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Abstract
Geopolitical developments and events are always among the factors that create
geopolitical opportunities and challenges for political actors, and political actors
seek to make the most of geopolitical opportunities and eliminate or reduce
challenges. The iraq war against iran was one of those events that, while creating
geopolitical challenges for iran, also provided geopolitical opportunities for it,
especially in the eastern mediterranean. As the eastern mediterranean region is
considered to be iran's most important sphere of influence today, this article seeks
to examine how iraq's imposed war on iran made iran's geopolitical foundations in
the region meaningful and how geopolitical opportunities used it. In this article,
information has been collected by library and documentary methods and analyzed
descriptively-analytically. The results show that the holy defense created
geopolitical opportunities for iran in the eastern mediterranean and iran was able to
strengthen the foundations of expanding its strategic depth in the eastern
mediterranean based on the definition of the geopolitical code of the axis of
resistance by using the geopolitical foundations of the eastern mediterranean in the
period of the holy defense and become its most important geostrategic region to
date.
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مقاله پژوهشی

 --فصلنامه علمی پژوهشهای راهبردی سیاست ---------

تحلیل ژئوپولیتیک راهبرد شرق مدیترانهِ جمهوری اسالمی ایران با
تاکید بر دفا مقدس
افشین رستمی

حامد عباسی

لرستان ،ایران
استادیار گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران
استادیار گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران

چکیده

ژئوپوليتيکی شرق مدیترانه در دوره دفاع مقدس ،پایههای گسترش عمق استراتژیکی خود را در شرق
مدیترانه تحکيم نماید و به مهمترین منطقه ژئواستراتژیک آن تا به امروز تبدیل شود.
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واژگان کلیدی :ژئوپولیتیک ،راهبرد شرق مدیترانه ،دفاع مقدس ،ایران ،محور مقاومت.

تاریخ پذیرش1400/08/10 :

تحليل شدهاند .نتایج تحقيق نشان میدهد که دفاع مقدس باعث خلق فرصتهای ژئوپوليتيکی برای ایران
در شرق مدیترانه شد و ایران توانست بر پایه تعریف کد ژئوپوليتيکی محور مقاومت با استفاده از بنيانهای
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تحوالت و وقایع ژئوپوليتيکی همواره از عواملی هستند که زمينهساز ایجاد فرصتها و چالشهای
ژئوپوليتيکی برای بازیگران سياسی میباشند و بازیگران سياسی درصدد هستند تا بيشترین بهره را از
فرصتهای ژئوپوليتيکی برده و چالشها را حذف یا کمرنگ نمایند .جنگ عراق عليه ایران از وقایعی
بود که ضمن خلق چالشهای ژئوپوليتيکی برای ایران ،فرصتهای ژئوپوليتيکی را نيز برای آن به
خصوص در شرق مدیترانه فراهم آورد .از آنجا که امروزه منطقه شرق مدیترانه مهمترین حوزه نفوذ ایران
شمرده میشود ،این مقاله میکوشد بررسی نماید که جنگ تحميلی عراق عليه ایران چگونه باعث معنادار
شدن بنيانهای ژئوپوليتيکی ایران در منطقه شد و چگونه از فرصتهای ژئوپوليتيکی آن استفاده نمود .در
این مقاله ،اطالعات به روش کتابخانهای و اسنادی گردآوری شده و به شکل تحليلی -استنباطی تجزیه و
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مقدمه
تحوالت و وقایع ژئوپوليتيکی همواره از عواملی هستند که زمينهساز ایجاد فرصتها و
چالشهای ژئوپوليتيکی برای بازیگران سياسی میباشند و بازیگران سياسی درصدد هستند تا
بيشترین بهره را از فرصتهای ژئوپوليتيکی برده و چالشها را حذف یا کمرنگ نمایند .در این
صورت ،بازیگری موفق خواهد بود که هم بتواند از فرصتهای ژئوپوليتيکی بخوبی استفاده
نماید و هم چالش ها را به فرصت تبدیل سازد .از جمله وقایع ژئوپوليتيکی که همواره باعث خلق
فرصت ها و چالشهای ژئوپوليتيکی ملموس و ناملموسی برای کليه بازیگران مرتبط میشود،
پدیده جنگ میباشد .جنگ در عين آنکه شدیدترین نوع بحران و چالش ژئوپوليتيکی محسوب
میشود ،زمينهساز فرصتها به خصوص برای طرفين جنگ میباشد.
جنگ عراق با ایران که در ایران با نام های «دفاع مقدس»« ،جنگ تحميلی» و «جنگ هشت
ساله» و نزد اعراب با نام های «قادسيه صدام» و «جنگ اول خليج» (به عربی :قادسيّة صدّام،
حرب الخليج األولی) شناخته میشود ،جنگی است که از  29شهریور  1359تا مرداد 1367
ميان نيروهای مسلح ایران و عراق جریان داشت .جنگ هشت ساله عراق و ایران یکی از
فاجعه های تاریخ بشری در قرن بيستم و پس از جنگ ویتنام و باالتر از جنگ جهانی اول،
دومين جنگ طوالنی قرن بيستم بوده است (قانعیراد 528 :1391 ،و سلطانینژاد و سلطانینژاد،
 .)195 :1394جنگ ایران و عراق زمانی که نيروهای مسلح عراق بدنبال سوءاستفاده از
بی نظمی حاکم بر ارتش و دولت ایران بودند ،آغاز شد .علیرغم موفقيتهای اوليه ،حمله
عراق متوقف شد و تا سال  ، 1361نيروهای ایرانی مهاجمان را از کشور بيرون کردند .از سال
 1361تا  ،1367جنگ به بن بست رسيد .با به بنبست رسيدن جبهههای اصلی جنگ،
درگيری ها به حمالت هوایی و موشکی به شهرها و همچنين درگيری های دریایی بر سر حمل
نفت در خليج فارس گسترش یافت ( .) Smith, 2015: 3واکنش مردم ایران را باید نه تنها
در معنای ميهن پرستی و تما یل به دفاع از کشور بلکه در باور دینی ضرورت دفاع از اسالم و
دولتی که ارزشها و احکام آن را حفظ می کند ،درک کرد .در نظر گرفتن جنگ با عنوان
«مقدس» و نامگذا ری آن به «دفاع مقدس» بيانگر رویکرد مذهبی ایرانيان در قبال این جنگ
است .در عين حال ،برای ایرانيان این جن گ با عنوان «جنگ تحميلی» نيز شناخته میشود؛ زیرا
عراق آغاز کننده جنگ بود .از این منظر و با تاسی از تفکرات اسالمی ،کسانی که در طول
جنگ کشته شدند بعنوان «شهيد» شناخته می شوند و در ایران امروز ،فرزندان آنها «فرزند
شهيد» ناميده میشوند (.)Mosaffa, 2018: 4-5
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با اینکه هيچکدام از طرفين این جنگ مستقيماً به دریای مدیترانه دسترسی ندارند اما از آنجا
که در منطقه هالل خصيب واقع شدهاند ،پيوندهای ژئوپوليتيکی فراوانی با شرق مدیترانه پيدا
کرد .این وضعيت از یک طرف ناشی از موقعيت جغرافيای این دو کشور و از طرف دیگر ناشی
از مسائل ژئوپوليتيکی شرق مدیترانه بخصوص مساله فلسطين و مبارزه با اسرائيل بود.
همانطور که در شکل شماره ( )1دیده میشود ،منطقه شرق مدیترانه در تقاطع سه قاره اروپا،
آفریقا و آسيا واقع شده است و بخش عمدهای از خاورميانه را شامل میشود .این منطقه یکی از
پرتنشترین و جنگزدهترین مناطق در طول تاریخ بشر است؛ بيشتر امپراتوریهایی که در طول
تاریخ جهان غرب نقش برجستهای داشتند ،در آنجا متولد و رشد یافتهاند و مهد سه دین توحيدی
جهانی میباشد ( .)Hadjipavlis, 2015: 44منطقه شرق مدیترانه را میتوان یک سيستم فرعی
منطقهای قلمداد کرد و امروز شامل نه کشور یعنی قبرس ،مصر ،یونان ،اسرائيل ،اردن ،لبنان ،ليبی،
سوریه و ترکيه و همچنين تشکيالت خودگردان فلسطين میباشد .این منطقه دارای دو گلوگاه
استراتژیک است :تنگه بسفر و کانال سوئز .اولی به طور سنتی نفوذ روسيه را محدود میکند ،در
حالی که دومی مسير اروپا به خليج فارس و آسيای جنوبی و شرقی را کنترل مینماید .اهميت
ژئواستراتژیک شرق مدیترانه در حال افزایش است و شواهد ،حکایت از یک تغيير ژئوپليتيکی و
اقتصادی -اجتماعی اساسی و چند بعدی دارد (.)Tsardanidis, 2019: 74
شکل شماره ( :)1نقشه موقعیت ایران و کشورهای واقع در ساحل شرقی دریای مدیترانه
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ویژگی های ژئوپوليتيکی این منطقه باعث شده است که همواره در کانون توجه قدرتهای
جهانی باشد .قدرت های جهانی همچون بریتانيا ،فرانسه ،امریکا ،آلمان ،چين و  ...از جمله
کشورهایی هستند که در این منطقه ژئوپوليتيکی دارای منافع اقتصادی و سياسی بوده و تمام
تحوالت آن را از کوچک تا بزرگ رصد میکنند .گذشته از قدرتهای جهانی ،مساله رقابت
ژئوپوليتيکی ميان قدرتهای منطقهای در این بخش از خاورميانه است .شرق مدیترانه به کانون
رقابت ميان کشورهای ایران ،عربستان ،ترکيه و اسرائيل تبدیل شده است .شرق مدیترانه از نظر
ژئوپوليتيکی بواسطه همجواری با مدیترانه ،نزدیکی به سوئز و جبل الطارق ،مدخل صدور انرژی
ایران به جهان (سوریه) ،مکمل حرکت گازانبری ایران برای تسلط کامل بر بخش مرکزی جهان
اسالم ،خاکریز مقابله با اسرائيل ،نابودی اسرائيل و رهایی قدس شریف برای جمهوری اسالمی
مهم است .کانون عمده رقابت در این منطقه ميان جمهوری اسالمی ایران و رژیم [غاصب]
اسرائيل است (کریمی.)10-9 :1398 ،
ایران از همان آغاز پيروزی انقالب اسالمی نگاه ویژهای به این منطقه داشت و در بستر
بنيانهای ژئوپوليتيکی آن به نقشآفرینی سياسی پرداخت .جنگ تحميلی عراق عليه ایران از
جمله وقایع ژئوپوليتيکی بود که به نقشآفرینی سياسی ایران در این منطقه سرعت خاصی
بخشيد؛ چرا که به شکلگيری یک نگاه ژئوکالچر واحد در منطقه کمک نمود .لذا این پژوهش
درصدد آن است بررسی نماید که چگونه این جنگ راهبرد شرق مدیترانه جمهوری اسالمی
ایران را تحت تاثير قرار داد و بنيانهای ژئوپوليتيکی آن را معنادار ساخت.

چارچوب نظری؛ ژئوکالچر
از نظر لغوی ،اصطالح علم ی ژئوکالچ ر از دو واژه ژئو ( )Geoبه معنی زمين که منظور از آن
س ياره زمين است و کالچر ( )Cultureبه معنی فرهنگ تش کيل یافته است .وجود پيش وند
ژئو در اصطالح ژئوکالچر ب ه طبيعت واحد ،یکپارچه و بهم پيوس ته سياره زمين اش اره میکند.
پس تحليل ژئوکالچر مس تلزم برخورداری از یک نگرش جهانی و س يارهای به فرآیندهای
فرهنگی اس ت (زینالعابدین .)66 :1392 ،هر چند مفهوم اصطالحی این مفهوم از معنای لغوی
آن چندان فاصله ندارد ،اما در این خصوص تعابير متعددی مطرح شده است.
امانوئل والرشتاین 1ژئوکالچر را بعنوان «مجموعهای از ایدهها ،ارزشها و هنجارها میداند که
به طور گسترده در سراسر سيستم پذیرفته شده و اقدامات اجتماعی پس از آن را مقيد میکند»
( .) Gelis-Filho, 2019: 167ژئوکالچر به این نکته توجه دارد که چگونه یک دولت
1. Immanuel Wallerstein
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میتواند از پيوندهای فرهنگی خود -مانند روابط مذهبی ،تاریخی ،زبانی یا قومی با سایر کشورها
در جهت منافع سياسی -اقتصادی استفاده کند (.)Yuvaci & Dogan, 2012: 10
ژئوکالچر مفهومی متفاوت با ژئوپوليتيک است که بجای سياست بر فرهنگ تمرکز دارد.
در واقع ژئوکالچر مفهومی است که بر تحميل الگوهای فرهنگی از سوی قدرتهای هستهای
بر کشورهای پيرامون و نيمه پيرامون با هدف زایل ساختن فرهنگ های بومی آنها اشاره دارد.
در تصور والرشتا ین از ژئوکالچر در دوران جدید ،کشمکشهای بين المللی دیگر صرفاً ابعاد
نظامی ندارند بلکه دارای ابعاد فرهنگی و معنوی نيز هستند .ژئوکالچر به معنای اهميت دادن به
عناصری چون فرهنگ ،زبان ،قوميت و مذهب در کنار سایر عوامل ژئوپوليتيک است .در نظر
والرشتاین ،ژئوپوليتيک نوین ،ترکيبی از مفاهيم ژئوپوليتيک کالسيک ،ژئواکونوميک و
ژئوکالچر است (طاهری و دیگران .) 172 :1397 ،ژئوکالچر دارای یک حوزه گسترده
مطالعاتی بسيار نزدیک با ژئوپليتيک است .از جمله موضوعات بسيار قابل کاربرد این حوزه
مطالعاتی عبارتند از :جهانی شدن که بعنوان تبيي نی برای همگرایی فرهنگی تئوریزه شده است؛
غربزدگی یا سایر فرآیندهای مشابه مانند مدرنيزاسيون؛ آمریکایی شدن ،اسالمی شدن و دیگر
نظریه های هژمونی فرهنگی یا جذب فرهنگی از طریق امپریاليسم فرهنگی ،تمایز فرهنگی
منطقهای و غيره (.)Çukaj, 2015: 211
میتوان ژئوکالچر را به معنای استفاده ژئواستراتژیک از قدرت فرهنگی و پيشينه تمدنی
خواند .در اینجا رهبران سياسی با استفاده از منابع قدرت نرم به ویژه در حوزه فرهنگ و تمدن
هدفهای ژئواستراتژیک را دنبال میکنند (مجيدی و دهقانيان فراشاه .)243 :1399 ،آنچه
مشخص است این است که دخالت عناصر گفتمانی و فرهنگی در تأسيس مفهومشناسی
ژئوکالچر از اهميت بسياری برخوردار است .فرهنگ و تمدن ،دو عنصر بسيار مهم از ژئوکالچر
محسوب میشوند .فرهنگ هم به مجموعهای از معيارهای ارزشگذاری از قبيل هنجارها و
ارزشها و هم به معيارهای شناختی ،از قبيل قواعد یا الگوهایی که تعریف میکنند چه
موجودیتها یا کنشگرانی در یک نظام وجود دارند و چگونه آنها انجام وظيفه میکنند و با هم
ارتباط دارند ،اطالق میشود .تمدن به عالیترین سطح اجتماع فرهنگی بشر اطالق میشود .تمدن
شدیداً وابسته به عناصر عينی مشترک ،مثل تاریخ ،زبان ،مذهب ،سنتها و نهادها ،همانندیهای
ذهنی و درونی انسانها است .در رابطه با ارتباط فرهنگ و تمدن میتوان گفت که بر اساس
تعریف فرهنگ که عبارت است از :طرز رفتارها چه در مقياس فردی چه در مقياس جمعی،
تمدن فرهنگساز است نه اینکه خودش فرهنگ باشد ،گرچه از یک هسته فرهنگی اوليه تشکيل
شده باشد .فرهنگ را مجموعهای از الگوهای معنایی میسازند و این الگوهای معنایی خود
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ساختار کالنتر معنایی (تمدن) را میسازند .بنابراین رابطه فرهنگ و تمدن رابطه همکنشی است
(رحمتی و دیگران.)4 :1399 ،
از دیدگاه «ژئوپليتيک -ژئوکالچر» مکانيسم پویایی ژئوکالچر عمدتا به تأثير فرهنگ رهبر
قدرتمند بر نخبگان و جمعيت متحدان جوان پس از پيروزی بر دشمن مشترک و خطرناک
مربوط میشود ... .البته این رهبری هميشه به توسعهطلبی ژئوکالچری منجر نمیشود .طرحواره
ژئوکالچر بدین صورت است که صفبندی نيروهای سياسی ،ترکيبی از بازیگرانی است که با
گروههای خالق متحد شدهاند و ایدههایی را که برای این بازیگران مهم هستند پذیرفته ،مجدداً
ترویج داده و مشروعيت می بخشند .هر یک از این بازیگران ایدئولوژیک سياسی منوی ایدههای
خود را دارند (مانند مفاهيم اجتماعی -سياسی ،ارزشها ،شعارها و غيره) .از یک سو این انتخاب
بر اساس دسترسی (کانالهای شبکه ها در اینجا مهم هستند!) و مقبوليت برای رهبران و گروههای
پشتيبانی بالقوه است؛ از سوی دیگر این انتخاب بر اساس منطق مبارزه ایدئولوژیک و اتحاد با
گروههای دیگری است که قبالً انتخاب ایدئولوژیک خود را انجام داده یا در حال انجام آن
هستند .آنچه در این منوها نشان داده میشود ،در حال حاضر به پيکربندی فرایندهای ائتالفی و
تنش در گرهگاههای خالقيت ایدئولوژیکی در مراکز ملی و مرجع خارجی دارای اعتبار فرهنگی
بستگی دارد .یکی از متغيرهای اساسی توان همنواسازی ایدئولوژیکی ،یعنی همخوانی بين
پندارهای فرهنگی موروثی و نگرش اساسیترین گروههای اجتماعی و مجموعهای از نمادها
(اشيای مقدس یا مکانها ،ایدهها و ارزش ها) است که به بسيج و خدمات دولتی مشروعيت
میبخشند (.)Rozov, 2012: 16 &18
ژئوکالچر از دو منظر مبنای تقسيمبندیها قرار میگيرد .از یک سو ،حوزههای بزرگ تمدنی
را مورد بررسی قرار میدهد و از سوی دیگر ،حوزههای فرهنگی درون تمدنی را مدنظر دارد.
این حوزهها مبتنی بر اختالفات فرقهای ،سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی درون یک تمدن
از یکدیگر مشخص میشوند .این قبيل تفاوتها ممکن است ميان مذاهب موجود در یک گستره
تمدنی (با ویژگی اصلی دینی) وجود داشته باشد و موجب مرزبندیهایی شود؛ از جمله اینکه
یک واحد سياسی که به طور کامل درون یک حوزه تمدنی قرار دارد و در تقسيمبندی باال عضو
آن محسوب میشود ،متاثر از این مرزبندیها ،با گسلهای هویتی درون خود مواجه شود یا یک
واحد سياسی در حالی که عضو یک گستره تمدنی است ،نقش مرکزی و کانونی را در یک
حوزه هویتی درون آن گستره تمدنی بر عهده گيرد (سيفی.)71 :1391 ،
به طور کلی ،ژئوکالچر یا ژئوپليتيک فرهنگی فرایند پيچيدهای از تعامالت قدرت ،فرهنگ و
محيط جغرافيایی است که طی آن فرهنگها همچون سایر پدیدههای نظام اجتماعی همواره در
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حال شکلگيری ،تکامل ،آميزش و جابجایی در جریان زمان و در بستر محيط جغرافيایی کره
زميناند .بعبارت دیگر ،ژئوکالچر ترکيبی از فرایندهای مکانی -فضایی قدرت فرهنگ ميان
بازیگران متنوع و بیشماری است که در الیههای مختلف اجتماعی و در عرصههای محيط
یکپارچه سياره زمين به نقشآفرینی پرداخته و در تعامل دائمی با یکدیگر به سر میبرند و بر اثر
همين تعامل مداوم است که در هر زمان چشمانداز فرهنگی ویژهای خلق میشود .از اینرو
ساختار ژئوکالچر جهانی بيانگر موزائيکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگی است که
محصول تعاملهای مکانی -فضایی قدرت فرهنگیاند که در طول و به موازات یکدیگر در
حرکتند .از آنجا که فرایند سياسی ،متضمن ترکيبی از حالتهای سهگانه ستيزه ،رقابت و
همکاری است؛ بنابراین نواحی فرهنگی یا حوزههای تمدنی در طول تاریخ همواره اشکال
سهگانه مذکور را در کنار هم به نمایش گذاردهاند و با هم آميزش داشته و مکمل یکدیگر
بودهاند (قربانینزاد و فرجیراد164 :1395 ،؛ فتحی و دیگران.)86 :1399 ،
از آنجا که جمهوری اسالمی ایران همواره از آرمانهای فرهنگی خاصی برخوردار بوده
است ،ژئوکالچر مهمترین بنياد ژئوپوليتيکی تعيينکننده سياست خارجی آن محسوب میشود و
در مناطقی همچون شرق مدیترانه که به نفوذ عميقی دست یافته است در پرتو شکل دادن انگاره-
های ژئوکالچر مشترک با سایر بازیگران این مناطق بوده است .به همين خاطر ژئوکالچر مهمترین
بنياد ژئوپوليتيکی میباشد که قادر به تحليل ژئوپوليتيکی این موضوع میباشد .این مقاله می-
کوشد نشان دهد که چگونه انگارههای ژئوکالچر مشترک بين جمهوری اسالمی ایران و سایر
بازیگران سياسی واقع در شرق مدیترانه به خصوص در دوره دفاع مقدس باعث همگرایی بين
آنها و تقویت نفوذ ایران در این منطقه شده است.

روششناسی
با توجه به نظری بودن تحقيق ،روش گردآوری اطالعات در این پژوهش ،روش کتابخانهای و
اسنادی میباشد و با مراجعه به منابع واقعی و مجازی اطالعات گردآوری شده است .تجزیه و
تحليل دادهها از نوع تحليلی -استنباطی میباشد؛ بدین صورت که با استفاده از طرح تحقيق تهيه
شده ،فرایند تاثيرگذاری جنگ تحميلی بر راهبرد شرق مدیترانه جمهوری اسالمی ایران مورد
تحليل قرار میگيرد.
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یافتههای تحقیق
جنگ تحمیلی ،تصویرسازی ژئوپولیتیکی و استراتژی اتحادسازی
مدت زمان کوتاهی از پيروزی انقالب اسالمی در ایران نگذشته بود که کشور عراق جنگ را بر
آن تحميل نمود .نظام جدید که با ایدئولوژی نوین و اسالمی پایهگذاری شده بود ،جنگ را به
گونهای تعریف کرد که با هویت اسالمی ایران و منطقه و به خصوص مساله فلسطين پيوند
بخورد .در ایدئولوژی اسالمی حاکم بر ایران ،مساله جنگ به گونهای شروع یک راه محسوب
می شد و باید تا آزادسازی جهان اسالم و به خصوص قدس ادامه پيدا میکرد .لذا این تعریف،
جهان اسالم و به خصوص شرق مدیترانه را در کانون توجه ایران قرار داد.
امام خمينی میفرماید« :قضيه ،قضيه اسالم و کفر است ،نه قضيه ایران و عراق .قضيه این است
که از اسالم اینها بد میبينند ،اسالم نمیگذارد که آنها به منافع نامشروع خودشان برسند و آنها
که اسالم نمیگذارد به منافع نامشروعشان برسند ،بر ضد اسالم قيام میکنند» (خمينی:1364 ،
 .)216امام خمينی در پایان جنگ گفت« :من صریحاً اعالم میکنم که ایران با تمام توان برای
احيای هویت اسالمی مسلمانان در سراسر جهان تالش خواهد کرد .جنگ ما جنگ ایدئولوژی
است و مرزها و جغرافيا را به رسميت نمیشناسد .ما باید در جنگ ایدئولوژیک خود از بسيج
گسترده سربازان اسالم در سراسر جهان اطمينان حاصل کنيم» ( .)Wright, 1989: 115فقط
شش روز قبل از موافقت ایران با پذیرش قطعنامه  598سازمان ملل ،رادیو تهران بيانيهای از طرف
فرماندهی کل نيروهای مسلح پخش کرد .در آن آمده است« :این جنگ مربوط به سرزمين
نيست .این یک تقابل مداوم بين صالحان و ستمکاران است که امروزه به یک درگيری خونين
بين دو نظام ارزشی و ضدارزشی تبدیل شده است و آنچه در اینجا در معرض خطر است دفاع
همهجانبه از اسالم و مسلمانان است» .برای روحانيون حاکم ،این واقعاً یک جهاد یا جنگ مقدس
بود که به تمام خير در برابر شر ارتقا یافته بود و در آن ،حتی در طی شش سال که تهران به
تدریج قلمرو خود را بدست آورد و وارد سرزمين عراق شد ،ایران همچنان در خانه خود بعنوان
موضع دفاعی تصور می شد که برای محافظت از دیدگاه ناب و کامل اسالمی در برابر بیعدالتی
میجنگد ( .) Wright, 1989: 110عراق ،سوریه و لبنان بعنوان کشورهای عربی تلقی نمی-
شدند بلکه به عنوان سرزمين های مسلمان ،صحنه طبيعی صدور انقالب و اجرای سياست خارجی
ایران محسوب میشدند (.)Rabinovich, 1989: 103
جمهوری اسالمی یک استراتژی سياست خارجی را دنبال کرد که هم مورد توجه اعراب و
هم مسلمانان قرار گرفت .فلسطين یکی از موضوعات اصلی ایدئولوژی [امام] خمينی از ابتدای
روزهای انقالب اسالمی بود .ایران پيوسته بر تعهد خود در امر فلسطين تأکيد میکرد[ .امام]
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خمينی درگيری اسرائيل و فلسطين را موضوعی دانست که به وی اجازه میدهد جذابيت انقالب
خود را فراتر از مذهب شيعه گسترش دهد و مسلمانان را پشت سر ایران جمع کند .در  29بهمن
 ، 1357یاسر عرفات ،رهبر سازمان آزادیبخش فلسطين ،بعنوان اولين بازدید کننده خارجی پس از
انقالب در تهران پذیرفته شد .رادیو تهران گزارش داد که عرفات از امام خمينی قول گرفته که
ایران پس از تحکيم دستاوردهای خود ،به مسئله پيروزی بر اسرائيل روی خواهد آورد .اندکی
پس از پيروزی انقالب اسالمی [ ،امام] خمينی ساالنه «روز قدس» را در حمایت از فلسطينيان بنا
نهاد و واحد نظامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی (سپاه قدس) را از روی شهر مقدس بيت-
المقدس نامگذاری کرد[ .امام] خمينی در سخنان خود اغلب بر حمایت ایران از «فلسطين محبوب
خود» تأکيد می کرد .عالوه بر این[ ،امام] خمينی تأکيد کرد که «خودخواهی ،بندگی و
سرسپردگی برخی دولتهای عربی در مدیریت نفوذ خارجی باعث شده است که دهها ميليون
عرب از آزادسازی فلسطين از یوغ اشغال اسرائيل و غصب اسرائيل خالص نشوند» ( Darwich,
 .)2019: 57لذا نخستين موضعگيری دولت انقالبی در سياست خارجی ،قطع ارتباط با اسرائيل
و واگذاری محل سفارت آن به سازمان آزادیبخش فلسطين ،گویای این جهتگيری بود و
نقطه آغاز ورود ایران به معادالت منطقه خاورميانه و صحنه درگيری با اسرائيل (تجاوز اسرائيل
به لبنان) گردید (بختيارپور و عزتی.)8 :1389 ،
ثمره اینگونه گفتمان و نگاه ایران به جنگ ،نه تنها منجر به کسب دستاوردهای مهمی برای
ایران در مقطع جنگ در منطقه شرق مدیترانه شد ،بلکه زمينهساز تحرکات و رفتارهای سياسی
ایران در این منطقه در پی تحوالت سياسی آن بعد از جنگ گردید و به شکلی تبيين کننده
دستاوردهای امروز ایران در این منطقه نيز میباشد .با تصویر و ژئوکالچر نوینی که ایران از مسأله
فلسطين برای جهانيان ترسيم نمود و پيوند آن با جنگ ناخواستهای که از طرف عراق بر آن
تحميل شده بود ،زمينه نزدیکی روابط کليه بازیگران سياسی خط مقدم مبارزه با اسرائيل فراهم
شد و با توجه به درکی که از نيازهای ژئوپوليتيکی همدیگر داشتند ،یک اتحاد بين آنها و ایران
شکل گرفت که در بين آنها سوریه با توجه به اینکه یک کشور مستقل محسوب میشد ،اتحاد
ارزشمندی با ایران بوجود آورد.

سوریه؛ متحدی ایدهآل برای جنگ و آرمانهای منطقهای ایران
صدام جنگ را در شرایطی به ایران تحميل کرد که ایران بخاطر انقالب نوپای خود ،هنوز
نتوانسته بود فراتر از سطح شعاری ،صف دوستان و دشمنان خود را تعریف نماید .به همين خاطر
در سطح منطقه و بخصوص در بين همسایگان عراق و دنيای عرب نيازمند دوستانی بود تا ضمن
تامين اهداف استراتژیک ایران در این خصوص ،نقش تبليغات صدام مبنی بر جلوه دادن جنگ
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اعراب با ایران بعنوان ژئوکالچر ،متحدسازی اعراب را خنثی نماید .سوریه تنها کشور واقع در
ساحل شرقی مدیترانه بود که در این شرایط با توجه به تصویر ژئوپوليتيکی که ایران از این جنگ
معرفی کرده بود و با توجه درکی که از وضعيت این جنگ و شرایط ژئوپوليتيکی خود داشت ،به
درستی به نياز ایران پاسخی استراتژیک داد و دریچهای را برای ایران در منطقه باز نمود.
اسد در تالش برای حفظ موقعيت قدرت در برابر همسایه رقيب خود ،عراق صدام ،رئال
پلتيک 1در تفکرش غالب شد .اسد با آگاهی از خطرات همراهی با ایران در برابر اکثریت جهان
عرب که وزن خود را پشت سر صدام انداخته بودند ،حمایت خود را از موضع ایران در برابر
اسرائيل و حمایت از آرمان فلسطين اعالم کرد .برای اسد ،این جنگ «جنگ اشتباه عليه دشمن
اشتباه در یک زمان اشتباه» 2بود که باعث کاهش عامل اصلی وحدت در منطقه شد
( .)Wastnidge, 2017: 150سوریه مجبور بود با عواقب منطقهای پيروزی بالقوه عراق در
شرق مقابله کند ،در عين حال همچنان در جنوب با برتری نظامی اسرائيل روبرو بود .برای رژیمی
که فرض میکرد «هرگون ه عدم تعادل در هر قسمت از منطقه بر تمام منطقه تأثير میگذارد»،
پيروزی سریع عراق به معنای تقویت انزوای منطقهای سوریه بود .بعبارت دیگر ،سوریه خود را
در ميان برتری نظامی اسرائيل و آرمانهای سلطهطلب عراق محصور دید .عبدالحليم خدام ،وزیر
امور خارجه وقت سوریه ،ترس سوریه در این زمينه را به شرح زیر نشان داد« :جنگ ایران و
عراق دو جنگ بود :یکی عليه ایران و دیگری عليه سوریه» .به طور خالصه ،سوریه برای
محافظت از موقعيت منطقه ای خود در برابر عواقب غيرقابل تحمل پيروزی عراق ،در کنار ایران
قرار گرفت .اتحاد با ایران نه در افکار عمومی سوریه پسندیده بود و نه در بين کادرهای حزب
بعث ،اما امنيت فيزیکی سوریه انتخاب دشمنان و دوستانش را فارغ از هرگونه مخالفت داخلی
تحميل کرد .بنابراین ممکن است گفته شود که تصميم اسد برای پيوستن به ایران برای ایجاد
تعادل بين عراق و اسرائيل به خاطر یک علت وجودی تحميلی باشد (.)Darwich, 2019: 83
پس از انقالب اسالمی و تغيير موقعيت چشمگير ایران ،سوریه تبدیل به تنها متحد عربی جمهوری
اسالمی و تنها حامی منطقهای آن در طول جنگ ایران و عراق شد .ایران به نوبه خود از اتحادی
استقبال کرد که تبليغاتی را که ایرانيان را بعنوان دشمن ابدی اعراب نشان میداد زیر سوال برد و
دسترسی به خط اول مبارزه با اسرائيل را امکانپذیر ساخت ( .)Soage, 2020: 107از نظر
ژئوپليتيک ،سوریه با افزایش نفوذ عراق پس از سقوط شاه و با حمایت اعراب از تالشهای عراق
در جنگ عليه ایران ،احساس افزایش آسيبپذیری کرد .بر این اساس ،منطق بازدارندگی و
ایجاد توازن در تهدید موجود عراق در طول جنگ ایران و عراق پایه و اساس مشارکت ایران و
1. Realpolitik
2. Wrong War against the Wrong Enemy at the Wrong Time
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سوریه را شکل داد .این همکاری که ریشه در انقالب  1357داشت ،یک استراتژی عملگرا بود
که برای کاهش آسيبپذیری و انزوای مشترک دو کشور و غلبه بر تهدیدهای ناشی از عراق
طراحی شده بود (.)Ahmadian & Mohseni, 2019: 238
به جرأت می توان گفت جنگ ایران و عراق مهمترین نقش را در ایجاد روابط استراتژیک
ایران و سوریه داشت؛ زیرا در این جنگ ،منافع دو کشور به طور تنگاتنگی به همکاری با
یکدیگر در زمينههای مختلف سياسی ،اقتصادی و نظامی گره خورده بود (حسينی.)137 :1388 ،
جنگ ایران و عراق اولين مورد نمایشی از چگونگی پيوند ایران -سوریه در عمل بود .هم اسد و
هم جمهوری اسالمی هماهنگی نزدیک سياستهای خود را برای مهار عراق ضروری
میدانستند .هنگامی که صدام به ایران حمله کرد ،دمشق شروع به پشتيبانی ارزشمند دیپلماتيک و
نظامی از تهران کرد .این اتحاد در اسفند  1360رسميت یافت؛ هنگامی که یک هيئت عالی رتبه
سوریه به ریاست عبدالحليم خدام از تهران دیدار و یک سری توافق نامههای دوجانبه در زمينه
نفت و تجارت منعقد کردند .عالوه بر این ،یک پيمان مبهم در زمينه امور نظامی امضا شد که
اجازه میداد مواد ساخت سالح سنگين از سوریه به ایران حمل شود (.)Risseeuw, 2018: 5
سوریه از این طریق مانع از شکلگيری جبهه یکپارچه عربی به رهبری عراق عليه ایران شد
(جانسيز و دیگران .)72 :1393 ،گرچه نظم سياسی اعراب در خاورميانه به سختی دارای یک بلوک
یکپارچه بود ،اما نگرانی مشترکی در خصوص صدور ایدئولوژی انقالب اسالمی ایران وجود
داشت و بنابراین رهبران کشورهای مربوطه را تهدید میکرد ( .)Risseeuw, 2018: 4همچنين
برای ایران انقالبی ،طبيعی بود که با کشورهای عربی قبل از همه با سوریه اتحاد و مشارکت ایجاد
کند .نتيجه این امر تشکيل یک محور ایرانی -سوریهای -ليبيایی و ستون فقرات یکی از دو ائتالف
رقيب بود که از اواخر دهه  1970سيستم عربی به آن تقسيم شده است .حمایت از ایران یا عراق در
جنگ خليج فارس چنان اهميتی پيدا کرد که در کنار نگرش نسبت به ایاالت متحده و روند صلح
اعراب -اسرائيل به یک مسئله حاکم در روابط داخلی اعراب تبدیل شد .دو ائتالف رقيب در
سيستم عربی متشکل از سوریه ،ليبی و جمهوری دموکراتيک خلق یمن 1از یکسو و عربستان
سعودی ،عراق ،اردن ،مصر و متحدان آنها از سوی دیگر بودند .ائتالف نخست از ایران حمایت
میکرد ،با آمریکا دشمن بود و مخالف تالشها برای پيشبرد «گزینه اردن -فلسطين» برای حل و
فصل با اسرائيل بود .گروه دوم طرفدار آمریکا محسوب میشدند ،از عراق عليه ایران حمایت
میکردند و از پذیرش بدون قيد و شرط دوباره مصر در صفوف اعراب و ادامه روند صلح اعراب و
اسرائيل حمایت میکردند (.)Rabinovich, 1989: 104
1. PDRY
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حمایت عمومی محتاطانه اسد از ایران فراتر از همکاری عميقتر نظامی ،مانند کمکهای
لجستيکی سوریه در حمله ویرانگر ایران به پایگاه هوایی الوليد عراق که  20-15درصد از نيروی
هوایی صدام را از بي ن برد و به تحکيم بيشتر این اتحاد کمک کرد ،بود .سوریه در ازای پشتيبانی
از ایران ،نفت ایران را دریافت کرد و یک کنترل حياتی قدرت در مرز شرقی خود بدست آورد.
برای ایران داشتن یک متحد عرب در درگيری که اغلب درگيری عرب در مقابل ایران وانمود
شده بود حياتی بود .این وضعيت به این جنگ و اهداف گستردهتر منطقهای که در راستای
ادعاهای جهانی پيام انقالبی امام خمينی بودند ،مشروعيت بيشتری بخشيد .این اتحاد که در اوج
جنگ ایران و عراق شکل گرفت ،به ایران امکان دسترسی بيشتر به جهان عرب و اسالمی را داد
و به مقابله با ادعاهای منافع منحصر به فرد شيعه و فارس کمک کرد .چنين تجارب تکاملی در
کمک به تعميق همکاری های اطالعاتی و نظامی بين دو کشور در طول سالها کليدی بود
( .)Wastnidge, 2017: 150در  19فروردین  ،1361عراق یک شکست بزرگ دیگر را
متحمل شد .رئيس جمهور حافظ اسد در اعتراض به کمکهای صدام به اخوانالمسلمين مخالف
در سوریه ،مرزهای سوریه و عراق را بست .دو روز بعد خط لوله انتقال نفت خام عراق را به
بندرهای بانياس و طرابلس سوریه و لبنان قطع کرد .این امر صادرات عراق را از  1.4ميليون بشکه
در روز در مرداد  1360به  600هزار بشکه در روز توسط خط لوله ترکيه کاهش داد و باعث یک
بحران اقتصادی شد (.)Hiro, 1991: 57
به طور کلی ،در عرصه خاورميانه ،سوریه با سياستهای تجاوزکارانه اسرائيل در حوزه شرقی
مدیترانه مواجه بود و ایران نيز از شهریور  1359با تهاجم عراق مواجه شده بود .در بعد جهانی نيز
هر دو دولت احساس می کردند که ایاالت متحده به عنوان یک قدرت امپریاليستی از دشمنان
آنها حمایت میکند .سوریه دریافت که ایران با گرایشهای ضدصهيونيستی و ضدامریکایی خود
و دارا بودن وزن استراتژیکی می تواند یک متحد ارزشمند برای دمشق باشد و عليه اسرائيل و
عراق با دمشق همکاری کند؛ بنابراین هنگامی که صدام حسين جنگ را عليه ایران آغاز کرد،
سوریه به حمایت از ایران پرداخت (جانسيز و دیگران.)71 :1393 ،
لذا یک نمونه خاص از ميراث جنگ ایران و عراق که جناحهای سياسی ایران همگی به یک
شکل به آن اشاره میکنند ،میتواند در گفتگوهای مربوط به دخالت ایران در جنگ داخلی
سوریه دیده شود .روزنامه اصالحطلب اعتماد توضيحی در مورد وضعيت جنگ در سوریه در
سال  1391منتشر کرد و در آن اظهار داشت که سوریه در طول جنگ ایران و عراق در کنار
ایران ایستاده است و این دليل اصلی ادامه تعهد ایران در حمایت از رژیم سوریه است ... .این
درک مشابه از ميراث جنگ ایران و عراق در زمينه عملکرد ایران در درگيری سوریه توسط
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نيروهای انقالبی نيز نشان داده شده است .حسين همدانی ،سردار سابق سپاه ،با توسل به ميراث
جنگ ،کمک ایران را توجيه کرد و گفت :سوریه در طول جنگ تحميلی به ما بسيار کمک کرد
و امروز ما در سوریه برای منافع جمهوری اسالمی میجنگيم و دفاع ما یک دفاع مقدس است.
سردار همدانی ایده احتياط در به راه انداختن جنگ در سوریه را رد کرد و صریحاً تعهد ایران در
دفاع از رژیم سوریه را با پيوند دادن آن به ميراث «دفاع مقدس» توجيه کرد ( Smith, 2015:
 .)8سردار سليمانی در توضيح حمایت ایران از رژیم سوریه در این درگيریها ،به این واقعيت
اشاره کرد که سوریه تنها کشور عربی بود که در جنگ ایران و عراق ،موقعی که سایر
کشورهای عربی مخالف تهران بودند در کنار ایران ایستاد ( Ahmadian & Mohseni,
 .)2019: 242یکی دیگر از افراد با نفوذ در سياست خارجی ایران علی اکبر والیتی بعنوان
وزیر خارجه سابق و مشاور ارشد مقام معظم رهبری اظهار داشت :سوریه حلقه طالیی زنجيره
مقاومت در برابر اسرائيل است که باید از آن محافظت شود و این موضع ایران در مورد سوریه و
ایمان اسد را به روشنترین شکل ممکن بيان میکند .یکی دیگر از متحدان نزدیک رهبر معظم
ایران ،حجت االسالم مهدی طائب ،مسئول سابق سپاه و رئيس فعلی قرارگاه عمار نيز در یک
گردهمایی در اواسط ماه فوریه واحدهای بسيج دانشگاهی چنين عقيدهای داشت :سوریه سی و
پنجمين استان [ایران] و برای ما یک استان استراتژیک است .اگر دشمن به ما حمله کند و
بخواهد سوریه یا خوزستان را بگيرد ،اولویت با این است که سوریه را نگه داریم ،چون اگر
سوریه را نگه داریم ،میتوانيم خوزستان را هم پس بگيریم .اما اگر سوریه را از دست بدهيم،
تهران را هم نمیتوانيم نگه داریم .این دو بيانيه برای روشن کردن موضع ایران درباره سوریه و
بشار اسد تقریباً کافی است .ایران در درجه اول به دنبال حفظ رژیم اسد تا حد امکان میباشد.
سوریه در طول تاریخ متحد مستقل جمهوری اسالمی بوده و منافع این دو متحد نيز گاهی از هم
گسيخته است (.)Yolcu, 2016: 49
به طور کلی ،روابط ایران و سوریه از زمان تشکيل اتحاد در اواخر دهه  1970همچنان
سرسخت و پایدار بود ،هر چند بدون تنش و رقابت نبوده است .این اتحاد که یکی از قدیمیترین
ائتالفها در خاورميانه است «در درجه اول دارای ماهيت دفاعی بوده و با هدف خنثیسازی
قابليتهای تهاجمی عراق و اسرائيل در منطقه و جلوگيری از تجاوز آمریکا در خاورميانه انجام
شده است» .از زمان تاسيس اتحاد سوریه -ایران تا سال  ،1390روابط آنها بيشتر تحت تأثير
عوامل خارجی از جمله تحوالت جنگ ایران و عراق ،تحوالت لبنان پس از حمله اسرائيل در
سال  ،1361روابط اعراب و اسرائيل و توازن قدرت در درون اعراب بود ( Haji-Yousefi,
.)2021: 217
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در شرایطی که روابط بين ایران و سوریه وارد فاز استراتژیک شده بود و این کشور به
صراحت در کنار ایران قرار گرفته بود ،حمله اسرائيل به جنوب لبنان در سال  1361باعث شده
که روابط ایران با کليه بازیگران سياسی در جبهه مبارزه با اسرائيل در شرق مدیترانه وارد فاز
جدیتری شود و ایران فرصت ژئوپوليتيکی خوبی را برای پيشروی ایران فراهم نماید.

تصویرسازی از پیوستگی حمله سال  )1982( 1361اسرائیل به لبنان با جنگ
ایران و عراق
در دهه هشتاد ميالدی ،در شرایطی که لبنان در آتش جنگ داخلی میسوخت ،ارتش اسرائيل در
خرداد  1361تهاجم گستردهای را به لبنان آغاز کرده و نيمی از خاک این کشور را به اشغال خود
درآورد .در همين زمان با عقبنشينی و شکست گروههای فلسطينی و احزاب چپ لبنان در مقابله
با این تهاجم و شکست نظریههای ملیگرایی عربی و ایدئولوژیهای چپ نظير کمونيسم ،بعث،
ناصریسم و غيره ،زمينه برای ظهور حزب اهلل لبنان بعنوان تنها گزینه برای مقابله با این تجاوزات
فراهم شد (درخشه و بيگی .) 41 :1395 ،این جنگ در آن برهه زمانی باعث ایجاد تصوراتی شد
مبنی بر اینکه این حمله با وضعيت ميدانی جبهههای جنگ ایران و عراق ارتباط دارد و باعث
ایجاد تصميمات و تحرکاتی در نزد ایرانيان ،به خصوص اعزام و بازگشت نيروها به لبنان شد که
در نهایت بستر را برای تقویت و حضور پررنگ ایران در شرق مدیترانه فراهم آورد.
چارچوب و مبانی اقدامات سياسی و نظامی ایران برای حضور در دو جبهه و برای دو جنگ
همزمان ،بر اساس تحليل پيوستگی حمله اسرائيل به جنوب لبنان و تالش امریکا برای حفظ صدام
بود .امام در دیدار با هيئت اعزامی به سوریه درباره آمادگی ایران برای جنگ در دو جبهه می-
گوید؛ «مساله این است که ما امروز که در اینجا مبتال هستيم به یک همچون حزبی و در آنجا
مبتال هستيم به یک همچون رژیم فاسدی ،رژیم اسرائيل ،ما در هر جبهه حاضریم به اینکه جنگ
بکنيم» .آقای هاشمی درباره پيوستگی ميان حمله اسرائيل به لبنان با پيروزیهای ایران بر عراق،
ضمن اشاره به هماهنگی اسرائيل با امریکا ،درباره این تجاوز میگوید« :وقتی پيروزی ما محرز
شد و امریکا درصدد شکستن جمهوری اسالمی و درصدد بازداشتن منطقه بر آمد ،یک پرده از
توطئه با هجوم اسرائيل به جنوب لبنان آغاز شد» (درودیان .)319-318 :1395 ،در واکنش به
تجاوز اسرائيل به جنوب لبنان بالفاصله در  16خرداد در جلسه سران سه قوه جمهوری اسالمی
ایران بحث و قرار شد وزیر دفاع عازم لبنان شود .سپس در تاریخ  24خرداد  1361نيروهای
نظامی ایران متشکل از دو تيپ رزمی وارد سوریه شدند (بختيارپور و عزتی.)8 :1389 ،
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با وجود اجماع در واکنش ایران در مقابل حمله اسرائيل به لبنان و اعالم آمادگی برای جنگ
در هر دو جبهه ،امام پس از ارائه گزارش هيئت اعزامی به سوریه و با توجه به سخنرانی صدام
برای عقبنشينی از خاک ایران به این نتيجه رسيدند امریکا به دنبال حفظ صدام است و حمله
اسرائيل به لبنان برای پيشگيری از شکست صدام است .بر اساس همين مالحظه امام فرمودند:
«باید این نقشهای که امریکا کشيده است برای ما خنثی کنيم .ایشان اضافه کرد ما باید از راهی که
شکست عراق است به لبنان برویم»  .به این ترتيب فرمان بازگشت نيروها صادر شد و ایران عمالً
درگير تصميم گيری سياسی برای خاتمه جنگ از طریق آمادگی نظامی برای ادامه جنگ در
خاک عراق شد (درودیان.)319 :1395 ،
واکنش سياسی -نظامی ایران در برابر تجاوز اسرائيل به لبنان ،در شرایطی که ایران همچنان
درگير جنگ با عراق بود؛ فارغ از تعهدات ایران نسبت به آرمانهای ملت فلسطين ،تا اندازهای
تحت تاثير فضای روانی -رسانهای کشورهای عربی عليه ایران بود که تالش میکردند با تمرکز
بر حمله به اسرائيل به یک کشور عربی مانع از اقدام ایران برای ادامه جنگ در خاک عراق
شوند .در این باره توضيحات محسن رضایی ،فرمانده پيشين سپاه قابل توجه است؛ ایشان
میگوید« :برای حمله به بصره آماده میشدیم که اسرائيل به جنوب لبنان حمله کرد .نمیتوانستيم
در مقابل حمله اسرائيل بی توجه باشيم .هم از این نظر که حمله ما به بصره ،هم زمان با حمله
اسرائيل به بيروت ما را در افکار عمومی مردم عرب در کنار اسرائيل قرار میداد ،هم اینکه
سکوت در مقابل آنها با افکار و عقاید ما سازگاری نداشت» (درودیان .)318 :1395 ،در شرایطی
که صدام برای تصميم گيری در تنگنای استراتژیک قرار داشت ،حمله اسرائيل به لبنان به منزله
گشایش در فضای راهبردی عراق بود .توضيحاتی که صدام بعدها درباره واکنش عراق به حمله
اسرائيل به بيروت میدهد ،قابل توجه است .وی میگوید« :هنگامی که تجاوز اسرائيل به بيروت
آغاز شد ،گروه هایی از رفقا را به جلسه فرماندهی انقالب فراخواندیم به آنها گفتيم با وجود
مشغول بودن ما به جنگ با ایران نمیخواهيم در این فاجعه تنها تماشاگر باشيم .چرا دو تيپ
نظامی برای برادران رزمندهمان در آنجا اعزام نکنيمظ» وی اضافه میکند پس از بررسی کيفيت
اعزام آنها در جلسه ،به دليل اینکه کشور عربی (سوریه) اجازه عبور از خاکش را نمیدهد،
نتوانستيم کاری انجام دهيم و نيروی آماده و مجهز عراقی جهت کمک به برادران لبنان در خاک
عراق باقی ماند .در عين حال عراق هيچگونه واکنش سياسی و نظامی در برابر حمله اسرائيل به
لبنان انجام نداد ،ولی صدام برای فشار به ایران در پنجم ژوئن طی خطابه عمومی از ایران خواست
آتشبس با عراق را بپذیرد و نيروهای مشترک ایران و عراق در جهاد با اسرائيل به یکدیگر ملحق
شوند (درودیان.)323 :1395 ،
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لذا تجاوز اسرائيل به لبنان و اشغال بخش وسيعی از خاک این کشور عالوه بر اینکه در
تحوالت منطقهای و مناسبات اعراب و اسرائيل و تحوالت سياسی -نظامی در صحنه لبنان تاثير
گذاشت ،روند تحوالت جنگ ایران و عراق را تحت تاثير قرار داد و پيوستگیها و تعامالت در
حوزه خليج فارس و مدیترانه شرقی را تشدید کرد ... .تقارن پيروزیهای ایران در جنگ با
عراق و تهاجم اسرائيل به لبنان نشان از پيوستگی مسائل و حمایت غرب و اعراب از صدام در
تهاجم به ایران و شناخت کافی غرب از حساسيت ایران نسبت به مسئله فلسطين میداد .روزنامه
لبنانی الشراع اینگونه به موضوع میپردازد« :همچنان که جنگ لبنان (تهاجم اسرائيل به لبنان)
محرک اصلی انتقال انقالب اسالمی از حالت دفاعی به حالت تهاجمی شد ،نبرد خرمشهر نيز
انگيزه اصلی اسرائيل [برای حمله] به لبنان بود؛ (زیرا) پس از حمله ایران به خرمشهر و
آزادسازی آن منافع خصوصی امریکا و اسرائيل و بقای صدام در مخاطره قرار گرفت و
اسرائيل با همدستی امریکا به منظور حفاظت از منافع خود و تالش برای بقای صدام ،به لبنان
حمله کرد» .اعزام نيروهای ایرانی به لبنان به حرکتی نمادین تبدیل میشود تا جدیت ایران در
مسئله فلسطين را نشان دهد .اگرچه پس از مدت کوتاهی نيروهای ایرانی به وطن بازگشتند ،اما
حضور قدرتمند ایران نيز از همين دوره آغاز و استمرار مییابد .حضوری که تبعات آن بيش
از سه دهه تحوالت منطقه را متاثر ساخته است (بختيارپور و عزتی .)8 :1389 ،لذا جدا از
تاثيرات ميدانی تصویرسازی ژئوپوليتيکی در جبهههای جنگ ایران با عراق ،از دیگر پيامدهای
آن کمک به حضور ایران در شرق مدیترانه بود .با اینکه امام فرمان بازگشت نيروها را از لبنان
دادند ،اما حضور ایران در لبنان قطع نشد و این مساله زمينهساز حمایت ایران از تشکيل حزباهلل
لبنان و جلب نظر مساعد سایر بازیگران سياسی منطقه همچون حزباهلل و سوریه برای گسترش
نفوذ ایران در شرق مدیترانه بود که امروزه شاهد تثبيت آن میباشيم.
بر این اساس ،در سال  ،1361ایران گروهی متشکل از  1500نفر از مشاوران نيروی قدس را
برای آموزش نيروهای شيعه به دره بقاع اعزام کرد و این اقدام موجی از رویگردانی از جنبش
اَمَل را بوجود آورد و این سرآغاز حزباهلل بود ( .)Soage, 2020: 111همچنين از همين
سال  ،سوریه عمق استراتژیک مهمی را در اختيار ایران قرار داده است که به آن امکان میدهد تا
قدرت خود را در سراسر «شرق مدیترانه یا شام یا لوانت» 1نشان دهد و دروازهای به حزباهلل
می دهد که قدرت بازدارندگی ایران در برابر اسرائيل را تقویت میکند ( Risseeuw, 2018:
 .)5این حمله دومين ميدان جنگی است که به سوریه و ایران اجازه میدهد اتحاد خود را تحکيم
بخشند .ب عالوه ،این فرصتی برای دو کشور بود تا از طریق حمایت متقابل از شبهنظاميان شيعه
1. Levant
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لبنان ،از همه مهمتر حزب اهلل که مرحله جدیدی از مشارکت در حال ظهور را نشان میداد،
تالشهای نظامی خود را هماهنگ کنند .سوریه که پس از آغاز جنگ داخلی لبنان در سال
 1355بعنوان بخشی از نيروهای صلح بان عرب وارد لبنان و از ميزان و دامنه حمله اسرائيل غافلگير
شد ،برای موقعيت مسلط خود در لبنان به حمایت نياز داشت .سوریه تا زمانی که درگير جنگ
داخلی لبنان بود ،نياز به کمک به ایران داشت تا عراق را در جبهه شرقی کنترل کند
( .) Risseeuw, 2018: 6-7این تهاجم بر اهميت ایران برای سوریه افزود .سوریه لبنان را
حوزه نفوذ خود تلقی میکرد .از طرفی اسرائيل سالها سعی کرده بود که با کمک قدرتهای
غربی یک حکومت دوست در لبنان سرکار بياورد .ایران نيز برای گسترش نفوذش در لبنان به
همکاری سوریه نياز داشت .بدین ترتيب همکاریهای سياسی و امنيتی ایران و سوریه در حوزه
لبنان عليه اشغالگری اسرائيل آغاز شد و در خصوص عراق نيز سوریه جزء معدود دولتهای
عربی بود که در جنگ هشت ساله جانب ایران را گرفت (جانسيز و دیگران.)72 :1393 ،
در پرتو نقشی که جمهوری اسالمی ایران در تحوالت شرق مدیترانه ایفا نمود ،ژئوپوليتيک
این منطقه برای ایران وارد مرحله نوینی شد و با معنادار نمودن بنيانهای ژئوپوليتيکی و ایجاد
ژئوکالچر مربوط به آن ،فرصتسازی ژئوپوليتيکی ایران تکميل شد.

معنادار شدن بنیادهای ژئوپولیتیکی ایران در شرق مدیترانه
از زمان پيروزی انقالب اسالمی ،هيچ منطقه ژئوپوليتيکی به اندازه شرق مدیترانه اهميت نداشته
است .همواره در طول چهار دهه گذشته این منطقه حساسترین منطقه برای جمهوری اسالمی
ایران بوده است و هيچ وقت از هيچکدام از تحوالت و مسائل ژئوپوليتيکی آن غفلت نکرده
است.
تمایل ژئوپليتيک طبيعی ایران این است که از سنگر کوهستانی خود به دشتهای هموار
بينالنهرین و لوانت گسترش یابد .در سرتاسر این مناطق جمعيت زیادی از طرفدارن ایران وجود
دارد که تا حال حاضر دولتهای اقتدارگرا نتوانستهاند آنها را محدود کنند .صفحه شطرنج لوانت
بسيار پيچيده است و هرکس حرکات پيچيده مهرههای آن را بداند ،احتماالً بر بقيه بازیکنان در
این بازی برتری خواهد داشت (.)Castro Torres, 2021: 16
اهميت حوزه شرق مدیترانه بيش از هر جنبه جغرافيایی ،به مسئله فلسطين بعنوان پردامنهترین
چالش اسالم و غرب باز میگردد .نقطه ارتباط ایران با این حوزه از جنبه تاریخی به حضور
جمعيت شيعه لبنان و مهاجرت معنوی علمای شيعه لبنان به ایران در دوره صفوی که مراودات
 400سالهای را رقم زد باز می گردد .پس از آن نهادهای مذهبی تشيع در ایران رونق یافت ،به
طوری که به انتقال مرکزیت به ایران منجر گردید .اما از جنبه سياسی و در دوره معاصر تا پيش از
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انقالب ،ایران جایی در این عرصه نداشت .جهتگيری انقالب ایران به سوی فلسطين ،حتی در
جریان حرکت انقالب ،با طرح شعار امروز ایران ،فردا فلسطين آغاز شد (بختيارپور و عزتی،
 .)7 :1389این روایت اسالمگرایانه با افزایش حمایت مالی از حماس ،جهاد اسالمی فلسطين و
حزباهلل لبنان همراه بود .بنابراین ایرانيان خود را بعنوان رهبر اسالم در منطقه و مظهر فضيلت در
درگيریهای اعراب و اسرائيل معرفی کردند (.)Darwich, 2019: 57
مساله فلسطين باعث شکلگيری ژئوپوليتيک خاصی در جهان اسالم و به خصوص شرق
مدیترانه شد .بازیگران سياسی این منطقه بر اساس تصميمشان در قبال اسرائيل به دو گروه
سازش کار همچون مصر و اردن و مبارز همچون سوریه و لبنان و  ...تقسيم شده بودند .جمهوری
اسالمی ایران در پرتو حمایت از گروه دوم توانست ارتباط محکمی با بازیگران اصلی این گروه
برقرار نماید و تبدیل به یک عنصر کليدی برای آنها شود .فرصت ژئوپوليتيکی که حاصل ارتباط
ایران با بازیگران سياسی این منطقه بود ،نه تنها باعث ورود ایران به این منطقه شد بلکه باعث
گردید به راحتی رقبای منطقهای خود همچون عربستان سعودی ،ترکيه و  ...را نيز به حاشيه براند.
همانگونه که پيشتر نيز مطرح شد ،مهمترین بازیگر دولتی در این منطقه که از همان ابتدای
انقالب روابط دوستانه ای با ایران برقرار نمود ،کشور سوریه بود که با حمله عراق به ایران به
خاطر ضرورت های ژئوپوليتيکی هر دو کشور در این برهه روابط آنها به سطح استراتژیک ارتقا
یافت و تاکنون نيز تداوم یافته است.
در یک خاورميانه مملو از اتحادهای متغير ،روابط ایران و سوریه یکی از ماندگارترین
محورهای منطقه بوده است .این اتحاد از زمان تاسيس پس از انقالب ایران در سال ،1357
چندین چالش را پشت سر گذاشته است؛ از تنش بين دو کشور در جنگ ایران و عراق تا
خيزش های مردمی و اکنون جنگ داخلی طوالنی و خونين سوریه قابل مشاهده است .این رابطه
به دليل اهداف مشترک هر دو کشور در منطقه و مواضع آنها بعنوان پيشتاز مقاومت در برابر منافع
ایاالت متحده و اسرائيل در خاورميانه دوام آورده است ( .)Wastnidge, 2017: 148اتحاد
جمهوری اسالمی ایران و سوریه عالوه بر کارکردی که عليه تهدیدات مشترک اسرائيل و در
برهه هایی عراق و ترکيه و همچنين هژمونی ایاالت متحده داشته ،عليه نفوذ منطقهای عربستان
سعودی بویژه در حوزه شرق مدیترانه نيز بخوبی عمل کرده است .حوزه لبنان و سرزمينهای
فلسطينی به لحاظ فقدان اقتدارهای نيرومند ملی و نيز تجاوزات اسرائيل ،به حوزهای نفوذپذیر در
کرانه شرقی مدیترانه تبدیل شده است .رقبای منطقهای که در جستجوی افزایش نفوذ به هزینه
یکدیگرند ،لبنان و سرزمين های فلسطينی را به لحاظ اینکه دچار خال حاکميت قدرتمند هستند،
برای گسترش حوزه نفوذشان جذاب یافتهاند (جانسيز و دیگران.)75 :1393 ،
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در هسته اصلی روابط ایران و سوریه دیدگاههای مشترکی در مورد تعدادی از موضوعات
اصلی سياست خارجی وجود دارد که به زمان تأسيس جمهوری اسالمی بر میگردد .منافع
مشترک در مورد عراق و لبنان ،روابط با قدرتهای اصلی خارجی مانند روسيه/اتحاد جماهير
شوروی و ایاالت متحده و مخالفت با اسرائيل از مهمترین آنها است ( Wastnidge, 2017:
 .)150مهمتر از همه ،اتحاد ایران و سوریه روحانيت ایرانی را که میخواستند انقالب اسالمی را
صادر کنند ،متقاعد کرد که برای ایجاد یک محور جدید شيعه متشکل از ایران ،عراق ،سوریه و
لبنان ،اقدامات الزمه باید در وهله اول در عراق انجام شود .... .در لحظه آغاز درگيریها بين
ایران و عراق ،اسد اجازه داد تا تعدای از نيروهای سپاه پاسداران در لبنان مستقر شود .این عمل
جای پای ایران در سرزمين سرو را باز کرد و امکان دسترسی به مدیترانه را به آن داد و فرصتی
فراهم آورد تا شبکه خود در جامعه شيعيان لبنان را محکم کند .این پاسداران هسته اصلی
حزباهلل و جهاد اسالمی را تشکيل میدهند ( .)Razoux, 2015: 108-109بر این اساس
می توان گفت جنگ یکی از عواملی بود که باعث احساس نياز دو کشور ایران و سوریه به
همدیگر شد و همين اتحاد آنها را محکم نمود و با شکلگيری این اتحاد زمينه برای پيگيری
آرمانهای انقالبی ایران در شرق مدیترانه فراهم شد.
از آنجا که سوریه تنها کشوری بود که در جنگ سرمایهبر عراق ،طرف ایران را گرفت ،این
دو کشور بيش از هر زمان دیگری به هم نزدیک شدند .عالوه بر این ،سوریه اولين کشور عربی
بود که جمهوری اسالمی ایران را به رسميت شناخت و ایدئولوژی مشترک متفاوت از مذهب
اهل سنت ،دليل دیگری است که ایران و سوریه را به مواضع نزدیکتر سوق میدهد .به نظر
می رسد ایران و سوریه در کنار لبنان دارای منافع متقابلی در منطقه هستند .سوریه مرکزی بوده
است که رشد حزباهلل را تسهيل کرده است .توتن 1اهميت رژیم اسد را چنين تعریف میکند:
«سرنگونی اسد بدترین اتفاقی است که میتواند برای دولت ایران و حزباهلل بيفتد .ایران تنها
متحد خود را در جهان عرب از دست خواهد داد و حزباهلل فقط یکی از دو حامی و کل شبکه
لجستيکی زمينی خود را از دست خواهد داد» ( .)Yolcu, 2016: 47ادراک تهدید ایران و
سوریه از ابتدای رابطه ،با احساس مشترک انزوای منطقهای و ایدئولوژی مشترک ضد
امپریاليستی شکل گرفته است .دو کشور با هدف عملی جلوگيری از تهدیدات منطقهای از طرف
دشمنان اصلی خود یک مشارکت را شکل دادند .این دشمنان در درجه اول ایاالت متحده،
اسرائيل و عراق تحت رژیم صدام بودند .به طور خاص ،جنگ ایران و عراق باعث همگرایی
ادراکات آنها از تهدیدات شد ،زیرا ایران و سوریه هر دو ،عراق را بعنوان یک دشمن مشترک
1. Totten
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تلقی میکردند .این اتحاد همچنين در یک مقطع حساس برای سوریه بوجود آمد که در اسفند
 1357مصر را بعنوان متحد خود با امضای توافقنامه کمپ دیوید و صلح با اسرائيل از دست داد.
عالوه بر این ،ایران و سوریه هر دو حامی سرسخت آرمان فلسطين هستند :سوریه محل بسياری از
گروههای فلسطينی بوده و هست ،از جمله جبهه مردمی برای آزادی فلسطين ( )PFLPکه مقر
اصلی آن در دمشق بوده است و در دهههای  1980و  1990سوریه از گروههای اسالمگرا از
جمله حماس و جهاد اسالمی حمایت کرد .بنابراین سوریه عمق استراتژیک ایران در لوانت و
دسترسی به حزباهلل را در اختيار ایران قرار میدهد ،در حالی که خود سوریه نيز دارای استراتژی
ترکيبی بازدارندگی متداول و نامتقارن در برابر اسرائيل است ( Ahmadian & Mohseni,
.)2019: 236
در کنار سوریه ،حزباهلل دیگر بازیگر مهم این منطقه میباشد که بر اساس اشتراکات
فرهنگی ایران با جنوب لبنان زمينه توجه بيشتر ایران به منطقه شرق مدیترانه را فراهم آورده است
و یکی از محکمترین بنيانهای ژئوکالچر ایران در این منطقه محسوب میشود.
از نظر برخی نویسندگان ،حزباهلل؛ حزب سرسخت شيعه لبنان که به طور قانونی نه بعنوان
یک حزب طرفدار ایران بلکه بعنوان ابزاری برای دولت ایران توصيف میشود .رقيب حزباهلل
در جامعه شيعيان لبنان ،اَمَل ،یک حزب سکوالر لبنانی است که در چارچوب سيستم سياسی
لبنان فعاليت می کند و به دنبال سهم بيشتری از قدرت برای جامعه شيعه است .مرام حزباهلل،
مشروعيت دولت وقت و سيستم سياسی لبنان را رد میکرد و درصدد تبدیل لبنان به جمهوری
اسالمی دیگر است .لبنان به دليل شرایط غيرمعمول ناشی از بحران طوالنیمدت و وجود یک
جامعه شيعه بزرگ ،فعال و قابل دسترسی به ویترین فعاليتهای ایران در جهان عرب تبدیل شد و
مطمئناً نشان دهنده یکی از تالشهای ایران برای صدور انقالب ایران است ( Rabinovich,
 .)1989: 104حزباهلل نيز یک جنبش طرفدار شيعه و یک گروه نيابتی ایرانی است که پایه و
بستری را برای ایدئولوژی شيعه این گروه گردآوری میکند .در سال  ،1363بستر اصلی سياسی
حزباهلل شامل ایجاد جمهوری اسالمی در لبنان بعنوان ستون مرکزی بود ،اگرچه این تأکيد از
آن زمان کمرنگ شده است .همچنين مبارزه با «امپریاليسم غربی» و ادامه درگيری با اسرائيل در
این سند برجسته است ( .)Levitt, 2021: 9حزباهلل لبنان تا امروز مهمترین متحد غيردولتی
ایران و برجستهترین نمونه موفقيت جمهوری اسالمی در منطقه است .اهميت حزباهلل برای ایران
در واقع با گذ شت زمان افزایش یافته است؛ زیرا نه تنها خط مقدم مبارزه با اسرائيل است بلکه
تقریباً دو دهه است که به سپاه قدس برای بسيج ،آموزش و رهبری متحدان در سوریه ،عراق و
یمن و سایرین کمک میکند (.)Steinberg, 2021: 9
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جسورانهترین اقدام جمهوری اسالمی در دوره دفاع مقدس ،استقرار سپاه پاسداران در لبنان
اندکی پس از حمله اسرائيل به لبنان در خرداد  1361بود .تهران به خود میباليد که ارتشش به
ضدحمله لبنان و فلسطين خواهد پيوست .اما در واقع پاسدران ،بيش از آنکه در طول سه سال
اشغال اسرائيل در منطقه جنوبی لبنان ،مبارز باشند مبلغ مذهبی بودند؛ اگرچه در چند مقطع فقط
در بيست و پنج مایلی پایگاههای اسرائيل بودند .آنها شرق دره بقاع را به یک سنگر دفاعی شيعه
تبدیل کردند و به تقویت شبهنظاميان طرفدار ایران مانند امل اسالمی و حزباهلل یا حزب خدا
کمک کردند .از سال  ،1362شبهنظاميان شيعه نقش اصلی را در حمله به مواضع نيروهای اسرائيل
بازی کردند .اسرائيل در سومين سالگرد حمله خود در سال  ،1365اقدامات بیسابقهای را انجام
داد :این کشور به طور یکجانبه تقریباً از برونگان کوچک سرزمين اشغالی عرب بدون هيچ
تضمين امنيتی برای مرز بیثبات یا آسيبپذیر جليله 1شمالی خارج شد .این نکته مهمی برای
ایران بود ،زیرا شيعه لبنان آنچه را که سازمان آزادیبخش فلسطين قادر به انجام آن نبود ،طی سه
سال انجام داد .تهران همانند حضور خود در لبنان ،در مورد سطح و ظاهر دخالت در تبليغ افراط-
گرایی اسالمی دقيق بود .ایران انقالب خود را انجام داده بود و همان طور که به ظاهر سياستها
و تاکتيکهای رهبران آن نشان می دهد ،سایر جوامع شيعه باید کسانی باشند که به روش آنها
عمل میکنند اگرچه شاید با کمک (.)Wright, 1989: 113
هر چند گروههای مبارز فلسطينی همچون حماس به شکل مقطعی از دیگر بازیگران مهم
مورد توجه ایران در شرق مدیترانه میباشد و از همان ابتدا آنها را مورد حمایت قرار داد ،اما
اتحاد ایران با این بازیگران با ارتباط ایران با گروههای شيعه طرفدار ایران به خصوص در دوره
بعد از جنگ تحميلی تکميل شد.
اتحاد سوریه -حزباهلل -ایران پس از سال  1382با اضافه شدن یک مولفه اساسی عراق،
یعنی بدست گرفتن قدرت توسط اکثریت شيعه طرفدار ایران در عراق تقویت شد ( Khouri,
 .)2018: 6ایران در دهه  1980از طریق مخالفت با رژیم صدام با چندین گروه شيعه در عراق
ارتباطات محکمی برقرار کرد که برخی از آنها تا دوره پس از صدام باقی ماندهاند ( Uzun,
 .)2011: 15باید گفت ایران از طریق مرزهای غربی خود ،پایههای قدرتش را بروی جمعيت
شيعه جنوب عراق و سپس بر حاکميت علویان سوریه و نهایتاً بر روی جمعيت شيعه لبنان که
از دیرباز با آنان معاشرت داشته بنا نهاده است (بختيارپور و عزتی.)9 :1389 ،

1. Galilee
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پیوند جنگ با آزادسازی قدس
با توجه به نگاه ایران به مشروعيت اسرائيل و همچنين ماهيت جنگ تحميلی از جانب عراق و ،...
استراتژی جمهوری اسالمی ایران به سمتی رفت تا از جنگ نه بعنوان یک مانع بلکه بعنوان یک
فرصت برای آزادسازی منطقه شرق مدیترانه از وجود رژیمهای غاصب اسرائيل و صدام استفاده
نماید و به همين خاطر استراتژی شرق مدیترانه با جنگ پيوند عميقی پيدا کرد .جنگ بعنوان
ژئواستراتژی ایران برای آزادسازی قدس قلمداد گردید و ایران قصد خود را از تداوم جنگ تا
آزادسازی قدس نشان داد .در نظرگاه ایران به همان ميزان که شهرهای مقدس عراق همچون
کربال و نجف نياز به آزادی از اسارت رژیمی فاسد داشت به همان ميزان بيتالمقدس نيز این
گونه بود.
ایران از خردادماه  1361نيروهای عراقی را از کشور به عقب راند و سپس با شعار «جنگ،
جنگ ،تا پيروزی» و «راه قدس از کربال میگذرد» در خاک عراق پيشروی کرد (آبراهاميان،
 .)301 :1389در  31خرداد  ،یک روز پس از پيشنهاد صلح صدام[ ،امام] خمينی اظهار داشت که
حمله به عراق قریبالوقوع است و روز بعد رئيس ستاد ،صياد شيرازی ،قول داد که «جنگ را تا
سرنگونی صدام حسين ادامه دهد تا بتوانيم در کربال و بيت المقدس نماز بخوانيم» ( Karsh,
.)2002: 36
زیربنای همه اینها ،دینداری عميق شيعيان ایرانی با رنگ و بوی شدید «شهيد جان بر کف» 1
بود .آنها وظيفه شرعی خود می دانستند که با شر و ستم مبارزه کنند که در این مورد به صدام
حسين مربوط میشد .از نظر آنها این مبارزه بخش دیگری داشت :آزادسازی بيتالمقدس از
دست اشغالگران و ستمگران صهيونيست .ایرانيان خيزش نظامی خود را به سمت شهرهای
مقدس نجف و کربال در جنوب عراق یا کاظمين در نزدیکی بغداد بعنوان بخشی از پيشروی به
سمت بيت المقدس ،سومين شهر مقدس اسالم نگاه میکردند .از آنجا که سوریه متحد ایران و
یک کشور سرسخت ضد صهيونيستی بود ،تمام آنچه بين جمهوری اسالمی و بيت المقدس قرار
داشت رژیم کافر صدام حسين بود .مرگ در راه از بين بردن این مانع باعث ورود به بهشت در
زندگی پس از مرگ میشد (.)Hiro, 1991: 106
توجه به آرمانهای فلسطين و محکوم نمودن اسرائيل از بنيادهای فکری امام محسوب میشد
که حتی قبل از پيروزی انقالب اسالمی در سخنرانیهای وی به شدت مورد توجه قرار میگرفت.
با پيروزی انقالب اسالمی ،این آرمان سریع رسميت پيدا کرد و با شروع جنگ جایگاه ویژهای
یافت .معنای ضمنی این شعار نشان میدهد که انقالب اسالمی ایران در نظر داشت از حمله عراق
1. Martyr Complex
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به ایران بعنوان یک فرصت ژئوپوليتيکی استفاده نماید و بعد از شکست دادن عراق با اتحاد و
همراهی با سوریه و گروههای همسو مثل حزباهلل زمينه شروع جنگ با اسرائيل را فراهم سازد.
در چارچوب مقابله با اسرائيل و در حالی که مسئله عراق تا اندازهای به حاشيه رانده شده بود،
موضوع «تشکيل گردانهای جوالن» برای جنگ با اسرائيل در جلسات شورای عالی دفاع مورد
بحث قرار گرفت و به ستاد جنگ و سایر مراکز اعالم شد تا در صورت آمادگی اسرای عراقی
برای جنگ با اسرائيل ،گردانی از اسرای عراقی داوطلب تشکيل شود .در تداوم همين اقدامات،
شورای عالی دفاع تصميم گرفت یک شرط به شروط آتشبس و صلح اضافه کند .شرط مورد
نظر این بود که راهی از خاک عراق در اختيار جمهوری اسالمی برای انتقال نيروهای رزمنده به
قدس داده شود .همچنين در هيئت دولت ،الیحه تامين هزینه مقابله با اسرائيل مطرح و قرار شد،
بودجه الزم بصورت متمم قانون بودجه سال  1361تقدیم مجلس شود .علی اکبر والیتی ،وزیر
خارجه وقت ایران ،نيز ضمن تاکيد بر اینکه جنگ عليه اسرائيل ،نبردی عليه امپریاليسم غرب
است گفت« :ایران آمادگی کامل برای بسيج منابع سياسی اقتصادی و نظامیاش جهت مقابله با
این دشمن (اسرائيل) را دارد» .وی اضافه کرد «ما آمادهایم تا در هر دو جبهه همزمان بجنگيم و
ایران تمام عواقب احتمالی جنگ با اسرائيل را میپذیرد» (درودیان.)317 :1395 ،
راهبرد شرق مدیترانه ،نه صرفاً بر مبنای سياستهای رئاليستی ایران برای کسب حوزه نفوذ در
این منط قه شکل گرفت بلکه مبتنی بر اندیشه مذهبی و بنيان ژئوکالچری بود که آرمانهای الهی
را جستجو مینمود .با اینکه ایران با نامگذاری عملياتهای نظامی همچون طریقالقدس،
بيتالمقدس ،کربال و  ...توجه و نگرش خود نسبت به جنگ و مساله فلسطين را نشان داده بود،
اما مطرح شدن شعار راهبردی «راه قدس از کربال میگذرد» به روشنترین وجه ممکن ،پيوند
جنگ و مساله فلسطين را نشان داد.
لذا بالفاصله پس از فرمان امام برای بازگشت نيروها از لبنان ،تالش برای پيشروی در خاک
عراق در چارچوب شعار «راه قدس از کربال» میگذرد در منطقه شرق بصره آغاز شد (درودیان،
« .)330 :1395راه قدس از کربال میگذرد» شعار اهداف سياسی ایرانی در جنگ شد .این شعار
حاکی از تعهد مستمر به هدف فلسطين بود ،هدفی که موفقيت در آن به انهدام عنصر صهيونيستی
در بغداد یعنی صدام حسين وابسته بود .اهداف جنگ «مذهبی» ایران مبنی بر از ميان برداشتن
متجاوز (صدام حسين) و آزادسازی قدس از راه آزادسازی کربال ،به معنای توسعهطلبی خارجی
انقالب اسالمی به وسيله هدایت جنگی انقالبی عليه عراق بود (مصباحی.)14 :1375 ،
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محور مقاومت؛ تجلی جایگاه ایران در شرق مدیترانه در بستر جنگ تحمیلی
نگاه ایران به مساله جنگ تحميلی و ضرورتهای ژئوپوليتيکی آن و همچنين حمایت از مبارزات
عليه دولت اسرائيل از یک طرف و همچنين حمایت برخی بازیگران سياسی دولتی و غيردولتی
واقع در شرق مدیترانه از ایران از طرف دیگر ،زمينه شکلگيری یک جبهه منطقهای با آرمان
خاص با عنوان «محور مقاومت» شد .ضرورتهای ژئوپوليتيکی این جبهه چنان محکم و جدی
بود که روز به روز گستردهتر شد و نه تنها تا امروز ادامه داشته است بلکه به خارج از حوزه
مدیترانه نيز کشيده شده است.
اگرچه اصطالح سياسی محور مقاومت نخستين بار توسط [یک] روزنامه ليبيایی (به عربی:
الزحف األخضر ) در مقابل اصطالح محور شرارت که توسط جورج دبليو بوش در سال 1381
مطرح گردید ،عنوان و در آن ذکر شده بود کشورهایی که رئيس جمهور آمریکا از آنها با عنوان
«محور شرارت» نام می برد ،در اصل کشورهای «محور مقاومت» در مقابل ایاالت متحده آمریکا
و تالش آن برای سلطهگری بر سایر کشورها محسوب میشوند (کرمی ،)2 :1396 ،اما سنگ
زیرین آن را پيوندهای ایران با بازیگران در حال مبارزه با اسرائيل در دوران جنگ تحميلی بر
ایران شکل میدهد.
پيوند سوریه و ایران که پس از  1358آغاز شد ،به شکلگيری محوری از متحدان شامل
ایران ،سوریه ،حزباهلل و حماس در حوزه شمالی خاورميانه انجاميده است که به محور مقاومت
موسوم شده است .این اتحاد اگرچه ریشه اصلیاش در نگرانیهای امنيتی دو دولت اسرائيل و
عراق نهفته بود ،به مولفه ای کليدی از نظام اتحادها در خاورميانه تبدیل شده است و پيوندهای
سياسی با برخی از گروهها و نيروی خُرد غربستيز در درون عراق ،یمن ،عربستان و حوزه خليج
فارس برقرار کرده است که در تعبيری پادشاه اردن از آن بعنوان نفوذ ایران به مثابه اختاپوسی با
شاخکهای متعدد در درون دنيای عرب نام برده است (جانسيز و دیگران.)72 :1393 ،
مفهوم محور مقاومت در کاربرد اصلی خود به جنبش مقاومت ایران در برابر نظم استعماری
درک شده در خاورميانه و همچنين نفوذ غرب در حوزههای سياسی ،نظامی ،اقتصادی و فرهنگی
اشاره دارد .انقالب اسالمی سال  1357در خودشناسایی جمهوری اسالمی بعنوان لنگر مقاوم نشان
داده شده است .در سطح داخلی ،سرنگونی رژیم شاه و همچنين پذیرش مدرنيزاسيون اسالمی
بعنوان عنصر تعيين کننده رژیم جدید -بر خالف دستورالعمل ليبرال -مدرنيست غربی رژیم
سابق -اولين نمونههای مقاومت در بيداری جمعی جمهوری اسالمی هستند .مقاومت شخصيت
خارجی خود را در طول جنگ ایران و عراق بدست آورد ،جایی که جمهوری اسالمی بر روی
منابع بومی خود در همه زمينه های زندگی ،از بسيج داوطلبانه در ميدان جنگ گرفته تا استقامت
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مردم عادی در دانشگاهها ،صنایع ،بيمارستانها و بازار در برابر هزینههای اقتصادی و زیربنایی
ناشی از جنگ تکيه کرد .جنگ با عراق به هویت مقاومت جمهوری اسالمی کمک کرد ،رژیم
جدید تعمداً نهادها و فرهنگ مقاومت را ایجاد کرد .آیتاهلل خامنهای با توجه به تجربه خود در
طول انقالب و جنگ دفاع مقدس ،از جمهوری اسالمی «به عنوان یک دولت مقاومت» یاد
میکند که دارای یک سياست ،اقتصاد ،اقدامات بينالمللی و یک منطقه نفوذ گسترده در داخل
و خارج از کشور است .محدوده این جنبش ،گفتمان مقاومت ایران را از نظر قدرت نظامی و
ذخيرگاه سياسی ،هوای جامعتری میبخشد ( .)Uzun, 2011: 13این اتحاد نه صرفاً با هویت
دینی یا وابستگی ایدئولوژیکی بلکه با اهداف منطقهای چندجانبه و رد مشترک طرحهای
امپریاليستی و صهيونيستی (غربی) در خاورميانه در کنار هم مانده است .ایران پایه اصلی آن است
و به متحدان خود درجات مختلف کمک مادی (مانند پول ،سالح ،نفت) ،پشتيبانی لجستيکی و
راهنمایی ایدئولوژیکی را ارائه میدهد .سوریه ،تنها کشور عربی متحد جمهوری اسالمی ایران،
اهميت خود را مدیون فراهم نمودن دسترسی ایران به خط لوانت است .بعنوان یک ائتالف
نظامی ،این محور مدعی است که اسرائيل را مجبور به خروج از جنوب لبنان در سال  2000و از
غزه در سال  - 2005که باعث محبوبيت آن در سراسر منطقه شد – کرده است و رژیم اسد را
نجات داده است (.)Soage, 2020: 122
انبساط این مفهوم با افزایش حضور سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سرزمينهای سوریه و
عراق مطابقت داشته است .با این حال ،هدف مقاومت نيز با درگيری عراق و سوریه متحول شده
است .اکنون افزایش حضور سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مرزهای عراق و سوریه به افزایش
درگيریهای فرقه ای و افزایش جهادگرایی سنی در درجه اول به رهبری داعش مربوط میشود.
همزمان با افزایش تهدیدهای داعش عليه جمعيت شيعه و زیارتگاههای شيعه در نجف ،کربال و
سيده زینب [س] ،سپاه حضور نظامی خود را بعنوان مدافعان مقدسات شيعه مشروعيت بخشيد و
افسران سپاه را که در جنگ کشته شدند ،شهيد خواند (.)Uzun, 2011: 14
کشور ایران بخوبی توانست بر بستر جنگ تحميلی و ایده مبارزه با اسرائيل ،مجموعهای از
بازیگران را پيرامون ایدهای واحد گرد آورد که نه تنها باعث تثبيت حضور ایران در شرق
مدیترانه شد بلکه دامنه آن از نظر مقياس و مفهوم نيز گستردهتر شده است .امروزه محور مقاومت
از یک طرف تبدیل به مهمترین اصل و دکترین یا استراتژی شده که باعث شد تا حوزه نفوذ
ایران در شرق مدیترانه گسترش و تعمق یابد و این منطقه را به مهمترین حوزه نفوذ خود در طی
چهار دهه گذشته تبدیل سازد و از طرف دیگر با دربرگيری بازیگران بيشتر ،در حال مبارزه با
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گروهها و دشمنان بيشتری از جمله گروههای افراطی در درون دنيای اسالم از قبيل داعش و
حاميان منطقهای آنها نيز میباشد.
امروزه محافل سپاه پاسدران ایران صریحاً به «محور» یا «جبههای» اشاره میکنند که از لبنان
در شمال غربی خاورميانه تا رژیم سوریه و دولت شيعه عراق در شرق و سرانجام به سمت بحرین
و یمن در لبه جنوبی شبهجزیره عربستان کشيده شده است .سرداران سپاه و اعضای بسيج این
جبهه را «محور مقاومت» مینامند که امروزه در گفتمان سياسی ایران به یک شبکه اتحاد به
رهبری ایران در سراسر خاورميانه از بازیگران دولتی و غيردولتی غالباً شيعه مذهب اشاره دارد.
جمهوری اسالمی برای چند دهه از این اصطالح برای مقاومت اسالمی در فلسطين ،لبنان ،ایران و
همچنين سوریه در برابر منافع اسرائيل و آمریکا در منطقه استفاده کرده است؛ این محور در
معنای اصلی آن یک اتحاد ایدئولوژیک و استراتژیک است که آميزهای از ضدامپریاليسم،
ضدصهيونيسم و اسالم سياسی است .با این حال به دليل پوشش دادن جغرافيایی نهادهای شيعه در
سراسر منطقه بویژه پس از سال  2003در عراق« ،محور مقاومت» با مفهوم «هالل شيعه» 1که بيشتر
مورد استفاده قرار میگيرد هم پوشانی دارد .سياست «محور مقاومت» به دليل تمرکز جغرافيایی
در طول زمان بر مناطق شيعهنشين ،حرکت آشکار فرامرزی سپاه و داوطلبان ایرانی و گفتمان
«دفاع از مقدسات شيعه» به طور فزاینده ،در قالب ایدئولوژیک و مذهبی ظاهر شده است .از این
نظر« ،محور مقاومت» با گذشت زمان به طور فزایندهای شبيه سياست «صدور انقالب» از دهه اول
جمهوری اسالمی است (.)Uzun, 2011: 3-4
به طور کلی ،امروزه ایران روابط نزدیکی با ائتالف بازیگران فرعی مانند حزباهلل لبنان،
شبهنظاميان شيعه در عراق ،نيروهای داوطلب افغانستانی و پاکستانی و حوثیهای یمن دارد .آنچه
همه این سازمانها را متحد میکند جهانبينی ضد غربی و ضد اسرائيلی است .در صورت بروز
درگيری ،وظيفه آنها استفاده از انواع موشکها ،موشکهای کروز و هواپيماهای بدون سرنشين
برای شليک به دشمنان منطقهای جمهوری اسالمی است ... .هدف اصلی این نوع اتحاد ،حفاظت
از جمهوری اسالمی در برابر ایاالت متحده ،اسرائيل و کشورهای غربگرا در خاورميانه مانند
عربستان سعودی است ... .هدف اعالم شده از سوی نخبگان ایران این است که با «مقاومت»
پایدار آمریکا را مجبور به خروج از خاورميانه میکنند و اسرائيل را از بين میببرند
( .)Steinberg, 2021: 4امروزه ایران مجموعهای از اتحادها و فعاليتهای خود را برای ایجاد
یک پل زمينی به سمت غرب از طریق یک سری کریدورها ایجاد کرده است ،مجموعهای که

1. Shiite Crescent
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اغلب توسط گروههایی که در این منطقه فعاليت میکنند بعنوان والیت امام علی (ع) ناميده
میشود که میتوان آن را سرزمين امام علی (ع) ناميد (.)Castro Torres, 2021: 5

نتیجهگیری
در این مقاله مشخص شد که چگونه هر کدام از بازیگران دولتی و غيردولتی (مثل سوریه،
حزباهلل و  )...در دوره دفاع مقدس ،زمينه حضور و تثبيت ایران در شرق مدیترانه را فراهم
آورده اند و امروزه این منطقه در لوای اتحاد با این بازیگران به مهمترین صحنه حضور ایران
تبدیل شده است.
مساله فلسطين ،از مسائلی بود که به صراحت جایگاه خود را در گفتمان انقالب اسالمی
بدست آورده بود و مخالفت و به رسميت نشناختن اسرائيل و حمایت از گروههای مبارز
فلسطينی ،از مهمترین مسائلی بودند که نگاههای جمهوری اسالمی ایران به شرق مدیترانه را
پررنگ نمود و به حساسترین منطقه برای جمهوری اسالمی در طول حيات چند دههای آن
تبدیل شد .در این ميان حمله عراق بعنوان یک کشور حائل بين ایران و شرق مدیترانه ،باعث
افزایش حساسيت ایران نسبت به این منطقه شد و در عين حال بر پيچيدگی آن برای ایران افزود.
از یک طرف لزوم حمایت از گروهها و کشورهای مخالف و در حال مبارزه با اسرائيل و از
طرف دیگر حمله یک کشور مسلمان و همسایه کشور پيشقراول مبارزه با اسرائيل یعنی سوریه،
ق ضيه را برای ایران پيچيده ساخت و همين باعث شد تا ایران درصدد انتخاب استراتژی باشد که
یکی از این دو مساله قربانی دیگری نشد و توجه به یک مورد باعث غفلت از مورد دیگر و
تحميل شرایط ناگوار نشود.
این شرایط پيچيده در عين حال ،زمينه سهلتری را برای تصميمگيران ایران فراهم نمود .چرا
که مبارزه سوریه با اسرائيل و رقابت ژئوپوليتيکی با کشور عراق ،باعث شد تا دو کشور ایران و
سوریه به راحتی ژئوکالچر همدیگر را تکميل نمایند و از این طریق فرصتهای ژئوپوليتيکی
مناسبی برای ایران فراهم آمد تا مساله جنگ با عراق و مبارزه با اسرائيل را به راحتی مدیریت
نماید  .ایران نيازمند یک متحد در همسایگی عراق و جهان عرب بود تا عالوه بر آنکه اهداف
استراتژیک آن را برای جنگ تامين نماید ،حامی آرمانهای منطقهای آن برای مبارزه با اسرائيل
باشد و این سوریه بود که این نقش را بخوبی ایفا نمود.
ندای سوریه برای تکميل خواسته های استراتژیک ایران ،باعث شد که منطقه شرق مدیترانه
بيش از هر منطقه دیگری برای ایران نقشآفرینی نماید و اهميت فوقالعاده در سياست خارجی
ایران پيدا کند .لذا ایران در سایه حمایت از کشور سوریه و بازیگران سياسی در حال مبارزه با
اسرائيل بخصوص در بين گروههای شيعه لبنان با محوریت حزب اهلل توانست از بنيانهای
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ژئوپوليتيکی این منطقه نهایت استفاده را ببرد و به مرور به یک سازه ژئوپوليتيک مناسب برای
ایران تبدیل شود .ایران جهت ایجاد وحدت بين مهمترین مساله خود در آن زمان یعنی جنگ
تحميلی عراق و اهداف و آرمان های بازیگران سياسی همسو در شرق مدیترانه ،سرنوشت جنگ
را به سرنوشت قدس گره زد و با طرح شعار راه قدس از کربال میگذرد زمينه تعریف مهمترین
کد ژئوپوليتيکی خود یعنی محور مقاومت را فراهم آورد .محور مقاومت که در بستر جنگ
تحميلی عراق شکل گرفت روز به روز عميقتر و جدیتر شد و امروزه با گذشت سالها پس از
جنگ تحميلی عراق عليه ایران ،همچنان در حال گسترش است و عالوه بر شرق مدیترانه در سایر
مناطق ژئواستراتژیک برای ایران نقشآفرینی میکند.
شکل شماره  -2نحوه شکلگیری ژئوکالچر ایران در شرق مدیترانه در دوره دفاع مقدس
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به طور کلی می توان گفت جنگ تحميلی باعث شد که ژئوکالچر ایران با شرق مدیترانه
همگرا شده و با توجه به نيازهای ژئوپوليتيکی ایران از یک طرف بخاطر جنگ تحميلی عراق
عليه آن و همچنين سایر بازیگران در شرق مدیترانه ،اشتراکاتی همچون مبارزه با اسرائيل و
امپریاليسم و عراق تحت امر صدام ،در فرهنگ سياسی آنها شکل بگيرد .این اشتراکات تبدیل به
مهمترین سازه ذهنی می شود که رفتار کليه بازیگران نسبت به همدیگر را تحت تاثير قرار میدهد
و باعث میشود که روابط آنها روز به روز به همدیگر نزدیکتر شود .این باور فرهنگی از چنان
اهميتی برخوردار می شود که بعد از اتمام جنگ تحميلی عراق عليه ایران و حتی حذف صدام ،نه
تنها از بين نمیرود بلکه به سایر مناطق همچون شبهجزیره عربستان ،شمال آفریقا و شبهقاره هند
گسترش پيدا میکند و تبدیل به حلقه همگرایی کليه بازیگران معتقد به این نوع فرهنگ سياسی

میشود.
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