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  عربی هایدولت و ایران دولت ضعموا و خارجی سیاست

 لبنان روزه سه و سی جنگ قبال در

 
 936 /62/2:تاریخ دریافت  *شکری کشاورز عباس
 936 /6/3: تاریخ پذیرش 6صادقیان هاجر

 

 چکیده

 و یسقبال جنگ  در یعرب یهادولت و رانیدولت ا یهادگاهید و مواضع یبررس حاضر نوشتار هدف
اهلل  نان غربی رژیم صهیونیستی پیروزی بر حزب  بایپشت و کایآمر که جنگ نیا در. است لبنان روزه سه
 و افزت یروز ادامه سه و یس اهللحب  شدهحسا  دفاع کردند؛ یمینیبشیپ هفته کی مدت ظرف در را
منطقه مواضع  یهادولت انیم نیا در. شد شکست رشیپذ به مجبور صهیونیستی مسلح دندان تا میرژ

 المللزی بزین  گزذاری سیاسزت  و خزارجی  سیاست نظریه مبنای بر راستا این در. کردند اتخاذمتفاوتی را 
ها  آوری داده بررسی و برای جمع هاگیریجهت این کیف و کم و ابعاد اسنادی تحلیل روش با و روزنا

اسزممی   جمهزوری  کزه  دهزد مزی اننش نتایج. استشدهمراجعه دسترس قابل مختلف مراجعبه منابع و 
 گیزری جهزت  و خزارجی  و داخلزی  محزی   هزای ویژگزی  مبنزای  بزر  را خزود  خزارجی ایران سیاسزت  

 ی،فرهنگز  یاسزی، مختلزف س  هزای  ینزه زم در یاز مقاومت اسزمم  یتحما بهخاص خود،  یدئولوژیکیا
واضع شش کشزور کزه   م یعرب یکشورها یاناز م. استکرده اعمم یانهخاورم منطقه کل در... و یغاتیتبل

 ،یمثلث عربستان سعود. روزه لبنان داشتند انتخا  شدند سه و یسجنگ  یانرا در جر ینقش بارزتر
 و یسزت یونیصه میز رژ یروزیز پ بزه  دیز ام با که شوندیم یبندمصر و اردن در جبهه مخالف لبنان دسته

 ماننزد  ییکشورها نهایما در کنار اپرداختند، ا یریگجبهه و لبنان با مخالفت به آنها، از تیحما و کایآمر
 یفتواها ،ینید و یغاتیتبل ک،یپلماتید و یرسم یریگموضع. کردند تیحمااز لبنان  منی وقطر  ه،یسور

 .شود یماشاره بدان که است یمواضع ازجمله...  و اعرا  جانب از صادرشده
 

 .انهیخاورم ران،یا دولت ،یعرب یهادولت اهلل،حب و سه روزه لبنان،  یس جنگ: واژگان کلیدی
 

..........................................................................................................................  
 keshavarz@shahed.ac.ir  :نویسنده مسئول. شاهداستادیار علوم سیاسی دانشگاه .  * 

 شاهد دانشگاه اسممی انقم  شناسی  جامعه ارشد کارشناسی.   
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 مقدمه

افتاد یک درگیری سزاده نبزود جنزگ     آنچه طی سی و سه روز میان رژیم صهیونیستی و لبنان اتفاق

هزا، مواضزع و نتزایج     ای کزه بزه دنبزال خزود واکزنش      ای و فرامنطقزه  بود؛ جنگی در ابعاد وسیع منطقه

های گونزاگون   با وجود جنگ. طلبد گسترده را میبنابراین ارزیابی در ابعاد . داشت همراه ای را به گسترده

هزای   رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی و همسایگان خود، جنگ سی و سزه روزه لبنزان از ویژگزی   

این جنگ به دلیزل گسزتردگی و مزدت طزوآنی آن بزه جنزگ ششزم        . فردی برخوردار است منحصربه

جنزگ ششزم بزه    . گذاشزت  طرفین برجای ای را برای ممحظه های سنگین و قابل معروف است و هبینه

 .تحوآت و ایجاد معادآت جدیدی در سطح لبنان، منطقه و جهان موجب شد

اهلل در برابزر رژیزم صهیونیسزتی، نقطزه عطفزی در       بنابراین جنگ سی و سه روزه و مقاومت حب 

و جهزان  شزود و تزیریر و تزیرراتی را در منطقزه      تحوآت و رویدادهای منطقه خاورمیانه محسو  مزی 

نزوعی دارای   های منطقزه کزه بزه    عموه بر عملکرد کشورهای جهان، مواضع دولت. است گذاشته برجای

اشتراکاتی با لبنان هستند در جریان این جنگ حائب اهمیت است، چراکه در کنار الباماتی چزون پیمزان   

سزازد؛ امنیزت    یمز  مشترک عربی و مسائل اخمقی که کشورهای عربی را در قبال کشور همسایه متعهد

کرد که این کشورها موضزع واحزدی در    ای حکم می های منطقه ملی عربی، منافع ملی مشترک و موازنه

هزا بایزد    در پرتو این البامات قانونی، اخمقی و عملزی، ایزن دولزت   . برابر رژیم صهیونیستی اتخاذ کند

منظور مقاومزت و مقابلزه بزا     به حداقل در همکاری با لبنان و پشتیبانی سیاسی و اقتصادی از این کشور

 (. -8: 807 عبده و رسولی، )آمدند  نمی دشمن صهیونیستی کوتاه

 اهمیت از لبنان روزه سه و یس جنگ قبال در منطقه هایدولت مواضع و هادیدگاه درک و بررسی

 رازمزدت د و مزدت میان در را خاورمیانه کل آینده تواندمی مسلم طور به چراکه است، برخوردار زیادی

هزای قزدرت در داخزل     تزوجهی بزر مفلفزه    شده تیریرات قابل عموه مواضع اتخاذ به. قراردهد تیریرتحت

 .گذارد می ای برجای ای و فرامنطقه کشورها و نیب در رواب  منطقه

این نوشتار بر آن است تا به این مسئله بپردازد که سیاست خارجی و مواضع دولت ایران و دولزت 

است؟ بر این داشتههمراهبال جنگ سی و سه روزه لبنان چگونه بوده و چه نتایجی را بههای عربی در ق

ها در قالب نظریه سیاست خارجی روزنزا کزه   گیری رفتاری دولتاساس پس از بررسی مختصر جهت

گیری آنهزا در  سازد، به تفکیک ابعاد مختلف موضعمیها را مشخصکلیت موضع و رویکرد این دولت
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 .شودگ سی و سه روزه لبنان بررسی میقبال جن

 نظری مبانی -الف

هزای  ها برآمده از سیاست خارجی آنهاست، بنابراین سیاست خارجی دولتازآنجاکه مواضع دولت

اسزت از  سیاست خارجی عبارت. شودمیهای سیاست خارجی تبیینها و مدلموردنظر بر اساس نظریه

گیرندگان حکومتی، که مقصود  وسیله تصمیم شده بهریبی رحطیک استراتژی یا یک رشته اعمال ازپیش

سیاسزت خزارجی   . المللی استآن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچو  منافع ملی و در محی  بین

: 830 مقتزدر،  )هزا باشزد   تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کزنش دیگزر دولزت   می

خارجی به اقدامات یزک دولزت در قبزال محزی  خزارجی و       هالستی در تعریف سیاست(.  8 - 8 

هزا  پردازد و سیاست خارجی را دربرگیرنده مقاصد و ارزششرای  داخلی مفرر بر اقدامات یادشده می

دهنزد  میگیرند این عمل را بدان دلیل انجاممیداند، به نظر او کسانی که از سوی یک جامعه تصمیممی

کنند و یا قواعد و ساختارها را کزه بزه یزک    سازند یا آن راحفظگرگونکه محی  داخلی و خارجی را د

 (. 8: 898 هالستی، )کنند  شود تنظیممجموعه خاص رواب  مربوط می

در این زمینه روزنا با عنایت به پیوند میان محی  داخل و خارج به انواع متغیرهای مزفرر در شزکل  

عنزوان عوامزل شزکل   برد که بزه میز متغیرها را ناماست و پنج دسته ا کرده گیری سیاست خارجی توجه

های فزردی رهبزران، متغیزر    متغیر ویژگی: اند از اند که عبارت دهنده رفتارها در سیاست خارجی مطرح

 (.443: 801 قاسمی، )نقشی، متغیر حکومتی، متغیر اجتماعی و متغیر سیستمی 

رتباط میزان محزی  و سیاسزت خزارجی     کردن ا وی سعی در دستیابی به مفهوم مناسب برای برقرار

دانسزتن اینکزه   . سزازی نیسزت  بندی به معنای مفهومصرف دسته. بهترین اببار، مفهوم تغییر است. دارد

اسزت،  شزده محی  خارجی یک جامعه از سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیرونی تشکیل

 .دهد، نخواهدبودپاسخ به معنی دانستن اینکه چگونه آن جامعه ممکن است به آنها

ها و نیزب  تغییر نیب با توجه به تغییرات ایجادشده در مقامات و مستخدمان، رهبران حکومتی و نقش

حال تغییر در جامعه و محی  آن ممکن است بسیار زیاد و یزا کزم باشزد و    . شودگیری میمحی  اندازه

حزال هزر دو   . کننزد  میبندیا کم دستهصورت زیاد یبدین ترتیب وی تغییرات را برحسب میبان آنها به

افتد و بزه ایزن ترتیزب چهزار نزوع اساسزی از چهزارچو         تواند در داخل یا خارج اتفاقنوع تغییر می

 .دهدمیآید که هریک به سیاست خارجی متمایبی شکلوجودمی محیطی به
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 یخارج استیس رفتار یالگوها -1

ی متفاوت از رفتار سیاست خارجی تشزخیص با توجه به چهار نوع چهارچو  محیطی چهار الگو

 :شودمی   عادی، سرزنده، با تدبیر و متشنج نامیده: ترتیبشود که بهمیداده

 یعاد یالگو -1-1

بزودن  دارد که در آن درجه تغییر و تحوآت داخلی و خارجی کم اسزت و بزا کزم   به شرایطی اشاره

شدن با امور داخلی ها برای مواجهمره حکومتگیری روزتغییرات داخلی و خارجی، فرایندهای تصمیم

ترین پاسخ به تقاضزاهای داخلزی و   رتبه به تدبیر درباره مناسبهای عالیمقام. کند میو خارجی کفایت

 .ندارند فشارهای خارجی نیازی

 ریتدب با یالگو -1-2

ات خزارجی  پاسخ به شرایطی است که تغییرات داخلی در سطح پایین است و اما در مقابزل تغییزر  

تواننزد بزه  هزای مربزوط مزی   بسیار باآست و به سبب عدم تحمیل تقاضاهای داخلی بر حکومت، مقام

 .کنند صورت دقیقی نحوه کنش در برابر تغییرات خارجی را بررسی

 سرزنده یالگو -1-3

رود که تغییر و تحوآت داخلزی زیزاد و   کارمیبرای توصیف رفتار سیاست خارجی در شرایطی به

سزبب درجزه بزاآی تغییزر در داخزل بزه تقاضزاهایی        یرات و تحوآت خارجی پایین است و بدینتغی

کزردن آن بزا سزاختارهای اساسزی      های مربوط بایستی برای تغییر محی  و سازگارشود که مقام منجرمی

 .کنند جامعه، سریع و با توان کافی عمل

 متشنج یالگو -1-4

خارجی در سطح باآیی قراردارند و رهبزران حکزومتی    شرایطی است که در آن تغییرات داخلی و

ایزن الگزو خزود    . طور سریع به تقاضاهای داخلی و فشارهای خارجی پاسزخ مناسزب دهنزد    بایستی به

 (.444-448: 807 قاسمی، )المللی است سرچشمه اولیه تنش در سیستم بین

این چهار نوع رفتار شکل بر این اساس، در صورت برقراری ارتباط میان دو محی  داخل و خارج
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گیرد که با عنایت به عنصر شدت تغییر در هر دو سطح داخلی و خارجی آنها را به شکل زیزر مزی  می

 :دادنشانتوان

 خارجی سیاست محیطی چارچوب -1 جدول

 خارجی تغییرات

ت
را

غیی
ت

 
ی

خل
دا

 

  زیاد کم

اد متشنج سرزنده
زی

 

 کم باتدبیر عادی

 (449 :1933 قاسمی،: )منبع

المللزی محصزول محزی     گیری کشورها در حوزه سیاست خارجی و رواب  بزین طور کلی سمتبه

های خاص خود محی  مذکور با ویژگی. کند می راهبردی است که در درون آن به کنش راهبردی اقدام

ازجمله ویژگی کلی چنین محیطی ربزات راهبزردی در   . کند مینوع الگوی رفتاری کشورها را مشخص

گیزری سیاسزت   گیزرد کزه سزمت   مزی مدل سیاست خارجی بر اساس این فرض شکل. ون آن استدر

 .الملل محصول تعامل دو محی  داخلی و خارجی استخارجی کشورها در عرصه رواب  بین

. شزوند الملزل محسزو  مزی   درحقیقت الگوهای رفتاری از متغیرهای مهم در سیسزتم روابز  بزین   

گیزری  انزد؟ در سزیر شزکل    گیزری الگوهزای رفتزاری کزدام    علل شکل بنابراین این سفال مهم است که

الگوهای رفتاری، پیوند بین سطوح خرد و کمن از متغیرهای مهم و مورد توجه اسزت کزه مزی توانزد     

 .کند ها را تشریحسازی دولتنحوه تصمیم

حاصزل ربزاتی اسزتراتژیک   از پیوند و کنش متقابل بین محی  داخلی و خارجی نوعی ربات یزا بزی  

بینیزد کزه وقتزی رفتزار      در این شکل به خوبی مزی . استشدهدادهنشان  خواهدشد که در شکل شماره 

ربزات باشزد، نزوعی الگزوی رفتزاری وابسزته       استراتژیکی ناشی از محی  داخلی و خارجی کشورها بی

د و یزا  باشزمان ناآرامی و آشو  وجودداشتهزمانی که در محی  داخل و خارج هم. خواهدگرفتشکل

. بنددباشد، این الگوی رفتاری نقش میرباتی و ناآرامی فق  در محی  داخل وجودداشتهحتی حالت بی
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زمزان و یزا باربزاتی حزداقل در محزی  داخلزی       طور هم اما زمانی که آرامش نسبی در داخل و خارج به

خواهدشد که نتیجه لوجودآید و میبان تغییرات و فشارهای وارده اندک باشد ربات استراتژیک حاص به

 .گذاری با ربات خواهدبوداین استراتژی سیاست

 خارجی سیاست استراتژیک محیط -1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارنده: منبع

 خارجی سیاست رفتارهای -2

رسد که با توجه به دو محی  داخزل و خزارج و پیونزد میزان آنهزا،      میروزنا سرانجام به این نتیجه

داد که توان تشخیصالملل میجی را از طرف بازیگران صحنه سیاست بینچهار نوع رفتار انطباقی خار

 :اند از عبارت

  مندانهتیرضا انطباق -2-1

یافتزه و در نتیجزه در چنزین    وقتی است که تقاضاهای خارجی بیش از تقاضاهای داخلی حساسیت

 .دهدیمنیست، خشنودانه تن به انطباقموقعیتی چون واحد مذکور با خطر داخلی مواجه

 انهیانگرایطغ انطباق -2-2

در چنزین موقعیزت اقزدام    . یابزد مزی هنگامی است که تقاضای داخلی بزر تقاضزای خزارجی تقزدم    

 .شود گرایانه فق  صرف حفظ ساختارهای ضروری نظام می   انطباق

 محی  خارجی

 ربات بی

 ربات بی

 ربات با

 باربات

 ربات بی

 ربات با

 ربات بی

 ربات با

 (متشنج)ربات  محی  بی

 (باتدبیر)محی  باربات 

 (سرزنده)ربات  محی  بی

 (عادی)محی  باربات 

 تعامل دو محی  محی  داخلی
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 محافظتی انطباق -2-3

د؛ ایزن وضزعیت   یابنمیکه هر دو دسته از تقاضاهای داخلی و خارجی در حدی گسترده حساسیت

 .گیردمشخصه بیشتر اجتماعاتی است که دامنه حوادرشان تمامی جوانب زندگی را دربرمی

 ییارتقا انطباق -2-4

که هر دو نوع تقاضاهای داخلی و خزارجی از حساسزیت خاصزی برخزوردار نیسزتند و در اینجزا       

بزه نیازهزای سیسزتم     گزویی بیننزد کزه سزناریوهای آزم را بزرای پاسزخ     سیاستگذاران خود را قزادرمی 

 (.443-444: 800 قاسمی، )کنند  ترسیم

های داخل و خزارج کشزورهای مزورد مطالعزه، ایزن      توان با تشریح محی بر این مبنا به خوبی می

بر مبنای . تحقیق سیاست خارجی و فرایند سیاستگذاری آنها را در قبال جنگ سی و سه روزه دریافت

سیاست خارجی هر دسته از کشورها در قسمت مربوط به خزود  گیری و این کلیت نظری نحوه تصمیم

 .یابدهای محی  داخلی و خارجی آنها کاربست میبررسی و پس از تشریح ویژگی

 خاورمیانه ایمنطقه سیستم مدل و ای منطقه شبکه نظریه -3

هزای  شزبکه . پزذیر نیسزت  ای امکانمدل تحلیل منطقه خاورمیانه بدون توجه به نظریه شبکه منطقه

ای مراتبزی و چرخزه  یافته، تصادفی، فاقد معیار، سلسلهگانه سامان های پنجنهای در گوژئوپلیتیکی منطقه

حزوزه خلزیج فزارس شزامل کشزورهای ایزران، عزراق،        (. 88 - 8 : 809 قاسزمی،  )شزوند  طرح می

،  امزارات متحزده عربزی، بحزرین، عربسزتان سزعودی      )کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 

جواری جغرافیایی استراتژیک با عربسزتان و  طور یمن است که دارای همو همین( عمان، قطر و کویت

در حوزه خلیج فزارس دو بخزش مرکزب و پیرامزون قابزل تشزخیص       (. 19: 807 قاسمی، )عمان است 

بخش مرکبی شامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، و از سزوی دیگزر ایزران و    . است

هزایی از  دهنده بخش پیرامونی حوزه تابع خلیج فارس هستند که درعمل به علزت ویژگزی  عراق شکل

اند، ولی به دلیزل جغرافیزایی، در سیسزتم تزابع دارای نقزش بزوده و درجزه        بخش مرکبی حذف شده

ای از سزوی دیگزر شزامات حزوزه    (. 48:  80 قاسمی، )ای بسیار باآست اررگذاری آنها بر نظم منطقه

که خاورمیانه و شامل سوریه، اردن، مصر و لبنان است که البتزه در معزرض خطزر مسزتقیم     دیگر از شب

اهلل را نیزب  براین رژیم، بازیگران غیردولتی ساف، حماس و حزب  رژیم صهیونیستی قرارداشته و عموه
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  (.11: 807 قاسمی، ) گیرد دربرمی

 شزبکه  تزابع  حزوزه  قالزب  در ایمنطقزه  مسزائل  درباره سیبرنتیک نظریه از استفاده با رسدنظرمیبه

 داخلی محی  سطح دو در مدلی چنین. کردفراهم حاضر پژوهش تحلیل برای را مدلی بتوان خاورمیانه

 مهم آنچه اما وجودآید، به است ممکن هاسیستم همه در هاییمحی  چنین. شودمیدادهنشان خارجی و

کزارایی ایزن    صزورت  در. است آن دهندهضیحتو سیبرنتیک نظریه که است سیستم کنترلی بخش است

 برخزورد  برخزورد،  و تعزارض  هزای زمینه وجود با و قرارگرفته کنترل تحت مختلف هایمحی  بخش

 ممکزن  کزامما  برخوردهزا  و تعارضزات  بزروز  کنترلی، بخش ناکارایی صورت در اما. نخواهدافتاداتفاق

آمیزب   رفتارهزای تبعزی    از جلزوگیری  برای هخاورمیان حوزه که دهدمیتوضیح سیبرنتیک نظریه. است

 -  قوا؛ موازنه مکانیبم - : است قسم دو بر هامکانیبم این. کنداستفاده کنندهکنترل هایمکانیبم از باید

 باشدنداشتهکارایی قوا توازن سیستم اگر. سیستم از خارج گرمداخله هایقدرت از استفاده هایمکانیبم

  .خواهدکردتحمیل سیستم به را خود جهانی هایدرتق دخالت مکانیبم آنگاه

شزود سیاسزت خزارجی کشزورهای صزاحب      نامه تمش میهای فوق در این پایانبا توجه به بحث

شزدن سیاسزت خزارجی    به این ترتیب با روشن. موضع در خمل جنگ سی و سه روزه مشخص شود

بزر اسزاس   . خواهدشزد ه روزه تبیزین گیری متفاوت در برابر جنگ سی و سز این کشورها، دآیل موضع

مدل تبیینی روزنا سیاست خارجی هر کشور برآیند عوامل و متغیرهای محی  داخلی و محی  خارجی 

  .آن کشور است

 خارجی سیاست در رفتاری الگوهای گیریشکل. 2 شکل

 

 

 

 

 

 

 
        

 نگارنده: منبع

متغیرهای 
 خارجی

 سیاست خارجی عادی

 سیاست خارجی باتدبیر

 سیاست خارجی سرزنده

 سیاست خارجی متشنج

متغیرهای 
 داخلی

 ارتقایی

 رفتار انطباقی

 رفتار انطباقی

 رفتار انطباقی

 رفتار انطباقی

 رضایتمندانه

 طغیانگرانه

 محافظتی

الگوی 
 باربات

الگوی 
 ربات بی

گیری  شکل
الگوهای 
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ی، سززاختارهای جمعیتززی، مسززائل  متغیرهززای داخلززی از متغیرهززای ژئززوپلیتیکی، ژئواسززتراتژیک 

عوامزل محزی  خزارجی نیزب     . شود می ایدئولوژیکی و فرهنگی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی تشکیل

: شزود  مزی  داده شرح 8ای است و بر اساس شکل  های منطقه المللی و سیستم شامل فشارهای سیستم بین

حوزه خلیج فارس شزامل  . است دهدر این شکل دو حوزه خلیج فارس و شامات از شبکه خاورمیانه آم

بخش مرکزبی شزامل کشزورهای عربسزتان، امزارات، بحزرین،       . بخش مرکبی و بخش پیرامونی است

. بخش پیرامونی شامل دو کشور ایران و عراق و همچنین کشور یمزن اسزت  . کویت، قطر، عمان است

گری هژمونیزک در   مداخلهای، دو سیستم موازنه قوا و سیستم  دهنده به نظم و امنیت منطقه عامل شکل

گری در منطقزه   ای ناکارآمد شود، هژمون فرصت مداخله هرگاه سیستم موازنه قوای منطقه. منطقه است

حسزین   موازنه قوا در ابتدا و قبل از سقوط صدام. کند برای تیمین نظم و امنیت موردنظر خود را پیدامی

سقوط صدام، کشورهای مرکب در ارر احسزاس   پس از. شد از طریق موازنه میان ایران و عراق انجام می

گری مستقیم قدرت هژمونیک، یعنی ایاآت متحزده را در منطقزه    عدم امنیت، فرصت حضور و مداخله

 .نخورد پدیدآوردند تا نظم و امنیت موردنظر آنها به نفع ایران برهم

حزوزه شزامل    کشورهای مرکبی این. های مرکبی و پیرامونی است حوزه شامات نیب دارای قسمت

اهلل نیزب نقزش خزود را در     بازیگران غیردولتی فتح، حمزاس و حزب   . مصر، اردن، سوریه و لبنان است

رژیم صهیونیستی پیرامون این مرکب قرارگرفته و با داشتن اتحاد استراتژیک با قزدرت  . کنند مرکب ایفامی

بعزد از  . اسزت  ای شزده  نطقزه ای تبدیل به قدرت م هژمونیک، یعنی ایاآت متحده و داشتن سمح هسته

. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موازنه قدرت در منطقه شامات به نفع رژیزم صهیونیسزتی تغییرکزرد   

در . کزرد  مزی  کرده و موازنه قوا را میان طرفین حفظ قبل از آن اتحاد جماهیر شوروی از سوریه حمایت

ای خزود بزا سزوریه و حمایزت از     هز  میمدی ایران از طریق گسترش همکزاری  888 و 778 های  دهه

عنوان حلقزه پیونزد میزان     داده و به اهلل و حماس عمق استراتژیک خود را تا منطقه شامات افبایش حب 

هزای   حوزه خلیج فارس و حوزه شامات مطرح شد و به این ترتیب موازنه قوا تا حدودی به نفع گروه

اهلل به خاطر بازگردانزدن   نیستی با حب جنگ سی وسه روزه رژیم صهیو. مقاومت و سوریه برقرار شد

 .زدن موازنه به نفع رژیم صهیونیستی بود قدرت ایران به منطقه خلیج فارس و برهم
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 روزه سه و سی جنگ به نسبت ایران دولت خارجی سیاست -ب

 روزه سه و یس جنگ ۀدور در رانیا دولت یخارج استیس مدل -1

 رانیا یداخل طیمح یها یژگیو -1-1

فردی را داراسزت کزه سیاسزت     های منحصربه از نظر موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ویژگی ایران

گستردگی قلمرو جغرافیزایی، کثزرت جمعیزت، دارابزودن موقزع      . دهد تیریر قرارمی خارجی آن را تحت

فرهنگ، تمزدن و تزاریخ دیرینزه    . است ای جایگاه برتری به آن بخشیده راهبردی دریایی، زمینی و تنگه

آفرین در تاریخ و تمدن جهانی و انسانی موجب تزیریر   عنوان یک کشور و ملت باستانی و نقش ران بهای

بزراین   عزموه (.  8 : 800 دهقانی فیروزآبادی، )شود  عمیق عوامل فرهنگی در سیاست خارجی آن می

هایی از  گیری سیاست خارجی خود را بر اساس نشانه دولت ایران با توجه به ایدئولوژی اسممی جهت

دهزی، و   نزه غربزی سزازمان    –الملل و سیاست نه شرقی به وضع موجود نظام بین تجدیدنظرطلبی نسبت

 (.0  : 800 دهقانی فیروزآبادی، )است  کرده گرایی را تقویت فرهنگ مقاومت

های سیستم سیاسزی و عامزل قزدرت     توان به ویژگی از دیگر عوامل بارباتی محی  داخلی ایران می

عنزوان   ایران با داشتن جمعیتی دو برابر مجموع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بزه . کرد اشاره

گیزری از   وجود نیروهای مسلح کارآزموده نظزامی و قابلیزت بهزره   . شود می یک قدرت منطقه محسو 

صزفوی همزامی،   )آیزد   می حسا  بسیج مردمی و ساخت انواع تجهیبات نظامی جب قدرت ملی ایران به

افبون بر قدرت داخلی، دولت ایران در زمان جنگ سزی و سزه روزه بزا معضزل داخلزی      . (10: 809 

 .است خاصی که امنیت ملی را تهدیدکند روبرونبوده و ربات داخلی حکمفرما بوده

 رانیا یخارج طیمح یها یژگیو -1-2

المللی  بین شدن در منطقه استراتژیکی خلیج فارس دائماا تحت فشارهای سیستمیک ایران به دلیل واقع

المللی بر ایران فشار حاصله از ساخت  ترین فشار سیستمی خارجی در سطح بین مهم. ای قراردارد و منطقه

ای نیب ایران دارای  از بعد منطقه. الملل به محوریت ایاآت متحده آمریکاست کنترلی موجود در سیستم بین

ای خلیج فارس و  ان با دو سیستم تابعه منطقهزم صورت هم جایگاه ژئوپلیتیکی بسیار مهمی است؛ چراکه به

ای است که پیوندی  ها به گونه در سیستم تابعه خلیج فارس شرای  و زمینه. شامات در ارتباط است

کند  می ای آن فراهم الملل و کارگبار اصلی آن، یعنی ایاآت متحده و نظم منطقه مستحکم میان سیستم بین

 (.48:  80 قاسمی، )ری تهدیدهای مختلفی باشد گی ساز شکل تواند سبب که خود می
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 روزه سه و سی جنگ دوره در شامات و فارس خلیج های حوزه ای منطقه کنترل سیستم ساخت -3 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 نگارنده: منبع
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ایران در دوران جنگ سی و سه روزه در محی  عملیاتی سیاست خزارجی خزود بزا نزوعی فشزار      

تهدیزدهای سیسزتمی مختلزف،    . است المللی و سیستمی روبروبوده ی عمده از جانب محی  بینساختار

ای و یزا   جزوار منطقزه   های تخاصمی و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم از طریزق واحزدهای هزم    کنش

عنزوان   الملل به محوریت آمریکا به جهانی، و نیب فشارهای ناشی از بافت کنترلی موجود در سیستم بین

ربزاتی در محزی  خزارجی ایزران      نوعی به فشار ساختاری و بزی  ت هژمون در برابر ایران، همگی بهقدر

 .است منجرشده

 و سه روزه یجنگ س دوره در ایران خارجی سیاست مدل -1-3

با توجه به مطالب فوق تغییراتِ داخلی در ایران در دوره جنگ سی و سه روزه، در سطحی پزایین  

ربزات   ولی در مقابل فشارهای خارجی در سطحی باآ و محی  خارجی بی. دو محی  داخلی باربات بو

 .گیرد می مطابق با نظریه این مقاله در چنین شرایطی الگوی سیاست خارجی با تدبیر شکل. بود

گیرد، یعنی آنکزه در چنزین    در سیاست با تدبیر انتظار آن است که رفتار انطباقی رضایتمندانه شکل

گرفته و دولت به نحو رضایتمندانه به انطباق بزا محزی  خزارجی     ری مستقل شکلموقعیتی الگوی رفتا

شود تا ایران اسممی نظزم   می باعث« های ایدئولوژیکی ارزش»دهد، اما درباره ایران دخالت متغیر  می تن

درخصوص سیاست خزارجی  . موجود جهانی را قبول نداشته و به نحو رضایتمندانه با آن همسو نشود

توان چنین ابرازنظرکرد که تعامل میان متغیر فشزارهای محزی  خزارجی و متغیزر      سممی میجمهوری ا

شده که سیاست، با تزدبیر و   آن های ایدئولوژیکی باعث فشارهای محی  داخلی و همچنین متغیر ارزش

هزای انقزم  اسزممی     هزای محزی  خزارجی بزا ارزش     الگوی رفتاری، مستقل باشد، اما چزون ارزش 

 .ندهد ست، به انطباق با فشارهای محی  خارجی تنناسازگار ا

در چنین شرایطی به جای الگوی رفتاری انطباق رضایتمندانه، الگوی رفتاری انطبزاق طغیانگرایانزه   

هزا،   است که مکانیبم و سازوکاری برای سازش میزان منزافع و اصزول از یزک سزو و تزوان       گرفته شکل

تزر، الگزوی رفتزاری انطبزاق      بزه عبزارتی روشزن   . اسزت ها از سوی دیگر  پذیری ها و آسیب محدودیت

هایی است که جنبه تغییزر وضزع موجزود را     طغیانگرایانه در راستای دستیابی به اصول، اهداف و آرمان

شود که سیاست خزارجی ایزران معطزوف بزه      های ایدئولوژیکی باعث آن می متغیر ارزش. درخوددارند

 .های هژمون باشد تغییر خارج و در نتیجه مخالفت با سیاست

هزای   گیزری ایزران در برابزر لبنزان و ابعزاد و جنبزه       خوبی نحوه موضع بر اساس این مبانی نظری به
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ای از  هزای موافزق منطقزه    در همین راستا دولت ایران حمایت از قدرت. مختلف آن قابل بررسی است

صهیونیسزتی را سزرلوحه   پیمانزان آن ازجملزه رژیزم     اهلل و مبارزه با هژمونی آمریکا و هزم  جمله حب 

 .است های خود قرارداده گذاری ها و سیاست برنامه

 

  رفتاری الگوی گیری شکل و ایران دولت خارجی و داخلی محیط میان رابطه -2جدول 

 لبنان روزه سه و سی جنگ در

 دولت                     

 محیط
 سیاست خارجی کشور ایران

 باربات محی  داخلی

 ربات بی  محی  خارجی

 باتدبیر نتیجه

 نگارنده: منبع

 

 

  ایران خارجی سیاست در طغیانگرایانه انطباق رفتاری الگوی گیری شکل مدل -4شکل

 روزه سه و سی جنگ دوره در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارنده: منبع

گیری رفتار  شکل

انطباق 

 طغیانگرانه

های  ارزش

 ایدئولوژیکی

متغیرهای 

 خارجی

سیاست خارجی 

          معطوف به

 تغییر خارج

متغیرهای  

 داخلی
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 روزه سه و سی جنگ به نسبت ایران دولت سیاسی مواضع -2

 ای و تبلیغاتی گیری رسانه موضع -2-1

 شنیداری و دیداری نوشتاری، های رسانه -2-1-1

رود، در  شمارمی المللی به ها اببار قدرتمند تیریرگذاری در عرصه بین ها در دنیایی که آن نقش رسانه

دهزی افکزار عمزومی بزیش از پزیش       تبلیغات مختلف بازرگانی، سیاسی و فرهنگی و در نتیجزه شزکل  

گیزری   ر جهزان معاصزر، نقشزی اساسزی در جهزت     ای اسزت کزه د   افکار عمومی پدیده. آید می چشم به

عمیزدی،  . )کننزد  ای و جهزانی ایفزامی   های اجتماعی، ملی، منطقه ها و دگرگونی ها، تغییر و تحول دولت

 809 :81.) 

های گوناگون در کنار اینکزه ابزبار انتقزال پیزام هسزتند، اگزر در زمزان انتقزال پیزام،           بنابراین رسانه

شزوند کزه تخریزب، تضزعیف و یزا       بزه ابزبار قزدرت تبزدیل مزی     باشزند   گیزری خاصزی داشزته    جهت

هزای گونزاگون    هزای دولزت   در همین راستا در جریان جنگ سی و سه روزه نیب رسانه. کنند می تقویت

هزای جزاری    ازجمله ایران در خصوص آگاهی افکزار عمزومی بزه انتقزال اخبزار، رویزدادها و جریزان       

آوارخوانزدن سزکوت    گ و ارتباطات اسزممی ضزمن شزرم   در این راستا رئیس سازمان فرهن .پرداختند

انصزاف اسزمم را    سید حسزن نصزراهلل بزه   »: المللی در قبال ادامه تجاوز به لبنان اظهارداشت مجامع بین

« شزدن فرهنزگ مقاومزت اسزت     داد، این مقاومت لبنزان زنزده   آبرومندکرد، انسانیت و مقاومت را نشان

بیزژن نوبزاوه،   (. 803 /87/83سزه روزه؛ هجزدهمین روز،    سایت شهید آوینی، روزشمار جنگ سی و)

اهلل بسزیار بزبرا اسزت و نتیجزه      ی حب دستاورد مقاومت اسمم: خبرنگار پرسابقه صدا و سیما افبود

اهلل  مقاومت اسممی حب : وی تیکیدکرد. اهلل، رژِم صهیونیستی نابود است هرچه باشد با مقاومت حب 

اهلل امزروز قزدرت جهزان اسزمم اسزت       اینک همان اندیشزه انقزم  اسزممی اسزت و قزدرت حزب       

 (.803 خبرگباری ایسنا، )

کزردن   اهلل و مقاومت آن و جهانی ایران در حمایت و همراهی با حب  ها، گونه فعالیت بر این  عموه

اهلل و لبنزان پیرامزون    های سینمایی و مستندهایی با همکاری حب  اهلل به تهیه فیلم ایثار و شهادت حب 

توان اکزران فزیلم سزی و سزه روز بزه کزارگردانی        برای مثال می. است کرده جنگ سی و سه روزه اقدام

توان به مستند داستانی شمشزیر و اژدهزای محمدرضزا     همچنین می. برد ر بیروت را نامجمال شورجه د

کرد که با موضع جنگ سی و سه روزه، به اهداف فعلی و آینده انقزم  اسزممی ایزران     اسمملو اشاره
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هزا، نبدیکزی اهزداف و     اینگونزه فعالیزت  (.  87 / 8/ 8سایت خبری تحلیلی عصر ایران، )پردازد  می

 .گذارد می نمایش اهلل را به های فرهنگی جمهوری اسممی ایران و حب  فعالیت

 علما و دینی های سازمان -2-1-2

اهلل و مزردم مظلزوم لبنزان     مراجع و روحانیون ایران به طرق گونزاگون حمایزت خزود را از حزب     

هزا در آگزاهی و    گیری گونه موضع این. کردند داشتند و از این طریق با جامعه شیعی ابراز همدردی اعمم

سزاختن اقشزار مختلزف مزردم بزا       عموه در همراه داشته و به سبایی دهی به افکار عمومی  نقش به شکل

 .مظلومان و مستضعفان مثمررمر بود

امروز مسئله لبنان، نه تنها موضوعی شیعی و اسممی، که مسئله : اهلل مکارم شیرازی تیکیدکردند آیت

. ناپزذیر اسزت   هزا جبزران   تی در برابر این تجاوز آشکار به حقوق انسانتفاو جهانی و انسانی است و بی

اگر مظلومیت و تنهزایی مزردم لبنزان و فلسزطین در برابزر حمزمت وحشزیانه اسزرائیل         »: ایشان گفتند

 .«کنند می یابد علمای اعمم، به صدور حکم جهاد دفاعی علیه اسرائیل توجه ادامه

اهلل را مقاومت تمام اسمم در برابر کفر دانسته و مقاومزت   حب  اهلل فاضل لنکرانی نیب مقاومت آیت

سایت شزهید آوینزی، روزشزمار    )دانستند ( ع)کننده مقاومت حضرت علی  اهلل را تداعی نیروهای حب 

گیری مراجع و آیات عظزام در   گونه موضع این(. 803 /88/83جنگ سی و سه روزه؛ سیبدهمین روز، 

 .اهلل بود شد که بیانگر همراهی علما با حب  می وضوح مشاهدهدوره جنگ سی و سه روزه به 

 گیری سیاسی و دیپلماتیك موضع -2-2

 یو رهبر یهای حکومت ها و سیاست دیدگاه -2-2-1

کرده و تجاوزات رژیزم صهیونیسزتی بزه لبنزان را      مقامات ایرانی همواره از مقاومت اسممی تجلیل

بزا  . کزرد  ستین کشوری بزود کزه رژیزم صهیونیسزتی را محکزوم     در این بحران ایران نخ. کنند می محکوم

ایزران در چزارچو    . شکست سفر دیپلماتیک رایس به منطقزه تحزرک دیپلماتیزک ایزران بیشزتر شزد      

اهلل و لبنان در تمش بود با رایبنزی کشزورهای مهزم منطقزه      های سیاسی و دیپلماتیک از حب  حمایت

اهلل از وضزعیت   بزرداری مخالفزان و منتقزدان خزارجی حزب       نظیر مصر، عربستان و ترکیه مانع از بهره

 (.40 : 809 انوشه،)شود   98 بس و نحوه اجرای قطعنامه  موجود در حوزه مذاکرات مربوط به آتش

ای در  اهلل خامنزه  در این راستا، مقامات ایرانی سخنان زیادی گفتنزد، ازجملزه رهبزر انقزم ، آیزت     
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اهلل مانع تحقق رؤیای صهیونیستی در ایجزاد آشزو  و    رومند حب بازوان نی»: تمجید از مقاومت گفت

داننزد و زمزانی کزه کشزتار      ایشان رژیزم صهیونیسزتی را غزده سزرطانی و منحزوس مزی      . «ناآرامی شد

ای طزوآنی آن را بزه شزدت     پیوست، با صدور بیانیه وقوع به( میمدی 881 ژوئیه  88)جنایتکارانه قانا 

کردنزد و افبودنزد آنچزه در لبنزان      درپی نظامیان اسرائیلی توصیف یات پیجنا محکوم و یکی از سلسله

ای کزه   کرد و پرده از چهره طرح خاورمیانزه  افتاد ماهیت حقوق بشری آمریکا را برای همه روشن اتفاق

اهلل امزروز   اهلل نیب گفتنزد حزب    ای درباره حب  اهلل خامنه آیت. آمریکا به دنبال تحقق آن است برداشت

 (.487: 807 مسعد، )های منطقه است  دم دفاع از امت اسممی و تمام ملتخ  مق

مجازات  ی،بس فور آتش یجنگ را در برقرار ینا حل راه یران،جمهور ا یسنژاد رئ یاحمد محمود

و حفظ عزبت و   ینسنگ یاه و بازگرداندن حقوق مردم لبنان، جبران خسارت یعذرخواه یتکاران،جنا

 سیرئز  (.  4: 807 همزان،  ) داننزد  مزی کشزور   یزن ا یشناختن مقاومت مردم یترسم کرامت آنان و به

 اتیقبال جنا در یعرب یاز کشورها یبرخ یتفاوت یسف از بیبا ابراز ت بین وقت یاسمم یمجلس شورا

راجزع بزه   را  یاسزمم  یمجزالس کشزورها   حیصزر  یرگی موضع لبنان، و نیدر فلسط یستیونیصه میرژ

 هجوم برابر در مانیا یرویملت لبنان با ن: افبود یو. خواستار شد یستینیصهو میرژ انهیعملکرد وحش

 روز، نیچهزاردهم  ؛و سه روزه یروزشمار جنگ س ،ینیآو دیشه تیسا)است  ستادهیا لیاسرائ گسترده

 (.803  مرداد 4

دادن به جنگ سی و سه  برای پایان  98 در سی و سومین روز مقاومت و با اعمم اجرای قطعنامه 

. دادنزد  هایی را نشان که مفاد آن بیشتر متمایل به منافع اسرائیل بود مقامات ایرانی واکنش وزه ازآنجاییر

قطعنامه اخیر شورای امنیت راه فراری بزرای  »: کرد پرویب داوودی معاون اول وقت رئیس جمهور اعمم

ی وزارت امزور خارجزه   سزخنگو . «اهلل لبنان بود های پیاپی در برابر حب  رژیم صهیونیستی از شکست

را مربوط به مردم و دولت لبنان دانست که باید دربزاره آن اظهزارنظر و     98 وقت کشورمان قطعنامه 

 (.803 مرداد  8 همان؛ سی و سومین روز، )« این قطعنامه نامتوازن است»: کنند، اما گفت گیری تصمیم

یدی برای صزلح و امنیزت منطقزه    وزیر امور خارجه وقت ایران تجاوزات رژیم صهیونیستی را تهد

حال به انجام اصمحات در قطعنامه شورای امنیت  داند و درعین دانسته و توقف آن را آزم و حتمی می

سزویه صادرشزده و بیشزتر در تزیمین منزافع رژیزم        درباره جنگ لبنان معتقزد اسزت چزون کزامما یزک     

تزوان گفزت مقامزات     مجمزوع مزی   در(. 803 مزرداد     همان؛ سی و دومین روز، )صهیونیستی است 

 .کردند ، و آن را محکوم جمهوری اسممی ایران از همان ابتدا عدم رضایت خود از جنگ را اعمم
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 های سیاسی ها و کنفرانس برگزاری نشست -2-2-2

 کزه  مزالبی  در اسزممی  کنفزرانس  سزازمان  اجمس در شرکت با ایران، جمهور رئیس نژاد، احمدی

 اسزرائیل  و اعزرا   نزباع  کزه  گفت و کرد اعمم را خود موضع شد، تشکیل  نگج شروع از بعد اندکی

 برقزرار  بزس  آتزش  بایزد  کزار  این از قبل افبود وی. صهیونیستی رژیم کامل نابودی مگر ندارد، حلی راه

 .شود

اهلل و بررسی ابعاد مختلف جنگ سزی و   های سیاسی ایران نیب در حمایت از حب  احبا  و تشکل

المللزی   هزای بزین   در مرکب همزایش « حمایت احبا  از مقاومت در لبنان و فلسطین»ش سه روزه همای

ایزن اجزمس در   . صدا و سیما را برگبار، و بر پشتیبانی قاطع خود از مقاومت و مردم لبنان تیکیدکردند

هزا و محاکمزه    ای برای رسیدگی به جنایزات صهیونیسزت   قطعنامه پایانی خود با تیکید بر تشکیل کمیته

همچنززین در تززاریخ دوشززنبه (.  : 803 /83/  روزنامززه کیهززان، )داد  وامززل آن بززه کززار خززود پایززانع

بزا  « ای و جهزانی  تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان؛ پیامدهای منطقزه »المللی  همایش بین 803 /1/83 

رت المللزی وزا  حضور پنجاه متفکر و اندیشمند از سی کشور جهان در دفتر مطالعزات سیاسزی و بزین   

 .امور خارجه برگبار شد

وزیر امور خارجه وقت ایران نیب پس از ورود به بیروت و دیدار و گفت وگوی جداگانه با رئزیس  

جمهور، رئیس مجلس، نخست وزیر و همتای لبنانی خود و شرکت در دو کنفرانس خبری مشترک بر 

وی در . نزان تیکیزد کزرد   تداوم حمایت جمهوری اسممی ایران از جنبش مقاومت حب  اهلل و ملزت لب 

دیدار با نخست وزیر وقت لبنان، ففاد سنیوره، حمایت ایران را از برخزی بنزدهای هفزت گانزه طزرح      

دولت سنیوره اعمم کرد؛ از جمله آتش بس فزوری و بزی قیزد و شزرط، مبادلزه ی اسزرا و بازگشزت        

  (.  4: 807 مسعد، )کرد اما  برخی نکات مربوط به نیروهای بین المللی ابراز نارضایتی . آوارگان

 نظامی و مالی های کمك ارائه -2-2-3

بایزد  . اسزت  های مالی و اقتصادی به لبنان و شیعیان این منطقه داشزته  دولت ایران همواره مساعدت

هزا در لبنزان سزودآوری و منفعزت اقتصزادی       گزذاری  ها و سزرمایه  گونه کمک گفت هدف ایران از این

های مزالی و غیرمزالی بعزد از جنزگ داخلزی بزه        توجهی از کمک دار قابلگونه که مق است؛ همان نبوده

هزای فراوانزی را بزه     ها و مسزاعدت  در جریان جنگ سی و سه روزه نیب ایران کمک. شیعیان لبنان شد

های نقدی و غیرنقزدی و ارسزال آن بزه لبنزان،      آوری کمک ها از جمع این کمک. اهلل لبنان داشت حب 
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 .شود می را شامل... ات پبشکی، کمک به بازسازی لبنان و فرستادن دارو و تجهیب

رئزیس سزازمان امزداد و    : کزرد  توان به چنین مزواردی اشزاره   های مالی می در راستای اعطای کمک

تُن مواد غذایی شامل شکر، برنج، خرمزا، نزان و کنسزروهای مختلزف بزه لبنزان        98احمر  نجات همل

و (. 803 /87/83جنگ سزی و سزه روزه؛ هجزدهمین روز،     سایت شهید آوینی، روزشمار)کرد  ارسال

دسزتگاه آمبزوآنس بزه منزاطق      8 تُن دارو و  38احمر جمهوری اسممی ایران  همچنین جمعیت همل

سایت شهید آوینی ، روزشمار جنگ سی و سزه روزه؛ هفزدهمین روز،   )زده جنو  لبنان فرستاد  جنگ

زیزر وقزت بهداشزت ایزران در مکالمزه تلفنزی بزا وزیزر         دکتر کامران باقری لنکرانی و(. 803 /80/83

دفاع لبنان، بر آمادگی  کردن حممت رژیم اشغالگر قدس به مردم بی بهداشت کشور لبنان ضمن محکوم

روزنامزه  )های جمهوری اسممی ایزران تیکیزدکرد    ایران برای انتقال و مداوای مجروحان در بیمارستان

 (.8: 803 /1/84 کیهان، 

اهلل لبنان بود که ایزران حتزی    رسانی ایران به حب  های کمک عیه نیب یکی دیگر از راهوجوهات شر

این وجوهات با اجزازه مراجزع تقلیزد صزرف     . است داشته قبل از انقم  اسممی نیب به این امر مبادرت

لزت  هزای بازسزازی دو   بهترین نمونه برای بیان فعالیت. امور عمرانی و بهبود وضعیت شیعیان لبنان شد

پزروژه اساسزی و مهزم       باره  سازی است که در این ایران بعد از جنگ سی و سه روزه، موضوع جاده

نزویس نماینزده وقزت دولزت      خصوص آقای مهندس خزوش  در این. طور کامل اجرا شد سازی به جاده

 77 جزاده فرعزی و داخلزی تکمیزل شزده و       309کیلزومتر از   13 » : گوید ایران در بازسازی لبنان می

جاده دیگزر نیزب      کیلومتر از  87 احداث . راه بعلبک به ببالیه در حال تکمیل است کیلومتر از ببرا

 18اکنزون   هزم . جاده دیگزر نیزب در حزال اجراسزت      9کیلومتر از   1. در حال مطالعه و بررسی است

مدرسه را  48  باشد که البته، درعمل این هیئت تاکنون وسیله این هیئت در حال بازسازی می مدرسه به

 (.33 : 807 بیگی، )« است کرده بازسازی

 لبنان اهلل حزب به نسبت عربی خاورمیانه های دولت خارجی سیاست -پ

 یعرب انهیخاورم یها دولت یطیمح یها یژگیو -1

 لبنان اهلل موافق حزب یعرب خاورمیانه های دولت خارجیو  یداخل یطمح های ویژگی-1-1

 برشزمرد؛  باربزات  محیطزی  تزوان  مزی  مجمزوع  در را لبنان اهلل حب  فقموا کشورهای داخلی محی 
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 اسزتراتژیک  لحزا   از و شزود  مزی  شزناخته  اروپا و آفریقا آسیا، قاره سه ارتباطات مرکب عنوان به سوریه

 نگزاه  بزا (. 04 : 809  خارجزه،  امزور  وزارت المللزی  بزین  مطالعاتدفتر ) است ای ویژه اهمیت دارای

 هزای  یاست که در باز یهسور فق که  شویم می متوجه خاورمیانه عر  ورهایکش وضعیت به اجمالی

 بزراین  عموه است؛ خود خاص دیدگاه صاحب حال عینو در کند ایفامی مستقلی نقش ای منطقه سیاسی

عوامزل   از( یالیسزم و سوس یونالیسزم ناس یزدئولوژی ا یعنزی  بعثی، ایدئولوژی) یهسور بودن ایدئولوژیک

 نیزب  جمعیتزی  لحا  از. شود منجرمی یمل روحیه تقویت بهاست که  یمرژ ینا یلو قدرت داخ یتتقو

 ی محز  یعوامزل فشزارها   یزن مجمزوع ا . اسزت  لبنان و اردن صهیونیستی، رژیم به نسبت برتری دارای

  .داشت همراه را به یربات داخل یو نوع کرده کمترو سه روزه  یجنگ س دوره دررا  یداخل

 یاز هزر عزامل   یشگفزت بز   بایدو سه روزه  یجنگ س دوره در یهسور یخارج ی مح درخصوص

 مزاهیتی  صهیونیسزتی  رژیزم  ماهیزت  ازآنجاکزه . تزیریردارد  کشزور  ایزن  بر صهیونیستی رژیم همسایگی

 سززوریه بززرای راهبززردی تهدیززدی همیشززه اسززت؛ دیگززران خززاک بززه داشززت چشززم و تجاوزکارانززه

 دنبزال  بزه  الملزل  ینو در صزحنه بز   کزرده  اسزتفاده  گرایانزه  واقزع  سیاست از سوریه. است آمده شمارمی به

 یونیسزتی صه یزم رژ یزدهای عزموه بزر تهد  . کند حمایت رژیم این برابر در سوریه از که است متحدانی

از آن بزر   برداری بهرهو  یونیستیصه یمو رژ یکاسوءاستفاده آمر به یبرواب  با عربستان و مصر ن یرگیت

 ایزن  خزارجی  محزی   در ربزاتی  بی نوعی به ای و منطقه جهانی های تنش این. است منجرشده یهضد سور

 (.3 -7 : 809 همان، ) است داشته همراه به را کشور

قطر در مرکب . برشمرد باربات و آرام محی  حدودی تا و نسبی طور به توان می را قطر داخلی محی 

که قابزل   یگرد نکته. است حساسی و استراتژیک موقعیت دارای لحا  این از و گرفتهفارس قرار یجخل

 و اسزت  یدهسزاکنان آن بخشز   یبزه زنزدگ   یآرامش خاص یخو  اقتصاد یتوضع ینکهاست ا یادآوری

 عوامزل و سزه روزه   یجنزگ سز   دوره در. رسزاند  می حداقل به را کشور این بر وارد داخلی فشارهای

 هزای  ربزاتی  بزی  همچنزین  و بحزرین عربستان و  ی،با امارات عرب یاختمفات مرز مانند ی خارج از مح

 تنش با همراه و ربات یب یرا تا حد قطر خارجی محی  لبنان خاک به صهیونیستی رژیم حمله از ناشی

 (.03-00: 894  ی،علو) بود روبروساخته

 بزا  تعزارض  و کشمکش در پیوستهو سه روزه و قبل از آن  یدوره جنگ س در یمن یداخل محی 

 عزموه  بزه  اسزت؛  نکزرده  تجربه را چندانی ربات دلیل مینهعربستان بوده و به  خصوص به همسایه دول

 بزه  قزادر  تزا  بزوده  خارجی نیروهای قربانی بیشتر و پذیرنده تیریر وابسته، تقریباا موضعی در اغلب یمن
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 دادن در شزکل  طور مکرر به یفرامل یروهایو ن یگرد یفشار کشورها حال بااین. آنها مقابل در ایستادگی

 خود بیرونی محی  به معترض اما وابسته، رواب  دارای یمن بنابراین. اند فق بودهنامو یمنبه  دلبخواهی

 (.77 : 808  یملو،کر) است بوده

 لبنان اهلل مخالف حزب یعرب انهیخاورم یها دولت یخارج و یداخل طیمح یهایژگیو-1-2

 ایکشزوره  تزرین  بزبرا  ازجملزه  ،(و اردن عربسزتان  مصزر، ) لبنزان  اهلل حزب   مخزالف  کشورهای

 هزای  نظزر قزدرت   مطمع از دیرباز و هستند استراتژیکی اهمیت دارای که شوند می محسو  خاورمیانه

 هزای  رزروت  و شریفین حرمین وجود طبیعی، منابع از برخورداری عربستان راجع به. قرارداشتند ببرا

 گزودوین، ) اسزت  قزرارداده  منطقزه  در قوی و بانفوذ کشورهای زمره در را کشور این گاز و نفت عظیم

 عربزی  کشور ترین پرجمعیت و آفریقا قاره اسممی کشورهای ترین ببرا از یکی نیب مصر(.  7: 808 

 قزومی  سزاختار  کشزور  این در. است برخوردار کافی غنای و رشد از تمدن و فرهنگ لحا  به و است

 آن در افراطززی شزکل  بززه مزذهبی  –قزومی  بنززدی تقسزیم  رو ازایززن و خزورد  نمزی  چشززم بزه  محسوسزی 

 داخلزی  محزی   مجمزوع  در و وجودنداشزته  زیزادی  قومی های تنش لحا  این از و است وجودنیامده به

 آن بزا  اقتصزاد  و منزابع  لحا  به که کمبودهایی وجود با نیب اردن(. 10: 800  نیا، کریم) دارد را بارباتی

 داخزل  در بینسز  ربزاتی  از گونزاگون،  هزای  دولزت  بزا  گسزترده  ارتباطات برقراری دلیل به است مواجه

 محزی   مقابزل  در. شزوند  می محسو  باربات نوعی به کشورها این داخلی محی  بنابراین. است مند بهره

 ایزن  روابز   تنظزیم  نحزوه  تزیریر  تحزت  و لغبنزده  همزواره  المللی بین سیستم در آنان جایگاه و خارجی

 ایزن  خزارجی  محزی   ینبنزابرا  است، بوده ای منطقه های بحران و جهانی هژمون های قدرت با ها دولت

 از گزروه  دو تزیریر  تحزت  عربزی  خاورمیانه های دولت خارجی سیاست بنابراین. است ربات بی ها دولت

 میزان متقابل  کنش. گیرند می شکل آن اساس بر و قرارداشته الملل بین محی  و داخل محی  های ویژگی

کزه در  . زنزد  می رقم کشور هر برای را خاص رفتاری الگوی نوعی خارجی و داخلی محی  های یژگیو

 .است شده داده نشان 8جدول 
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 و لبنان اهلل حزب مخالف و موافق عربی خاورمیانه های دولت خارجی و داخلی محیط بین رابطه -3جدول

 لبنان روزه سه و سی جنگ در رفتاری الگوی گیری شکل

 ها دولت                

 

 

 محیط

 موافق کشورهای خارجی سیاست

 لبنان اهلل حزب

 مخالف کشورهای خارجی سیاست

 لبنان اهلل حزب

 اردن عربستان مصر یمن قطر سوریه

 باربات باربات باربات ربات بی باربات باربات داخلی محی 

 ربات بی ربات بی خارجی محی 
تقریباا 

 باربات
 ربات بی ربات بی ربات بی

 دبیربات باتدبیر باتدبیر سرزنده باتدبیر باتدبیر نتیجه

 نگارنده: منبع

 لبنان اهلل حزب به نسبت یعرب انهیخاورم یها دولت یخارج استیس مدل -2

 لبنان اهلل حزب موافق یعرب انهیخاورم یها دولت یخارج استیس مدل -2-1

 سیاسزت  هزا،  دولزت  ایزن  در ربزات  بی خارجی محی  با باربات داخلی محی  متقابل کنش و تعامل

 انطبزاقی  رفتزار  کزه  رود مزی  انتظار باتدبیر خارجی سیاست الگوی در. دهد می نتیجه را تدبیر با خارجی

 بزا  انطبزاق  بزه  تزن  ای رضایتمندانه نحو واحد دولت به یتیموقع یندر چن یعنی گیرد، شکل رضایتمندانه

( یو خارج یداخل یرهایعموه بر دو عامل متغ) یعامل سوم یهسور بارهاما در دهد، می خارجی محی 

 اسزت  کشزور  ایزن  در حزاکم  بعزث  حزب   هزای  یاسزت س یجزه کزه نت  یدئولوژیکیا یرن متغتحت عنوا

بزا   یتمندانهرضا ییعدم همسو یجهکشور و در نت ینا یاز سو یعدم قبول نظم جهان بهکه  شود میوارد

 یانطبزاق  یرفتزار  ینزداده و الگزو   یطزی مح یتن به انطباق با فشارها یهسور ینبنابرا شود؛ منجرمیآن 

  .گبیند میخارج بر ی مح ییرتغ یبرا روزهو سه  یجنگ س یرامونپ گیری را در موضع نهیانگرایاطغ
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 ربزات  بی خارج محی  و رباتداخل با ی تعامل مح یجهکه نت یربا تدب یاستس یبدولت قطر ن درباره

و بزه   قرارگرفتزه  سزعودی  عربستان با رقابت خصوص به ای منطقه های رقابت عامل الشعاع تحت است،

 یزن ا وسزیله  بزه  یانگرایانزه انطبزاق طغ  یرفتار یبه اتخاذ الگو یتمندانه،انطباق رضا یرفتار یلگوا یجا

 محزی   بزا  تعامزل  در و بزوده  ربات یدولت ب ینا یداخل ی مح یمن،کشور  درباره. شود میدولت منجر

بزر   یمنلت دو ینبنابرا دهد؛ می نتیجه را سرزنده خارجی سیاست است، بوده باربات تقریباا که آن خارج

 ایزن . گبینزد  میرا بر یهو همسو با دو دولت قطر و سور یانگرایانهطغ یانطباق یرفتار یاساس الگو ینا

 :است شده داده نشان زیر مدل در رفتاری الگوهای گیری شکل

 خاورمیانه های دولت خارجی سیاست در طغیانگرایانه انطباق رفتاری الگوی گیری شکل مدل -5شکل

 روزه سه و سی جنگ دوره در لبنان اهلل حزب موافق عربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارنده: منبع

 لبنان اهلل حزب مخالف یعرب انهیخاورم یها دولت یخارج استیس مدل -2-2

 حمله با خصوص به که آنها ربات بی خارجی محی  با کشورها این باربات داخلی محی  میان تعامل

 ایزن  در باتزدبیر  خزارجی  سیاسزت  گیزری  شزکل  به بود، شده ازپیش تر متبلبل لبنان به صهیونیستی رژیم

 سزاختاری  فشزار  نزوع  دو بزا  خود خارجی سیاست عملیاتی محی  در کشورها این. منجرشد ها دولت

رفتار طغیانگرانه 

 مورد سوریه

های  ارزش

 ایدئولوژیکی

متغیرهای 

 خارجی

معطوف  رفتارهای

 خارجمحی   به

متغیرهای  

 داخلی

های  رقابت

 ای منطقه

رفتار طغیانگرانه 

 مورد قطر

رفتار طغیانگرانه 

 مورد یمن
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 ژئوپلیتیزک،  ساختارهای به مربوط ساختاری فشار ترین مهم خارجی محی  بعد از. هستند روبرو عمده

 جایگزاه  دلیزل  بزه . باشند می جهانی سیستم سطح در ژئواکونومیک فشارهای همچنین و ژئواستراتژیک

و  نفزوذ  فراینزدهای  معزرض  در لزذا  و یافتزه  افزبایش  آنهزا  بزر  جهزانی  سیستم های حساسیت ای منطقه

 از ناشزی  متعزدد  فشزارهای  و. قراردارنزد  جهزانی  سیسزتم  ساختار در موجود های قدرت گرایی مداخله

. دهزد  قرارمزی  جزدی  تزیریر  تحزت  خارجی سیاست حوزه در را آنها رفتار هایی محی  چنین ناکارآمدی

 اسزتراتژیک  منزافع  پیگیری و مستقل خارجی سیاست اتخاذ امکان محی  دو این میان پیوند برآن عموه

 نظزری  قالزب  ایزن  در کشورها این رفتاری الگوهای لذا کند؛ روبرومی جدی مانع با را ای منطقه و ملی

  .خواهدداشت بررسی و تحلیل قابلیت

 مخالف عربی خاورمیانه های دولت خارجی سیاست در انطباقی رفتاری الگوی گیری شکل مدل -6کل ش

 روزه سه و سی جنگ دوره در لبنان اهلل حزب

 

 

 

 

 

 

 نگارنده: منبع
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 .شود می اشاره شده احراز مخالف و موافق های دولت

 لبنزان  به صهیونیستی رژیم حممت برابر در را عربی کشورهای سکوت شدت به سوریه مطبوعات

 فتواهزای  بزا  زمزان  هزم  ینهمچنز (. 1 8: 807 بشور، ) کردند حمایت مقاوت و اهلل و از حب  محکوم،

 هزای  دسزتگاه  برخزی  عربسزتان،  در ویزژه  بزه  سزنت  اهزل  فقهزای  برخزی  جانب از شده مطرح نامناسب

 در مگزر  کنند بیان را حقایق خواستند نمی و کردند می عمل منافقانه و جانبدارانه ای گونه به رسانی طمعا

 قطزری  ای شزبکه مزاهواره   فقز  . کردند می مطرح موذیانه و بد بسیار را حقایق حتی آنها. اضطرار زمان

 امزر  ایزن  ازاسزت   هللا حزب   یزده و عق یشهاند یالمنار که سخنگو یبیونیتلو شبکه همچنین و الجبیره

 (.801: 807 المسفر، ) کردند می عمل فعاآنه یارجنگ بس ینو در ا بودند مستثنی

کشورهای عربزی موضزع متفزاوت بزا عربسزتان، مصزر و اردن        میان در قطر شد اشاره طورکه همان

 نتزری  بزبرا  از یکزی  صهیونیسزتی،  رژیزم  بزا  تجزاری  رواب  داشتن بر عموه که کشور این. کرداتخاذ

 مقاومزت  و اهلل حزب   موضزع  از آشکارا عربستان برخمف آمریکاست، متحده ایاآت نظامی های پایگاه

 شزبکه  بزه  همچنین قطر. شد آمریکا متحده ایاآت ناخشنودی موجب مسئله همین و کرد حمایت لبنان

 للدراسزات  لقدسامرکب ) کند ارائه تر واقعی صورت به را جنگ های تحلیل و اخبار که داد امکان الجبیره

 (.3: 803  السیاسیه،

 یمنف یرتصو ارائه در سعی دولتی های یاستس در اهلل، حب  مخالف های دولت های رسانه مقابل در

 ای منطقزه  هزای  یاسزت س در اهزدافی  بزا  جنگ را جنگ این نوعی  به و داشته آن مقاومت و اهلل از حب 

 را منصزفانه  های گیری عدم موضع یتمسئول کردند می سعی یلدل ینو به ا شماردند برمی ایران و سوریه

وابسزته بزه    یهو شبکه العرب سعودی عربستان آن از توان مینقش را  یشترینب یانم ینکه در ا کنند توجیه

  (.33: 803  ی،بلورد)آن دانست 

 های دینی و علما سازمان -3-1-2

 صزدور  نیزب  و هزا  نظرگزاه  ارائه با که بودند هایی گروه ازجمله مختلف کشورهای روحانیون و علما

 از المللزی  و بزین  ای منطقزه  ملی، های حمایت روند همچنین و عمومی افکار بر توانستند می فتواهایشان

 این در. باشند داشته زیادی بسیار تیریر شد، می برشمرده آن برای که اهدافی و جنگ در درگیر های گروه

 گزروه  ایزن  بزا  دشزمنی  و هم راجع به سرکو  برخی و لبنان مقاومت از حمایت در فتواها برخی میان

 .بود اعرا  و منطقه های دولت موضع از نمایی مراتب به نیب ها گیری جبهه نوع این. است صادرشده
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 برابزر  در نیزب  و صزادرکردند  فتزاوایی  و هزا  بیانیه لبنان، در مقاومت از حمایت برای سوریه علمای

 احمزد،  یوسزف ) کردنزد  گیزری  موضزع  صادر شد لبنان علیه ر  کههای ع نشانده دست (فتوا)های  بیانیه

 کزه  ای کننزده  تحریزک  فتواهزای  از حسزون،  بدرالزدین  احمد شیخ دکتر سوریه کل مفتی(. 9 8: 807 

 کردنزد  تحزریم  را بزه آنهزا   کمزک  آن، افراد بودن شیعه دلیل به و ببنند ضربه مقاومت به تا کنند می تمش

 فتزوادادن  حزق  انزد  فتزواداده  کزه  کسزانی  شزرعی  لحا  از که کرد اعمم گونه این ای بیانیه در و کرد انتقاد

 آل) اسزت  شزده  داده معزین  افزرادی  بزه  کزار  این اجازه و اند نبوده فتوادادن مقام در آنان زیرا اند، نداشته

 (.98: 800  قطی ،

 را پا ها رانبح در یعاد چارچو  از که صادرکردند ییفتواها اضیر در سنت اهل یفقها از یبرخ

 پزس  فتواها نیا رایز ؛ینید یریگ موضع نه اند یاسیس یها یریگ موضع انگریب فتواها نیا. بود نهاده فراتر

 مسزئول  را اهلل حزب   آنهزا . شزدند  صزادر  عربسزتان  و اردن مصزر،  کشزور  سزه  سزران  یریز گ موضع از

 عربسزتان،  در آن از پزس . پرداختنزد  اهلل حزب   سرزنش به و دانستند لبنان در جنگ آتش ورشدن شعله

 خصزوص  نیز ا در یا هیانیب یپادشاه وانید سپس و صادرشد یعربستان منبع کی نام با یرسم یا هیانیب

امزور خارجزه عربسزتان در قزاهره      ریز بودنزد کزه وز   یسزخنان  دکننزده ییتی ه،یز انیب دو هزر  و صادرکرد

  (.803: 807 احمد،  وسفی) بود کرده انیب

نهادی مرتب  با ساختار قزدرت سیاسزی،    عنوان به سعودی عربستان ایه مفتی های واکنش و مواضع

هزا در   در فتواهزای دینزی مفتزی   . مردان سعودی در قبال بحران لبنان هماهنگی داشزت  با رویکرد دولت

 بزه  اسزرائیل  تجزاوز  کامزل  مسئولیت که شد  معرفی گروهی اهلل حب  روزه،و سه  یهفته اول جنگ س

 وهابیزت  جنزبش  مرجع دومین البراک عبدالرحمن شیخ از پس که جبرین بن بداهللع. دارد برعهده را لبنان

 بزرای  دعزا  و «رافضزی  حزب  » بزه  کمک که کرد اعمم اهلل ضدحب  فتوایی صدور با شود، می محسو 

 در و تزدریج  بزه  سزعودی  هزای  مفتی و مردان دولت مواضع هرچند. نیست جایب آن موفقیت و پیروزی

 تغییراتزی  دچار اسرائیل برابر در حب  این موفقیت و اهلل حب  از عمومی ارافک حمایت با جنگ طول

 ی،اسد) داد نشان آشکار صورتی به را آنها واقعی های گرایش و اهداف ها سعودی اولیه های واکنش شد،

 را اهلل حزب   آن طزی  کزه  شزد  صادر الحوالی سفر نام به عربستان روحانی از دیگری فتوای(. 9: 801 

 وعبزده  ) یترکردفتوا را ت ینآهارونوت دو هفته پس از انتشار، ا یدعوت روزنامه نامد، می انشیط حب 

 (.34 : 807  رسولی،
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 یدیپلماتیك و نظام ،گیری سیاسی موضع -3-2

 یهای حکومت ا و سیاسته دیدگاه -3-2-1

 بزر  فزبون ا)  بزود  مزرتب   لبنزان  بزا  دفزاعی  و دوجانبه همکاری نامه توافق اساس بر هرچند سوریه

 ایزن  بزه  را اهلل حزب   نفع به جنگ در شرکت اجازه خارجی و داخلی اوضاع و شرای  ،(عربی معاهده

. کزرد  خزودداری  نداشزت  را آن بزه  ورود آمزادگی  که جنگی به شدن کشیده از رو ازاین و داد نمی کشور

 نیب ایران پای گرفت یقرارم حمله معرض در سوریه اگر ایران، و سوریه نامه توافق علت به آنکه ویژه به

 مداخلزه  از که وادارساخت را سوریه دیگر، های زنی گمانه و محاسبات این همه. شد می کشیده جنگ به

 رسزولی،  و عبده) کند اکتفا غیرعلنی های کمک و دیپلماتیک و رسمی حمایت به و کند خودداری نظامی

 807 : 18.) 

وانست ابتکار عمل در صحنه سیاسی معزادآت  رقیب خلیج فارسی عربستان در منطقه یعنی قطر، ت

گیرد و افبایش نسبی جایگاهی در طول و پس از جنگ سزی و سزه روزه در منطقزه و     دست لبنان را به

دولت قطر بزر خزمف مثلزث عربسزتان، مصزر و اردن در جنزگ سزی و سزه روزه، بزا          . لبنان پیداکرد

اهلل سیاسزت حمایزت از لبنزان و     حزب  کردن اظهارات برخی از سران کشورهای عربزی علیزه    محکوم

ای  کزرد قطزر بزا نفزوذ رسزانه      اهلل سزنگینی  پس از آنکه کفه جنگ به سزوی حزب   . مقاومت را برگبید

بزرداری سیاسزی را    اهلل بیشزترین بهزره   به حب  توجه خود توانست از موضع جانبدارانه خود نسبت قابل

 (.77: 807 ، شیروانی)نماید و جای پای جدیدی را برای خود بازکند 

کشزور   نیز ا اسزت یبزا س  ریمغا یاستیو س قرارگرفت عربستان یروررود قطر جنگ نیا انیجر در

از مقاومت، خواستار  تیقطر ضمن حما. کرد یریگ و در مقابل مقامات عربستان به شدت موضع ،اتخاذ

 نشده حسا  ییماجراجو را اهلل حب  اتیعمل جنگ، لیاوا در عربستان که یدرحالحفظ سمح آن شد، 

 بحزران  عمزق  بزه  توان یکشور عربستان م اندازه کشور قطر با حجم و اندازه و حجم سهیمقا با. دانست

بن جاسم آل رانی وزیر امور خارجه قطزر   حمد(. 8  : 800  ،یسیعتر) برد یپ عر  جهان در یرهبر

و درخواست آنهزا  و سه روزه از موضع کشورهای عر  در برابر بحران خاورمیانه  یدر زمان جنگ س

وی موضع کشورهای عربی را چراغ سببی به رژیم صهیونیسزتی  . اهلل انتقادکرد دادن به حب  برای پایان

شده برای پایزان   قطعنامه تصویب خصوصقطر در وقتوزیر امور خارجه . تبرای حمله به لبنان دانس

کامل لحا  نشده و وحدت، ربزات  ر طو بهدر این قطعنامه منافع لبنان »: بود هنیب گفت ( 98 )ها  درگیری
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 ،در آینزده نزه چنزدان دور    »: بزود  هکرد وی تصریح. «است نشده درنظرگرفته لک بهو تمامیت ارضی لبنان 

نزژاد رئزیس    زمانی فراخواهدرسید که دیگر رهبران کشورهای اسممی نیزب همچزون محمزود احمزدی    

 قطزر  دولت موضع(. ینیآو دیشه تیسا) «دجمهور ایران خواستار محو اسرائیل از صفحه روزگار شون

 طرفدارانزه  مواضع در هرچند و درنظرگرفت، گرایانه واقع های گیری موضع زمره در توان می حدی تا را

 .شود می دیده کشور این خود برای ای منطقه و دولتی منافع پای رد مقاومت، و اهلل حب  از قطر

 رژیزم  برابزر  در لبنزان  اهلل حزب   مقاومزت  از قنطزار  سزمیر  بزا  دیزدار  در نیزب  یمزن  جمهور سیرئ

 صزنعا  ضزد صهیونیسزتی   مواضزع  بر و تقدیرکرد میمدی 881  روزه سه و سی جنگ طی صهیونیستی

 دیزدار  در یمزن  وقزت  جمهزور  رئیس صالح عبداهلل علی (.800 / 8/ 8 فارس، خبرگباری) تیکیدکرد

 در آنچزه  کزرد  اعمم روزه سه و سی جنگ درباره الجبیره قطری شبکه با ای مصاحبه در و قطر از خود

 داشزتند،  تزری  قوی یکپارچگی اعرا  اگر»: است اعرا  یکپارچگی نبود دلیل به است افتاده اتفاق لبنان

 واکزنش  که گفت او. «دهد انجام عربی کشورهای چشمان جلوی را فجایعی چنین توانست نمی اسرائیل

 و 881  جزوآی  آبزبرور،  یمزن  روزنامزه ) اسزت  بوده محکومیت تنها لبنان، اسفناک وضعیت به اعرا 

 (.اسکریپر اسکای سایت

 در شیعیان، برابر در عر  جهان فعال محور سه عنوان به سعودی عربستان و اردن مصر، کشور سه

 یخدر تزار . قلمدادکردنزد  جنزگ  آغاز مسئول را گروه این اهلل، حب  کردن محکوم با لبنان بحران ابتدای

 بزه  آمریکزا  و اسرائیل -اردن -مصر -سعودىمنافع مشترک عربستان  سویى ر همبا نخستینجارى براى 

 آشزکار  صزورت  بزه  کشزورها  ایزن  گیزرى  موضزع . منجرشزد  ...ا حزب   و حماس  به حمله برای ائتمف

کزاپمن،  ) وجزوددارد  هماهنگى و نظر اتفاق میان آنانمقاومت اسممى،  یرکردنتیر بى برای دهد مى نشان

 881 :8.) 

 رژیزم  از انتقزاد  صهیونیسزتی،  رژیزم  و اهلل حزب   جنزگ  جریان در ها مصری سیاست اصلی محور

 محزوری  عر  تحرکات از مصر. بود اهلل حب  از حمایت بدون سنیوره دولت از حمایت و صهیونیستی

 چنزدان  اسممی کنفرانس سازمان و محوری اسمم یاناتاز جر اما کرد، می حمایت بحران این جریان در

 و کزرد  گیری موضع اهلل حب  علیه جنگ، ابتدای در مبارک حسنی(. 40 : 809 انوشه، ) کرد مین حمایت

 کزه  است قرارداده هایی ماجراجویی آستانه در را منطقه این خاورمیانه، در ها تنش تشدید»: داشت اظهار

ز ا یممسزتق یرطزور غ  بزه  یو(. 38: 809  ی،و قاسزم  یرضو) «نیست عر  کشورهای منافع خدمت در

دفزاع   یخواهند مصر برا یکه م ییها آن»: زدن به منافع اعرا  انتقادکرد و گفت صدمه یلاهلل به دل حب 
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. «اسزت  سزرآمده  بزه  یمرز برون ییکه هنگامه ماجراجو یستند، آگاه نشودجنگ  وارداهلل  حب  یااز لبنان 

 ییهزا  وجود کانال: تگف یونیستیصه یمقطع رابطه با رژ یدر واکنش به درخواست مردم مصر برا یو

 یو برا یدر درجه اول و آخر در خدمت به منافع امت عرب یونیستیصه یممصر و رژ یانتماس م یبرا

 یخبرگزبار )کنزد   ینتوافق است که منافع مشترک ما را تزیم  یبرا ینقاط یجادها و ا یدگاهکردن د یکنبد

 (.809 /0/84 فارس، 

 آنها طریق این از و است عر  جهان و مصر نفع به لاسرائی با مصر رابطه»: اظهارکرد وی همچنین

حملزه بزه اسزرائیل     درباره ها مصری برخی فشار به پاسخ در وی. «کرد رایبنی توان می و شوند می کنترل

 را چیبمزان  همزه  اسزرائیل،  بزا  جنزگ  صزورت  در و کردبه اسرائیل حمله نخواهزد  هرگبمصر »: گفت

 .(803  نیا، یاخمق) «داد خواهیم ازدست

 حزدود  یمصزر  مقامزات  بودنزد،  لبنزان  اهلل حب  موافق که مصر یداخل یها گروه با مقابله در یحت

 میز رژ کزردن  محکوم و یاسمم مقاومت از تیحما لیدل به را مصر نیالمسلم اخوان یاعضا از نفر 88 

 یرابز  بودنزد  خواسزته  یعربز  یهزا  دولزت  از یا هیز اعمم صدور با گروه نیا. رکردندیدستگ یستیونیصه

 (.01 : 803  ،یحجاز) بازکنند را راه لیاسرائ هیعل مقدس جنگ در حضور داوطلبان

 را گزروه  ایزن  اقزدامات  اهلل، حزب   بزا  مخالفزت  ضزمن  ای، بیانیزه  انتشزار  بزا  نیزب  سعودی حاکمان

 سزینوره،  دولت از حمایت. کردند منافع و دستاوردهای کشورهای عر  توصیف زیان به و ماجراجویی

 عربسزتان  دولزت  هزای  گیزری  موضع جملهاز یونیستیصه یمرژ حمله کردن محکوم و اهلل حب  از انتقاد

 (.47 : 809 انوشه، ) شود می محسو 

مقزام   یزک کشزور بزه نقزل از     یزن ا یرسم یعربستان که خبرگبار یرسم یریگ موضع یندر کنار ا

در  یزب کشزور، ن  نیز خارجزه وقزت ا   یزر وز یصل،ازجمله سعودالف یمسئول منتشرکرد، مقامات عربستان

به  فق عربستان  یرسم یریگ موضع. ابرازداشتند یعیاناهلل و ش حب  یهنوبت مواضع خود را عل ینچند

دارنزد   یبن یکه مناصب حکومت یسعود یها و شاهباده یوخش یبرخ یمحدود نشد، حت یمقامات دولت

صزالح  »افزراد   یزن از ا یکزی . کردنزد  یزری گ بحزران موضزع   ینحکومت، در ا یبر موضع رسم یددر تیک

جهزان   یعیاناست که ش( کبارالعلما)ببرا  یعلما یئتت و عضو هقضا عالی شورای رئیس «یداناللح

حزب   »اهلل بزه   حزب   یفاو با توص. کرد متهم یرانبه ا یرا به وابستگ یسعود یعهش یلیونم ازجمله سه 

 ایزن  جریزان  در لبنزان  کزه  دانست هایی خرابی تمامی عامل را گروه این و خطا را آن به کمک «یطانش

های سیاست خزارجی   گیری در موضع اغلبعربستان سعودی (.  3: 803  ی،بلورد) شد متحمل جنگ
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 بزا  هزا  گیزری  موضزع  این البته. باشد آمریکا متحده ایاآت رضایت مورد که کند می ای عمل خود به گونه

 بزا  رواب  سازی عادی طرح» عی،مواض چنین نمونه. شود آغازمی باشد هم توجیه قابل که عربی پوششی

 (.9: 801  ی،اسد) «اسرائیل است

های خود در طول جنگ سزی   گیری اهلل بود و با موضع اردن ازجمله کشورهای عربی مخالف حب 

ای کمتزززر  هزززای منطقزززه اردن در چزززارچو  بزززازی. کزززرد و سزززه روزه ایزززن موضزززوع را اربزززات

. ای خزود را ارتقادهزد   کرد تا جایگزاه منطقزه   ان سعیگیرد، به همین دلیل در این بحر قرارمی موردتوجه

و   اهلل را آغزازگر جنزگ معرفزی    ملک عبداهلل دوم پادشاه اردن نیب همسو بزا عربسزتان و مصزر، حزب     

اهلل مخزالف منزافع جهزان عزر  اسزت و منطقزه را بزه پنجزاه سزال قبزل            کردکه اقدامات حزب   اعمم

از ایجزاد یزک هزمل شزیعی در خاورمیانزه خبزرداده و        شاه اردن نخستین کسی بود کزه . گرداند بازمی

بر اساس این ادعا، همل شزیعی از ایزران   . شود رباتی کشورهای منطقه می بود این امر باعث بی ادعاکرده

پیونزدد و سزرانجام حمزاس را     اهلل مزی  کنزد، بزه حزب     شود و تا شیعیان سوریه امتدادپیدامی شروع می

اهلل را  کردن حممت اسرائیل، اقدامات حزب   یل جنگ به موازات محکومشاه اردن در اوا. گیرد دربرمی

رضزوی و  )بخزش دانسزت    کرد و آن را برای منافع اعزرا  در منطقزه زیزان    طور غیرمستقیم محکوم به

 (.38: 809 قاسمی، 

سزه   یاهلل پرداختنزد و رفتارهزا   جنگ به مقابله با حب  نیدر ا یسه کشور عرب نیواقع مقامات ادر

 میرژ کیاستراتژ اهداف حاضرند یحت انیعیش قدرت مهار یبرا آنها که دهد یم نشان یمهم عرب کشور

 (.97: 809  ،یومیقپور ) رندیبگ جبهه اهلل حب  مقاومت برابر در و کنند نیتیم بین را یستیونیصه

 های سیاسی ها و کنفرانس برگزاری نشست -3-2-2

ه رغم درخواست دولت یمزن بزرای برگزباری نشسزت     در آغاز حمله رژیم صهیونیستی به لبنان، ب

صزالح  (. 88 : 807 یوسف احمد، )نیاوردند  عمل های عربی موافقت آزم را به العاده سران، دولت فوق

متیسفانه اجمس لغوشد فق  به دلیل اینکه تعداد کمزی از  »: باره گفت رئیس جمهور وقت یمن در این

ری اجمس پذیرفتند، بنابراین ما ناچارشدیم پیشزنهاد خزود را   کشورهای عربی ابتکار یمن را در برگبا

کزرد نظزرات    صالح فکرمزی . «گرفته تا از عدم توافقات بیشتر میان کشورهای عربی جلوگیری شود پس

اسزت اسزتدآل    او گفتزه . اسزت  مختلف کشورهای عربی باعث جلزوگیری از برگزباری اجزمس شزده    

کردند آماده نیسزتند وارد جنگزی    می آنها احساس»است که  کشورهای مخالف برگباری اجمس آن بوده
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. «اسزت  انداختزه  راه اهلل برای اسارت دو نفر در مقابل اسارت ده هبار نفر اسیر عربزی بزه   شوند که حب 

ای بزرای   نقشزه »، «اسزت ساخته -مسئله فق  ربودن دو سرباز نیست بلکه نقشه اسرائیل»بود  صالح گفته

ددارد، که نه تنها برای مقاومت لبنان، سوریه و یا هر کشور عربی خطرنزاک  خلق خاورمیانه جدید وجو

به این علت است که مزا  »بود  کرده عبداهلل صالح اضافه. «طور کلی است است، بلکه نقشه تغییر منطقه به

بس، مذاکره با اسرائیل بر طبق تصزمیمات اجزمس    برگباری اجمس اعرا  را برای بحث درباره آتش

روزنامه یمن آبزبرور، جزوآی   )« عبداهلل بن عبدالعبیب خصوص ابتکار شاه ایم، به کرده خواستبیروت در

 (.و سایت اسکای اسکریپر 881 

 ییاروپزا  یاز کشزورها  یتعزداد  یبزا همزاهنگ  ( اردن و عربستان، مصر) یعرب یاز کشورها یبرخ

مصزر،   یکشزورها  یا ادهمز  مواد طزرح هفزت   ینرت مهم از. ندکرد کنفرانس رم مطرح دررا  یطرح صلح

خلع سزمح و   یبس و تمش برا منظور ارائه در نشست رم، آتش عربستان و اردن درباره بحران لبنان به

  (.08: 809  یومی،پورق)است  بوده یاسیجنبش س یکاهلل به  حب  یلتبد

 مالی و نظامی اقدامات -3-2-3

اهلل لبنان بودند، نزه تنهزا    مخالف حب که  ییها گفت که دولت یدبا یو نظام یمال یها کمک درباره

حزب  و در   یزن را بزه ا  یکردند، بلکه کمک ماد حب  عمل یندر مقابله با ا یاسیو س یبه لحا  معنو

دبیرکل شورای امنیت ملی عربستان سزعودی در دیزدار بزا مقامزات رژیزم      . دانستند یجنگ حرام م ینا

کننزد،   اهلل بزه لبنزان حملزه    ای نابودکردن حزب  ای اشغالی از آنان خواست بره صهیونیستی در سرزمین

 یهزا  خانه به سفارت یتاردن به همراه کو. پردازد میهای این جنگ را  درمقابل عربستان نیب تمام هبینه

 عربسزتان  و آمریکزا  کنزار  در مارس 4  جناحاردن با  یمرژ ینبرا دادند و عموه باش خود در لبنان آماده

 (.9/80/03 : یهانک ی،زارع) کرد برقرار جناح این با را یمستقیم ارتباطات و قرارگرفت

و با درجزات   یهاهلل، سور حب  یحام یعرب یها دولت فق ها،  جانبه ملت همه یها یتدر کنار حما

 سطح در سوریه اما است، داشته معنوی جنبهو قطر  یمن یها قطر بودند که عمده کمک و یمنتر  یینپا

 بزه  جنزگ  دلیزل  بزه  کزه  کرد اقدام ها لبنانی از تن هبار 38  از بیش ویژه پذیرش به انسانی و اجتماعی

بشزور،  ) اسزت  داشزته  لبنان به نیب نظامی های کمک سوریه براین عموه. شدند ناچار سوریه به مهاجرت

 807 :14.) 
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 گیری نتیجه

 و نطقزه م در بلکزه  لبنزان  داخزل  در تنهزا  نه که بود گسترده قدری به روزه سه و سی جنگ تیریرات

 اهمیزت  از جنزگ  ایزن  قبال در ها دولت گیری موضع میان این در. است تیمل قابل نیب المللی بین محی 

 از حاصزل  نتزایج  و شزرای   از که برآیندی و محیطی شرای  اساس بر ها دولت. است برخوردار زیادی

 گونزاگون  مواضزع  و هزا  سیاسزت  اتخزاذ  بزه  دارنزد  الملزل  بزین  و منطقه سطح در خود سیاسی عملکرد

 .پرداختند

 بررسی لبنان اهلل حب  مخالف و موافق به ها دولت این بندی دسته قالب در عربی های دولت مواضع

 باربزات  داخلی محی  تعامل. بودند اردن و مصر سعودی، عربستان مثلث شامل مخالف های دولت. شد

 سیاسزت  در دهزد  مزی  جزه نتی را بزا تزدبیر   خزارجی  سیاسزت  ها دولت این در ربات بی خارجی محی  و

 محزی   بزا  انطبزاق  بزه  رضزایتمندانه  دولزت  و گیرد می شکل رضایتمندانه انطباقی رفتار تدبیر با خارجی

 برآینزدی  به توجه با اهلل حب  با مخالف عربی های دولت سیاست این پیرو بنابراین. دهد می تن خارجی

 بزا  دلیزل  همین به و دانستند می میدان زپیرو را صهیونیستی رژیم داشتند، خود برای جنگ نتیجه از که

 چزراغ  دادن نشزان  بزا  داشزتند،  اهلل حزب   با مقابله مطلو  و نتایج آمریکا های پاداش به که چشمداشتی

 اهلل، حزب   قبزال  در عملزی  حمایت از امتناع نظامی، بار مرا تهاجمات برابر در سکوت مانند سببهایی

 .برداشتند گام لبنان اهلل حب  تضعیف برای غیره و اهلل حب  های پیروزی اخبار شدید سانسور

اهلل در دوره جنگ سی و سه روزه، سیاست خارجی حاصزل   راجع به کشورهای عربی موافق حب 

داد،  مزی  های محی  داخل و خارج برای سوریه و قطر، الگوی رفتاری با تدبیر را نتیجه از تعامل ویژگی

خصوص با عربستان،  ای با همسایگان به های منطقه قطر رقابتاما برای سوریه عامل ایدئولوژی و برای 

گیری رفتار انطباقی طغیانگرایانه و مخالفت با نظم جهانی حاکم منجرشزد و دربزاره یمزن نیزب      به شکل

ویزژه بزا    ای بزه  هزای منطقزه   به علت رقابزت )ربات  سیاست خارجی سرزنده حاصل از محی  داخلی بی

، (بودن یمن در منطقه خلیج فزارس  ای به دلیل حاشیه)ر تقریبی باربات طو و محی  خارجی به( عربستان

هزا   گزذاری  بنزابراین در سزایه ایزن نزوع سیاسزت     . وجزودآورد  باز هم الگوی رفتاری طغیانگرایانه را به

های عربی سوریه، قطر و یمن با جبهه مقاومت همراه شزدند و بزه دفزاع از ملزت مظلزوم لبنزان        دولت

ها و فتواهایی صادرشزد و نیزب    ها برای حمایت از مقاومت در لبنان بیانیه این دولت از جانب. پرداختند

هزایی   گیزری  بزود، موضزع   هزای عزر  صادرشزده    نشانده در برابر فتواهایی که علیه لبنان از سوی دست
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اهلل ضزد رژیزم    کردنزد اقزدامات حزب     وزیران کشورهایی مانند سزوریه و یمزن اعزمم   . گرفت صورت

مشروع و درست است و با منشور سازمان ملزل متحزد تعارضزی نزدارد و در چزارچو       صهیونیستی، 

هزا   قطری. ها برای آزادسازی مردم و خاکشان است المللی درباره مبارزه مسلحانه ملت های بین قطعنامه

رسانی به مردم لبنزان و همچنزین شزرکت در اجزمس      در طول جنگ آمادگی کشورشان را برای کمک

حمد بن جاسم آل رانی وزیزر امزور خارجزه قطزر در     . کردند زمان کنفرانس اسممی اعممالعاده سا فوق

زمان جنگ سی و سه روزه از موضع کشورهای عر  در برابر بحران خاورمیانزه و در خواسزت آنهزا    

 .اهلل انتقادکرد دادن به موجودیت حب  برای پایان

دئولوژی و آرمان اسممی تعریزف شزده   دولت ایران نیب بر مبنای کلیات سیاست خارجی خود و ای

اهلل لبنان و مبزارزه بزا رژیزم     نظام مبنی بر حمایت از مظلومین و مقابله با ظلم و ستم، حمایت از حب 

هزای محیطزی داخلزی باربزات و      برآینزد ویژگزی  . اسزت  صهیونیستی را سرلوحه برنامه خزود قزرارداده  

گیزری سیاسزت    گ سی و سزه روزه، بزه شزکل   ربات ایران در دوره جن های محیطی خارجی بی ویژگی

امزا  . انجامیزد  های ببرا می های قدرت  خارجی با تدبیر و رفتار رضایتمندانه در جهت منافع و سیاست

هزای   ایران به دلیل متغیرهای ارزشی و ایدئولوژیکی خود، به جای رفتار رضایتمندانه در قبال سیاسزت 

ه در برابزر نظزم جهزانی را برگبیزد و در ایزن راسزتا       هزای بزبرا، رفتزار انطبزاقی طغیانگرایانز      قدرت

جانبه ایزن   های همه گیری اختصاصی ایران در قبال جنگ سی و سه روزه لبنان حاکی از حمایت موضع

هزا و   هزا، خبرگزباری   روزنامزه . گیزری مثبزت بزود    ها و موضع اهلل لبنان در تمامی عرصه دولت از حب 

یداد را به اطمع مردم رسزانده و ابعزاد جنایزات گونزاگون رژیزم      های ایران پیوسته اخبار این رو رسانه

های تبلیغاتی مانند تهیه فزیلم و   عموه بر عملکردهای مذکور، فعالیت. گذاشتند نمایش صهیونیستی را به

بزه  . اهلل لبنان نیب انجام شزد  مستند، گبارش و مقاآت، ارائه فتواهای مراجع و علما در حمایت از حب 

و دیپلماتیک نیب مقامات ایرانی همواره مراتب حمایت خود را از این گروه ابراز داشزتند   لحا  سیاسی

هزای نقزدی و    آوری کمک این همکاری در قالب جمع. کردند و تجاوزات رژیم صهیونیستی را محکوم

 .است غیرنقدی، ارسال دارو و تجهیبات پبشکی، کمک به بازسازی و نوسازی لبنان نیب بوده



 
 لبنان روزه سه و سی جنگ قبال در عربی هایدولت و ایران دولت مواضع و خارجی سیاست

 

 

 
    

 منابع

 فارسی منابع -1

 و ش ،زینب ترجمه ،لبنان در اسالمی مقاومت از حمایت فتواهای و ها بیانیه ،(800 ) هشام قطی ، آل -

 .خرسندی انتشارات: تهران. اول چاپ اسحاقی، زهرا

و سزه روزه   یمصر در جنزگ سز   ینالمسلم اخوان یها یدگاهمواضع و د»، (803 ) مهدی نیا، اخمقی -

 .803  ییب، تابستان و پا9  و 1  شماره هفتم، سال ،اسالم جهان ای منطقه العاتمط فصلنامه، «لبنان

. «هزا  دآیزل و زمینزه  : رویکرد عربستان سعودی در قبال شیعیان خاورمیانه»، (801 )اکبر  یعل ی،اسد -

 .801  بهار، 7 سال هشتم، شماره  ،اسالم جهان ای منطقه مطالعات فصلنامه

: در کتزا   ،«نظرهزا  تبزادل  و هزا  بحزث  عزر ؛  هزان جنزگ در ج  یامدهایپ» ،(807 ) محمد المسفر، -

 ،(یالملل ینو ب یا منطقه ی،داخل) لبنان علیه اسرائیل جنگ پیامدهای زواردهی، زارعی طاهره: ویراستار

سزازان   یشزه سسزه مطالعزات اند  فم: چاپ اول، تهران یی،روستا یو صغر یترجمه محمدرضا بلورد

 .نور

 و سیاسلی  تحقیقلات  فصللنامه  ،«آن بازیگران و لبنان روزه سه و سی جنگ» ،(800 ) ابراهیم انوشه، -

 .87 -31  صص ،800  بهار نخست، شماره شهرضا، واحد اسممی آزاد دانشگاه ،المللی بین

 پیامدهای زواردهزی،  زارع طاهره: ویراستار کتا  در ،«لبنان بر جنگ پیامدهای» ،(807 ) معن بشور، -

 صزغری  و بلزوردی  محمدرضزا  ترجمزه  ،(الملللی  بلین  و ای منطقه داخلی،) لبنان علیه اسرائیل جنگ

 .نور سازان اندیشه مطالعات مفسسه: تهران روستایی،

 لبنزان،  اهلل حزب   علیزه  صهیونیسزتی  یزم و جنزگ رژ  ی، عربستان سعود(803 ) محمدرضا بلوردی، -

 .803  پاییب و تابستان، 9 و  1 سال هفتم، شماره  ،اسالم جهان ای منطقه مطالعات فصلنامه

: چاپ سزوم، تهزران   ،(لبنان موردیمطالعه ) ایران اسالمی جمهوری نرم قدرت، (807 ) مهدی بیگی، -

 (.ع)انتشارات دانشگاه امام صادق 

 ،آمریکا کاران نومحافظه ای خاورمیانه سیاست بر روزه سه و سی جنگ تأثیر، (809 ) ایو  پورقیومی، -
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 .انتشارات اعتدال: چاپ اول، تهران

لبنلان و   یله عل یلجنلگ اسلرائ   یبررس ادعا، اسرائیل یك مقاومت، لبنان یك، (803 ) حامزد  حجازی، -

 .العتره یهانتشارات بق: تهران. چاپ دوم ،آن یامدهایپ

 وزارت: تهزران  ،سلوریه  سبز کتاب ،(809 ) خارجه امور وزارت المللی بین و سیاسی مطالعات دفتر -

 .انتشارات و چاپ مفسسه خارجه، امور

 منظززر از اروپززا رکمشززت یتززیو امن یخززارج یاسززتس»، (808 ) سززیدجمل فیروزآبززادی، دهقززانی -

 . 48 -13  صص،   شماره  ،سیاست و حقوق پژوهش مجله ،«نوکارکردگرایی

 سلقو   آغاز ششم؛جنگ ) شکست نیرت بزرگ تلخ طعم، (809 )پاشا  یعل ،یو قاسم سلمان؛ ،یرضو -

 .سازان نور شهیسسه مطالعات اندفم: تهران دوم، چاپ. (یستیونیهص میرژ

 صزفحه  ،803 /0//9  ،کیهان روزنامه ،«جدیزد  سیاسی پیروزی و اهلل حب » ،(803 ) سعداهلل ،یزارع -

 . 

چزاپ   ،و سله روزه  یجنگ س یتیو امن یاسیس یامدهایپ اهلل، حزب نرم قدرت، (807 ) میثم شیروانی، -

 (.ع)ارات دانشگاه امام صادقانتش: اول، تهران

 اول، چاپ ،ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست کالبدشکافی، (809 ) حمبه سید همامی، صفوی -

 (.ع)انتشارات دانشگاه امام صادق : تهران

 فصللنامه  ،«روزه سزه  و یسز  جنزگ  و یعربز  یشزورها ک»، (807 ) حجت ،یرسول و محمود عبده، -

 .47 -10 ، صص807  بهار اول، شماره ،هفدهم سال ،انهیخاورم مطالعات

 نویسزندگان،  از جمعی کتا  در ،«داد تکان جایشان از را ها قاره که جنگی» ،(800 ) طمل عتریسی، -

 صزغری  ترجمزه  اول، چزاپ . روزه سله  و سلی  جنگ راهبردی پیامدهای: مقاومت پیروزی ،(800 )

 .نور سازان اندیشه مطالعات مفسسه: تهران روستایی،

 .سسه چاپ و انتشاراتفوزارت امور خارجه، م: تهران ،قطر سبز کتاب، (894 ) حسن، ،یوعل -

 . 4 شماره. سوره ،«لبنان اهلل حب  جنبش در رسانه و پیام برخورد»، (809 )عبداهلل،  یدی،عم -

 فصللنامه  ،«ایزران  اسزممی  جمهوری خارجی سیاست مطالعه مفهومی طرح» ،( 80 ) فرهاد قاسمی، -
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 .83-30 صص ، 80  زمستان ،4 شماره نهم، سال ،خاورمیانه تمطالعا

 خلزیج  تزابع  سیسزتم  در نظزم  پدیزده  بر الملل بین نظام هژمونیک ساختار تیریر»  ،( 80 ) .______-

 ف09 -00  پیزاپی  هشزتم،  و هفزتم  شماره هفتم، سال ،اقتصادی -سیاسی اطالعات نشریه ،«فارس

 .48-38 صص ، 80  اردیبهشت و فروردین

 .میبان انتشارات: تهران اول، چاپ ،الملل بین روابط و دیپلماسی ،(801 . )______ -

 .میبان انتشارات: تهران اول، چاپ ،الملل بین روابط اصول ،(800 . )______ -

 فصلللنامه ،«خاورمیانززه مززوردی مطالعززه: ای منطقززه امنیززت ژئززوپلیتیکی مززدل» ،(807 . )______ -

 .39-74 صص ،807  تابستان دوم، ارهشم ششم، سال ،ژئوپلیتیك

: تهزران  ،آن مسلائل  و فلار   خلیج بر تئوریك نگرشی ،(809 ) جواد سید صالحی، و فرهاد قاسمی، -

 .خاورمیانه استراتژیک مطالعات و علمی های پژوهش مرکب

 احمزد  ترجمزه . «عربزی  هزای  رژیزم  و آمریکزا  اسزرائیل،  مشزترک  اعمزال » ،(881 ) یوسزف  کاپمن،-

 .اسممی ارشاد وزارت خارجی های رسانه مرکب: تهران ،(ترکیه) شفق ینی مجله نژاد، مرجانی

 .انتشارات و چاپ مفسسه خارجه، امور وزارت: تهران ،یمن جمهوری ،(808 ) داوود، کریملو، -

 ،آفریقلا  مطالعلات  فصلنامه ،«لیبرالیسزم  و سنت با مواجهه در مصر موقعیت» ،(800 ) حمید نیا، کریم -

 .800  تابستان و ربها

 انتشزارات : تهزران  اول، چزاپ  شزادا ،  فاطمزه  ترجمزه  ،سعودی عربستان ،(808 ) ویلیام گودوین، -

 .ققنوس

 زواردهزی،  زارعزی  طزاهره : ویراسزتار : در کتزا   ،«ایران ای؛ منطقه پیامدهای»، (807 ) نیفینمسعد،  -

و  یترجمزه محمدرضزا بلزورد    ،(یمللل ال ینو بل  یا منطقه ی،داخل) لبنان علیه اسرائیل جنگ پیامدهای

 .سازان نور یشهسسه مطالعات اندفم: چاپ اول، تهران یی،روستا یصغر

 صیتلخزز و مززهترج ،«ششززم جنززگ جینتززا یبررسزز»، (803 ) ه،یاسززیالسمرکززب القززدس للدراسززات  -

 هفتم، سال، (روزه سه و یس جنگ ژهیو) اسالمجهان  یا فصلنامه مطالعات منطقه ،یبلورد محمدرضا

 .9 و  1 شماره 



 
 1932، پاییز 2، شماره 1 ورهدمطالعات جهان اسالم، پژوهشی  -فصلنامه علمی

 

 

 
  4 

 انتشزارات : تهزران  ،خلارجی  سیاسلت  و المللل  بین سیاست پیرامون مباحثی ،(830 ) هوشنگ مقتدر، -

 .اجتماعی و سیاسی علوم دانشکده

 زارع طزاهره : ویراسزتار  کتزا   در ،«عزر   جهان در جنگ پیامدهای» ،(807 ) احمد احمد، یوسف -

 محمدرضزا  ترجمزه  ،(الملللی  بلین  و ای منطقله  اخلی،د) لبنان علیه اسرائیل جنگ پیامدهای زواردهی،

 .نور سازان اندیشه مطالعات مفسسه: تهران روستایی، صغری و بلوردی

و مسزعود طزارم    یمیترجمه بهزرام مسزتق   ،الملل ینب یاستس یلتحل یمبان، (898 )ی ج یک ی،هالست -

 .سسه چاپ و انتشاراتفوزارت امورخارجه، م: تهران پنجم، چاپ ی،سر

 منابع الکترونیکی -2

 .کیهان روزنامه آرشیو -

 .فارس خبرگباری -

 .ایسنا خبرگباری -

 . 87 /8/88 و   87 / 8/ 8 ایران، عصر تحلیلی خبری سایت -

 roozeh/DarMantaghe/Doost_Doshman.aspx                               ینیآو دیشه تیسا -

 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=380291      پریاسکر یاسکا تیسا -

  .881  یجوآ 3  وز،ین منی -

          http://www.newsyemen.net/en/view_news.asp?sub_no=3_2006_07_15_6211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aviny.com/Occasion/Sayer/Hezbollah/87/33roozeh/DarMantaghe/Doost_Doshman.aspx
http://www.newsyemen.net/en/view_news.asp?sub_no=3_2006_07_15_6211
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Abstract 

The objective of the present paper is to study the stances and polices of the 

governments of Iran and Arab countries towards the Lebanon 33-day war. The US 

and Western supporters of the Zionist regime expected to defeat Hezbuallh within 

a week, but the 33-day calculated defense of Hezbuallh forced the armed-to-the-

teeth Zionist regime to accept the defeat. The countries of the region adopted 

different stances towards the war. Attempts have been made in the present paper to 

study different aspects of these stances through documentary method within the 

framework of Rosena’s foreign policy and international policymaking theory. The 

findings of the present paper show that the Islamic Republic of Iran’s foreign 

policy is based on its internal and external environments and its ideological 

orientation. Hence Tehran announced its support for the resistance in political, 

cultural, publicity… arenas in the entire region. Among the Arab countries, six 

have been chosen that have had a more outstanding role during the 33-day war. 

The triangle of Saudi Arabia, Egypt and Jordan are classified as opponents of 

resistance that opposed the Lebanese war in the hope of the victory of Zionist 

regime and US. But countries such as Syria, Qatar and Yemen supported Lebanon. 

The official stances, diplomatic propaganda and religious propagation as well as 

the fatwas are among the stances to be studied in the present paper.  
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