد ثبات و استقالل  پـیشگیري از جنگ و مهار قدرت سایرین، خاورمیانه، براي

                                                      
1. Power-Balancing /Balance of Power 
2. Balance of Threat 
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 ايمنطقهخود را به لحاظ قدرت، یک بازیگر نیز ایـران  و مکانیزم توازن قواست نیترمطلوب
حقیقت این . تأثیرگذار باشد منطقهو سعی دارد تا بر معادالت سیاسی و امنیتی  شمردیبر م

است که براساس آنارشیک  يااز رئالیستی، خاورمیانه یک سیستم منطقهانداست که از چشم
و انگیزش بقا در نظام آنارشیک آن، ایران و  کندیقواعد رئالیستی سیاست قدرت کار م

اي خاورمیانه ناگزیر از جست وجوي قدرت و عربستان را به عنوان دو عضو سیستم منطقه
نفوذ کرده است. بطوري که هر گونه افزایش قدرتی از سوي یکی از بازیگران به معناي 

دیدات امنیتی مستقیم براي بازیگر مقابل است. بنابراین در چنین محیط امنیتی، افزایش ته
جمهوري اسالمی موازنه سازي را به عنوان الگوي سیاست خارجی خود برگزیده الگویی 
که موازنه سازي در آن دو هسته سخت قدرت و تهدید را توأمان با خود دارد. در واقع 

، تهدیدات رژیم صهیونیستیمچون عربستان، ترکیه و ه ياافزایش قدرت بازیگران منطقه
و  کنندیهاي تهاجمی را نیز بر امنیت ایران، بار مناشی از مجاورت، نیات تهاجمی و قابلیت

 .سازدمیضرورت تالش جهت موازنه سازي را نمایان 
اریخی ن و نیز سابقه تدر اختیار ایرا يهاو ابزار و روش هاتی، ظرفهاییبا توجه به توانا

ه قوا از مطلوبیت منطقه و متقابالً آسیب پذیري ها و محدودیتهاي رقبا و دشمنان ایران، موازن
) چرا که موازنه 141: 1393حق پناه و بیداهللا خانی، (و قابلیت تحقق براي ایران برخوردار است

ا بتواند ماید تاي متمرکز و تأمین نورودي قدرت ایران را در سطح منطقه تواندیاي ممنطقه
 Maoz(دیماناي و جهانی هدایت و بهره برداري فرامنطقه يهاخروجی آن را به سوي قدرت

and Others, 2004(. ها و اي ایران، همواره با چالشحال، سیاست توازن منطقهبا این
ازیگران رقیب عامل آن، چگونگی مواضع ب ترینمهمتهدیداتی نیز رو به رو بوده است که 

ت چالش گري است. بازیگرانی که بر معادله قدرت تأثیر گذارند که قدر يادر محیط منطقه
-تالش همه جانبه اآمریک. براي مثال، رندیگیاي مفرامنطقه يهاقدرت يهاتیخود را از حما

رتقاء دهد. ترکیه خاورمیانه را ا عربستان درو  رژیم صهیونیستیاي به انجام رساند تا موقعیت 
 عربستان ،رکیهتقابلیت الزم براي ایفاي چنین نقشی برخوردار است. بنابراین  نیز از ظرفیت و

را  ییهاچالش توانندیکه م شوندیاصلی محسوب م انبه عنوان بازیگر رژیم صهیونیستیو 
ران است بدین معنا روه از بازیگدر برابر ایران ایجاد نمایند. پس منطقه خاورمیانه داراي دو گ

اند از به هم خوردن موازنه به نفع که نه تنها کشورهاي منطقه در سطح خرد سعی کرده
اند از بزرگ نیز در سطح کالن سعی کرده يهاکشوري خاص جلوگیري نمایند بلکه قدرت

 هند.تغییر د شانبیطریق نفوذ و تأثیرگذاري بر کشورها، موازنه قدرت را به ضرر رق
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 ن در خاورمیانهایـرا .ا.تـوازن تهدید/ قوا ج بررسی سیاست -3
براي شناخت چرایی عملکرد سیاست خارجی یک کشور باید آرمان ها، تجربیات 
تاریخی، و عوامل مؤثر بر رفتار و کردار خارجی دولت ها را شناسایی کرد. سیاست خارجی 
هر کشوري نتیجه تعامل، رویارویی، و ترکیب عوامل گوناگون داخلی و خارجی مانند 

تاریخی، ترکیب قومی، ماهیت نظام سیاسی، توانایی  شرایط جغرافیایی و اقلیمی، تجربه هاي
اي ها و محدودیت هاي اقتصادي و نظامی، و سرانجام، ماهیت نظام سیاسی بین المللی و منطقه

است؛ بنابراین، سیاست خارجی هر کشور، همواره بازتاب ماهیت حکومت آن کشور 
 -وجه به اینکه تهدیدات غربی ) در راستاي این مسأله باید گفت؛ با ت73: 1376(هانتر، است

بوده اي عربی مربوط به ایران معاصر نیست و در تمام تاریخ ژئوپلتیک ایران به گونه -عبري 
شده است لذا  ایران با الگو قراردادن حوادث و کی تکانه موجب هراس دیگران میاندکه با

ر دارد و البته خود را زیر نظ منطقه يهاحکومتهر گونه کنش و واکنش تهدیدات تاریخی 
. حال اگر ردیگیقرار م منطقهمورد رصد کشورهاي با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی نیز 

نتیجه  وکه در مجاورت یکدیگر قرار دارند، پدید آید د ییهاحکومتمجموعه امنیتی، از 
-همنطقهاي بزرگ فرااز حضور و نفوذ قدرت تواندیمهم را در پی خواهد داشت. اول اینکه م

دوم هیچ نگرانی از حضور نظامی مستقیم  ؛اي در کشورهاي همسایه پـیشگیري کند
این امر بخصوص در مورد  .حـکومت همسایه و تجاوز به مرزهاي سرزمینی نخواهد داشت

چرا که شکست شیعیان مساوي با گسترش نفوذ و  ،عراق براي ایـران حائز اهمیت است
ها به ویژه آمریکا، ؛ غربیاست 1نزدیکی مرزهاي ایـران حضور آمریکا و احتماالً عربستان در

                                                      
 و ترکیه و عراق هاییبرهه در و اسرائیل مشترك تهدیدات علیه که کارکردي بر عالوه سوریه و ایران .ا .ج تحاد 1

 به نیز مدیترانه شرقی حوزه در ویژه به سعودي عربستان ايمنطقه نفوذ علیه داشته، متحده ایاالت هژمونی همچنین
 تجاوزات نیز و ملی نیرومند اقتدارهاي فقدان لحاظ به فلسطینی هايسرزمین و لبنان حوزه. است کرده عمل خوبی

 ايمنطقه رقباي. )Shaffer, 2013, p.8( است شده تبدیل مدیترانه شرقی کرانه در نفوذپذیر ايحوزه به اسرائیل
 حاکمیت خأل دچار اینکه لحاظ به را فلسطین و لبنان یکدیگرند، هزینه به نفوذ افزایش جوي و جست در که

 و ایران گذشته دهه سه طول در رقبا این جمله از. اندیافته جذاب نفوذشان حوزه گسترش براي هستند قدرتمند
 مشترك وجوه به توجه با ایران فلسطین، حوزه در. اندکرده نفوذ مدیترانه شرقی حوزه به که اندبوده عربستان

 فتح با نزدیکتر هايهمکاري به عربستان و است کرده برقرار تماس با نزدیک پیوندهایی سیاسی اسالم ایدئولوژي
 پرداخته مارس 14 گروه از حمایت به عربستان و مارس 8 گروه از حمایت به ایران لبنان در. است آورده روي
 هاينگرانی همه از ترمهم و سیاسی ایدئولوژیک هايگرایش هايشباهت و مالی هايکمک حوزه این در. است

 ).Hampton, 2014, p.16(استداده شکل را شانغیردولتی متحدان و عربستان و ایران پیوندهاي امنیتی، مشترك
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تحدید ایران  ي خلیج فارس به مسألهدر طول سالیان گذشته، اولویت خود را در منطقه
 هاي خشونت طلب آن را به عنوان وزنهسلفی و شاخه -اند و اسالم وهابیاختصاص داده

با این کار به گفتمان اسالم سیاسی سلفی آورند. غرب تعادل در برابر نفوذ ایران به شمار می
 ).Hunter, 2010, p.112جهادي کمک کرده است(

و بین  ايمنطقهجمهوري اسالمی ایـران از ابتداي حیات سیاسی اگر چه تحت فشارهاي 
یکی و برپایه منافع ژئوپلیت ايمنطقهبراي ائتالف سازي هاي  المللی فرصت زیادي

وان یکی از مسیر ناامید نشده و شاید بت ما هیچگاه در اینژئواستراتژیکی نداشته است، ا
اهبردي با کشور رائتالف  مهم ایـران براي غلبه بر جبر ژئوپلیتیکی را همکاري و يهاتیموفق

تردید  نراهبردي با کشور سوریه بدو يهايسوریه دانست. به عبارت دیگر، توسعه همکار
بوده  منطقهر سطح هاي سیاسی و امنیتی ایـران دگیريجـهتعوامل پیشبرد  ترینمهمیکی از 

اند، مبتنی بر الگویی که ایـران و سوریه در این خصوص دنبال نموده رسدیم است و به نظر
 توانییـران ماکشور بوده است. در ارزیابی محیط امنیتی  و تهدیدات امنیتی دو هاتیواقع

تهاجمی و  کلی، مجاورت، قابیلت هاي يهاتیعنوان کرد که با توجه به فاکتورهاي قابل
و  یآمریکا، رژیم صهیونیست(نیات تهاجمی، ایـران و سوریه داراي تهدیدات مشترکی

است. در کنار  بودند که آنها را به سوي یک اتحاد استراتژیک سوق داده منطقهدر  )عربستان
ر در دو کشوگري هر ایدئولوژي آمریکاستیز، صهیونیسم ستیز و ضدافراطی این عوامل،

، منطقهر در تقویت این اتحاد مؤثر بوده است. از طرف دیگر، انزواي استراتژیک هر دو کشو
 يهانهیداده بود و در نتیجه زم ضریب امنیت این دو کشور را در مقابل تهدیدات کاهش

 .نمودمی ا فراهمپیدایش اتحاد پایدار ایـران و سوریه و تـوازن سازي در برابر محور مقابل ر
اتحادایدئولوژیک و نیاز  استدالل کرد که ائتالف بین ایـران و سوریه گذشته از توانیم

به شرکاي سیاسی مطمئن، ناشی از مالحظات مشترك استراتژیک یعنی تهدیدهاي امنیتی 
مشترك است. تهدیدهاي مشترك امنیتی ایـران و سوریه تا قبل از حمله آمریکا به عراق 

بوده است  )متحد استراتژیک آمریکا(امنیتی عمده صدام و رژیم صهیونیستیحول دو تهدید 
 يهاتیاند. این دو تهدید امنیتی از قابلداشته که با محور استراتژیک ایـران و سوریه مجاورت

قبال ایـران و سوریه در  اند. نیات تهاجمی این دو کشور درتهاجمی باالیی برخوردار بوده
 اعالمی و اعالنی این دو کشور مشهود بوده است. با يهااستیس مختلف و در يهازمان
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توجه به نظریه تـوازن تهدید استفان والت باید تبیین کرد که با توجه به تهدیدات مشترك 
ایـران و سوریه، منطقی است که این دو کشور به سوي یک اتحاد استراتژیک سوق داده 

-شکل توان بیان داشت؛اي مطلب فوق میدر راست شوند که این امر محقق شده است. پس
پیمانش در  گیري تـوازن با محور ایـران، سوریه و عراق در برابر عربستان و کشورهاي هم

ترین متحد راهبردي آمریکا(دهقانی به عنوان نزدیک رژیم صهیونیستیخلیج فارس و البته 
ناشی از ازدیـاد قدرت دارد. تی امنی يهای، ریشه در نگران)120:  1395فیروز آبادي؛ اشراقی، 

جهت ایجاد نظم جدید توزان  ايمنطقهازدیـاد قدرت و بر هم ریختن معادالت  براي شالت
 ,2012(سود هر یک از بازیگران فوق شده استه تـوازنها ب قوا، سبب چرخش مداوم وزن

p.23, Seeberجهان عرب در چند سال اخیر که از تونس آغاز  يهای) دست آخر ناآرام
 منطقهو به مصر، لیبی، بحرین، یمن و سوریه تسري یافت؛ آثار مهمی بر تـوازن قدرت در 

 ,Ayoob, 2011(دادو حتی توازن قدرت را به نفع ایران و ترکیه تغییر  خاورمیانه داشت
p.194 .(ایـران و ترکیه به دلیل منطقه، کشورهاي عربی باید اشاره کرد پیش از این ،

همواره  حـکمرانیمختلف و گاه متضاد و ارائه الگوهاي  يهانمایندگی کردن از ارزش
. گر چه در دیرسیرقابت بطور معمول به خشونت نم اما این دندیکشییکدیگر را به چالش م

الت اما موج تحو گرفتیقرار م عراق و لبنان صحنه کشاکش غیر مستقیم آنها هاییزمان
 منطقهاقتدارگراي ي هاحکومتموجب تضعیف  منطقهاخیر و تسري آن به بیشتر کشورهاي 

 تهدیدزا يهاها و رقابتدشمنیجدیدي شد که نـتیجه آن آشکار شدن  يهاو تعریف ارزش
تسري اعتراضات  خاندان آل سعود ازو این مسأله در عربستان نمود بیشتري داشت چراکه  بود

. )Jahner, 2012, p.45(هراس بود در قلمرو پادشاهی خود با هدف تغییر رژیمسیاسی به 
بر اساس  منطقهشکاف در بدنه تـوازن قوا، تالش در جهت چینش و آرایش مجدد بازیگران 

تغییر در معادالت قدرت در ساختار چنانکه گفته شد؛ در واقع،  را رقم زد. منافع خودشان
 اشايمنطقهعربستان و متحدین  ایـران و ترکیه و به ضرر امنیتسیاسی کشورها، ابتدا به نفع 
اي ساخت. بگونه ترانیرا نما دو محور مقاومت و سازش يهايبود. این تغییرات، صف بند

خود تالش کردند  ايمنطقه هايگیريموضعکه ایـران، سوریه و عراق و حزب اهللا لبنان در 
 محور در این زمینه اهمیتأثیرگذاري خود بیفزایند. همکاري یکدیگر، بر گستره نفوذ و ت با

 کاهش و امنیت به دستیابی برحسب شود: اول بررسی تواندمی جنبه دو از مقاومت
 ,Nematzadeh(خاورمیانه در تهدید موازنه یک ایجاد دوم و ایران معطوف به تهدیدات

رژیم سازش با جـانبداري آمریکا و  از سوي دیگر عربستان به عنوان رهبر محور). 2013
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ایـران و شکل گیري  قابله باسهمی در متالش کرد تا خود  ايمنطقهو حامیان  صهیونیستی
بحرین، یمن  چون ينفوذ يهادر حوزهاین کشور رقابت داشته باشد. همچنین تـوازن جدید 

و محور بطور را شدت بخشید تا جایی که هر د هاو اختالف نظر هايریو حتی عراق، درگ
ها اي از این صف آرایی. موارد ذیل نمونهغیرمستقیم، در صحنه سوریه صف آرایی نمودند

 کند:را بیان می
 فوذن کاهش و سوریه رژیم سرنگونی براي تالش حال در ها عربستاندر طی این سال

 ،2017 و 2012 هايسال ) باید گفت؛ بینIbish, 2016(بوده است لبنان و سوریه در ایران
 برابر در و ردک رد را 1 ژنو کنفرانس هايقطعنامه شد ایران برگزار ژنو در کنفرانس هشت

اومت نمود مق شود، دولت معادله از اسد خروج به منجر توانستمی که سیاسی توافق هرگونه
ولی عربستان سعودي خواستار برکناري بشار اسد  )Ibrahim, 2017(و تالش کرد

-در امور سوریه دخالت می سوریه، آزاد ارتش درخواست وبه )Alhayat, 2016(بود
 ).Grumet, 2015, p.126(نمود

 حرکه بیم نیروي که کرده است استفاده »ايفرقه بسیج« استراتژي در سوریه از ایران
 طریق . همچنین از)Horany, 2017(بود سوریه در جنگ اهداف براي ايفرقه سابقه

عه در عراق شد مانند فتواي مرجع بزرگ شی داده نشان وضوح به اعتقادي بعد »جهاد فتواي«
بسیج «ظامیان نکه بر اساس این فتوا از شبه  2014ژوئن  10آیت اهللا علی سیستانی در تاریخ 

ا بعدها در در عراق خواسته شد با نیروهاي داعش وارد جهاد شوند که اثر این فتو» عمومی
در مقابل در عربستان سعودي  )Al-Ahram, 2017, p. 341(سوریه گسترش پیدا کرد

مخالفان  روحانیون اهل سنت؛ همه اهل سنت جهان را فراخواندند تا از هر طریق ممکن از
ورت صبشار اسد حمایت کنند. این حمایت صریح توسط امامان مسجد جامعه در شهر مکه 

عم او زبه  که شد سوریه مردم به کمک خواستار »الشرائیم سعود« گرفت براي نمونه شیخ
 در ربستانع ایستادگی خواستار گرفتند ومی قرار حمله مورد »تجاوز و ظلم« نیروهاي توسط

 .)Al-Anba, 2013(بود این رابطه،
امنیتی بازیگران  هاينوواقع گرایی رونق بخشید تهدید گیريجهتدر این میان آنچه بر 

سوریه و پیوستگی امنیتی آن  سرانجام، جایگاه کشورو  بازیگران رقیب بوده است از سوي
المللی، براي ایجاد تغییر در نظام سیاسی و بین ايمنطقهي هاحکومتبا ایـران، موجب شد تا 

سوریه و بدنبال آن تغییر در ژئوپولیتیک و آرایش بازیگران سیاسی خاورمیانه اقدام نمایند. 
بته روسیه بود تا در همچون ترکیه و عربستان و ال ییهاحکومتاین بهترین فرصت براي 
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و بین المللی وارد عمل شوند. بنابراین نتیجه  ايمنطقهجهت تغییر توازن قدرت در نظام 
درگیري و بی ثباتی در سوریه هر چه که باشد به صـورت مستقیم با ساختار تـوازن قدرت 

تغییر در ساختار نظام بین  تواندیدر نظام بین الملل مرتبط است. تـوازن سازي در سوریه م
 يهاالملل را منجر شود. هر گونه تغییر در رفتار بازیگران در سوریه منجر به ایجاد نقش

. بنابراین ایـران مساله منازعه در سوریه را تنها یک معضل شودمیمتفاوت براي بازیگران 
باره تغییر رژیم این براحتی در ايمنطقه يهاکه اجازه دهد سایر قدرت پنداردینم ايمنطقه

چرا که  داندیخود را در تمام مسائل این کشور ذي حق م حکومت تصمیم بگیرند بلکه
آنچه در سوریه در جریان است به شکل مستقیم و غیرمستقیم  .ندیبیامنیت اش را در خطر م

ایـران تأثیرگذار است؛ چراکه سوریه پل  بر روي منافع و امنیت ملی جمهوري اسالمی
قدرت مانور  کاهش موجب تواندیاطی ایـران با جبهه مقاومت است و تضعیف سوریه مارتب

صهیونیستی  تهدیدات امنیتی ایـران شود. حتی برخی مقامات غربی و جبهه مقاومت و ازدیـاد
 اند که آن چه در سوریه اتفاق افتاده است، نتیجه آن را باید در داخلاین گونه اظهارنظر کرده

در چنین شرایطی است که جمهوري اسالمی ایـران با صراحت اعالم کرد که ایـران دید. 
. به خصوص این باشدیاز مواضع اساسی خود در نـاآرامی سوریه نم حاضر به عقب نشینی

که غرب در همپیمانی با ارتجاع عرب پروژه تغییر در سوریه را با هدف ایجاد تغییرات اساسی 
 .ندکیدنبال م ايمنطقهدر الگوهاي 

 نتایجکه  نظیر است کم و بحران با این حساب نـاآرامی سوریه در نوع خود یک نـاآرامی
اي خواهد جو نظام بین الملل بر  منطقهمعادالت قدرت در  مدیریتی آن تأثیر بسزایی در

 يهاقدرت گذاشت. نـاآرامی سوریه از چنان ویژگی برخوردار است که توانسته تعادل قواي
استراتژیکی عربستان  ایدئولوژي و منافع خاورمیانه را بر هم زند. در این نـاآرامی، تضاد منطقه

 ه سمتسعودي با جمهوري اسالمی ایـران، راهبرد این نظام پادشاهی محافظه کار را ب
را به سوي  نیروهاي مخالف بشار اسد و جمهوري اسالمی ایـران نیتریجـانبداري از افراط

کشور را به  ام سیاسی موجود سوق داده و در این مناقشه ژئوپولیتیکی، دوجـانبداري از نظ
ریه بهره گیرد بنابراین عربستان در تکاپوست تا از فرصت سو .پیکاري مستقیم فراخوانده است

ع ملی و امنیت جبران کند و این یعنی تقابل با مناف و بهم خوردگی تـوازن قوا را در سوریه
ـران استفاده کند تـوازن فراگیر در سوریه علیه ای از کندیستان سعی مایـران از همینرو، عرب

 تا چالش قدرت خود را بهبود بخشد.
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ی در سوریه، و واحدهاي اپوزسیون داخل هاگروهاز سوي دیگر نوع جنبش و پشتیبانی از 
ر موده است. دعربستان، تـوازن فراگیر را ایجاد ن ،همچون ترکیه ايمنطقههاي توسط قدرت

ا به سود و یا کفه ترازوي تـوازن قدرت ر تواندیاست که م ياحقیقت سوریه به مثابه وزنه
ش براي بیشینه ضرر عربستان و ایـران تغییر دهد. عربستان همچنین بجاي تقابل مستقیم و تال

اي نابودي ي داخلی و بازیگران غیرحـکومتی بین المللی برهاگروهسازي قدرت خود، از 
ر قلب د. در واقع تهدید و قدرت همزمان رندیگیهم زدن تـوازن قوا بهره مرقیب و بر

درت گفتمان سلفی امنیتی ایـران قرار دارد. بنابراین از یکسو نسبت به ازدیـاد ق يهاینگران
، نگران است. چون شودمیوي  ايمنطقهو هژمونی  که موجب گسترش حوزه نفوذ عربستان

دلیل  و از سوي دیگر به باشدیو مقاصد تجاوزگرانه م این کشور داراي نیات تهاجمی
به  د. در نهایت اینکه سقوط حـکومت اسگرددیجغرافیایی یک تهدید محسوب م مجاورت

اسد بطور  خواهد داد. سرنگونی را ازدیـاد منطقهطور جدي تهدیدهاي امنیتی ایـران در 
را سوریه رکن اصلی زند؛ زیمی بیروت آسیب -مشق د -محور تهران جبران ناپذیري به

حزب اهللا و  منطقهدر  ایـران با نمایندگانش سیاسی و جغرافیایی مرتبط کننده رهبري
 به طور ).Berti& Gulzansky, 2014, p.12(باشدمی فلسطینی آزادي بخشي هاسازمان
ان در تومی امنیتی سقوط حـکومت اسد را براي محور استراتژیک مورد بحث نتایجکلی، 

 .خالصه نمود  به زیان ایـران ايمنطقهتغییر تـوازن تهدید 
که رفتار مداخله گرایانه و توسعه طلبانه متحدان  میکنیاز سوي دیگر مشاهده م

در خاورمیانه و حضور دائم در اطراف قلمرو  )رژیم صهیونیستیامریکا و (استراتژیک
هم ریخته و منجر به ایجاد  را به منطقهجمهوري اسالمی ایـران، تعادل طبیعی قدرت در سطح 

. البته )127: 1396کشاورز مقدم، (شده است منطقه يهاحکومتناامنی و بی اعتمادي میان 
ائتالف محور مقاومت به رهبري جمهوري اسالمی ایـران، تاکنون توانسته است نظام سوریه 

حفظ کند و حتی در این راستا، روسیه  منطقهتهدیدات ائتالف محور محافظه کار  را در مقابل
را وارد عرصه نماید. حضور ایـران، حزب اهللا و روسیه در جنگ سوریه باعث دور شدن 

ست که روند ) این درحالیRiedel, 2016(است عربستان از اهداف مورد نظر خود شده
وریه را به که ایـران توانسته است تهدید س دهدیتحوالت نـاآرامی سوریه اینگونه نشان م

و بین المللی خود تبدیل کند. نـاآرامی سوریه،  ايمنطقهفرصتی براي ازدیـاد نقش و نفوذ 
جهانی کرده است. ورود  يهاایـران را به شکل آشکاري وارد معادالت بین المللی قدرت

ورود رسمی ایـران به بازي  توانیآشکار به همکاري نظامی با روسیه در سوریه را م



 217                                  99زمستان /53سال چهاردهم/شماره                  

 منطقهدانست. از سوي دیگر بسیاري از اعراب  ايمنطقهبزرگ جهانی در سطح  يهاقدرت
که سوریه تبدیل به میدان نبردي میان  کنندیبویژه کشورهاي حاشیه خلیج فارس استدالل م

ایـران و اعراب گشته است و اگر ایـران قادر به حفظ نظام بشار اسد باشد این یعنی یک 
ران و شکستی براي اعراب، به همین علت این کشورها بیشتر پیروزي استراتژیک براي ایـ

 .)AĞCA ,2013(کنندیسعی در طوالنی شدن نـاآرامی و ازدیـاد قدرت مخالفان م
 ایران فراملی خارجى ایران در راستاي اهداف سیاست فراملی شبکه رشد -4 

 یافته افزایش نایرا فراملی شبکه رشد مورد در نگرانی خاورمیانه و غربی هايپایتخت در
 طریق از خود نفوذ گسترش براي کشورها سایر ضعف نقاط از ایران گذشته، دهه است. در

 اما است، دهکر استفاده یمن و عراق سوریه، لبنان، در دولتی غیر و دولتی عوامل با روابط
 چیست؟ شبکه این ویژگی

 اقتصادي فشارهاي رغمبه، 2018 سال و در ایران ايهسته توافق از آمریکا خروج زمان از
پیمان هم اىنیروه و متحدان از قوي ايشبکه تداوم و ساخت به ایران روزافزون، نظامی و

 حالی در .ستا داده ادامه دهند،می تشکیل را ایران خارجی سیاست فقرات ستون که خود
 از است توانسته انولی ایر هستند عشري اثنی هاىشیعهپیماننیروهاى هم این وفادارترین که

 Louise(در راه رسیدن به اهداف خود بهره گیرد حماس ویژه به شیعه، غیر يهاگروه

Clausen, 2020.( 
 و تاس نسبی خود پیمانهمنیروهاي  وفاداري حفظ و روابط ایجاد در ایران موفقیت

 ایران زا خارجی منابع دریافت به که هستند نیروهایی ،پیمانهم نیست. نیروهاى یکنواخت
 توان موارد ذیل را برشمرد:در مورد این نیروها می هستند وابسته

 در ایران باپیمان نیروهاى هم روابط است و برخوردار محدودي منابع از ایران -یک
 باشد. دسترسی داشته خارجی بودجه به که ایران است ترقوي صورتی
نمی نباشند، برخوردار داخلى نیباپشتی و مشروعیت ازپیمان با ایران نیروهاى هم اگر -دو
 با که است ییهاگروه جستجوي در ایران. ببرند پیش را داخلی برنامه مؤثر طور به توانند
 باشند. همسو ایران داخلى اهداف و کار دستور
 اهمیت و تاریخچه ها،توانایی براساس این کشور،پیمان نیروهاى هم و ایران روابط در

 را خود توانمند کامالً صورت به همواره ایران اما دارد، وجود زیادي تنوع ایران، براي آنها
 ایران توان بیان داشت؛است. در واقع می داده نشان وفادار شبکه یک مرکز و هسته عنوان به

 از حمایت و خود استراتژیک و سیاسی اهداف پیشبرد در راستاي فراملی شبکه از یک
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 عاملین با مدت طوالنی روابطى ایران نتیجه، است. در گرفته بهره منطقه در شیعه هاياقلیت
 عربی بهار زمان از که کشورهایی در خود نفوذ افزایش براي آنها از که کرده ایجاد مختلفی
 در ایران توان به تواناییکه از جمله این افزایش نفوذ می بهره گرفته است اند،شده ضعیف

این  ترینمهمدر ذیل برخی از  اشاره نمود. عراق در اسالمی دولت تهدیدهاي به سریع پاسخ
 ي نیابتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت:هاگروه

 نفوذ 2014 سال از: عراق در ایران پیمانهم يهاگروه از یکى: اهللا حزب کتائب -یک
 در اساسی قشین- الشعبی حشد -نظامیان شبه به یافت و این مسأله افزایش عراق در ایران

 شیعه غیر يهاروهگ جمله از نظامی شبه گروه پنجاه از داد.این نیروهاي تقریباً  داعش با مبارزه
 با که هستند شیعیان هاگروه ترینقوي .نیستند وفادار ایران به که است شده تشکیل شیعه و

 حزب کتائب ،اهللا حزب کتائب و الحق اهل عصائب بدر، سازمان مانند هستند ارتباط در ایران
 ايخامنه علی اهللا آیت به که است ایران حمایت مورد شیعه نیروهاي بسیج مردمی یک اهللا

 دارد. گرایش
 پاسداران هسپا قدس نیروي رئیس سلیمانی، قاسم سردار ،2020 ژانویه 3 تاریخ درآمریکا 

 .رساند ادتشه به را المهندس ابومهدي اهللاکتائب حزب رئیس همراه ،ایران اسالمی انقالب
 این دهد.ىم نشان برجسته صورت به را اهللاکتائب حزب و سپاه بین نزدیک رابطه تروراین 

 نقش و ایران کشور هايحمایت دلیل به اثرگزارى چنین هم و انسانى نیروى افزایش با گروه
 2009 الس در فعال عضو چهارصد حدود از حاضر حال در داعش، تهدیدهاي با مقابله در آن
 يپذیر والیت از علنی طور به اهللاست. کتائب حزب رسیده نفر هزار ده حدود به

 مرحله نعنوا به ایران اسالمی جمهوري تأسیس به و کندمی حمایت) فقیه والیت(شیعه
-تائب حزبک اعضاي ترتیب، ینا به .کندمی اشاره اسالمی حکومت سازي آماده در اساسی

 ضد شدت به وهگر این .پذیرندمی خود معنوي رهبر عنوان به  را ايخامنه علی اهللا آیت اهللا
 عراق در کایىآمری نظامیان حضور ادامه برابر در مسلحانه مقاومت از علناً و است آمریکایی

 .کندمی حمایت
 رشد حال در فراملی شبکه دیگر مثال: ايمنطقه اهداف همپوشانی): حوثى(انصاراهللا -دو

این  .است الحوثی عبدالملک رهبري به یمن هايحوثی با آن رابطه عربی، بهار زمان از ایران
آغاز شد  گرفتند دست به را یمن پایتخت صنعا کنترل هاحوثی که و هنگامی 2014روابط از 

 .یافت تحکیم شدت گرفت، هاحوثی علیه عربستان نظامی مداخالت که هنگامى 2015در  و
 انصاراهللا شک بدون است، اختالف انصاراهللا و ایران ارتباط درجه و با این حال در مورد میزان
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-محسوب می شیعه اغلب هاهستند. هرچند که حوثی قوى با یکدیگر داراي روابط ایران و
 ربط ایران حمایت به تواننمی را هاحوثی هستند. ظهور زیدي هاحوثی شوند ولی در حقیقت

 هاحوثی است. در واقع؛ آنچه یمن خود در سیاسی و تاریخی وقایع نتیجه آن ظهور بلکه داد
رژیم  با مقابله به که آنهاست ايمنطقه مشترك برنامه است، کرده نزدیک هم به را ایران و

 است. متمرکز متحده ایاالت و صهیونیستی
 علیه ملهح ضد بر محق را خود بنابراین هستند، سعودي عربستان حمله مورد ،هاحوثی

 مشروعیت ایجاد براي تواندمی حتی سعودي عربستان به حمالت .دانندمی سعودى عربستان
 در وديسع ضد و آمریکایی ضد احساسات زیرا گیرد، قرار استفاده مورد نیز آنها داخلی
 سرمایه به ایران براي هاحوثی ترتیب، همین به .است گسترده هاحوثی کنترل تحت مناطق

 ایجاد عوديس عربستان براي را توجهی قابل دردسرهاي که اندشده تبدیل هزینه کم گذاري
 موقعیت از اساساً یمن استراتژیک اهمیت ایران دیدگاه از که آنجا از این، بر عالوه .کندمی

 عملگرا يرویکرد ایران ،شودمی ناشی سعودي عربستان براي آن ژئواستراتژیک اهمیت و
 است. کرده اتخاذ یمن داخلی امور در

 گیرينتیجه
 ،2003 از دبع خاورمیانه در جدید ژئوپلیتیک تغییرات به توجه با ایران اسالمی جمهوري

 هايفرصت وقوع تصور با جدید تهدیدآمیز هايسیاست و تهدیدات از برخی رغم فهم به
 راهبرد به ار خاورمیانه در خود سازي موازنه راهبرد بتدریج منطقه، در سطح آن براي مهمی
 افزایش تصور از ناشی واقع در راهبرد این. کرد تبدیل فعالگراییمنطقهقالب  در نفوذ توسعه
 تهدیدات از برخی حذف اي،منطقه آفرینی نقش براي هاییآمدن فرصت وجود به و قدرت

 به و یدجد متحدین گیري شکل براي بسترهایی وجود آمدن به گذشته، ايمنطقه موانع و
 .است بوده مقاومت محور قالب در کشور متحدین استراتژیک توانمندي گسترش خصوص

 جمهوري شد باعث 2011 از بعد عرب جهان جدید تحوالت و مردمی هايخیزش
 و هاخیزش این ابتدا در ایران. شود روبرو جدیدي وضعیت با خاورمیانه ایران در اسالمی

 زدن برهم و عربی رقیب هايدولت در رژیم تغییر براي جدیدي عنوان فرصت به را تحوالت
 خود نفوذ هاجنبش این فرصت از گیري بهره با تا کوشید در نتیجه و کرد تلقی ايمنطقه نظم

 با جمله از و تحوالت تداوم با اما. دهد گسترش جهان عرب از جدیدي هايحوزه در را
 و هارقابت گسترش خاورمیانه، در بی ثباتی و گرایی افراط افزایش سوریه، در بحران

 و چالش ترکیه، و عربستان سعودي مانند منطقه محوري بازیگران و ایران بین هايتنش
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 محور سایر بازیگران و حماس بین اختالف ایجاد با جمله از مقاومت محور در انفکاك
 یمن، بحرین و مصر، مانند کشورهایی سیاسی نظم در اساسی تغییر فقدان همچنین و مقاومت

. احساس کرد تريجدي صورت به را تحوالت این از ناشی تهدیدات ایران اسالمی جمهوري
در  بحران دچار هايحوزه از یک هر در نامتوازنی راهبردهاي اتخاذ رغم به ایران اینکه نتیجه
 هايحوزه حفظ بر بیشتر نهایت در تهدیدات، دفع و هافرصت از گیري بهره براي عرب جهان

 و برجسته نمونه که است شده متمرکز مقاومت محور چون دستاوردهایی و نفوذ گذشته
 .است مقاومت محور دولتی بازیگر تنها عنوان به سوریه دولت حمایت از آن کانونی
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