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با تأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
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چکیده
مجموعه امنیتی خاورمیانه یک مجموعه امنیتی خاص و پیچیده اســت و در دل آن ائتالفهایی
وجود دارند که به دالیل مختلف سیاســی ،نظامی ،امنیتی و ایدئولوژیک دچار اختالف هستند.
هدف اصلی پژوهش بازشناســی مجموعــه امنیتی خاورمیانه با تأکید بر چیســتی و چگونگی
ائتالفهای ســازنده با نگاهی ویژهبر وضعیت نقشآفرینی ائتالف محور مقاومت است .بر این
اساس پرســشهای اصلی این پژوهش بدین گونه است که چه ائتالفهایی در مجموعه امنیتی
خاورمیانه وجود دارند؟ و ائتالف محور مقاومت چگونه در مناسبات امنیتی مجموعه خاورمیانه
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مبتنی بر آن اســت که ائتالفهای مجموعه امنیتی خاورمیانه بــا یکدیگر تعامل ندارند ،همگن
ً
نیســتند و مدام یکدیگر را تهدید میکنند .ثانیا محور مقاومــت با اثرگذاری مثبت در هر یک از
تحوالت جریان ســاز خاورمیانه زمینهساز کســب اعتبار امنیتی ـ سیاسی برای خود بوده است.
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منطقه خاورمیانه 1بهعنوان حلقه اتصال ســه قاره آفریقا ،آسیا و اروپا محسوب میشود و ازجمله
مناطق بســیار مهم و استراتژیک در چرخه قدرت جهانی اســت که دارای منابع عظیم متفاوتی
نیز هســت .خاورمیانه بهعنوان قلب اوراســیا ازلحاظ ژئوپلیتیکی ،2محل عبور مسیرهای زمینی
و راهآهــن و هوایی بخش عظیمی از جامعه بینالمللی بهحســاب میآید .وجود این منابع بدیع
از یکســو منجر به دخالت قدرتهای خارجی در این منطقه شــده و از سوی دیگر حضور این
قدرتهای خارجی در دهههای گذشته نوعی شبه استعمار را به دنبال داشته است .همچنین عمده
دولتهای این منطقه در سیاســت خارجی نگاه رقابتآمیز و غیردوستانهای نسبت به همسایگان
خــود در پیشگرفتهاند که ایــن امر منجر به ایجاد دور باطلی از رقابتهای منطقهای و تشــدید
دشمنیها شده و متعاقب خود کاهش فضای همکاریجویانه در خاورمیانه را رقمزده است .این
وضعیت نوعی پیوند امنیتی را میان دســتهبندیهای مختلف در کشورهای این منطقهایجاد کرده
اســت که باعث شده تا کشــورهای منطقه تهدیدات امنیتی محیطی مشابهی داشته باشند و یک
مجموعه امنیتی را حول این محور جغرافیایی شــکل دهند .یکی از ائتالفهای عمده و اثرگذار
درون مجموعه امنیتی خاورمیانه ،ائتالف محور مقاومت اســت که با توجه به آرمانها ،اهداف
و منافع خود؛ عملکرد پیامد ســاز و مهمی را در درون مجموعه امنیتی خاورمیانه بر جای نهاده
ٔ
مطالعه وضعیت عملکرد و نقشآفرینی این ائتالف کمک شایانی در درک بهتر
اســت و بنابراین
آرایش سیاســی امنیتی ائتالفهای درون مجموعه امنیتی خاورمیانه خواهد بود .برای بررســی
وضعیت منطقهای با چنین پیوندهای امنیتی و پیشبینی آنچه در آینده ممکن است در این منطقه
رخ دهد نیاز به ابزار تجزیهوتحلیل مناسب خواهد بود .یکی از این ابزارها ،نظریه مجموعه امنیتی
منطقهای 3از باری بوزان است .بنابراین برای فهم بهتر از مجموعه امنیتی خاورمیانه 4و درک بهتر
موضوعات مختلف درباره این مجموعه نظریه امنیتی منطقهای بوزان در ادامه مورداســتفاده قرار
میگیرد.
1. Middle East
2. Geo - Strategic
3. Regional Security Complex
4. Middle East Security Collection

بیان مسئله

بررسی پیشینه پژوهش

بهمنظور ارزیابی دقیق منابع و فهم کاســتیها و خألهــای موجود که برطرف نمودن آن خالی از
لطف و اهمیت نیســت به آثار مرتبط با پژوهش حاضر در دو بخش مطالعات داخلی و خارجی
موجود خواهیم پرداخت.

پیشینه داخلی

 .1در پژوهشــی بانام «تأثیر منازعات داخلی ســوریه و عراق بر مجموعه امنیتی خاورمیانه

بررسی مجموعه امنیتی خاورمیانه و شناخت ائتالفها و تهدیدها با تأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
محمد عسکری کرمانی ،حسین معین آبادی بیدگلی

همانطــور که از مقدمات طرحشــده در باب این موضوع پژوهشــی برمیآید ،مســئله اصلی
پژوهش حاضر بدین ترتیب شناخت ائتالفهای این مجموعه امنیتی و تهدیدات موجود برای آن
ائتالفهــا و نیز تبیین وضعیت نقشآفرینی ائتالف محور مقاومت در میان ائتالفهای مجموعه
امنیتی خاورمیانه هســت .ســؤالهای اصلی پژوهش حاضر آن اســت که چه ائتالفهایی در
مجموعــه امنیتی خاورمیانــه وجود دارد؟ و ائتالف محور مقاومت چگونه در مناســبات امنیتی
مجموعه خاورمیانه نقشآفرینی کرده است؟ سؤالهای فرعی نیز بدین ترتیب است که تهدیداتی
ً
که این ائتالف با آنها روبرو هســتند چه ماهیتی دارنــد؟ و ثانیا بهطور خاص در کدام تحوالت
سیاســی – امنیتی مهم اخیر در منطقه خاورمیانه ائتالف محور مقاومت نقشآفرینی عمده داشته
است؟ ازاینرو ،هدف پژوهشی ما پاســخ به این چهار سؤال و روشنسازی ائتالفهای موجود
در مجموعه امنیتی خاورمیانه با تأکید بر وضعیت نقشآفرینی و عملکرد ائتالف محور مقاومت
اســت .به دلیل بدیع بودن موضوع موردبحث و عدم وجود ادبیات پژوهشی کافی در باب محور
این مطالعه ،اهمیت پژوهش حاضر از منظر نظری در تبیین هر چه بیشتر و مناسبتر برای کمک
بــه غنای بحث مجموعه امنیتی خاورمیانه و نیــز ائتالف محور مقاومت بهعنوان یک بحث مهم
در سطوح دانشگاهی سیاسی داخلی کشور حائز بررسی ویژه بوده و برای پژوهشگران این حوزه
علمی مورد انتفــاع خواهد بود .از جهت اهمیت عملی موضوع نیز کار پژوهشــی حاضر برای
دستگاههای اطالعاتی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران و وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران
قابلاستفاده خواهد بود.
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ٔ
نوشــته سید امیر نیاکویی و علی اصغر ستوده ( )1394که باهدف بررسی
(»)2015 -2011
تأثیر منازعات داخلی ســوریه و عراق بر تکامل مجموعه امنیتی خاورمیانه انجامشــده اســت،
یافتههای پژوهشــی حاکی از آن است که منازعات داخلی ســوریه و عراق منجر به شکلگیری
زیرمجموعهای بزرگتر با ادغام زیرمجموعههای شامات و خلیجفارس در قالب یک زیرمجموعه
واحد شده اســت .این روند نتیجه پیوند عمیق پویشهای امنیتی بین این دو زیرمجموعه است.
در ســطح روابط دولت با دولت این منازعات باعث بازســازی و تقویت الگوی پایدار منازعه و
رقابت ایران با دولتهای سنی مذهب خلیجفارس بهخصوص عربستان سعودی در قالب تقابل
دو محور متضاد شده است.
 .2پژوهش دیگر بــا عنوان «پویشهای امنیتی جدید و گــذار ترکیه از مجموعه امنیتی
بالکان-ترکیــه بــه مجموعه امنیتی خاورمیانه» اثر علی اصغر ســتوده و ســید امیر نیاکویی
( )1397به دنبال پاسخ به این پرسش است که پویشهای امنیتی جدید خاورمیانه چه تأثیری بر
شــکلگیری اولویتها و وابستگیهای امنیتی جدید ترکیه داشته است؟ یافتههای پژوهش نشان
میدهد که پویشهای امنیتی جدید خاورمیانه باعث گذار ترکیه از مجموعه امنیتی بالکان – ترکیه
به مجموعه امنیتی خاورمیانه شده است و این گذار در دو دوره زمانی رخداده است.
 .3در پژوهش بعد «بازخوانی انتقادی و تکمیلی نظریه مجموعه امنیت منطقهای بوزان
در پرتو نظام منطقهای خاورمیانه» نوشته نجمیه پور اسماعیلی و همکاران ( )1399سعی شده
تا رویکردهــای مجموعه امنیت منطقهای بوزان با رویکردی بنیــادی – نظری و تبیینی به تصویر
کشــیده شده و اصالح شود .در این مقاله اســتدالل میگردد که ضروری و الزم است یک متغیر
دیگر به نام مسئله و مشکل به نظریه پیچیده امنیت منطقهای اضافه شود.
 .4پژوهشی با عنوان «مجموعه امنیتی منطقهای ،پویشها و الگوهای روابط کشورهای
حوزه خلیجفارس» نوشته بهاره ســازمند و مهدی جوکار ( )1395با روشی توصیفی-تحلیلی
به دنبال پاســخ به این پرسش است که بر اســاس نظریه مجموعه امنیتی منطقهای چه الگوهای
روابطی در زیرمجموعه امنیتی خلیجفارس وجود دارد؟ در پاســخ به این ســؤال گفتهشده که به
دلیل وجود شکافهای هویتی ،اختالفات بر سر نفت ،کشمکشها برای برتریجویی و حضور
عامل مداخلهگر خارجی ،شــاهد الگوی رقابتی در روابط بین کشــورهای این منطقه با یکدیگر
هستیم.

پیشینه خارجی
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 .5در پژوهشــی با عنوان «محور در حال رشد ،اســتراتژی منطقهای در حال تحول ایران و
مشــارکتهای غیردولتی در خاورمیانه» از برایان کاتز ( )2018گفتهشده که مداخله ایران در
جنگهای سوریه ،عراق و یمن قدرت و دامنه "محور مقاومت" و مشارکت چند دههای میان ایران،
حزبالله و رژیم ســوریه را دگرگون کرد .تهران جای پای نظامی ،شرکای متعهد و نفوذ پایدار را
در هر حوزه مورد طرح تأمین کرده اســت و انگیزههای ایران در طی هر درگیری تکامل مییابد.
محور مقاومت به رهبری ایران ابتدا با اهداف دفاعی دفاع از متحدان آن کشور و حفظ موجودیت
این محور آغاز ش��د و س�پـس به اهداف تهاجمی علیه رژیم مجعول اســرائیل ،ایاالتمتحده و
عربســتان سعودی مترقی شد که باعث ایجاد قدرت جدید نظامی ،مشروعیت سیاسی و ذهنیت
منطقهای مشترک در میان شرکای ایران شد .این گروهها تهران و یکدیگر را بهعنوان شرکای میدان
جنگ ،متحدان ایدئولوژیک و جناحهای جداگانه در یک جبهه مشــترک منطقهای میشناسند.
همانطــور که محورهای مرتبط با ایران تقویــت و تکاملیافتهاند ،روابط آنها نیز با تهران برقرار
است .گروههای وابسته در یک طیف پویا از متحد به نیابتی با ایران همکاری میکنند که این امر
بهوسیله تواناییها ،تاریخچه و نفوذ این گروهها در ایران تعیین میشود.
 .6پژوهش دیگر مقالهای اســت تحت عنوان «خلیجفارس و یک سیســتم امنیتی جدید
خاورمیانه» اثر میشــل یافــه ( )2004که بیان میکند دو مســئله مهم در ایــن خصوص باید
تجزیهوتحلیل گردد .اولین مورد مربوط به تأثیر احتمالی جنگ عراق در محیط امنیتی خاورمیانه
اســت .مســئله دوم به این مورد میپردازد که آیا وضعیت فعلی ایجــاد امنیت جدید را ضروری
میکند یا خیر؟ یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در اطالعیههای اجالس قول حمایت از
تغییر در خاورمیانه را دادهاند اما در مورد چشمانداز یک سیستم امنیتی جدید برای ایجاد ثبات و
امنیت در منطقه توافق نشده است.
 .7پژوهش دیگر «بررســی سیاســت خارجی ما در خاورمیانه به دنبال آینده» اثر سانا
ناگوشی ( )2017به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که استراتژی اتخاذشده برای دستیابی
به اهداف در سیاســت خارجی در نزد دول اروپایی در آینده قابلتغییر است؟ یافتههای پژوهش
حاکی از آن اســت که در نقاط ژئوپلیتیکی نزدیک به رژیم مجعول اسرائیل ،شاهد تصمیم تغییر
نخبگان از سوی کشورهایی مانند فرانسه ،انگلستان و ترکیه و تغییر استراتژی آنها بودهایم.
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 .8در پژوهشی با عنوان «منطقه نو ظهور و معماری امنیت خاورمیانه و مدیترانه شرقی»
اثر مایکل هاراری ( )2017این مسئله طرحشده است که در سالهای اخیر و بهویژه از زمان بهار
عربی ،خاورمیانه تجربه تحول چشمگیری را تجربه کرده است و درواقع سیاست تغییر معماری
امنیت در خاورمیانه برای حمایت از روندی است که از سالهای اخیر آغازشده است.
روش پژوهش :پژوهش پیش رو تحقیقی ازنظر هدف نظری و ازنظر روشــی تحلیلی است.
بر اســاس پیشینه پژوهش مکان گردآوری اطالعات کتابخانهای بوده و اطالعات الزم با مراجعه
به کتب ،نشــریات و وبگاههای علمی مرتبط ،یادداشــتبرداری و فیشبرداری ،دســتهبندی و
بهصورت خالصه درآمده است.
چهارچــوب نظری :چهارچوب نظری پژوهش حاضر ،بهرهگیری از نظریه مجموعه امنیتی
باری بوزان 1است که وی به دلیل نارســایی مطالعات سنتی مطالعات امنیتی رویکرد جدیدی را
ارائه داد .در این نظریه بوزان دو گام مهم در تحلیل مفهوم امنیت برداشت؛ نخست توجه به سطح
ً
تحلیل منطقهای بر پایه ماهیت ر ٔ
ابطه امنیت و درک آن بهعنوان یک ٔ
پدیده به هم وابسته و نه صرفا
موضوع جدا از هم ،و دوم ترســیم طیف کاملی از الیههای تحلیــل( .داداندیش و کوزه گرچی،
 )77 :1389از دیدگاه بوزان ،مجموعه امنیتی عبارت اســت از مجموعهای از واحدها که فرآیند
اصلی امنیت ،عدم امنیت و یا هردوی آنها بهگونهای با یکدیگر مرتبط اســت که مسائل امنیتی
نمیتوانند بهصورت منطقی جدای از یکدیگر مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرند یا حلوفصل شوند.
درواقع ،در این مجموعه ،فرآیند ٔ
عمده امنیت سازی یا ناامنی یا هردوی آنها با مشکالت امنیتی
واحدها با یکدیگر مرتبط اســت و عالیق امنیتی آنها بهقدری زیاد است که امنیت ملی آنها را
نمیتوان جدا از یکدیگر مالحظه کرد( .بوزان1378 ،؛ )216

مؤلفههای اصلی یک مجموعه امنیتی

وابســتگی متقابل امنیتی :منظور از وابســتگی متقابل امنیتی آن است که تغییر و تحول امنیتی
در هر یک از واحدهای مجموعه بر دیگر واحدها نیز تأثیر میگذارد .همچنین وابســتگی متقابل
امنیتی میتواند مثبت (ایجابی) یا منفی (سلبی) باشد)Buzan, 1991: 189-195( .

1. Barry Buzan
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الگوی دوست یا دشــمنی :یعنی طیفی از دوســتی واقعی تا انتظار حمایت و حفاظت و
ٔ
نظریه نو
همچنین روابط سوءظن و هراس حاکم باشــد .این الگوی دوستی یا دشمنی برخالف
ً
واقعگرا ،صرفا تا حدودی به توازن قدرت ارتباط پیدا نمیکند .بلکه میتواند از اختالفات مرزی
و ارضــی ،تمایالت قومی یک واحد نســبت به واحد دیگر ،اختالف یا اشــتراک ایدئولوژیک و
ارتباط مثبت یا منفی تاریخی ناشی شود( .کرمی)57 :1380 ،
ٔ
مجموعه امنیتی نمیتواند شــامل تعدادی از کشورهای
وجود حداقل دو بازیگر قدرتمند:
ضعیف باشد و شکلگیری آن با حضور حداقل دو قدرت منطقهای مؤثر و چندین کشور ضعیف
ممکن است.
ٔ
استقالل نسبی :محدودیت قدرت ،عامل مهمی در موجودیت روشهای خودبسنده امنیت
ٔ
مجموعه امنیتی است)Buzan, opcit( .
و درنهایت استقالل نسبی یک
مجاورت یا همســایگی :مجاورت ســرزمینی ازنظر بوزان برای موجودیت یک مجموعه
امنیتی مالک ارزشــمندی اســت .با توجه به اینکه تهدیدات در فاصلههای نزدیک شدت و نفوذ
بیشتری دارند و کشورها از تهدیدات امنیتی در مجاورت خود بسیار نگران هستند ،هرگونه کنش
و واکنش را در دولتهای همســایه زیر نظر دارند .حال اگر مجموعه امنیتی از دولتهایی که در
مجاورت یکدیگر قرار دارند ،پدید آید؛ دو ٔ
نتیجه مهم را در پی خواهد داشت .اول اینکه میتواند
از حضور و نفوذ قدرتهای بزرگ فرا منطقهای در کشــورهای همسایه جلوگیری کند و دوم اینکه
هیچ نگرانی از حضور مســتقیم دولت همســایه و تجاوز به مرزهای ســرزمینی خود نخواهند
داشــت .نزدیکی جغرافیایی کشورها هم مالک اســت و وقتیکه تهدیدات سیاسی و نظامی در
حوزه جغرافیایی نزدیک باشــد ،اثرات آن بیشتر مشهود استٔ .
ایده اصلی در این نظریه این است
که ازآنجاییکه تهدیدات آسانتر در فاصلههای کوتاه در مقایسه با فواصل زیاد قابلانتقال است،
وابســتگیهای متقابل امنیتی بهطورمعمول در این مجموعهها بیشتر استReynolds, 2009:( .
 )47در مجموعه امنیتی ،بهویژه در ســطح منطقهای وجود یک قدرت برتر نیز الزم است .قدرتی
ٔ
محدوده امنیتی خود دانســته و دارای منافع اساســی در آن است و به
که سرتاســر منطقه را جزو
مقابله با عواملی که منافع این کشور را تهدید میکنند میپردازد)Buzan and wear, 2003: 47( .
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امنیت دارای ابعاد گوناگونی است و در ادامه به تعدادی از ابعاد مهم آن خواهیم پرداخت.
امنیت نظامی :1قدرت نظامی با به خدمت گرفتن فناوری به توان وبرتری خود میافزاید .با
تحول در ابــزار نظامی ،انتظار میرود تا در امور دیگر مربوط به امنیت نظامی نیز تحوالتی روی
دهد که با آن تحوالت ،تغییرات اساسی در ماهیت جنگ صورت خواهد پذیرفت .درصورتیکه
درگذشــته تهدیدات نظامی ابزارهای نظامی و تســلیحاتی بودند ،امروزه شکلهای دیگری از آن
مطرح هستند .همچنین گسترش ارتباطات و وابستگی فزاینده ،تهدیدات نظامی امنیتی را جهانی
ٔ
مداخله فرا منطقهای را تشــویق میکند .ازاینرو میتوان به تهدیدات نظامی جدید شامل
کرده و
تروریسم ،ســاحهای کشتارجمعی ،موشــکهای دوربرد و جنگهای غیرمتعارف اشاره کرد.
(مختاری)290-295 :1379 ،
ٔ
گونــه این حوزه معرفی و
امنیت اقتصادی :2در حــوزه اقتصاد ماهیت رقابتآمیز و تهدید
تأکید شــده اســت .مواردی همچون رقابت شــدید خارجی ،محدودیت واردات محصوالت
خارجی ،دخالت در قیمتها ،مشــکالت کسب اعتبار و انواع پرداخت دیون و فشار ناشی از آن
ٔ
مجموعــه تهدیدات بخش اقتصادی قرار دارند .در رویکرد رقابتی بودن ماهیت اقتصاد بخش
در
اعظم تهدیدهای اقتصادی از حوزه تهدیدات امنیتی خارجشده و در مجموعه تهدیدات عمومی
این حوزه قرار میگیرد( .عبدالله خانی)130-132 :1386 ،
امنیت سیاســی :3بعد سیاســی امنیت در دو بعد میــزان اقتدار دولتهــا ،حکومتها و
ایدئولوژی سیاســی آنها و میزان تحمل ،انسجام و همزیستی مسالمتآمیز هویتهای فرهنگی
ســنتی در بین ملتها در نظر گرفته میشــود .ازاینرو ،بعد سیاسی امنیت شامل تغییرات ناشی
از چارچوب متحول امنیتی در قالب گســترش دمکراسی ،قدرت گرفتن جنبشهای خودمختار
و جداییطلب فرو ملی ،اختالفات سیاســی در بین رهبران ،جابهجایی هویت سیاســی و رشد
دیپلماسی چندجانبه است( .ماندل ،پیشین)148-147 :

1. Military Security
2. Economic security
3. Political Security

1. Social Security
2. Environment Security
3. Security Interdependence
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امنیت اجتماعی :1امنیت اجتماعی به معنــای توانایی یک جامعه برای حفظ خصوصیات
اساسی خود در برابر تحوالت و تهدیدات بالقوه یا بالفعل است .بهطور اخص ،امنیت اجتماعی
بــه معنای دوام الگوهای ســنتی زبان ،فرهنگ ،کار جمعی ،هویــت و عادات مذهبی و ملی در
چارچوبی مقبول برای رشــد و تکامل اســت .ازاینرو ،امنیت جامعه زمانی به خطر میافتد که
جامعه احســاس کند هویتش به خطر افتاده و درصدد حفاظت از آن برآید .در این صورتبندی،
چیزی که باید از آن حفاظت گردد ،جامعه یا هویت اســت نه دولت( .تریف و دیگران:1383 ،
)325-324
امنیت زیستمحیطی :2در مطالعات نوین امنیتی مسائل زیستمحیطی نیز مطرح میگردد.
بهطوریکه اگر بحران زیستمحیطی را مفهومی خارجی تصور کنیم ،تصور فریب آمیزی است؛
همه انسانها را تهدید میکند و وضعیت زیستمحیطی یا وضع و حال کره زمین نیز هم ٔ
زیرا ٔ
پایه
خطر جنگ ،ز ٔ
اده سیاستهای دولتهاست .برداشت اخیر از امنیت زیستمحیطی حاکی از آن
است که تخریب و کمبود محیطزیست ناشی از فعالیتهای انسان ،خطرات فیزیکی اساسی در
بردارد( .تریف و دیگران)324-321 :1383 ،
امنیت منطقهای و وابســتگی متقابل امنیتیٔ :3
ایده وابســتگی متقابل امنیتی دارای معانی
مثبت و منفی اســت .نگرانی امنیتی نمیتواند بهتنهایی تعریف شــود یا قابلدسترســی باشــد.
( )Itowsan, 1999:11مجموعه امنیتی مسائل جانبی را برای بازیگران به همراه دارد .در مجموعه
امنیتی اصل بر این اســت که اثرات جانبی نگرانی امنیتی کشــورهای منطقه در ارتباط متقابل با
یکدیگر میباشــند .گرچه این مسئله به موضوع یا مشکل خاصی منتهی نمیشودTakahashi,( .
 )2000:104نظریه مجموعه امنیتی در ارتباط با پویایی بخشهای سیاســی و نظامی گسترش و
توســعه یافت؛ زیرا تهدیدات در این بخشها بهراحتی قابلانتقال میباشند .وقتی مفهوم امنیت
به بخشهای اقتصادی و زیســتمحیطی کشیده شــد ،اینکه آیا وابســتگی متقابل امنیتی این
بخشهای غیر ســنتی میتواند در یکشــکل منطقهای صورت پذیرد ،و اگر صورت پذیرفت آیا
این امر میتواند به مناطق مشابه یا در مناطق مختلف تسری یابد یا خیر ،شک و تردید ایجاد کرد.
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بنابراین ،ضروری اســت مفهومی که هر دو ٔ
جنبه سیاسی – نظامی و اقتصادی – زیستمحیطی را
در برداشــته باشد شکل داده شــود تا بتواند مفهوم دقیق امنیتی را گسترش دهد و از هر عاملی که
موجب تضعیف مفهوم امنیتی میشود ،اجتناب میکند )Buzan and Weaver, opcit( .بنابراین
در امنیت منطقهای ،اعتقاد بوزان بر این است که امنیت این دولتها به هم وابسته بوده و در عالم
واقع نمیتوان چهارچوب امنیتی آنها را جدا از یکدیگر در نظر گرفت یا برای حل ناامنی کوشید.
ٔ
ٔ
درنتیجه تغییرات در توازن
مجموعه امنیتی میتواند
ساختارهای امنیت منطقهای :ساختار
قدرت یا الگوی تغییرات تاریخی دوستیها و دشمنیها ایجاد شود .چهار ساختار را از مجموعهٔ
امنیتی میتوان متصور بود:
حفظ وضع موجود  :1جایی که تغییرات در توزیع قدرت یا الگوی دوستی و دشمنی ،برای
ساختار امنیتی ضروری است.
تغییرات داخلی :2جایی که تغییرات در داخل مرزهای مجموعه امنیتی صورت میگیرد.
تغییرات خارجی :3تغییرات در خارج از مرزهای مجموعه یا به دلیل ورود یک کشور جدید
به مجموعه و یا خروج یکی از اعضاء از آن صورت میگیرد.
وجود یک قدرت با نیروی نظامی قویتر :4اینکه حضور نظامی یک قدرت قویتر در بین
کشورهای ضعیف میتواند مانع پویاییهای عادی امنیتی منطقه گردد)Palonkorpi, 2006:9( .

بحث و بررسی

ائتالفهای مجموعــه امنیتی خاورمیانه :تحوالت جــاری در خاورمیانه از فراگیری تنشها
در این منطقه نشــان دارد که بســتر الزم را برای ائتالفســازیهای منطقهای فراهم کرده است.
ائتالف و اتحاد ســازی یکی از مهمترین راهبردهای بازیگران مجموعه امنیتی خاورمیانه است.
ً
ٔ
نظریه ائتالفســازی تحت تأثیر نظریه بازیها بر این باور است که دولتها صرفا برای پیروزی
(کســب فایده و امتیاز) اقدام به ایجاد اتحاد مینمایند .در این وضعیت ،شــکل مطلوب توزیع
1. Maintain The Status quo
2. Internal Changes
3. External Changes
4. Superior Military Power

1. Coalition Axis Of Resistance
2. Islamic Republic of Iran
3. Iraq
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ً
منافــع و امتیازات در داخل اتحاد بهصورت کامال متفاوت اســت .برای ائتالفســازی تعاریف
متعددی مترتب شده است که دریکی از مهمترین تعاریف الو واسپنسر در مقاطع زمانی مختلف
بهضرورت همکاری و ائتالف با ســایر بازیگران تأکید داشــته و میتوانند فرآیندهایی را پیگیری
کنند که منجر به تحرک سیاســی و تنوع در فرآیند کنش استراتژیک باشد( .احمدزاده و همکاران،
)6 :1398
مجموعه امنیتی خاورمیانه تمامی مؤلفههای یک مجموعه امنیتی که در باال به آن اشــاره شد
را دارا اســت و ساختارهای امنیت منطقهای هم راجع به این منطقه صدق میکند .اما در اینجا به
دنبال شناسایی ائتالفهای سیاسی – امنیتی در این مجموعه امنیتی هستیم.
ائتالف محــور مقاومت :1محــور مقاومت یک ائتــاف ژئوپلیتیک منطقــهای ،مرکب
از مجموعــه بازیگران دولتی (ایران ،عراق و ســوریه) و غیردولتی (حزباللــه لبنان ،انصار الله
و حماس) اســت که منافع مشــترک ملی و ایدئولوژیکی دارند و تالش میکنند باسیاســتهای
مســتقالن و مقاومت محور خــود در مجموعه امنیتی خاورمیانه نقش ایفــاء کنند( .رضا خواه،
ِ
)1392:1
جمهوری اســامی ایران( 2هسته محور مقاومت) :جمهوری اســامی ایران با تکیهبر
گفتمان اســامی و با شعار «نه شرقی ،نه غربی» عالوه بر اینکه نظام سلطه را بهعنوان بزرگترین
دشــمن خود معرفی کرد یک مجموعه غنی از ارزشهای فرهنگی و یک شیوه زیست اجتماعی
متفاوت نیز بود که موردتوجه ملتها قرار گرفت و موجب پیدایش و رشــد طیفهای جدیدی از
مقاومت گردید( .شفیعی و مرادی)33 :1385 ،
عراق( 3گهــواره تمدن محور مقاومت) :الگوی مردمســاالری عربــی در عراق بهعنوان
کشــوری عربی که انتخاب الگوی غربی در آن نهادینهشده اســت و از آن طریق به قدرت گیری
شیعیان و روی کار آمدن افراد و گروههای غیرهمسو با آمریکا و رژیم مجعول اسرائیل منجر شده
و از منظر دیگر همکاری عراق با محور مقاومت میتواند مسئله امنیتی را برای سایر ائتالفها به
وجود آورده و منافع آنها را به خطر اندازد( .قاسمی)1396:22 ،
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سوریه( 1پل لجستیک محور مقاومت) :سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی
خود یکی از مهمترین کشــورهای خاورمیانه محســوب میشود که توانســته است در چند دهه
اخیر نقش مهمی درروند تحوالت منطقهای ایفاء کند .لذا این کشور جایگاه ویژهای را در محور
مقاومت دارد .ســوریه یکی از کشورهایی اســت که در خط مقدم مقابله با نظام استکبار و رژیم
مجعول اسرائیل قرار دارد( .محمودی رجا و همکاران)14 :1397 ،
حزبالله لبنان( 2نماد ایســتادگی و پایداری محور مقاومت) :حزبالله لبنان بهعنوان
یکــی از اعضای قدرتمند محــور مقاومت همواره روابــط نزدیک و تنگاتنگی با ســایر اعضاء
بهخصوص جمهوری اسالمی ایران داشته است .سیاستهای حزبالله بهعنوان یک ضلع حلقه
مقاومت همواره در جهت نزدیکی و کمک به سایر اعضاء جبهه مقاومت بوده است( .محمودی
رجا و همکاران)13 :1397 ،
انصار الله یمن( 3طاووس محور مقاومت) :ژئوپلیتیک یمن و بهخصوص موقعیت ویژه
تنگه باب المندب که مسیر عبور محمولههای نفتی است امتیازات خاصی را برای محور مقاومت
ایجاد کرده اســت .از طرف دیگر یمن به یکی از حوزههای مهم امنیتی در خاورمیانه تبدیلشده
ً
و انصــار الله یمن به لحاظ معنوی و امنیتی وابســتگی زیادی به محــور مقاومت و مخصوصا
جمهوری اسالمی ایران پیداکرده است.
حماس( 4ضلع ششــم محور مقاومت) :حماس همواره در مسیر مقاومت و مبارزه برای
نجات کشور فلسطین از اشغال رژیم مجعول اسرائیل قرار داشته است .حفظ مقاومت مسلحانه
علیه اســرائیلیها عالوه بــر اینکه هدف محوری حماس به شــمار مــیرود اصلیترین عامل
موجودیت این جنبش در ائتالف محور مقاومت است( .محمودی رجا و همکاران)14 :1397 ،
ائتالف بلوک ســنی :5از منظر بســیاری از تحلیل گران هدف اصلی ایجاد این ائتالف رفع
مشکالت و درگیریهای داخلی جهان تسنن برای مواجه با مشکل بزرگتری به نام محور مقاومت

1. Syria
2. Hezbollah Lebanon
3. Ansarullah Yemen
4. Hamas
5. Sunni Bloc Collection

1. Saudi Arabia
2. Jordan
3. United Arab Emirates
4. Egypt

بررسی مجموعه امنیتی خاورمیانه و شناخت ائتالفها و تهدیدها با تأکید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه
محمد عسکری کرمانی ،حسین معین آبادی بیدگلی

و هالل شیعی است .بزرگترین نگرانی این ائتالف جمهوری اسالمی شیعه و محور مقاومت آن
با تمرکز بر یمن اســت .لذا بر همین اساس تالش برای ائتالف سنیها به دغدغه اصلی عربستان
جهت مقابله با ایران و محور مقاومت بدل شده است.
عربســتان سعودی( 1طراح و پایهگذار ائتالف بلوک ســنی) :عربستان سعودی کوشیده
است تا نفوذ منطقهای خود را در خاورمیانه افزایش دهد .واقعیت آن است که عربستان در تمامی
سالهای گذشته در گرانیگاههای مختلف در مسیر ائتالفسازی جمهوری اسالمی ایران و محور
مقاومت حرکت کرده است .در همین راستا ،با برگزاری نشستهای مختلف درون عربی و حتی
بینالمللی ،تالشهای خود را برای ائتالفسازی در مجموعه امنیتی خاورمیانه آغاز کرده است.
(احمدزاده و همکاران)1398 ،
اردن( 2نماد زندگی در ائتالف بلوک سنی) :اردن علیرغم پیوندهای نزدیک با عربستان،
ٔ
درزمینه همکاریهای اطالعاتی
مایل نیست نقش پررنگ و مهمی را در این ائتالف بازی کند .اما
و فراهم کــردن فرودگاهها و پایگاههای نظامــی توان خود را در اختیار ائتالف بلوک ســنی قرار
میدهد.
امارات متحده عربی( 3بلندپرواز ائتالف بلوک سنی) :امارات متحده عربی در سالهای
اخیر با همکاری در ائتالف بلوک ســنی بهویژه حمایتهای خود در جنگ علیه انصار الله یمن
اهداف بلندپرواز ِان ای را دنبال کرده اســت و به نظر میرســد هدف این کشور از حضور در این
ائتالف چیزی جز انگیزههای سطح منطقهای نیست.
مصر( 4نیروی لجســتیکی بلوک سنی) :سهم مصر از پیوستن به ائتالف مذکور ،بیشتر در
جبهههای عقیدتی و لجستیکی اســت .االزهر برجستهترین نهاد آموزشی در جهان سنی است.
مصر همچنین به دنبال این بوده است که عبور هواپیماهای ائتالف از حریم هوایی خود را تسهیل
کند و بهعنوان یک منبع پوشش اطالعاتی و سیاسی برای متحدان خود در آن ائتالف کار کند.
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ائتالف دفاکتو عبری – عربی :1رژیم مجعول اســرائیل و عربســتان سعودی دو کشور مهم
در منطقه محسوب میشــوند که اتحاد آنها میتواند نظم و ساختار امنیتی منطقه را تغییر دهد.
ائتالف دفاکتو بین رژیم مجعول اســرائیل و عربستان سعودی موسوم به «ائتالف عبری – عربی»
مبین این واقعیت است که این ائتالف باهدف مشترک «مقابله با محور مقاومت» در بین مؤسسین
خود شکلگرفته است.
رژیم مجعول اســرائیل( 2طرف عبری ائتالف دفاکتو) :حمایــت از اقدامات گروههای
تروریســتی نظیر داعش و ترغیب آمریکا جهت افزایش فشــار و تحریمهای ســنگین اقتصادی
علیه محور مقاومت و همکاری با ســرویسهای اطالعاتی گروههای معاند و تروریستی در دید
کشورهای محور مقاومت ازجمله اقدامات رژیم مجعول اسرائیل در این ائتالف است( .اختیاری
امیری و همکاران)118 :1399 ،
ً
عربستان سعودی (طرف عربی ائتالف دفاکتو) :عربستان عمدتا به دنبال ایجاد تعارضات
فرقــهای و هویتی بهعنوان ابزاری جهت مقابله با محور مقاومت ،بهخصوص ایران بوده اســت.
عالوه بر این ،عربســتان سیاست پانعربیســم مذهب محور را هم دنبال کرده است .این کشور
سعی دارد تا با همراهی رژیم مجعول اسرائیل در این ائتالف ایدئولوژی فرقه محور را بهپیش برده
و جهان اسالم را دوقطبی کند( .اختیاری امیری و همکاران)119 :1399 ،
تهدیــدات مجموعــه امنیتــی خاورمیانه :نکته بســیار مهمــی که راجع بــه مجموعه
امنیتــی خاورمیانه وجود دارد این اســت که ائتالفهای این مجموعه امنیتی همگن نیســتند و
زیرمجموعههای این مجموعه امنیتی با یکدیگــر فعالیت نمیکنند و مدام در حال ایجاد تهدید
ً
برای یکدیگر میباشند .این ویژگی دقیقا در تقابل با سایر مجموعههای امنیتی است.

تهدیدات علیه ائتالف محور مقاومت

تغییر موازنه قدرت و ســاختار امنیتی منطقه :یکــی از جنبههای قابلتوجه تهدید علیه ائتالف
محور مقاومت از ســوی سایر ائتالفها تغییر در موازنه قدرت منطقهای است .واقعیت آن است
که علیرغم توانمندی محور مقاومت ،سیاســتهای ســایر ائتالفها موانع و مشکالتی را برای
1. De facto Hebrew – Arabic Coalition
2. Israel

تهدیدات علیه ائتالف بلوک سنی و ائتالف دفاکتو

ایجاد گفتمان مقاومت :محور مقاومت اعتقــاد دارد که اگر جهان در قرنهای متمادی عرصه
غلبه ســلطه گران بوده است ،دیگر این به حاشیه رفتگان هستند که با تکیه به آرمانهای اسالمی
از حاشــیه به متن آمدهاند و مدعی رهبری امور و داشــتن حق تعیین سرنوشت خویش هستند.
گفتمــان مقاومت را میتوان در دودســته طبقهبندی کرد :بخش اول نفی یا ســلبی و بخش دوم
اثباتی و ایجابی .در مرکز بعد سلبی گفتمان مقاومت سلطهستیزی قرار دارد و مهمترین وجوه بعد
سلبی گفتمان مقاومت عبارت است از عدالتخواهی ،حقطلبی ،صلحطلبی ،معنویتگرایی و
مصلحتگرایی( .محمودی رجا)16 :1397 ،
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محمد عسکری کرمانی ،حسین معین آبادی بیدگلی

محور مقاومت ایجاد کرده و شــرایط همکاری اعضای این ائتالف با یکدیگر را دشــوار ساخته
است.
تشدید اختالفات فرقهای – هویتی در ائتالف محور مقاومت :اختالفات فرقهای همواره
ً
یکــی از مؤلفههای شــکلدهنده ژئوپلیتیک خاورمیانه بوده که منشــأ آن را میتــوان عمدتا در
سیاستهای ســایر ائتالفها علیه محور مقاومت جستوجو کرد .مســئلهای که در این زمینه
محور مقاومت را تهدید میکند این است که جدالهای فرقهای و هویتی باعث استهالک قدرت
کشورهای این محور شده و درنهایت موجب تجزیه این ائتالف میتواند باشد.
تسری ناامنی و بحرانزایی در کشورهای ائتالف محور مقاومت :سیاستهای منطقهای
محور مقاومت ســبب تهدید امنیت ســایر ائتالفها شده و آنها را به این دیدگاه مشترک رسانده
اســت که جهت مقابله با محور مقاومت میبایست بحران و ناامنی را به داخل خاک کشورهای
این ائتالف تسری دهند .به عبارتی ،سایر ائتالفها تالش کردهاند تا با شیوههای گوناگون ،محیط
داخلی کشــورهای محور مقاومــت را ناامن کرده تا بدین ترتیب ،شــدت و حدت فعالیتهای
برونمرزی آنها را تا حدی تعدیل کنند.
تقویت شــیعه هراسی :شیعه هراسی و دشــمن پنداری هالل شیعی هم علت و هم معلول
ســایر ائتالفسازیها محسوب میشــود .به عبارتی بهتر ،ترس از شیعه بهویژه بعد از تحوالت
بیداری اســامی و موج خیزشها در کشورهای عربی ،سبب شده تا ائتالفهای دیگر مجموعه
امنیتی خاورمیانه جهت دستیابی به اهداف خود پروژه شیعه هراسی را بهشدت تقویت کنند.
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تالش برای برقراری حکومت اســامی :محــور مقاومت ضمن طــرد ایدئولوژی نظام
ســلطه ،خود حامل ایدئولوژی اسالمی است که در تضاد با ایدئولوژی هژمون قرار دارد .درواقع
محور مقاومت با ترویج ایدئولوژی اســامی یکی از مهمترین شرایط اثبات هژمون را در منطقه
به چالش کشیده اســت .هدف نهایی محور مقاومت اســتقرار حاکمیت الله بهجای حاکمیت
جاهلیت و طاغوت در جوامع اسالمی است( .محمودی رجا)18 :1397 ،
تأکید بر گفتمان شــیعی :محور مقاومت با تأکید بر مؤلفههای مذهب شــیعه که در تضاد
با ســایر ائتالفها قرار دارد ،قدرت آنها را به چالش کشــیده اســت .درواقع محور مقاومت با
ایستادگی بر شیعه بودن خود ثبات دیگر ائتالفها را به خطر انداخته است.
مبارزه با رژیم مجعول اســرائیل :مهمترین وجه بارز جریان مقاومت مبارزه با رژیم مجعول
اســرائیل اســت .محور مقاومت موجودیت خود را بیش از هر چیز مدیون مقابله با رژیم مجعول
اسرائیل و تالش در جهت اخراج آن از منطقه میداند .درواقع محور مقاومت همواره رژیم مجعول
اســرائیل را بهعنوان دشــمن بالمنازع خود تلقی میکند و هرکدام از اعضــای محور مقاومت که
ً
موردحمله رژیم مجعول اسرائیل قرار گیرند ،سایر اعضای جبهه مقاومت ،به شکلی کامال صریح و
مستقیم به حمایت از محور مقاومت وارد عمل میشوند( .محمودی رجا و همکاران)17 :1397 ،

محور مقاومت در آینه تحوالت جریان ساز اخیر در درون مجموعه امنیتی خاورمیانه

ائتالف محور مقاومت و جنبشهای مردمی فلسطین :نخستین تأثیر ائتالف محور مقاومت
در مناســبات مجموعه امنیتی خاورمیانه ،تأکید بر ضرورت دفاع از مردم فلسطین است .درواقع
حمایتهای محور مقاومت از لبنان ،فلسطین و جنبش حماس را میبایست در راستای عملیاتی
کردن اصول این ائتالف دانســت .هدف محور مقاومت در فلسطین استقرار یک جامعه اسالمی
با محوریت امت اسالمی اســت که این امر تأثیرات مهمی در سطح مجموعه امنیتی خاورمیانه
بر جای گذاشته است.
قدرت گیری شــیعیان عراق بهواسطه ائتالف محور مقاومت :دومین صحنه تأثیرگذاری
ائتالف محور مقاومت در مجموعه امنیتی خاورمیانه به کشور عراق برمیگردد .جایی که با رشد
محور شــیعه در این کشور ،ائتالف محور مقاومت نیز نفوذ قابلتوجهی در عراق پیداکرده است.
قدرت گرفتن شــیعیان در عراق مسائل امنیتی متعددی را برای عربستان سعودی و ایاالتمتحده
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به وجود آورده است و منافع ریاض و واشنگتن را به خطر انداخته است؛ چراکه این امر به معنای
ســرآغازی برای نفوذ مقاومت در منطقه و قدرت گیری این ائتالف بهعنوان تشکلی غیرهمسو و
دارای ضدیت با غرب و ایاالتمتحده آمریکا در منطقه خاورمیانه است.
ائتالف محور مقاومت و مســئله ســوریه :محور مقاومت با عنایــت به اهمیت ،نقش و
جایگاه مردم ســوریه در تعیین سرنوشت سیاسی خود این مســئله را بهجای طرح راهحل نظامی
موردعنایت داشــته و راهحل سیاســی را که حتی از جانب ایاالتمتحده حمایت میشود مورد
تأکید قرار داده اســت .در این راستا بیرون راندن داعش و حفظ حاکمیت مشروع و قانونی حاکم
در سوریه از مهمترین تأثیرات محور مقاومت در منطقه بوده و به عقیده کارشناسان حوزه مسائل
امنیتی بزرگترین دستاورد امنیتی برای این ائتالف نیز به شمار میآید.
مســئله قیامهای مردمی و ائتــاف محور مقاومت :در جریــان قیامهای مردمی ،محور
مقاومت بر موضوع مردمساالری تأکید داشته است .با گسترش بیداری اسالمی در منطقه ،اشتباه
بودن انگارههایی که غرب و ایاالتمتحده در طول سالیان گذشته برنامههای خود را برمبنای آنها
تنظیم کرده بودند ،محرز گردید .بهاینترتیب بــا افزایش نقش و جایگاه قیامهای مردمی منطقه،
پیروزیهای بزرگی نصیب ائتالف محور مقاومت شــد و موجب توســعه گفتمان این ائتالف در
منطقه گردید.
ائتالف محور مقاومت و موفقیت انقالبیون یمن :محور مقاومت با الهام بخشی معنوی
و دینی خود در کنار حمایتهای پشــتیبانی محور خویــش از انقالبیون یمن در جریان مبارزه با
سلطه عربستان سعودی درصحنه تحوالت یمن نقشآفرینی داشته است .پیروزی انقالبیون یمن
در این منازعه مهم در آن سرزمین بسیاری از معادالت سیاسی – امنیتی مدنظر ائتالف سعودی را
بر هم زده اســت و یک وزنه مهم در قدرت سنجی محور مقاومت در مجموعه امنیتی خاورمیانه
بهحساب میآید.
درمجموع و بعد از تبییــن نقش ائتالف محور مقاومت در مهمترین تحوالت معاصر منطقه
خاورمیانــه میتوان بر این ادعا که ائتالف محور مقاومت آرایش سیاســی – امنیتی خاورمیانه را
دستخوش تغییر شگرف و پیامد سازی نموده است؛ صحه گذاشت .بهطوریکه میتوان اینگونه
گفــت که محور مقاومت با تأثیرگذاری مثبــت در هر یک از این تحوالت نامبرده اعتبار و قدرت
سیاسی – امنیتی چشمگیری به نسبت سایر ائتالفها دستوپا کرده است.
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واقعیت آن اســت که مجموعه امنیتی خاورمیانه برخالف مجموعه امنیتی اتحادیه اروپا ،همگن
نیســت و ائتالفهای درونی آن نهتنها با یکدیگر همکاری و تعامــل ندارند بلکه مدام یکدیگر
را مــورد تهدید قــرار میدهند .بنابراین به دلیل وجود ابعاد گســترده تحــوالت مجموعه امنیتی
خاورمیانه به نظر میرســد نظریه مجموعه امنیتی بوزان ،روشــنترین و جامعترین تحلیل را از
وقایع خاورمیانه و نحوه عملکرد هر یک از این ائتالفها ارائه میدهد .در جهت پاســخدهی به
ســؤال اصلی پژوهش که شناسایی ائتالفهای موجود در مجموعه امنیتی خاورمیانه بوده است،
یافتههای پژوهشــی بر آن داللت دارد که ســه ائتالف عمده و جریان ساز در درون این مجموعه
امنیتی قابلشناسایی است که شامل الف) ائتالف محور مقاومت ،ب) ائتالف بلوک سنی و پ)
ائتالف دفاکتو عبری – عربی میباشــند .ائتالف محور مقاومت شــامل بازیگران دولتی ازجمله
ایران ،عراق و ســوریه و بازیگران غیردولتی ازجمله حزبالله لبنــان ،انصار الله یمن و حماس
اســت که بر اساس منافع مشترک ملی و یا ایدئولوژیک (شــیعی) گرد یکدیگر آمدهاند .ائتالف
دیگر ،ائتالف بلوک ســنی متشکل از عربســتان ســعودی ،اردن ،امارات متحده عربی و مصر
بهعنوان بازیگران اصلی و عمده آن ائتالف و باهدف تأمین منافع جهان تســنن و مقابله باقدرت
گیری و نفوذ محور مقاومت و هالل شیعی در منطقه خاورمیانه است .واپسین ائتالف نیز ائتالف
دفاکتو عبری – عربی متشــکل از رژیم مجعول اسرائیل و عربستان سعودی است که این ائتالف
نیز علیه قدرت گیری محور مقاومــت عمل میکند .در وهله بعدی نیز تهدیدات موجود در بین
ائتالفهای شناساییشده در مجموعه امنیتی خاورمیانه که در دو جناح کلی به محور مقاومت با
ایدئولوژی اســامی شیعی و محور مخالفین آن با ایدئولوژی اسالمی سنی و یا عبری – اسرائیلی
تقســیمبندی میگردند مورد تبیین قرارگرفته است که در دودســته بدین ترتیب میباشند .الف)
تهدیدات علیه ائتالف محور مقاومت )1 :تغییر موازنه قدرت و ســاختار امنیتی منطقه  )2تشدید
اختالفات فرقهای – هویتی در ائتالف محور مقاومت  )3تسری ناامنی و بحرانزایی در کشورهای
ائتالف محور مقاومت  )4تقویت شیعه هراسی .ب) تهدیدات علیه ائتالف بلوک سنی و ائتالف
دفاکتو )1 :ایجاد گفتمان مقاومت  )2تالش برای برقراری حکومت اسالمی  )3تأکید بر گفتمان
ً
شیعی  )4مبارزه با رژیم مجعول اسرائیل .نهایتا در بحث محور مقاومت بایستی عنوان داشت که
در پژوهش حاضر بامطالعــه اجمالی نقش محور مقاومت در برخی از تحوالت عمده و جریان

ساز اخیر در منطقه امنیتی خاورمیانه ،بر این مدعا که ائتالف محور مقاومت با تأثیرگذاری مثبت
خود در هر یک از این تحوالت آرایش سیاســی – امنیتی مجموعه امنیتی خاورمیانه را دستخوش
تغییر کرده و اعتبار و وزنه سیاســی – امنیتی مهمی به نســبت سایر ائتالفها برای خود دستوپا
نموده است ،صحه نهاده شد.
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