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چکیده:
یکی از محورهای مهم «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» توجه به «گذشته» برای برداشتن «گامهای استوار در آینده»
است .موضوعی که در حوزههای مختلف به خصوص روابط خارجی مورد تاکید بوده است .مروری بر متن بیانیه
نشان میدهد ،تاکید بر تداوم و تشدید «عزت ملی و مرزبندی با دشمن» در گام دوم انقلاب در اصل ناظر بر پایهه-
های این امر است که در محورهایی چون «ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان» در
گام نخست انقلاب گذارده شده است .از آنجائی که تداوم تقابل با نظام سلطه یکی از رسالتهای جمهوری اسلامی
ایران در گام دوم انقلاب است ،استفاده از تجربیات گذشته امری ضروری اسهت .بها توجهه بهه اینکهه بههرهمنهدی
جمهوری اسلامی ایران از سیاست بازدارندگی شبکهای محور اصلی تقابل با رژیم صهیونیستی به عنوان اهرم اصلی
نظام سلطه در منطقه غرب آسیا در طول چهار دهه اول انقلاب بوده ،لذا در این مقاله با کاربست روش توصیفی –
تحلیلی ،پس از تبیین نظری نوع نقشآفرینی حزب الله لبنان به عنوان یک الگوی موفق در این سیاست ،پیشنهاداتی
برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در گام دوم ارائه شده است.
واژگان اصلی:
بیانیه گام دوم انقلاب اسهلامی ،سیاسهت خهارجی جمههوری اسهلامی ایهران  ،بازدارنهدگی شهبکهای ،رژیهم
صهیونیستی و حزب الله لبنان.
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با تشکیل جمهوری اسلامی بهه عنهوان اصهلیترین ثمهره انقلهاب اسهلامی ،قهدرتهای بهزر
همآهنگ با یکدیگر به تقابل با نظام نوپای ایران پرداختند .در حالی که این تقابهل طهی چههار دههه
گذشته روندی افزایشی داشته اما بر اساس ادعای ناظران بیغرض قدرت ایران در طول ایهن سهالها
افزایش یافته و همانطور که در بیاینه گام دوم نیز اشاره شهده ایهران بهه «نمهاد پررابهههت و باشهکوه و
افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلهدران و زورگویهان و مسهتکبران جههان و در رنس آنهان آمریکهای
جهانخوار و جنایتکار» تبدیل شده است(بیانیه گام دوم انقلاب) تردیدی وجود نهدارد کهه اسهتفاده
هوشمندانه از ظرفیتهای سیاست خهارجی دلیهل اصهلی تهرمیم جایگهاه ایهران در منطقهه و نظهام
بینالملل بوده است .رهبران ایران با ادراک مختصات سیستم پیچیده نهوین بینالمللهی ،توانسهتند بها
استفاده از ظرفیتهای آن تهدیدات بیرونی را به حداقل رسانده و بسترهای مناسه

بهرای افهزایش

دامنه نفوذ ایران را فراهم آورند .دقیقاً به همین دلیل است که امهروز ایهران بهه یهک مسهئله مههم در
سیستم بینالمللی تبدیل شده است .شواهد موجود نشان میدههد بهرهمنهدی از آموزهههای خهاص
سیستم نوین بینالمللی نظیر بازدارندگی شبکهای نقشی اساسی در توسهعه جایگهاه منطقههای ایهران
داشته است .آموزهای که جایگاهی اساسی در سیاست خارجی کشورمان در قبال رژیم صهیونیسهتی
داشته است .با توجه به تاکیدات صریح رهبری انقلاب بر لهزوم اسهتفاده از تجربیهات گذشهته بهرای
برداشتن گامهای استوار در آینده ضروری است تا این موضوع به طور دقیق تبیین شود.
بر اساس همین ضرورت این مقاله به بررسی جایگهاه بازدارنهدگی شهبکه ای در سیاسهت خهارجی
جمهوری اسلامی ایران در مقابل رژیم صهیونیستی پرداخته و تلاش میکند تا بها توجهه بهه اههداف
مندرج در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تدبیری برای تقابل با چالشهای دوران جدید کهه بهه تعبیهر
رهبر انقلاب «بر سرِ حضور ایران مقتهدر در مرزههای رژیهم صهیونیسهتی و برچیهدن بسها نفهوذ
نامشروع آمریکا از منطقهی غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاههدان فلسهطینی
در قل

سرزمینهای اشغالی و دفاع از پرچم برافراشتهی حزبالله و مقاومت در سراسر این منطقهه

است» (بیانیه گام دوم انقلاب) ارائه دهد .با توجه به نقش اساسیای که حزبالله لبنهان در اجرایهی
شدن راهبرد بازدارندگی شبکهای ایران در تقابل با رژیهم اسهرائیل در طهی ایهن چههار دههه داشهته
نویسندگان پس از تبیین دقیق این الگوی موفق پیشنهاداتی عملیهاتی بهرای بهرهمنهدی از آن در گهام
دوم انقلاب اسلامی ارائه دادهاند .پیشنهاداتی که با توجه به اجرایی شدن سیاست عادیسازی روابهط
رژیم صهیونیستی با برخی از کشورهای عربی و بهتبع گسترش و تعمیق شبکههای ارتباطی تهلآویو
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تجویزی ،با نگاه به گذشته و بهرهمندی از ظرفیتهای الگوی موفق حزبالله ،نگرشهی آیندهنگرانهه
را در دستور کار قرار داده و مهمترین بایستههای سیاست خارجی جمهوری اسهلامی ایهران در ذیهل
مفهوم بازدارندگی شبکهای در گام دوم انقلاب اسلامی را در قاله

سیاسهتهای پیشهنهادی ارائهه داده

است.
این مقاله در چهار بخش ساماندهی شده است .در بخش اول به بررسی سیاست خارجی دولتهها در
سیستم پیچیده بینالملل پرداخته شده است .در بخش دوم تلاش شده تا با بهرهمندی از ایهن آمهوزه
به تبیین جایگاه بازدارندگی شبکهای در سیاست خارجی ج.ا.ایران بهه ویهژه در منطقهه غهرب آسهیا
پرداخته شود .در بخش سوم نیز با بهرهمندی از این آمهوزه بهه تبیهین جایگهاه حهزباللهه لبنهان در
سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با رژیهم صهیونیسهتی پرداختهه شهده و در
نهایت تلاش شده تا با بهرهمندی از الگوی موفق حزبالله و تحولات اخیر بها نگرشهی آیندهنگرانهه
بایستههای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایهران در گهام دوم انقلهاب اسهلامی در ذیهل راهبهرد
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در نزدیکی مرزهای ایران نیازمند توجه است .بر این اساس ایهن مقالهه بههعنوان پژوهشهی تبیینهی-

بازدارندگی شبکهای مورد توجه قرار گیرد.
 .2سیاست خارجی دولتها در سیستم پیچیده بینالملل
برخی شکل گیری سیستم پیچیده و آشوبی باعث ایجاد شبکهها و در مقیاسی وسیعتر ابرشبکههها و
تبدیل آنها به سازههای اصلی سیستم بینالملل شده است .علاوه برآن اصول منطقی سهازه شهبکهای
متمایز از سیستمهای سنتی میباشد؛ متعاقه

ایهن امهر سههیاست خههارجی و الگههوهای رفههتاری

واحدهای تشکیلدهنده شبکهها نیز ،دارای قواعد و منطق خاصی خواهنهد بهود کهه ایهن قواعهد از
عملکرد درونی شبکهها و سازوکارهای آنها قابل استنتاج است و دینامیکههای مختلهف موجهود در
این شبکهها ،ضرورتهای خاصی را بر واحدها در رفتار سیاست خارجی خود تحمیل میکند.
یکی از پیامدهای شکلیگیری نظام پیچیده و آشوبی به عنوان یکی از حهوزهههای نهوین در روابهط
بینالملل ،شکلگیهری نظهمههای منطقههای است کهه مطالعه آن بهه دلیل پیچهیدگی نظام بینالملهل
از اهمیت زیهادی برخههوردار اسههت .در ایهن مههیان ،منهاطقی چهون خاورمیانهه کهه دارای ارزش
راهبردی در نظم جهانی می باشهند ،اهمیهت مضهاعفی دارد .از جملهه اصهول اساسهی سیسهتمهای
پیچیده ،کنترل و مدیریت نظم است .این دینهامیکها کنترل را به عنوان هسته اصلی رفتهار سیاسهت
خارجی نمایان مهیسهازند و در همهین راسهتا الگوههای متعهددی از کنتهرل در قاله
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سهیستمههای مهختلف در سیستم سایبری شکل میگیرند .در این راستا واحدها میتوانند بر اسهاس
مدلهای مختلفی از سیاستگذاری عمل کنند :سیاستگذاری های محافظهکارانهه ،سیاسهتگذاریهای
انقلابی و سیاستگذاریهای بخشی .قدرت نیز ابعاد و وجوه پیچیدهتری را شهامل میشهود( .نظهامی،
اقتصادی ،نرم ،هوشمند ،واسطهگری شبکهای ،ایفای مرکزیت در شبکه و ( )....قاسهمی131 ،1331 ،
و )133
در سیاست بین الملل امروز ،رژیمهای بینالمللی به عنوان سیستمهای اصلی کنتهرل نظهم بهه شهمار
میآیند و الگوریتم این رژیمها به عنهوان سیسهتم کنتهرل و نهوع آن از جههت رسهمی و غیررسهمی
متفاوت میباشد .با توجه به اینکه ویژگیهای شبکههای منطقهای فاقد معیهاری چهون خاورمیانهه بهه
گونهای است که مانع شهکلگهیهری رژیهم ههای کنترلی رسهمی کارآمهد میشهود؛ در ایهن شهبکه-
های منطقهای روز به روز بر وضعیت معما و تنگنای امنیتی دامن زده میشود .لذا ،واحدهای مسهتقر
در این مناطق با تأکید بر نیازهای امنیتی خود ،حفظ قهدرت و بیشهینهسهازی آن و همچنهین تهوان
تاثیرگذاری بر واحدها و در نتیجه رژیمهای کنترلی همچون موازنه قهوا و بازدارنهدگی را در دسهتور
کار قرار میدهند .بخصوص آنکه در عصر کنونی جنگها نیز ماهیتی هیبریدی پیدا کردهانهد .جنهگ
هیبریدی با سهاخت و ماهیهت نظهم نهوین بهین المللهی سهازگار اسهت .در ایهن راسهتا در منطهق
سیستمهای پیچیده-آشوبی ،جنگها ،غیرقابل پیشبینهی ،فاقهد قطعیهت ،غیهر معمهول و غیرخطهی
است .همچنین در این راستا نظم نامتقارن به عنوان نظم حهاکم و دفهاع نامتقهارن بهه عنهوان راهبهرد
دفاعی مطرح می شود؛ همچنان کهه بازدارنهدگی نیهز از مهاهیتی نامتقهارن برخهوردار خواههد بهود.
بنابراین شاهد وجود چرخه های سیستمی متفاوت نیز هستیم .به عبارتی بهتر در حالی کهه در نظهم
متقارن صرف قدرت نظامی دارای اهمیت بود ،در نظم نامتقارن ،قدرتهای فرهنگی ،اقتصهادی نیهز
مهم است .بر این اساس «در شبکهها به صورت همزمان چرخههای متعهدد موضهوعی وجهود دارد
که در آن کشورها و یا واحدهای شبکه درگیر هستند و به همین دلیل واحدها بهه صهورت همزمهان
به تلاش راهبردی در آن میپردازند ».ممکن است یک واحد در چرخهه نظهامی رتبهه  ،1در چرخهه
اقتصادی رتبه  2و در چرخه فرهنگی رتبه  3را داشته باشهد؛ در حهالی کهه واحهدی دیگهر رتبهه 3
نظامی 1 ،اقتصادی و  2فرهنگی را به خود اختصاص دهد .بر همین اساس واحدها ممکن اسهت بها
گونههای متفاوت و متمایزی از تهدیدات روبرو شوند که سب

وجود «تنوع هدف راهبهردی ،تنهوع

ابزارها و تنوع قواعد کنترلی تهدیدات» میشود( .قاسهمی )222-133 ،1333،بهر پایهه آنچهه گفتهه
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در ایههن وضههعیت عههدم تقههارن ،قههدرت از شههکل کلاسههیک خههود خههارج شههده و بههه گونههههای
مختلف(سخت ،نرم و هوشهمند) بهروز مییابهد .همچنهین در چهارچوب پهارادیم آشهوب ،موازنهه
غیرخطی و «تاکید بر نتایج حاصل از اقدامات» است .بعلاوه «ارتباطات و الگهوی آن» دارای اهمیهت
میشود .در این موازنه قوای حاصل از نظریه آشوب ،به جای فضای مکهانی« ،فضهای اسهتراتژیک»
دارای اهمیت است که در آن شاهد فشردگی زمهان و مکهان هسهتیم .در گذشهته توانهایی نظهامی و
جنگی در صحنه عملیات ،تعیینکننده نتایج جنگ بود اما در سیستمهای پیچیهده و غیرخطهی حهال
حاضر ،این ارتبا ضعیف گردیده است .در این وضعیت قدرت نرم و هوشمند موجود در سیسهتم
رابطه مذکور را تحت تاثیر قرار داده است( .قاسمی 1331 ،ب)183-111 ،
در منطقه غرب آسیا این عدم تقارن خیلهی واضهحتر دیهده میشهود .در ایهن منطقهه بها توجهه بهه
ویژگهیههای خاص نظهمههای منطقه ای و پیوند آنها با سایر گسترهههای نظمهی ،موضهوع کنتهرل
بیش از پیش برجسته میشود و در این بین عملکرد گروههای ضد سیستمی مقهاومتی بهه عنهوان
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شد؛ جنگهای احتمالی نیز جنگهای نامتقارن است.

یکی از ورودیهای مهم نظمهای منطقهای مانند حزبالله میتوانهد در کنتهرل نظهم منطقههای بهه
کمک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیاید.
 .3جایگاه بازدارندگی شبکهای در سیاست خارجی ج.ا.ایرانگفتمان
گفتمان 1از جمله مفاهیم مهم و کلیدی است که در شکل دادن به تفکر فلسفی ،اجتماعی و سیاسهی
مغرب زمین در نیمه دوم قرنبیستم ،نقش به سزایی داشته است (عضدانلو ،گفتمان و جامعهه:1382،
 .)13در باب چیستی گفتمان و نحوه عملکهرد و تحلیهل آن توافهق عهامی وجهود نهدارد .تعهاریف
گوناگونی نیز از گفتمان ارائه شده که در اینجها بهه چنهد نمونهه از آن هها اشهاره مهیکنهیم« .دیویهد
هوارث» معتقد است نظریه گفتمان با نقش معنادار رفتارها و ایدههای اجتماعی در زنهدگی سیاسهی
سروکار دارد ،ازنظر وی این نظریه به تحلیل شیوهای میپردازد که طهی آن سیسهتمههای معهانی یها
گفتمانها ،فهم مردم از نقش خود در جامعه را شکل میدهند و بر فعالیتههای سیاسهی آنهان تهأثیر
میگذارند (ههوارث ،نظریهه گفتمهان« .)111 :1311 ،یورگنسهن» و «فیلیهسس» گفتمهان را اینگونهه
تعریف میکنند :گفتمان شیوهای خاص برای سخن گفتن درباره جهان و فهم آن اسهت (یورگنسهن

Discourse.1
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و فیلیسس ،نظریه و روش در تحلیل گفتمان« .)11 :1383 ،تئون وندایک» گفتمان را متشهکل از سهه
عنصر کاربرد زبان ،برقراری ارتبا میان باورها (شناخت) و تعامل در موقعیتههای اجتمهاعی مهی-
داند (وندایک ،مطالعاتی در تحلیلگفتمان« .)13 :1382 ،ریچاردز» بهرای گفتمهان دو تعریهف ارائهه
کرده است :اول :اصطلاحی است عام برای نمونههای کاربرد زبان ،یعنهی زبهانی کهه بهرای برقهراری
ارتبا تولیدشده است؛ دوم :برخلاف دستور زبان که با عبارتها و جملههها سهروکار دارد ،گفتمهان
به واحدهای زبانی بزر تر چون بند ،مصاحبه ،مکالمه و متن نظهر دارد (ریچهاردز ،فرهنهگ لغهت
زبان شناسی کهاربردی .)88 :1381 ،ارنسهتو لاکلهاو و شهانتال موفهه در کتهاب «هژمهونی و راهبهرد
سوسیالیستی» ،گفتمان را مجموعهای معنیدار از علائم و نشانههای زبانشناختی و فرا زبهانشهناختی
تعریف میکنند .در نزد آنان گفتمان صرفاً ترکیبی از گفتار و نوشتار نبوده بلکه این دو خهود اجهزای
درونی کلیت گفتمان فرض میشوند و گفتمان هم در برگیرنده بعد مادی و هم مزین به بعد نظهری
است (تاجیک ،گفتمان ،پادگفتمان و بازدارندگی به عنوان یکی از مهم ترین سیستمهای کنترل نظهم،
بر الگوریتم تهدیدات مبتنی است و به عنوان یک رویکرد سیاست دفاعی کلان بر محرکههای سهلبی
مبتنی بوده و موج

بازداشتن طرف مقابل از تهاجم برنامهریزیشده بهه علهت تهرس از پیامهدهای

اقدام میشود(دوئرتی و دیگران )881 :1388 ،در دوران جنهگ سهرد بهه دلیهل خطهی بهودن بهودن
سیستم جهانی ،بازدارندگی مسهتقیم دو ابرقهدرت در سهطح جههانی فرآینهدها و سهاختار نظمههای
منطقهای را تعیین میکرد و موج

ثبات در روابط دو ابرقدرت و انتقال منازعه و آشوب بهه منهاطق

آشوبی و ناامن میشد .بعد از دوران جنگ سرد با توجهه بهه ماهیهت پیچیهدگی و آشهوبی سیسهتم
جهانی ،مناطق و سیستمهای تابعه نیز بهعنوان بخش تشکیلدهنده سیستم جهانی نیازمند چهارچوب
تحلیل با عناصر نوینی دارند و سازوکارهای مدیریتی نظم منطقهای و به عبارتی سیستمهای کنترلهی
آن مانند بازدارندگی و موازنه قوا نیز صورتبندی جدیدی بهه خهود گرفتهاند(.اولسوسهکی:1383 ،
 )21برای مثال بازدارندگی در سیستم پیچیده کنونی ماهیتی شبکهای پیدا کرده است.
همانطور که اشاره شد در سیستمهای پیچیده و آشوبی قدرت از ماهیت صرف سخت خود خهارج
شده و قدرت نرم و هوشمند نیز در کنار آن از اهمیت برخوردار میشود .زمینههای استفاده ایهران از
قدرت نرم به شکل ذاتی در سیاستخارجی جمهوری اسهلامی وجهود دارد .ایهن مسهئله برآمهده از
رسالت انقلابی مردمی است که در سال  1311در ایهران ر داد .اگهر انقلهاب را حرکتهی مردمهی و
خشونتآمیز در جهت تغییر سریع و بنیانی ارزشها و باورهای مسلط ،نهادهای سیاسی ،سهاختارهای
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پرواضح است که با ایجاد تغییهرات بنیهادین در ارزشهها و هنجارهها ،سیاسهت خهارجی نیهز دچهار
دگرگونی خواهد شد .این مسئله پس از تدوین و نهایی شدن متن قانون اساسی جمههوری اسهلامی
ایران عملاً خود را نشان داد .تدوینکنندگان قانون اساسی مباحث مربو به سیاست خارجی دولهت
انقلابی ایران را به گونهای ترسیم نمودهاند که هر ناظری بر نگرش آرمانگرایانه و به تعبیهر دقیهقتهر
تمدنگرایانه آن اذعان دارد .از منظر هستیشناسانه قانون اساسی جمهوری اسهلامی ایهران در معنهای
عام و مباحث مرتبط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در معنای خاص از سهاختار معهانی
اسلامگرایی شیعی که تعینبخش هویت اسلامی-شهیعی-انقلهابی جمههوری اسهلامی اسهت ،نشهات
گرفته و نقشهای گوناگونی را برای این نظام انقلابی در عرصه بینالمللی ،ایجاب نمهوده اسهت .بهر
این اساس ،قانون اساسی و سیاست خارجی منبعهث از آن ،جهانگرایانهه اسهت؛ چهون سهعادت و
رهایی را نه تنها برای خود ،بلکه برای همه مردم جهان طله

مینماید(اصهل  )118امهت محورانهه

است؛ زیرا به دنبال وحدت سیاسهی ،اقتصهادی و فرهنگهی جههان اسلام(اصهل  )11و در تعهارض

مقالۀ پژوهشی :بازدارندگی شبکهای بایستههای /...جواد حقگو و همکاران

اجتماعی ،رهبری ،روشها و فعالیتهای حکومتی یهک جامعه(محمهدی )23 :1381 ،تعریهف نمهاییم،

آشکار با سیستم دولت-ملت حاکم بر جامعه بینالمللهی معاصهر و نیهز قواعهد حهاکم بهر سهاختار
هژمونیک نظام بینالملل است .انقلابی است؛ چون شالودهشکن ،واساز و مواجههجویانه اسهت و در
پی دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر است(اصهل  )112و
در تعارض آشکار با ساختار نظام بینالملل حاکم قرار میگیرد.
بر پایه چنین بستر هویتی و بینالاذههانی ،آرمانهها و ارزشههای انقلهاب اسهلامی در حهوزه سیاسهت
خارجی تدوین میشود و تمامی تلاش و وجهه همت دولتهای حهاکم صهرف تحقهق و بهه فعلیهت
درآوردن آرمانهای وعده داده شده انقلهابیون آرمهانگرا میشود(صهادقی32 :1333 ،؛ فهوران:1382 ،
 )321ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی ایران شرایطی را به وجود آورد که از همهان آغهازین روزههای
تشکیل جمهوری اسلامی ایران ،ایران به کانون اصلی تحولات منطقه غرب آسیا تبدیل شد .از همهان
آغاز بسیاری از ملل منطقه و حتی ملل دیگر مناطق جهان با شنیدن پیامهای انقلاب اسلامی در لهزوم
حمایت از نهضت¬های آزادیبخش با نگرشی امیدوارانه بهه نظهام سیاسهی نهوین ایهران نگریسهتند.
آرمانی جذاب که برخاسته از همان ویژگی فرهنگی انقلاب اسلامی بهود و امهروز در محورههایی از
متن قانون اساسی ج.ا.ایران نظیر اصول  112تا  111که مستقیم مربو به سیاست خارجی اسهت بهه
صراحت آمده است .همین جذابیت ذاتی انقلاب ایهران بههره-منهدی از ظرفیهتههای بازدارنهدگی
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شبکهای در دستورکار سیاست خارجی ایران را دوچندان ساخت .در همین راستا ایران تلهاش کهرد
تا با قدرتدهی و تجهیز شیعیان ،بازدارندگی جمهوری اسلامی را افزایش دهد .دشهمنان جمههوری
اسلامی به این واقعیت واقفند «اگر جمهوری اسلامی بتواند امکهان اسهتفاده از پیونهدهای موجهود در
شبکه اسلامگرایی شیعه را در راستای ضربه زدن بهه منهافع دشهمنان در خاورمیانهه فهراهم کنهد ،بهه
گونهای که در مرجع تهدید ،نسبت به ایجاد رنج در صورت تحقیق تهدید ،باورپذیری ایجهاد شهود،
خرده شبکه اسلام گرایی شیعی وارد شبکه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران میشود و در تقویهت
بازدارندگی ایران موثر خواهد بود(».سفی )32-83 ،1331 ،امری که در ذیهل سیاسهت منطقههگرایی
در چهار دهه گذشته مورد توجه سیاستگذاران بوده است.
باید توجه داشت منطقهگرایی به طور خاص از دهه  1332که یکی از قط

ههای نظهام بهین الملهل

فروپاشید ،مورد توجه قرار گرفت(یعقوبی )131 ،1381 ،در این چارچوب جمهوری اسهلامی نیهز از
همان دوره سازندگی (دهه  )1332بیش از پیش با اغتنام فرصت از فضای پیش آمده تمرکز خهود را
به منطقهگرایی معطوف ساخت( .یعقوبی)131 ،1381 ،اهمیت این مسئله آنگاه بیشتر احسهاس مهی-
شود که بدانیم در رویکردهای سایبری به مناطق ،منهاطق بههه عهنههوان گهههرهههها و حلقههههههایی
محسوب میشوند که بر اساس ارتباطات به هم پیوند خوردهاند و این ارتباطهات اسهت کهه باعهث
شکلگیری شبکه خواهد شد .تردیدی وجود ندارد که برقراری ارتباطات موثر نیاز بهه پیهام جهذاب
دارد .پیامی که در ذات انقلاب اسلامی ایران وجود دارد .البته باید توجه داشت که انقلاب اسهلامی در
منطقهای حادث شد که به تعبیر متفکرین سیستمی منطقهای فاقد معیار است .بها تههوجه بهه انطبهاق
بسیاری از ویژگیهای شبکه منطقهههای فاقههد معیههار بهها شههبکه منطقههای خاورمیانهه ،از جملهه
خهوشهای بهودن شبکه (خوشههای خلهیج فهارس ،شهامات ،و مغرب) ،وجهود کانونههای منطقهه-
ای(کشهورهای ایهران ،تهرکیهه ،رژیم صهیونیستی ،عهربسهتان ،مهصهر) ،قهدرت محهوری در شهبکه
و مواردی همچون فراوانی مداخلات خارجی ،عدم مدیریت ورودیهای خهارجی ،آسهی
مهرزها ،آسهی

پهذیری

پذیری نظام های سیاسهی (وجهود نظهام ههای سیاسههی غیردموکراتیهک در برخهی

از کشورهای منطقه خهاورمیانه) ،انهشهقاقهههای درونهی (اعهم از انشقاق ههای قهومی و یها گهروه
های سیاسی) ،فراوانی پایگهاهسهازی نظهامی از سهوی قهدرت خهارجی ،شههبکه مههنطقهای غهرب
آسیا در قال

شبکههای فاقد معیار گروهبنهدی میشود(.قاسهمی و پهورجم )81-81 : 1338 ،همهین

فاقد معیار بودن منطقه غرب آسیا اسهتفاده از ظرفیهت بازدارنهدگی شهبکهای در سیاسهت خهارجی
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صهیونیستی به عنوان دشمن درجه اول جمهوری اسلامی در طی چهار دهه گذشته با موفقیت اجهرا
شده است .تردیدی وجود ندارد که گروه حزبالله لبنان را باید یکهی از مهمتهرین ارکهان سیاسهت
بازدارندگی شبکهای ایران به شمار آورد.
 .4جایگاه حزبالله لبنان در سیاست بازدارندگی شبکهای ایران در برابر رژیم صهیونیستی
مروری بر سیاست خارجی ایران در چهار دهه بعد از انقلاب حکایت از آن دارد که نیروهایی چهون
حزبالله ،حماس ،جهاد اسلامی و  ، . .به عنوان اهرمههای بسهیار کلیهدی سیاسهت خهارجی ایهران
نقشی اساسی در برقراری بازدارندگی شبکهای تهران در برابر تلآویو داشتهاند .ایهن موضهوع آنگهاه
بیشتر از اهمیت برخودار میشود که بدانیم تجزیه وتحلیل روند تحولات منطقه غرب آسیا در چههار
دهه گذشته حکایت از تشدید روزافزون فضای مناقشه بین این دو کنشگر مهم منطقهه غهرب آسهیا
دارد .درواقع شکلگیری تضاد هویتی و گفتمانی جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی بعهد از
پیروزی انقلاب اسلامی باعث شکلگیری رقابهت سیاسهی و امنیتهی بهین ایهران و ایهن رژیهم بهرای

مقالۀ پژوهشی :بازدارندگی شبکهای بایستههای /...جواد حقگو و همکاران

دولت ایران را به اصلی اساسی تبدیل نموده اسهت .سیاسهتی کهه بهه طهور خهاص در قبهال رژیهم

تاثیرگذاری در روند معادلات امنیتی در منطقهه غهرب آسهیا شهده و تحولهات کنهونی منطقهه ماننهد
افزایش نفوذ ایران در سوریه ،عراق و یمن؛ بیش از پیش مقامات اسرائیلی را بابت بهر ههم خهوردن
معادلات موازنة قوای منطقهای نگران کرده است .در حال حاضر همکاری راهبردی با ایالات متحهده
آمریکا جهت مهار ایران ،مداخله نظامی و بمباران پایگاههای ایهران بهه منظهور جلهوگیری از تثبیهت
قدرت جمهوری اسلامی ایران و متحدانش نظیر حزبالله لبنان در سهوریه ،پشهیتبانی همههجانبهه از
گروههای ترویستی نظیر داعش ،آغاز سیاست عادیسازی با برخی از کشورهای عرب منطقهه نظیهر
امارات ،بحرین و عمان و  ، ...فصل نوینی از رقابتهای تنشآمیز چندلایه امنیتی ،نظامی ،سیاسهی و
هویتی رژیم صهیونیستی را با جمهوری اسلامی ایران در زمینة تعیین سرنوشت سیاسی منطقهه رقهم
زده است .علاوه بر این در فضای موجود و منبعث از عوامهل ثابهت جغرافیهایی و عوامهل غیرثابهت
سیاسی و اقتصادی ،این منطقه به کانون تحولات نظام بینالملل و نظام جههانی تبهدیل شهده اسهت،
بطوریکه در شرایط فعلی هیچ قدرتی حاضر به چشمپوشی از منافعش در ایهن منطقهه نشهده و بها
هرگونه تهدیدی به شدت مقابله میکند.
استراتژی نفت و انرژی حیاتبخش اقتصهاد جههانی و غهرب ،اسهلام و هویهتطلبی مسهلمانان؛ و
بحران فلسطین و آینده اسرائیل سه محور مهم در کشاکش قدرت غرب آسیا هستند و مهدیریت بهر
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این مثلث تعیینکننده دغدغه مهم بازیگران منطقهای و جهانی برای تأمین اهداف و منافعشان اسهت.
(عزتهی )182-181 :1311 ،بها ایهن تفاسهیر تضهمین امنیهت ملهی و تهامین منهافع ملهی بههازیگران
فرامنطقهای متعدد نظیر آمریکا ،فرانسه و انگلستان در کنار بازیگران منطقهای شامل ایران ،عربسهتان،
ترکیه و اسرائیل به ویژه در محیط آنارشیک سیستم بین المللی بعهد از حهوادث  11سهستامبر ،2221
یکی از مهمترین دغدغههای این کنشگران و بازیگران محسوب میشهود .در ایهن راسهتا جمههوری
اسلامی ایران به عنوان بازیگری که در تقابل مادی و معنایی با رژیم اسرائیل قرار دارد ،از اههرمهها و
ابزارهای مختلفی برای پیشبرد اهداف و منهافع خهود اسهتفاده مهینمایهد؛ در ایهن میهان اسهتفاده از
ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری گروههای ضدسیستمی مقاومتی و تهدافعی نظیهر حهزباللهه
لبنان به ویژه در دو دهه اخیر مورد توجه سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران قهرار گرفتهه و اتخهاذ
راهبرد بازدارندگی شبکهای مهار و کنتهرل همههجانبهه رژیهم صهیونیسهتی در دسهتور کهار متولیهان
سیاست خارجی ج.ا.ایران قرار گرفته است.
 .4-1جایگاه حزب الله لبنان در پیادهسازی سیاست صدور انقلاب اسلامی
اتخاذ سیاست صدور انقلاب به مثابه اصلی بنیادین در سیاسهت خهارجی جمههوری اسهلامی ایهران
سب

برجسته شدن ماهیت و ابعاد منطقهای و جهانی انقلهاب اسهلامی گردیهده اسهت و بهه عنهوان

محمل اصلی شعار و پیام انقلاب اسلامی در دستور کار دولتهای مختلف بعهد از پیهروزی انقلهاب
اسلامی قرار گرفته است(آقاجانی قناد )1381 ،درواقع اصل صدور انقلاب اسهلامی زمینههسهاز ورود
ایران به معادلات سیاسی و امنیتی منطقه و نظام بین الملل گردیده و متعاق

آن افزایش عمق ههویتی

و گفتمانی انقلاب اسلامی ،اتخاذ سیاست ایجاد و توسهعه حهوزه نفهوذ فکهری و عقیهدتی از طریهق
حمایت از جنبشهایی نظیر حماس ،حزب الله لبنان ،انصارالله و ، ...به یکهی از دغدغههههای اصهلی
سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است؛ در این راستا مولفهههایی نظیهر اسهلامگرایهی
سیاسی با محوریت اسلام شیعی به عنهوان ایهدئولوژی مشهروعیتبخهش و تعیهینکننهده ماهیهت و
هویت جمهوری اسلامی ،غلبه دیدگاه امتگرایی و محوریت مرزبندی عقیهدتی در منظومهه فکهری
بنیانگذار انقلاب اسلامی ،تعهد به دفاع از حقوق مسلمین جهان به ویهژه مهردم فلسهطین و شهیعیان
لبنان در برابر آماج توسعهطلبی رژیم صهیونیستی ،عدالتطلبهی منبعهث از هنجارههای موجهود در
متون مذه

تشیع در قال

حمایت از نهضتها و جنبشهای آزادیهبخش ملهی عهدالتخواه ،مبهارزه بها

ظلم و ستم استکبار جهانی ،نارضایتی جریانهای انقلابی از ترتیبات ناعادلانهه نظهام جههانی و توزیهع
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تقویت کانونهای مقاومت در برابر قدرتهای هژمونیک جهانی و سلطهگر (بهاقری و بصهیری،1338 ،
 ،)12-11از جمله عواملی هستند کهه در واکهاوی روابهط جمههوری اسهلامی ایهران بها گهروهههای
ضدسیستمی مقاومتی نظیر حزبالله لبنان از ارزش تحلیلی و تبیینی برخهودار هسهتند .بهه عبهارت
دیگر ترجمان عینی و عملی مولفههای فوق ،تحقق و پیدایش شبکه ارتباطاتی استراتژیک جمههوری
اسلامی ایران با حزب الله لبنان را موج

گردیده است .تاثیرپذیری حزبالله از آموزه ههای انقلهاب

اسلامی از جمله عوامل موثر در استفاده این حزب از الگوی مقاومت و کاربرد روشههای قهرآمیهز
بر علیه اسرائیل است .چراکه این مسئلهای مهم اسهت کهه اسهتدلالهای قهوی و ایهدوئولوژیک ایهن
اعمال را توجیه کند و وجدان فرد را در راهی که انتخاب کرده راضی و آرام نماید( .جعفهری نهژاد،
)221 ،1331
بدون شک کنترل و مهار رژیم صهیونیستی از اهداف حیاتی و راهبهردی ایهران خواههد بهود تها در
سایه آن بتواند در تامین امنیت فیزیکی و امنیت هستی شهناختی و بیشهنیهسهازی منهافع خهود و در
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نابرابر قدرت و ثروت جهانی ،گفتمان مقاومت و استکبار ستیزی در سایه قاعده فقهی نفهی سهبیل و

نتیجه تثبیت هویت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مقاوم و عدالتخواه انقلهابی گهام بهردارد.
هدفی که در تحقق آن حزبالله لبنان نقشی اساسی داشته است .درک نفوذ ایران در لبنان و به طهور
خاص جنوب این کشور برای ناظران بیرونی کار دشواری نیسهت .تصهاویر متعهدد امهام خمینهی و
آیت الله خامنهای در دیوارهای جنوبی بیروت و بعلبک دیده می شود .بهه طهور کلهی آثهار انقلهاب
اسلامی ایران از جمله تصویرها ،شعارها و نوشتههایی در حمایت از انقلاب اسلامی و رهبهری آن در
مناطق مختلف لبنان مشاهده میشود .حتی در جنوب لبنان ،محل استقرار نیروهای سازمان ملهل کهه
در دو سو پرچم اسرائیل و لبنهان مشهاهده میشهود ،یهک تهابلوی بهزر از سیدحسهن نصهرالله و
آیتالله خامنهای وجود دارد(.بهروز )82-81 ،1338 ،اگرچه جمهوری اسلامی در طهول چههل و دو
سال حیات خود همواره صدور انقلاب را در اولویتهای سیاست خهارجی قهرار داده ،امها در ایهن
میان برخی نقا عطف دارای اهمیتی به مرات

بیشهتر بودهانهد .از جملهه آنکهه جنهگ  33روزه بهه

معرفی جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت اسلامی عهادل کمهک بسهیاری کهرد« .زیهرا مهمتهرین
نقشهای ملی ناشی از هویت اسلامی-انقلابی جمهوری اسلامی یعنی دولت رهایی بخهش ،دولهت
عادل ،حامی جنبشهای اسلامی ،مدافع مسلمانان ،عامل ضدصهیونیسهم در اثهر ایهن جنهگ فعهال و
تقویت شد( ».دهقانی فیروزآبادی و رادفر)213 ،1333 ،
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مرحله تفسیر بر این باور متکی است که اذهان مؤلهف و مخاطه

مهتن ههر دو بهارور و انباشهته از

گفتمانهای جاری در محیط است .متن معلق در یک فضای خالی نیست و به گفته فرکلهاف ،مولهد
و مفسر هر دو دارای ذخایر و منابع ذهنیاند و تحلیلگفتمانی باید نسبت میان متن و ایهن ذخهایر را
نشان دهد .تفسیر متن مبتنی بر این باور است که متن به خودیخود بها زمینهه و سهاختار اجتمهاعی
پیوند ندارد؛ بلکه خود بخشی از یک گفتمهان اسهت و از راه آن گفتمهان بها سهاختارهای اجتمهاعی
پیوند برقرار میکند .فرکلاف از تفسیر متن و زمینه برای فهم گفتمان بهره میگیهرد .ازنظهر فرکلهاف
تفسیر ترکیبی از محتویات خود متن و ذهنیت مفسر (دانش زمینهای که مفسر در تفسهیر مهتن بکهار
میبندد) است .درواقع در مرحله تفسیر با کمک گرفتن از ویژگیهای صوری ،مهیکوشهیم جایگهاه
متن را در نظام گفتمانی مشخص کنیم تا سسس بتهوانیم نسهبت آنهها را بها سهاختارهای اجتمهاعی
روشن سازیم .در مرحلهه تفسهیر مقولهههها و مشخصههههایی کهه در مرحلهه توصهیف موردتوجهه
قرارگرفتهاند به عنوان نشانههایی تلقی میشوند که میتوان با تمسک بهه آنهها از مهتن بهه زمینهه و
بیرون از متن رفت.
 .4-2حزبالله لبنان بازوی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی
حزبالله لبنان از زمان تاسیس خود توانسهته مصهداق واضهح عملیهاتی شهدن نظریهه بازدارنهدگی
شبکهای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد .این حزب با در نظهر گهرفتن مقتضهیات
زمانی و مکانی داخلی و منطقهای به یک بازیگر فعال و تاثیرگذار در معادلهات سیاسهی ،اجتمهاعی،
اقتصادی ،نظامی و امنیتی منطقه غرب آسیا به ویژه از آغاز قرن بیست ویکم میلادی تبدیل شهود .بهه
عبارت دیگر تحولات دو دهه اخیر نظیر پیروزی حزبالله در جنگهای سهالهای  2222و  2221و
ایفای نقش فعال و قدرتمند در جنگ داخلی سوریه و غلبه بر تروریسم تکفیری باعث شهده اسهت
این گروه ضد سیستمی مقاومتی در قامت یک بازوی قدرتمند سیاست منطقهای ج.ا.ایهران بهه ویهژه
در معادلات نظامی و امنیتی منطقه غرب آسیا ظهور نماید .یکی از مهمترین ویژگی های حهزب اللهه
لبنان که در مقایسه با دیگر گروه های اسلام گرای شیعی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد« ،پهذیرش
کامل نظریه ولایت فقیه و رهبری امام خمینی است .پذیرش این نظریه بر تمامی ارکان ،تشهکیلات و
دیدگاه های حزبالله سایه انداخته و از عوامل اصلی ادغام مجموعه ههای کوچهک اسهلام گهرا در
لبنان در  1382و تشکیل حزب الله بود ».تا حدی که این حزب علاوه بر عمهل بهه فرمانههای امهام
خمینی به دنبال تاسیس حکومتی مشابه جمهوری اسلامی در لبنان است( .طهاهری )82 ،1331 ،ایهن
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اسلامی بر پایه سلاح هسته ای میداند به شهدت مناقشههآمیز اسهت .چهرا کهه وجهود حزباللهه در
مرزهای اسرائیل حتی توان هستهای این رژیم علیه ایران را نیز زیر سوال بهرده اسهت .بها توجهه بهه
عدم وجود تقارن در توانمندیهای اسرائیل و حزبالله لبنان ،حزب الله کوشیده اسهت تها از آسهی
پذیریهای این رژیم بهره ببرد .تهدید سیدحسن نصرالله «مبنی بر هدف گیری مخهازن آمونیهاک در
حیفا ،همان چیزی است که تا حدی بازدارنهدگی نامتقهارن حهزب اللهه» در مقابهل تهوان هسهته ای
اسرائیل را سامان می دهد .در صورت هدف گیری این مخازن  822هزار نفر در اسرائیل از بین مهی
روند که معادل یک بم

اتمی است(.ساسانیان)12 ،1331 ،

حزبالله علیرغم آنکه نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در مواجهه با اسرائیل است ،از منظهر شهیوه و
تاکتیک رزم ،روشهای جنگی خود را در پیش میگیرد .رزمندگان مقاومهت اسهلامی بها اسهتفاده از
تاکتیکهای جنگ پارتیزانی «از جمله فری  ،غافلگیری ،تلهگذاری و دور زدن دشمن از پشهت سهر
به همراه شلیک های رگباری از هزاران موشک دوش پرتاب» بهره می برند .استفاده از شبکه المنهار
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میزان از پیروی حزب الله از جمهوری اسلامی برای اسرائیل کهه مزیهت خهود در مقابهل جمههوری

و پتانسیل سخنوری سیدحسن نصرالله از جمله ابزارهای دیگر حزب الله در مقابل اسهرائیل اسهت.
(درخشه و بیگی )18 ،1331 ،وقتی تمام این ابزارها در ذیل جایگاه آموزه بازدارنهدگی شهبکهای در
سیاست خارجی ج.ا.ایران مورد بررسی قرار میگیرد معنایی مشخص میدهد .در این معنها اسهتفاده
حزبالله و دیگر گروههای مقاومت از تمام ظرفیتهای نرمافزاری و سختافزاری بهرای تقابهل بها
رژیم صهیونیستی ماموریتی در راستای حمایت از ایران به عنوان امالقرای جهان اسلام معنا میشود.
 .1-2-4جنگ  33روزه و ارتقای منزلت مادی و معنوی جمهوری اسلامی ایران در منطقه
پس از خروج و عق نشینی رژیم صهیونیستی در سال  2222از جنوب لبنان تلهاش گسهتردهای بهه
منظور خلعسلاح حزبالله توسط آمریکا و اسرائیل و احزاب سیاسی همسو با آنهها در داخهل لبنهان
صورت گرفت .این فشارها بر جنبش مقاومت تا آنجا ادامه یافت که جنهگ همهجانبهه اسهرائیل بهه
بهانه چند اسیر اسرائیلی علیه لبنان صورت گرفت که هدف اصلی آنها تحقق خلع سهلاح حزباللهه
از طریق بسیج روانی و سیاسی لبنان علیه این جنبش با بهانه آغاز درگیریها از سوی مقاومهت بهود.
درواقع ششمین جنگی که اسرائیل در منطقه آغاز کرد به منظهور نهابودی حزباللهه و آغهاز شهرایط
جدید در منطقه خاورمیانه بود که در  12ژوئیه  2221میلادی با حملاتی وسیع از زمین و هوا و دریها
صورت گرفت .هر چند مجادلهههای زیهادی در داخهل و خهارج از لبنهان بهرای مسهئول انگاشهتن
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حزبالله به وجود آمد که بهانههایی را برای حمله ارتش اسرائیل فهراهم میکهرد امها واقعیهت امهر
نکتهای است که ژنرال «تورکمانی» نظامی سوری به تبیین آن پرداخته است .او معتقد است کهه ایهن
جنگ در زنجیره استراتژی جدید نظامی و سیاسی آمریکا در قرن بیست و یکم قرار دارد .اسهتراتژی
یکجانبهگرایی آمریکا در منطقه خاورمیانه و بهرهگیری از جنگهای برقآسا و پیشگیرانه بهه منظهور
حفظ و توسعه منابع انرژی در منطقهه و اسهتیلای امسراطورگونهه بهر منطقهه بها بهانهه «جنهگ علیهه
تروریسم در افغانستان ،عراق و سسس برای احیای پروژه خاورمیانه بزر و جدید کهه دچهار وقفهه
شده بود ،ضرورت حدوث این جنگ بهرای اسهرائیل و آمریکها را دوچنهدان میکهرد( .تورکمهانی،
)21-11 ،1383
به گواه غال

استراتژیستهای نظامی ،جنگ  33روزه در لبنان نمهود و نمهایش کارآمهدی شهیوههای

مبارزاتی حزبالله است .در ده روز اول این جنگ تأمین امنیت نظامی اسرائیل بها شکسهت مواجهه
شد چراکه حزبالله موفق شد با استفاده از موشکهای جدید تأثیری استراتژیک بر جنگ بگذارد کهه
ناوها ،جنگندهها و لشکرهای زرهی و رزمی اسرائیل موفق به آن نگردیدنهد .ههر چنهد ایهن سهلاح
قدرت تخری

و اهمیت آنچنانی نداشت اما به کارگیری آن بر روی اههداف اساسهی و بهرهم زدن

محاسبات دشمن آن را به سلاحی استراتژیک تبدیل کرد ،چراکه با توجهه بهه محهیط نبهرد و ههدف
قرار داده شدن عمق خاک دشمن موج

برهم خوردن آرامش و تعهادل درونهی و داخلهی گردیهد.

نیروی هوایی اسرائیل با وجود قدرت فوقالعاده موفق به نابودی محلههای پرتهاب ایهن موشهکها
نگردید و از روز هشتم تا دهم شدت پرتاب آنها بیشتر هم شد( .تورکمانی )13-1383،18 ،ایهن در
حالی بود که ارتش اسرائیل به ویژه نیروی هوایی آن توانایی مورد هدف قرار دادن ههر جنبهدهای را
در منطقه داشتند ولی موفق به مهار سیل موشکهای حزباللهه بهه شههرهای اسهرائیل نگردیدنهد و
مجبور به آغاز جنگ زمینی شدند و این امر مطلوب نبردههای چریکهی و ویهژه حزباللهه بهود تها
توانمندیهای مبارزاتی خود را به اثبات رساند.
در این جنهگ حزباللهه روزانهه  122موشهک بهه سهمت شههرکهای صهیونیستنشهین ،مراکهز
اقتصادی و نظامی اسرائیل شلیک میکهرد .اگرچهه سهی و سهه روز جنهگ ،بهین دو نیهروی کاملها
نامتقارن ر داد و حزبالله صرفا از نیروی زمینی و قدرت موشهکی برخهوردار بهود امها مقاومهت
توانست چهار شناور جنگی ارتش اسرائیل از جمله یک ناوچه اسرائیلی موسوم بهه «سهاعر »1را در
سواحل «صور» هدف قرار داده و به طور کامل منهدم کنهد( .دهقهانی فیروزآبهادی و نهوری،1331 ،
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دیگر شدند .صدها کشته و زخمی ،انهدام ناوچههای جنگی ،بالگردهای جنگی و حتی یهک فرونهد
جنگنده بم افکن  811از دیگر زیانهای رژیم صهیونیستی از ورود به این نبرد بهود .در ایهن جنهگ
ارتش اسرائیل تلفات انسانی خود را  118تن و یک گزارش آمریکایی  383تن کشته اعلام کهرد .در
مقابل نیروی هوایی اسرائیل با  11/122حمله هوایی بیش از  1122نفهر از غیرنظامیهان لبنهانی را بهه
خاک و خون کشید 32 .رزمنده ارتش لبنان 18 ،تن از نیروهای مقاومهت و هفهت تهن از نیروههای
جنبش امل ،یک رزمنده از جبهه خلق تلفات انسانی لبنانیهها بهود .علهاوه بهر ایهن زیرسهاختهای
کشور لبنان به شدت آسی

دیدند (.تورکمانی )221-221 ،1383 ،بدین ترتی

با پایان ایهن جنهگ

با وجود تلفات گسترده به لبنان ،مقاومت ارزش و جایگاه ویژهای در محیط داخلی و منطقههای پیهدا
نمود( .پاشاپور) 12 ،1332 ،
تردیدی وجود نهدارد کهه یکهی از پیامهدهای قطعهی جنهگ  33روزه ارتقهای موقعیهت منطقههای
جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن اصلی خود اسرائیل بوده است .جنهگ  33روزه در شهرایطی
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 )211حزبالله و مقاومت همچنین موفق به انهدام  113دستگاه تانک و از کار انداختن  81دسهتگاه

پایان یافت که رژیم اسرائیل و متحدانش نه تنها به اهداف از پیش تعریف شده خهود نائهل نشهدند،
بلکه موقعیت منطقهای ایهران پهس از ایهن جنهگ بها درنظهر گهرفتن پیونهدهای خهاص عقیهدتی،
ایدئولوژیک و هویتی به نحو چشمگیری ارتقاء پیدا نمود .ارتقای جایگاه نظامی و اطلاعاتی ایهران و
نابودی هیمنه شکستناپذیری ارتش اسرائیل ،افزایش توانایی تاثیرگذاری در روند صهلح خاورمیانهه
و حل و فصل مساله فلسطین ،ارزش هستیشناختی گفتمان مقاومت و مبارزه با رژیهم صهیونیسهتی
در کنار نفی گفتمان سازش و عادیسازی روابط با این رژیم ،تقویت جریانهای اسلامگهرای مهورد
حمایت ایران در منطقه ،ارتقای توان و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ،افزایش قهدرت چانهه-
زنی ایران در معادلات مهم منطقهای در نتیجه دسهتاوردهای نهرمافهزاری و سهختافهزاری پیهروزی
حزبالله در جنگ  33روزه ،از مهمترین واقعیتهای این جنگ بوده است( .شفیعی و مهرادی:1388 ،
 )13-12این عوامل و مولفهها ثابت کردهاند که حزبالله لبنان بهه عنهوان یکهی از اههرمههای نفهوذ
منطقهای ایران تلقی میگردد و هرگونه تقویت و یا تضعیف موقعیت این جنبش بر جایگهاه منطقهه-
ای ایران اثر مستقیم خواهد داشت( .دهقانی)11 :1381 ،
 .2-2-4حزب الله لبنان پروکسی قدرتمند ایران در نبرد با تروریسم تکفیری
بدون شک یکی از بازیگران اصلی معمای امنیتی موجود در منطقه ،ظهور و بهروز پدیهدهای بهه نهام
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«داعش» است« .داعش» یا به تعبیر بنیانگذاران و هواداران این گروه« ،دولت اسهلامی عهراق و شهام»
در حقیقت جمعهی از نیروههای القاعهده بها ملیتههای مختلهف هسهتند کهه در سهال  2223توسهط
«ابومصع

الزرقاوی» و در جریان نامه وی به «اسامه بن لادن» رهبر القاعده ،ابعاد فکری و عملیهاتی

آن طرحریزی و پایهگذاری شد .زرقاوی در این نامه ضمن تاکید بر ابعاد استراتژیک حضور القاعهده
در عراق و سرزمین شام و همچنین ضرروت مبارزه با کفار (آمریکا و شیعیان) ،جهاد فی سهبیلاللهه
در سرزمین رافدین (عراق) را واج

دانسته و اعلام نمهود کهه معرکهه واقعهی و سرنوشهت نههایی

جنگ با کفار در سرزمین شام و اطراف آن تعیین خواهد شد .بعد از موفقیت نسهبی پهروژه داعهش
در سوریه؛ در تابستان  ،)2218( 1333بخشهایی از شمال و غرب عراق نیهز عرصهه تاخهت و تهاز
داعش قرار گرفت و در سایه عوامل مختلفی نظیر ضعف ارتش عراق ،شکاف اجتمهاعی و قهومیتی
جامعه عراق ،اختلافات سیاسی هیات حاکمه و ، ...مناطقی از عراق نظیر نینوا ،صلاحالدین و موصهل
نیز به تصرف داعش درآمد .البته حمایتهای برخی کشورهای منطقه و سیاست یهک بهام و دوههوای
ایالات متحده و غرب نیز در توسعه و تقویت این گروه بیتاثیر نبود.
امروزه دیگر تردیدی وجود ندارد که سیاست برخی دولتهای منطقهای و فرامنطقهه ای نظیهر رژیهم
صهیونیستی ،عربستان و آمریکا ،یکهی از عوامهل مههم و تاثیرگهذار در ظههور و تقویهت داعهش در
کشورهایی نظیر سوریه و عراق بوده است و در صورت فقدان این حمایتها ،شاید پرونهده پدیهدهای
به نام داعش در همان ماههای آغازین بسته شده بود( .پاشاپور )1333 ،بهدون تردیهد بها توجهه بهه
تضادهای هویتی و معنایی بین ایران و داعش و همچنین عمق فجایعی کهه ایهن گهروه در عهراق و
سوریه به بار آورده است ،جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شروع بحران سوریه و به ویژه تحولهات
کشور عراق ،هم به صورت مستقیم و حضور مستشاری و هم با فعالسهازی نیروههای نیهابتی خهود
نظیر حزبالله لبنهان ،لشهکر فهاطمیون افغانسهتان ،نیروههای شهیعی عراقهی و پاکسهتانی در قاله
لشکرهای حیدریون و زینبیون ،بدون هیچ تعلل و مصلحتاندیشی وارد میدان مبارزه با داعش شهد.
درواقع جمهوری اسلامی توانست با اتخاذ یک سیاست واقعبینانه ،محیط امنیتی خود را تدبیر نمایهد
و با اتخاد راهبرد تهاجمی در کنار استراتژی تدافعی و ائتلافسازی در دکترین امنیت ملهی خهود بهه
مهار ،کنترل و نابودی داعش اقدام نماید(.متقی)1333 ،
حضور حزبالله در بحران سوریه ،علاوه بر کمک به حفظ دولت بشار اسد به عنهوان حهامی جبههه
مقاومت ،به ارتقای چشمگیر تهوان نظهامی و تجربیهات جنگهی ایهن جنهبش نیهز انجامیهده اسهت؛
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نظامی حزبالله در حوزه جنگ شهری ،افزایش تجهیزات نظامی و زرادخانه موشکی ایهن جنهبش،
افزایش تعداد پرسنل و در نتیجه نفوذ منطقههای گسهترده ایهن جنهبش ،از پیامهدهای قطعهی جنهگ
سوریه برای ایران و حزبالله لبنان بوده است.
با توجه به اینکه داعش به مرزهای سیاسی اعتقادی نداشهته؛ لهذا گفتمهان و عملکهرد آن علهاوه بهر
تهدیدهای منطقه ای و بین المللی ،به طور خاص تهدیدی جدی بهرای امنیهت ملهی و منهافع ملهی
جمهوری اسلامی ایران بوده است .تهدیدی که از آن صحبت میشهود علهاوه بهر اینکهه امکهان دارد
موجودیت نظام را به خطر بیاندازد؛ بلکه این تهدید نفوذ سیاسی ،توسعه و گسترش گفتمان سیاسهی
ایران را که در نتیجه تحولات حاصل از بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقها بهه
وجود آمده بود ،با چالش مواجه مینموده است ،تهدیدی که در صورت تحقق میتوانسهت موازنهه
قوا بین ایران و رژیم صهیونیستی را به نفع این رژیم بر هم بزند و توان بازدارنهدگی ایهران در برابهر
اسرائیل را تضعیف نماید .از اینرو مقابله سختافزاری و نرمافزاری در مهار داعهش در دسهتور کهار
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موضوعی که اکثریت تحلیلگران غربی هم بر آن اذعان داشته انهد .درحهال حاضهر افهزایش تجربهه

سیاست امنیتی ایران و نیروهای نیابتیاش قرار گرفت .لازم به ذکر است که مقامهات ایرانهی همهواره
بر حمایت رژیم صهیونیستی از گروههای تکفیری به ویژه داعش تاکید کرده اند .خرید نفت داعهش
توسط اسرائیل ،حمایت پهسادی و هوایی ،مداوای مجروحان گهروهههای تروریسهت در سهرزمینهای
اشغالی ،بمباران پایگاههای ایران و نیروهای وابسته به آن شواهدی بر این مدعاست.
 .4-3بازتاب عملکرد حزبالله در میان دول و ملل منطقه
جغرافیای اسلامی امری مشکل به شمار میرفت اما تولد انقلابی جدیهد در میهان اعهراب خاورمیانهه
نمایانگر وضع جدیدی بود که با خودسوزی جوانی به نام محمد بهوعزیزی در دسهامبر  2212و بهه
دنبال آن اعتراض همگانی  28روزه موج

سقو دیکتاتوری عرب تحت حمایت غرب و آمریکها

در تونس گردید و روز پانزدهم ژانویه 2211م زینالعابدین بن علی سقو کهرد و بهه دنبهال خهود
بزر ترین مستبدین جهان عرب را بهه چهالش کشهید تها آنجها کهه «روی کاسهاگراندا» آمریکهایی
مصریتبار و استاد دانشگاه در تگزاس بیان داشت که شاید اینبار اسرائیل بدون جنهگ نهابود شهود
چراکه ملل عرب همانند ایهران دوره پهلهوی در برابهر مسهتبدینی قهرار گرفتهانهد کهه طرفهدار آنهها
آمریکاست و این بهه معنهای قهدعلم کهردن در مقابهل ایالهات متحهده اسهت( .کاسهاگراندا،1383 ،
ص)128
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وقتی به صدای معترضین مردم عهرب بسهیاری از کشهورهای منطقهه در سهالهای اخیهر مینگهریم
رگههای تاثیرگذاری جنبشهای ظلمستیزی چون حزبالله به وضوح قابهل رویهت اسهت .بهدیهی
است توسعه گفتمان مقاومت در میان ملل منطقه علاوه بر توسعه حوزه نفوذ گفتمانی ایهران در میهان
ملل منطقه ،باعث ارتقای منزلت نرمافزاری گفتمان مقاومت و جنبش حزبالله و در نتیجه به تولیهد
و تقویت بازدارندگی شبکهای که بیشتر مبتنی بر افزایش چگالی ارتباطات و تنظیم شکبه ارتبهاطی و
بازتعریف آن است ،خواهد شد .در این میان توجه به نگاه مهردم لبنهان دربهاره اسهرائیل قابهل تامهل
است .نکته قابل تامل اینکه فعالیتهای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و نظامی حزب اللهه در لبنهان و
رویکرد تقابلی و همه جانبه آن با اسرائیل سب

شده تا روند مخالفت مردم لبنان با پذیرش اسهرائیل

به عنوان دولتی مشروع رو به افزایش باشد؛ تا جایی که در سال  2218ایهن مخالفهت بهه میهزان 31
درصد رسید(.ساسانیان )281 ،1338 ،همین رویکرد خود مشروعیت جمهوری اسلامی در مرزههای
شمالی اسرائیل را افزایش می دهد.
 .4-4پیوند ناگسستنی انتفاضه فلسطین با مقاومت و حزبالله لبنان
حزب الله لبنان امروزه به عنوان جنبشی ملی اما با دامنه و برد فراملی به عنهوان یکهی از بهازیگران و
کنشگران تاثیرگذار در تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای خاورمیانه عربهی بهه شهمار مهیآیهد؛
جنبشی که توانسته است با بهرهگیری از اشتراکات قومی ،مذهبی و فرهنگی بسهیاری از مولفهههها و
شاخصهای انقلاب اسلامی را بومیسهازی کهرده و بهه بعنهوان الگهوی عربهی تحولهات سیاسهی و
اجتماعی جهان عرب مطرح شود .در حال حاضر یکی از مهمترین عرصههای تاثیرگهذاری حهزب-
الله در منطقه غرب آسیا گروههای مقاومت فلسطینی هستند که به علت همگونی قهومی و اشهتراک
فرهنگی با حزبالله توانستهاند با الهامبخشی از تجربهه سیاسهی و مبهارزاتی در حهال تکامهل ایهن
جنبش به دستاوردهای قابلتوجهی در نبرد با دشمن صهیونیستی نائل شوند.
حسین سلامه در کتاب خود قدس را کلمه رمز حزبالله و فلسهطین معرفهی کهرده اسهت .انتفاضهه
الاقصی که در سستامبر  2222میلادی شکل گرفته است ،با پیروزی بزر حزبالله در جنهوب لبنهان
همزمان گردید .محافل فکری و سیاسی اسرائیل تلهاش زیهادی کهردهانهد تها ارتبها بهین انتفاضهه
فلسطین و الگوی جهادی حزبالله را تجزیه و تحلیل کنند .با وجهود چالشههای داخلهی در میهان
اسرائیلیها آنها بر این ارتبا معنوی و ذهنی تأکید و اشتراکنظر داشتهاند و یکی از علهل و عوامهل
انتفاضه و قیام فلسطینی را مراکز علمی و تحقیقاتی اسرائیلی حزبالله لبنان معرفی کردهاند .آنهها بهر
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میگیرند .از طرف دیگر حزبالله تنها جنبشی است که امروزه دست یاری به سوی فلسهطینیها در
مقابله با اسرائیل دراز کرده است( .سلامه)121-121 :1383 ،
از طرف دیگر نسل سوم مبارزان فلسطینی که نیروهای اصلی انتفاضه را شهکل دادهانهد ،از نبهرد بها
اسرائیل تجربه درخشان و یا شیرینی ندارند .تنها پدیدهای که در برابر چشمان آنان طعم شکسهت را
به صهیونیسم چشانده است ،جنبش مقاومت و حزبالله در جنوب لبنان بوده اسهت و ایهن حادثهه
در کنار مرزهای فلسطین اشغالی الگوها و پیامهای روشنی را با خود به همراه داشته کهه اسهرائیلیها
همیشه کابوس آن را داشتهاند(پاشاپور )111 :1381 ،و از این منظر رژیم صهیونیستی پس از نبرد بها
حزبالله در جنگ  33روزه بلافاصله به غزه حمله کرد .در شرایط فعلی در اندیشه و تفکهر نظهامی
اسرائیل مقاومت جبهه واحدی است که در شمال و جنوب آن قرار گرفته و حزبالله و حماس بهه
عنوان دو تهدید حیات و بقاء این رژیم به شمار میروند که از یهک جهنس هسهتند .بهدیهی اسهت
بازتولید گفتمان مقاومت انقلابی جمهوری اسلامی ایران در نهضتهها و جنهبشههای همسهو بها آن
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این باورند که فلسطینیها از پیروزیهای گذشته جنبشهای مبهارز بهه ویهژه حزباللهه لبنهان الگهو

نظیر حماس ،جهاد اسلامی و حزبالله لبنهان بها محوریهت مبهارزه بها صهیونیسهم و غلبهه گفتمهان
مقاومت در برابر سازش و عادیسازی روابط با رژیهم صهیونیسهتی مهیتوانهد بهه ارتقهای جایگهاه
منطقهای ایران و تقویت بازدارندگی شبکهای آن کمک نماید.
 .5الگوی موفق حزبالله و تجویزهایی برای سیاست خارجی ج.ا.ایران در گام دوم انقلاب
استکبارستیزی و حمایت از محرومان دو روند اصلی موردتاکیهد در بیانیهه گهام دوم انقلهاب اسهت.
روندهایی که به طور مشخص با حضور رژیمی به نام اسرائیل به عنوان عامل نظام سهلطه در منطقهه
غرب آسیا پیوند خورده است .همانطور که اشاره شد در طول چهار دهه اول انقلهاب دولهت ایهران
توانست با اتخاذ راهبرد بازدارندگی شبکهای و استفاده حداکثری از توان و ظرفیت حزباللهه لبنهان
به تقابل همهجابه با این رژیم بسردازد .بهرغم این تجربه موفق ،تحولات اخیر در منطقه و جههان کهه
به ویژه از زمان روی کار آمدن ترامپ روندی افزایشهی داشهته الزامهات جدیهدی را بهرای اجهرای
سیاست بازدارندگی شبکهای به متولیان حوزه سیاست خارجی کشهور دیکتهه میکنهد .الزامهاتی کهه
تنها با توجه همزمان به تحولات جدید و الگوی موفق حزبالله قابل اجرا خواهد بهود .بهه عبهارت
دیگر ادامه اجرای موفق سیاست بازدارندگی شبکهای در سیاست خارجی کشورمان برای تهداوم دو
روند اشارهشده در بیانیه گام دوم تنها زمانی حاصل خواههد شهد کهه الگهوی موفهق حزباللهه بهر
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بستری شناختی از تحولات اخیر منطقه و جهان به اجرا دربیاید.
تحولاتی که در چند سال اخیر در سه سطح داخل جامعه اسرائیل ،منطقه و ساختار نظام بینالهل ر
داده تعریههف مختصههات جدیههدی بههرای سیاسههت بازدارنههدگی شههبکهای را ضههروری سههاخته
است.گسستهای رو به افزایش اجتماعی در داخل جامعه اسهرائیل یکهی از دگرگونیههای مهمهی
است که باید بدان توجه شود .بسهیاری از پژوهشههایی کهه دربهاره گسسهتهای داخلهی جامعهه
اسرائیل طی سالهای گذشته صورت گرفته بر روند افزایشی این اتفاق صحه میگذارد( .عبهدالعالی،
 )1331بر اساس این پژوهشها «عدم وجود فرایند ملتسازی»« ،عدم وجود هویهت مشهترک میهان
ساکنان اسرائیل»« ،تشکیل هویت و خردهفرهنگهای نژادههای یههودی» و از همهه مهمتهر «تشهدید
تعارضات میان بخش عربنشین با بخش یهودینشین» نشانههای واضحی از ایهن گسسهت اسهت
که بدون تردید میتواند ظرفیتهای سیاست بازدارندگی شبکهای در تقابل با این رژیم را دوچنهدان
سازد .شواهد نشان میدهد که حزبالله لبنان به دلیهل شهبکههای وسهیع ارتبهاطی خهود در داخهل
مرزهای اسرائیل میتواند بهنحوی بیشینه استفاده از ظرفیت اعراب و نیز معترضین یهودی بهه نظهام
سیاسی اسرائیل را عملیاتی کند.
از تحولات بسیار مهم داخل جامعه اسرائیل که بگذریم به تحولات سهطح منطقههای میرسهیم .البتهه
باید توجه شود که در اتخاذ سیاست بازدارندگی شبکهای در گام دوم انقلاب بهرای تقابهل بها رژیهم
صهیونیستی باید در توجه به مناطق حتما اولویتبندی صورت بسذیرد .بر اسهاس ایهن اولویتبنهدی
اگر در چهار دهه اول انقلاب بیشتر تمرکز بر محدوده جغرافیهایی حضهور رژیهم اسهرائیل و منهاطق
پیرامونی نظیر فلسطین ،لبنان و یا سوریه میشد در دوران اخیهر و بها توجهه بهه شهدت تلاشههای
تلآویو برای فعالیت بیشتر در مناطق نزدیک ایران (سیاست عادیسازی روابط با اعهراب و  ) . . .از
یک طرف و نیز گسترش توان شاخههای مقاومت در مناطقی چون یمن تردیدی وجهود نهدارد کهه
اجرای الگوی موفق حزبالله در مناطقی چون یمن ،عراق ،عربستان ،امارات ،عمان ،بحرین باید بهه
طور بیشینه عملیاتی شود .اتخاذ این سیاست آنگاه بیشتر از اهمیهت برخهوردار میشهود کهه بهدانیم
فعالیتهای کشورهایی چون امارات متحده در سالهای اخیر خبهر از تاسهیس اسهرائیلی جدیهد در
منطقه میدهد .فراتر از سطح منطقه غرب آسیا و خاورمیانه عربی باید تحولات بسیار مههم منهاطقی
چون شرق و جنوبشرق آسیا ،آفریقا و نیز آمریکای لاتین نیز موردتوجه قرار گیهرد .منهاطق بسهیار
مهمی که تلآویو در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای گسترش نفوذ در این مناطق کهرده اسهت.
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بدونتردید میتواند در میانمدت سدی غیرقابلنفوذ در برابهر فعالیتههای مخهرب اسهرائیل ایجهاد
نماید .البته در این تقابل نباید از دگرگونیهای بسیار مهم سطح نظام بینالملل غفلت شود.
با تغییر ساختار نظام بینالملل از حالت تک-چندقطبی به چنهدقطبی و قهدرتگیری رقبهای ایالهات
متحده نوع پیادهسازی سیاست بازدارندگی شبکهای برای تقابل بها رژیهم صهیونیسهتی ههم بایهد در
برخی موارد بهروزرسانی شود .تلآویو با ادراک این تغییر در سهطح سهاختار نظهام بینالملهل چنهد
سالی است که بیش از پیش پیوندهای اقتصادی ،سیاسی و حتی امنیتی را با کشورهایی نظیهر چهین،
هند و روسیه برقرار کرده است .همین موضوع پیچیهدگیهای اتخهاذ راهبهرد بازدارنهدگی شهبکهای
برای جمهوری اسلامی را بسیار بیشتر از قبل کهرده اسهت .بهه عبهارت دیگهر اگرچهه بها توجهه بهه
تحولات منطقهای افزایش شاخههای نفوذ ایران در مناطق تحهت نفهوذ اسهرائیل نظیهر عربسهتان یها
امارات تجویز میشود اما همزمان باید به در همتنیدهشدن منافع این رژیم و کشورهایی چهون چهین
در این مناطق هم توجه شود .سرمایهگذاری چینیها در آرامکو تنها یک نمونه شناختهشهده از ایهن
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حمایت همهجانبه از شاخههای جبهه مقاومت در این منهاطق بها مهدل حزباللهه امهری اسهت کهه

موضوع است که در صورت نادیده گرفته شدن میتواند پیامدهای مخربی برای منافع کشهور داشهته
باشد.
نتیجهگیری
همانطور که اشارهشد استفاده از توان و ظرفیت گروههای ضدسیستمی منطقهای نظیهر حهزباللهه و
انصارالله یکی از موضوعات مهم در راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در شهبکه منطقههای
غرب آسیا است .اگر بخواهیم یک دید واقعبینانه نسبت به تحولهات منطقهه داشهته باشهیم ،راهبهرد
مقاومت کاملاً در راهبرد امنیتی و منطقهای ایران مشهود است و لذا سودای هژمونیکگرایهی آمریکها
در نقا مختلف منطقه غرب آسیا توسط ایران و گروههای همسهو و وابسهته بهه ایهران بهه چهالش
کشیده شده است .نشانهشناسی تحولات منطقه در کشورهایی نظیر سوریه ،عهراق و یمهن حهاکی از
آمادگی ایران جهت بازدارندگی نامتقارن با قدرت مداخلهگر – آمریکا -است.
البته برپایه دکترین نبرد نامتقارن؛ ناهمترازی میان ایران و قدرت مداخلهه گهر؛ بهه معنهای نجنگیهدن
نیست؛ بلکه شکل جنگ به نوعی تغییر میکند که طرف قوی کارآمدی خود را از دست مهیدههد و
این ناهمترازی در ابعاد نیروی انسانی ،تکنولوژیها و فناوریهای تسلیحاتی و قهدرتافکنهی عملیهاتی
باعث میشود که طرف ضعیف در مقطع زمانی کوتاهمدت ضربات مهلکتری به طهرف قهوی وارد
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نماید .با توجه به تغییر ماهیت جنگهای آینده؛ توسعه و تولید انبوه جنگافزارهای کمهزینه و سهاده
به منظور خنثی نمودن فناوریهای و تکنولوژیهای نوین نیروهای آمریکایی ،آموزش نیروها و عوامهل
شبهنظامی با الگوی موفق حزبالله بدون شک توان بازدارندگی ایران را در شبکه منطقههای آشهوبی
آسیای غربی ارتقاء خواهد داد .موضوعی بسیار مهمی که به ویژه باید برای تحقهق اههداف منهدرج
در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که برخاسته از سه اصل «عهزت ،حکمهت و مصهلحت» در روابهط
خارجی است مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
نکته پایانی آنکه اگرچه تقابل نهایی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و فراتر از آن با دولهت ایالهات
متحده است اما تردیدی وجود ندارد که راه اصلی تقابل با واشنگتن از مسیر بازدارنهدگی بیشهینه بها
رژیم صهیونیستی به عنوان شاهر حیاتی غرب و ایالات متحده در منطقه غهرب آسهیا مهیگهذرد.
بازدارندگیای که البته با هدف اضهمحلال ایهن رژیهم بهه نحهوی تهاکتیکی در دسهتورکار سیاسهت
خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و قطعا نمیتوانهد اسهتراتژی نههایی جمههوری اسهلامی
ایران باشد.

«بیانیههه گههام دوم انقلههاب اسههلامی» ،سههایت رسههمی رهبههر معظههم انقلههاب اسههلامی بههه آدرس:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
آزادی ،افشین؛ ترابی ،محمد و حیدرپور ،ماشاءالله (« .)1333جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛
راهکارهایی برای حل چالشها» ،فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،سال ششم ،شماره .3
اولسوسکی ،رایهزرد (« ،)1383بازدارنهدگی در امنیهت ملهی کشهورهایی بها انهدازط متوسهط» ،ترجمهة
عبدالمجید حیدری ،فصلنامة مطالعات جنگ ایران و عراق ،ش .12
باقری محسن ،محمدعلی بصیری (« ،)1338بررسی رابطه حزب الله لبنان با امنیت ملی جمههوری اسهلامی
ایران از نگاه سازه انگاری و نوواقع گرایی» ،مطالعات انقلاب اسلامی ،بهار  ،شماره  ،82صص 12 -83
بهروز ،صمد( )1338مولفههای تاثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامی ایران بر حزبالله لبنهان ،فصهلنامه
پژوهشهای انقلاب اسلامی ،سال هشتم ،بهار  ،1338شماره  ،28صص .81-21
پاشاپور یووالاری ،حمید (« ،)1333یک گزارش از چیستی و تاریخی و جامعه شناختی داعش» ،منهدرج
در سلسله مقالات «ردپای پیداو پنهان داعش» ،تهران :مرکز باقرالعلوم دانشگاه امام حسین(ع)
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منابع

پاشاپور یووالاری ،حمید ( ،)1381امام خمینی و انتفاضه فلسطین  ،تهران ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی
پاشاپور یووالاری ،حمید ( ،)1332حزب الله لبنان و بیداری اسلامی ،تهران ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تورکمانی ،حسهن ( ،)1383جنهگ اسهرائیل علیهه لبنهان محهیط راهبهردی جدیهد خاورمیانهه ،ترجمهه
محمدرضا بلوردی و میترا فرهادی ،تهران :مؤسسع مطالعات اندیشهسازان نور
جعفری نژاد ،مسهعود ( )1331نظهام چندبعهدی قهدرت جمههوری اسهلامی ایهران در لبنهان ،فصهلنامه
تحقیقات سیاسی بین المللی ،شماره  ،32پاییز ،صص .212-183
جنیدی ،رضا و ملائی ،مسعود (« .)1338راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در
مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا» ،فصلنامه راهبرد سیاسی ،دوره  ،3شماره .8
درخشه ،جلال ،بیگی ،علیرضا ( )1331کارآمدی حزبالله لبنهان در دسهتیابی بهه مقبولیهت اجتمهاعی و
مشروعیت سیاسی ،فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام ،سهال ششهم ،شهماره چههارم ،زمسهتان ،1331
صص .13-33
دهقانی فیروز آبادی ،سیدجلال ،رادفر ،فیروزه ( )1333الگوههای صهدور انقلهاب در سیاسهت خهارجی
جمهوری اسلامی ،تهران :دانشگاه امام صادق ،چاپ دوم
دهقانی فیروز آبادی ،سیدجلال ،نوری ،وحید ( )1331سیاسهت خهارجی جمههوری اسهلامی ایهران در
دوران اصولگرایی ،تهران ،دانشگاه امام صادق
دهقانی فیروزآبادی ،سید جلال ( ،)1332سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ،تهران :سمت.
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دهقانی ،محمود (« ،)1381اثرات منطقه ای درگیریهای لبنان» ،دانش سیاسی ،سهازمان عقیهدتی سیاسهی
نیروی انتظامی ،سال اول ،پیش شماره ،پاییز
دوئرتی ،جیمز و دیگران ( ،)1388نظریه های متعارض در روابط بهین الملهل ،ترجمهوحیهد بزرگهی و
علیرضا طی  ،تهران :قومس
زیبایی نژاد ،مریم (« .)1338احیای انگارههای مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران» ،فصلنامه
پژوهش های انقلاب اسلامی ،دوره  ،8شماره  ،23صص .221-181
ساسههانیان ،سههعید ( )1331ارزیههابی تغییههرات الگههوی بازدارنههدگی حههزب اللههه لبنههان در برابههر رژیههم
صهیونیستی ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال بیست و یکم ،شماره اول ،بهار  ،صص .12-31
ساسانیان ،سعید ( )1338تاثیر مشروعیت اجتماعی حزب الله لبنان بهر بازدارنهدگی آن در مقابهل رژیهم
صهیونیستی ،دوفصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام ،دوره  ،1شماره  ،1بهار و تایستان  ،صهص -213
.238
سفی ،یوسف ( )1331ژئوکالچر اسلامگرایی شیعی در خاورمیانه و تاثیر آن بهر بازدارنهدگی جمههوری
اسلامی ایران ،فصلنامه آفاق امنیت ،شماره هفدهم ،زمستان.
سلامه ،حسین ( ،)1383حزبالله در ذهنیت اسرائیلی ،ترجمهه محمدرضها بلهوردی و متیهرا فرههادی ،
تهران :مؤسسه مطالعات اندیشهسازان نور
شفیعی ،نوذر ،مرادی ،احمد (« ،)1388تأثیر جنگ  33روزه لبنان بر موقعیت منطقه ای ایران» ،تحقیقهات
سیاسی و بین المللی ،پیش شماره  ، 1صص 18 - 81
صادقی ،سید شمسالدین (« .)1333انقلاب اسلامی و هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایهران»،
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ،سال یازدهم ،شماره  ،38صص .21-81
عبدالعالی ،عبدالقادر ( ،)1331رژیم اسرائیل و گسست سیاسی-اجتماعی آن ،ترجمه محمد خواجهوئی،
تهران :ابرار معاصر.
عزتی ،عزتالله ( ،)1311ژئوپولتیک ،تهران :انتشارات سمت
فوران ،جان ( .)1382نظریهپردازی انقلابها .ترجمه فرهنگ ارشاد .تهران :نشر نی.
قاسمی ،فرهاد (1331ب) بنیان های نظری موازنه قوای هوشمند در شهبکه ههای فاقهد معیهار منطقهه ای :
گامی به سوی ارائه نظریه نوین موازنه قوای منطقه ای ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،بهار  ،شماره  ،21صص .213-112
قاسمی ،فرهاد (« )1331نظریه پیچیدگی و آشوب؛ چرخشی نوین در تبیین تکامل شهبکه ههای منطقهه
ای» ،فصلنامه سیاست ،دوره  ،81زمستان  ،شماره  ،8صص .1228-1221
قاسمی ،فرهاد و پهورجم ،بههاره (« ،)1338مسهابقه ی تسهلیحاتی ،ثبهات راهبهردی و نظهم منطقهه ای
خاورمیانه» ،مجله سیاست دفاعی  ،بهار ،شماره  ، 32صص  13تا .128
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بازدارندگی» ،روابط خارجی ،بهار ،شماره  ،21صص 222 -131
قاسمی ،فرهاد (1331الف) مبانی نظری ،کارکردی نظریه سیسهتمهای پیچیهده و آشهوب در مطالعهات
نظم منطقه ای ،رهیافتهای سیاسی و بین المللی ،شماره  ،32صص .111-123
قاسمی ،فرهاد (« ،)1381نگرش شبکه ای به مهناطق و تهحلیل فراینهدهای آن از دیههدگاه تئهوریهههای
سهیکلی» ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال چهارم  ،شماره  ،1صص 31-123
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(قبل از بازنگری).
کاظمی ،پریسا و بشیری ،اکبر (« .)1338سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی
عمومی ایران» ،دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی ،دوره  ،8شماره  ،11بهار و تابستان.
متقی ،ابراهیم ( ،)1333سخنرانی در جمع کارشناسان موسسه پژوهشی اندیشه سازان نور.1333/1/8 ،
محمدی ،منوچهر( .)1381انقلاب اسلامی؛ زمینهها و پیامدها .تهران :نشر معارف.
نصیری ،سوناز (« .)1338نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی
عراق)» ،دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،دوره  ،3شماره .1
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قاسمی ،فرهاد (« ،)1333نظم نامتقارن سیستمهای پیچیده و آشهوب و راهبهرد دفهاع جهامع در سیسهتم

یعقوبی ،سعید ( )1381سیاست خارجی جمههوری اسهلامی در دوران سهازندگی ،تههران :مرکهز اسهناد
انقلاب اسلامی.



969

