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 چکیده

 هزیی ن  هیزر ان ییهزتارنرهو روابزطاهلل و سزرره  لیزر ر زر ززران و   ز  روابط راهبردی حزب 

بز  بدزت  2011گ ری بحرا  سزرره  ان لدر طر چنت ده  اخ ر برده است. امی شی استرانژهک در منطق 

ن گسزتر  نر  مرده، نی جیهر ک  بدزت انر وگستردهدر قیل  جنگ داخیر اهو روابط راهبردی را لم ق

ی اهم زت بزاهلل   قش یر ر گر در حفظ سیختیر دولت سرره  اهفی  مرده است. در  ت جز ، بحرا ، حب 

سزرره   گ زری بحزرا  دردزیلر سرره  بدت ان شیل اهلل لبنی  در راهبردمرضرع،  قش و جیهگیه حب 

و سزرال کنت. در اهو راستی، اهو یژوهش محرر بررسر خرهش را حرل ییسخگرهر ب  اهاهم ت ی تا مر

رراهبزرد دان چز  جیهگزیهر  2018نزی  2011اهلل لبنی  در طرل بحرا  سرره  ان قرار داده است : حب 

  هررسز ردر بحزرا  داخیزهیی یژوهش بر اهو مبنی است ک  دزیلر سرره  برخرردار برده است؟ هیزت 

ی و همسزر بزی ا  زر دولتزر  منطقز  گرهبین کهلبنی  ب  لنرا   اهلل، حب 2011 -2018 یهیسیل رط

و  رمدیرض داخیز یهیدر مقیبل گروه  هدولت سررر دزیل یست در سی یر بس ت اهم ،استرانژی اهرا 

راهبزرد  راصزی یهیان ستر  ریهک  ب   یداشت  است ب  طرر رجهی و  یاگر منطق متاخی  یهیقترت

 تهزت ب  نقرنرا منت و کیرنم یب  لنرا  اببار اهللحب همچن و،  شته است. لهنبت  هدولت سرر دزیلر

بزر  رکز  مبنز هرهزیرنز بش کز  یز یکرده است بز  طزرر ری هکمک شی  هدولت سررر دزیل یست س

 -ابطزیل کزرده اسزت. رو  نحق زق در اهزو یزژوهش نرصز فررا برد   هدولت حیکر سرر رسر گر 

 .ای و اهنتر تر استنحی یر و رو  گردنوری داده هی منیبع کتیبخی  
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 مقدمه

دزیرض هزیی مسرره  در هک جنگ داخیر زرو رزت  ک  لالوه بزر گزروه 2011ان میرس 

ا زت. همگزیم ای   ب در اهو بحرا  درگ ر شزتهای و زرامنطق داخیر، سیهر بینهگرا  منطق 

ای سدر در اززباهش هزی حفزظ ای و زرامنطق بیشروع  بحرا ، هر کتام ان بینهگرا  منطق 

ا ت ک  منجر ب  هک نقیبل شتهت استرانژهک در سطح منطقز  منیزع راهبردی خرهش داشت 

اهلل نرا  ب  شیل نقیبل حیم ی  رژهر است هدنزر اهزرا ، حزب نقیبل را مرشته است. اهو 

لبنززی  و دولززت لززراه مبززی هژمززر ر شزز د ی  در سززیختیر س یسززرا، در مقیبززل حیم ززی  

هی هدنر قطر، لربستی  سدردی و نرک   در منطق  نرسز ر  مزرد. بحزرا  سزرره  شررشر

ی  است. هزک جنزگ   زیبتر کز  شزیمل المییر در جرهای و ب وهمچنی  بی دو بدت منطق 

ای است، ب  وقرع ی رست  است. نرک  ، لربستی  سزدردی و ای و زرامنطق بینهگرا  منطق 

ای اهزرا  شزروع هیی سنر خی ج زیرس در راستیی مبیرنه بر لی    فرذ منطق سیهر دولت

  اهزرا ، هیی نسی حینر و میلر ب  ایرنهسر  دولت در سرره   مرد زت. در  ت جزب  کمک

اهلل و نی حتودی دولت ش در لراه احسیس  مرد ت ک  بیهت بی نرا  ب  تری ان است حب 

 حمیهت  میهنت.

گروه  خسزت، .شزر تبینهگرا  زدیل در لرص  بحرا  سرره  ب  دو دسزت  نقسز ر مر

نم زب خراهزی  اهجزید بینهگرا ر هستنت ک  بی نأک ت بر حل منینل  سرره  ان طره مسیلمت

 اهزو در. هسزتنت ت اسیسر در اهو ک رر بتو  هر گر   متاخی   ظیمر خزیرجراصالحی

روس   و چ و و بزینهگرا   همچر  جهی ر بینهگرا  و قترنمنت ک ررهیی ان ط فر گروه

هیهر می نت نمرهیزی، ردرگروه دوم ک ر. لبنی  قرار دار ت اهللای همی نت اهرا  و حب منطق 

و قطر ب  همراه ب  تر ک زررهیی انحیدهز  لزر  قزرار لربستی  سدردی، نرک  ، اسرائ ل 

متاخیز   و نم زب خ زر ت طزره اندار ت. اهو بینهگرا  خراهی  نغ  زر  ظزیم در سزرره  

هزیی متفزیوت و مختیفزر را ان خیرجر هستنت. اگر چ  هر هک ان اهزو بزینهگرا  ا گ به

، ن هی را در کنیر هر امی هتف م ترک برکنیری است  کننتمتاخی  در امرر سرره  د بیل مر

 .قرار داده است

نزرا  گفزت ی رامر  نأث رات و ی یمتهیی بحرا  س یسر لم ق سرره  بر منطق    ب مر

ک  بحرا  سرره  مرج  نسری اهو بحرا  ب  مرنهیی لراه و لبنی  شزته و بز  اززباهش 
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کزیهش  رب  خرد منجر بز   ب  امر اهو. است شته منجر ایننش و منینل  در سطح منطق 

 نمیهل همییری و ازباهش اختالف ب و بینهگرا  نأث رگذار در بحرا  سرره  شزته اسزت.

در س یسزت  اسزترانژهیر ابدزید در منینل  هک گ ریای بیرن ان شیلبحرا  سرره   مر  

خیورم ی ز ، م زی    ایمنطقز   ظزیم در امن تر و س یسر هییدرگ ری المیل و گستر ب و

 ای ن هی است.ا  منطق هیی ببرگ و متحتقترت

 ر نرسز  هسرر نتههن خصرص درر گر یگر ی رهیهسنیر نی تهگرد سب  نحرالت وها

 ززرار و  هسرر بر مخیلفی  نسیط نی قترت در است  می تربیق انر گر یگر  ف ط ک  گردد

 ن چز . داد قرار ل نحی و  هنجب ور بررس مررد ن  در نرا رم را است ب یر شت  ک ت  یه

 بزر نرا زترم ن هزی ان کهز هزر ک  استهو ا گرددرمر نیق مهر رهیهسنیر وها بی ط راب در

امی ن چ  ان اهم ت ب  سزباهر برخزرردار اسزت،  .نیث رگذار بیشت  هسرر گی ههمسی ت امن

اهلل لبنی  در راهبرد دزیلر سرره  است ک  نی ب  امزرون ان  قزش بز   قش و جیهگیه حب 

و  2011سرره  اهفیء کرده است. درواقع، شروع بحزرا  در  سباهر در دزیع ان بقیی دولت

هیی راهبردی گ ری مرحی  جتهتی ان همییریهیی بدت  بیلث شیلگستر  ن  در سیل

اهلل و سرره  شته است ک  ان اهم زت بز  سزباهر برخزرردار اسزت. بز   ظزر م ی  حب 

ر ده  اول قر  ب ست و هی در ادام  روابط راهبردی اهو دو بینهگر درست اهو همییریمر

هیر بیشت. در اهو راستی،  بی نرج  ب  اهم ت مرضرع، هتف اصیر اهو یزژوهش بررسزر 

در نقیبزل بزی  2018نزی  2011اهلل لبنی  در راهبرد دززیلر سزرره  ان  قش و جیهگیه حب 

در  ت ج ، بی نرج   المییر بی دولت سرره   است.ای و ب وبینهگرا  مدیرض داخیر، منطق 

  اهم ت مرضرع، اهو یژوهش محرر بررسر خرهش را حرل بررسر اهو سزرال اصزیر ب

ان چز   2018نزی  2011اهلل لبنزی  در طزرل بحزرا  سزرره  ان قرار داده است کز ، حزب 

هیی یژوهش بزر اهزو اهزو جیهگیهر در راهبرد دزیلر سرره  برخرردار برده است؟ هیزت 

لبنزی  بز   اهلل، حزب 2011 -2018 یهزیلسزی رط  هسرر ردر بحرا  داخیمبنی است ک  

 یهزیدر مقیبل گزروه  هدولت سررر دزیل یست در سی یر بس ت اهم گر،هبین کهلنرا  

کز  بز   یداشت  است ب  طرر رو جهی  یا گر منطقمتاخی  یهیو قترت رمدیرض داخی

همچنز و،  شزته اسزت. لهنبزت  هدولزت سزرر راهبزرد دززیلر راصی یهیان ستر  ریه

کمک   هدولت سررر دزیل یست س تهنرا منت و کیرنمت ب  نقر یب  لنرا  اببار اهللحب 
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  هدولت حیکر سزرر ربر سر گر  رک  مبن هرهیرن بش ک  ی یکرده است ب  طرر ری هشی

 ابطیل کرده است.برد را 

 

 . روش تحقیق1

یبع هی منزحی یر، همچن و رو  گردنوری دادهن -رو  نحق ق در اهو یژوهش، نرص فر

   ظزری هی ز ش برداری برده است. چیرچرای و اهنتر تر و اببار گردنوری دادهکتیبخی  

ی در بیره گراهر نتازدر استفی  والت و نب  و ومررد استفیده در اهو یژوهش،  ظره  واقع

اهلل  در حزب  –گ ری انحیدهی است ک   دربیره همییرهیی راهبزردی سزرره  لیت شیل

 مررد استفیده قرار گرزت  است. 2011-2018در بینه نمی ر جنگ داخیر سرره  

 

 تحقیق . پبشینه 2

در بزینه نمزی ر  یسزت دززیلر دولزت سزرره اهلل لبنزی  در س در خصرص جیهگیه حب 

هزو روی یزژوهش صزررت  گرزتز  اسزت و ان ا ، نیکنر  یژوهش مستقیر2018-2011

ی زراوا زر هزییژوهشی سزر    زب هر چنت ب  نبزی  ا گ .حیضر، کیمالً جنب   رنوری دارد

دربیره جنگ سرره  منت ر شزته اسزت، ولزر نحزت لنزرا  مرضزرع یزژوهش حیضزر،  

نرا  بز  ردر متو ن هی مک  ا ت ولر برخر نثیر وجرد دارد  رهسنتگی  اثری م یهته  یرده

ان  تزیهج ن  گ زری اهلل برای سرره  اشیره کردک  در اهو جی ب  منظزرر بهزرهاهم ت حب 

 شرد: ب  مهمترهو ن هی اشیره مرهی وهشیژ

گزبار  »  ره   19ک  در شمیره  «اهلل در سرره حب »ای بی لنرا  سرل را  در مقیل  

در اهیالت متحزته  2014در نورهل  1ک  ان سری ا ته یته مطیلد  جنگ «امن ت خیورم ی  

و سزرره  و لیزل امرهیی ب  چیپ رس ته است، در ن ین ب  روابط بز و حزب  اهلل، اهزرا  

اهلل  در سرره  )حفیظت ان حرم حضرت نهنز  و بقزیی رژهزر اسزت  مزر دخیلت حب 

اهلل  در سرره  در دو مقطع نمزی ر سزیل هزیی یرداند. سپس ب  زدیل ت هیی  ظیمر حب 

هزیی  ظزیمر کنزت کز  در مقطزع اول زدیل زتاشیره مر 2014نی  2013و  2012نی  2011

  برد و در مقطع دوم لینزر و گسزترده بزرد.  و اهزو حضزرر اهلل  محتود و مخف ی حب 

                                                           
1. The Institute for the Study of War (ISW) 
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مستق ر و گسترده   ظیمر در مقطع دوم در  نغ  ر اوضیع ب   فزع دولزت سزرره  ان سزیل 

هزیی م زتا ر همچن و ب  حتود، دامن  و نرک    لمی زیت ب  بدت مهر برده است.  2013

اهزو گزروه  را بزرای دولزت  یرداند .و اهم تاهلل در منیطق مختیف سرره  مراهو حب 

 شزب    روهزیی بز   ظزیمر نمرن  نسه ل اهلل برایحب    روهیی نبی رهر در سرره  را

 مقیبیز  برای شهری و چرهیر جنگ اهلل درحب  بیالی مهیرت دوم و است طرزتار  ظیمر

گ زری است و در ییهی   ت ج  برده ن  زیقت سرره  ارنش کالس ک ک  دا تمر شررش ی  بی

اهلل در سرره  ی یمتهیی منفر بر ثبیت و امن ت لبنزی ، کنت ک  حضرر رو ب  رشت حب مر

هر چنت سرل را  چراهزر  (Sullivan, 2014).سرره  و زرانر ان ن  برجیی گذاشت  است 

اهلل کنت ولر ب  جیهگزیه حزب اهلل در منینل  سرره  را ب ی  مرو چگر گر  دخیلت حب 

نرا سزت کنزت کز  مزری  مزرابل ان شروع بحرا  هز   اشزیرهدر راهبرد دزیلر سرره  ق

 هیی بدت ان ن ین بحرا  بیشت. روشنگر جیهگیه اهو حب  در راهبرد دزیلر سرره  در سیل

 اهللدرگ ری رو ب  گستر  بزی حزب »ای م ترک بی لنرا  جر ب و میرکرسو در مقیل 

منت زر شزته در  1المییردی و ب و، مرکب مطیلدیت راهبر2018در شمیره ژوئو « در سرره 

اهتاف درانمتت اهزرا  و  -1اهیالت متحته امرهیی در یر ییسخ ب  سئراالت نهر هستنت : 

در سزرره   نغ  زر هیزتز    اهللهیی حب چگر   قیبی ت -2اهلل  در سرره  چ ست ؟ حب 

رهیزی و اهلل در سرره  چگر   است و چ  ی یمتهیی برای امسطح نهتهت حب  -3است ؟ 

در   اهللدهنزت کز  اهزتاف حزب متحتا ش دارد ؟ جر ب و میرکرسو اهو گر   ییسخ مزر

سرره  بطرر ننگیننگر بی اهتاف گسترده امن ت میر اهرا  ی ر ت خررده اسزت کز  شزیمل 

گستر  منیزع امن تر، اقتصزیدی، زرهنگزر و مزذهبر اهزرا  در منطقز  و نضزم و بقزیی 

اهلل  برای دست یبر ب  اهتاف س یسزر و  ظزیمر خزرد ب بیشت. و حرژهمش در داخل مر

ای ان لبنی  ب  سزررب  منتقزل کزرده اسزت و همچنز و درگ زری منیبع و امیی یت گسترده

اهلل را بهبرد و همیهنگر م تا  ش در صحن   برد را هیی جنگ شهری حب سرره  قیبی ت

مررد ارنهیبر سزطح نهتهزت بی روس   و اهرا   زراهر کرده است.  رهسنتگی  همچن و در 

اهلل  در سززرره  و ی یمززتهیی ن   بززرای امرهیززی و متحززتا ش در منطقزز ، حضززرر حززب 

 رهسنت نهتهت اهو گروه برای امرهیی و اسراه ل نهتهتی راهبردی  بزرده  بز  وهزژه در مر

                                                           
1. Center for Strategic & International Studies (CSIS) 
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و اهلل  هی درگ ری گسترده نر اهرا   بی امرهیی ، اسراه ل  صررنر ک   درگ ری ب  تر  حب 

هی دهگر متحتا  امرهیی  رخ دهزت.  و در ا تهزی بز  اقزتامیت س یسزر و  ظزیمر امرهیزی و 

اسراه ل برای جیرگ ری ان گستر  درگ زری در قیلز  راهبزرد  ب زرو  را زت  اهزرا  و 

اهلل ان سرره   ب  شیل ن تهت ز یر دهپیمین زک امرهیزی و حمزالت  ظزیمر رو بز  حب 

یزرداند کز  شزمیر اهزو هیی اخ ر مراهلل در سیلو حب ازباهش اسراه ل ب  اهتاف اهرا  

بزی   .(Jones & Markusen, 2018)مررد رس ته است.  100ب    2018حمالت نی سیل 

اهلل در س یست دزیلر سزرره  اهو هم  جر ب و میرکرسو بطرر م خص ب  جیهگیه حب 

 یردان ت.  مر

در سرره  ا تخزی  س یسزر هزی اهلل دخیلت حب »ای نحت لنرا  نرکمیج ی  در مقیل 

دربزیره ا گ زبه دخیلزت  2014در شمیره دسیمبر  1«دهو یژوهر»در   ره  « ندهت مذهبر ؟

دا نت، رد کرده و در صتد هسزت بزی هزک اهلل در سرره  ک  برخر ن  را مذهبر مرحب 

در سرره  س یسزر اهلل حب دخیلت  ظیمر ا گ به  ، ک  برلیس نحق ق نجربر   ی  دهت

ده رهیی مد نر ان احسیسیت مذهبر را در منطق  س یسر کاهلل جنب حب و نی مذهبر  برده

هزیی زدیل زت مطیلدز . و کنزتسرره  اسزتفیده  ی خرد دربرای بس ج   روهی ن نی بترا ت ان

اهلل در لمزل منزیزع  س یسزر و دهت کز  حزب اهلل در داخل سرره    ی  مر ظیمر حب 

اهلل  در است. و در اهو نم نز  بز  اسزتقرار   روهزیی حزب راهبردی خرد را د بیل کرده 

اهلل  و همچن و دززیع حب –دم ق  -منیطقر ک  اهم ت ح ینر برای خط نتارکینر نهرا 

کنزت کز  ان ارنش سرره  در حفظ منیطق کی تی ان جمی  در جنزر  سزرره  اشزیره مزر

ر شمیل سرره  داشت  ک  اولرهتر ب  مران  بیالنر ان جنگ بی   روهیی نیف ری در حی  د

 (2014 ,گرهنزت اهلل  در سزرره   مزرطرززتارا  ا گ زبه مزذهبر دخیلزت  ظزیمر حزب 

.(Tokmajyan نرا  درهیزت ک  نرکمیج ی  ننهزی بز  ب  هر حیل بی  گیهر ب  اثر زره مر

اهلل  در سرره  یرداخت  و ان  قش اهزو گزروه  در هیی متاخی   ظیمر حب بررسر ا گ به

 2011دزیلر دولت سرره     قبل و     بدت  ان شروع بحزرا   سزرره  در سزیل س یست 

 گرهت. سخو  مر

 

                                                           
1. Approaching  Religion 
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 گرایی تدافعی . چهارچوب نظری؛ واقع3

 3بنتی  رهنر ان نئزرری مران ز  قزترتِرا بدنرا  زرمرل 2نئرری مران   نهتهت 1استفی  والت

 ا زترج  اول  گرا  امن ت خرهشهی در دکنث والتب ارائ  کرده است . ب  بیور والتب دولت

(Waltz,1979:67،   کنزت کز  امن زت در برابزر چز  بی اهو یرسش ن ین مر والت استفی

چ بی؟ وی بر اهو بیور است ک  امن ت ب ش ان ن ی  در برابر قترت طرح شرد در برابزر 

 گ زردشرد. والت در  قت والتب ان نمزیهب بز و قزترت ونهتهزت بهزره مزرنهتهت طرح مر

(Walt, 1988: 275-316)هیی امن تزر . ب  بیور والت نهتهت و    قترت در قی   گرا ر

نرسزنت  مزر هی ضرورنی ان قترنمنتنرهو دولزتهی قرار دارد و بر اهو اسیس دولتدولت

نم ب جیره  میهت. نهتهت بز   ربز  هی نهتهتنرسنت ک  ب ش ان سیهر دولتبیی  ان دولتر مر

هیی نهیجمر،   یت و مقیصت نجیونگراهی   جغراز یهر، نرا منتی خرد، نیبدر ان مجیورت

هزی دشزرار اسزت و مجمرع قترت هک دولت است. درک   یت و مقیصت واقدزر دولزت

 .(Walt,1987:21-27) کز  نغ  زر کنزتهزی ممیزو اسزت،بدالوه   یت و مقیصت دولزت

شرار است و ممیو هیی نتازدر و نهیجمر   ب دهی وس یستهمچن و نم ب ب و نرا منتی

هزی هزی بدنزرا  قیبی زتهیی نتازدر هک دولت برای دهگر دولتهی وس یستاست قیبی ت

گیهر ممیو است   ر واقدر بیشزت.  4« نصرر نهتهت»هیهر نهیجمر جیره  میهت. وس یست

هزیی نرا نت ان   یت واقدر هیتهگر مطمئو بیشنت وب  وضزرح بز و س یسزتهی  مردولت

هزیی هیزتهگر را بز  هیتهگر نم ب قیهل شر ت، لذاگیهر   یت وس یست نتازدر ونهیجمر

واقدزر چز  واقدزر چز    زر« نصزرر نهتهزت»هیبنت. امی نم ب مرواقدر، نهتهتای   رگر  

گزذارد. هی نیث ر مزرو بر روابط دولت (Walt, 1987:37)شرد هی مرمرج  نرس دولت

دست نده است ک  بطرر قیبزل نزرجهر  المیل ب  ابتییرانروالت جهت درک س یست ب و

هیی  ظره  والتب کیست  است. والت در اهو راستی ب  لرامل سطح واحت   زب ان محتودهت

هی ان س یست نرج   مرده است. والت ب  بررسر اهو یرسش یرداخت  است ک  چرا دولت

ت. کننزهی حمیهزت مزرخیرجر، هی ثبیت س یسر و نمیم ت سرنم نر برخر ان دهگر دولت

                                                           
1. Stephen Walt 

2. Balance of Threat Perception 

3. Balance of Power 

4. Threat Perception 
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هزی بزرای شر ت چگر   ان م ی  دولزتهی هنگیمر ک  بی نهتهتات خیرجر مراج  مردولت

کننزت و ا گ زبه هی چگر   دوستی  خرد را ا تخی  مر میهنت ؟ دولتخرد متحت کس  مر

هی  هفت  است چ ست؟ والت بر اهزو بزیور هیی دولت هیهر ک  در یس انحیدهی و ائتالف

هی هنگیمر کز  بزی هی ا گ ب  بقی در ن یرشر است و دولتاست ک  محرک اسیسر دولت

شر ت دست ب  انحید مر ن نت. بر اسزیس بزیور والزت، نرس هی نهتهت م ترکر مراج  مر

کننت، همراره  سبت المییر ن تگر مرهی ان ن جی ک  نحت هک سیختیر ن یرش ک ب ودولت

حتمزیلر هسزتنت کز  ان محز ط التمید هستنت و همراره  گرا  مخزیطرانر اب  هیتهگر بر

ب رو ر امن ت ن هی را ب  خطر ب نتاند. والت بیور دارد ک  صرف ازباهش قترت هک دولت 

هی ب  سری انحیدهیی نران  بخش حرکزت کننزت، بییز  شرد ک  دهگر دولتمرج   مر

هیی نران  بخش مزر گ ری ائتالفهی ان هک دولت است ک  ب  شیلازباهش نرس دولت

ای ان کننت. مجمرلز نرسنت ک  نهتهتنم بنر نیقر مرهی ان دولتر ب  تر مردولتا جیمت و 

گذارد، مجمرع قترت هزک دولزت، مجزیورت هی نیث ر مرلرامل بر درهیزت نهتهت دولت

هیی  ظزیمر نهزیجمر هزک دولزت مرجز  جغراز یهر،   یت و مقیصت نهیجمر و قیبی ت

هزی لی ز  هی ازباهش هیبت. یس دولتو وهژگرهی ان دار ته اهشرد ک  نرس دهگر دولتمر

نهتهتنم بنرهو دولت دست ب  انحید مر ن نزت و ان ثبزیت س یسزر و نمیم زت سزرنم نر 

کننت ک  ن هی را در مراج  بی نهتهتات ب رو ر هیری رسی ت. بطررکیر بز  دولتر حمیهت مر

شر ت، دو راهبرد رهی هنگیمر ک  بی هک نهتهت برجست  ب رو ر مراج  مبیور والت، دولت

کننت. ن هی هی راهبرد مران ز  کال   ی ش رو دار ت ک  ب   یگبهر هیر ان اهو دو را انخیذ مر

گبهننت و هی اهنی   یگبهر ان انخیذ راهبرد د بیل  روی مر شر ت. مران   بز  مدنزیی را برمر

رسزتو دولزت انحید و ائتالف بی دهگرا  بر لی   نهتهت است و د بیلز  روی بز  مدنزیی ی 

هی بز  دولت. (Walt,2009:4) نهتهت شته ب  مرجع خطر هی نهتهتنم ب نرهو دولت است

خیطر ا گ بشر ک  برای بقی دار ت ب ش ان د بیلز  روی بز  مران ز  گزراهش دار زت و ننهزی 

هزی هنگزیمر کز  کننت ک  مران   را  یممیو بتا نت. دولزتهنگیمر د بیل  روی را انخیذ مر

س   یذهری  میهنت و هی اهنی  دسترسر ب  انحیدهی  تاشت  بیشنت  زیگبهر ب تت احسیس ن

ای گراهزر، خیورم ی ز  هزک س سزتر منطقز شر ت. انچ زر ا زتان واقزعان د بیل  روی مر

کنت و ا گ زب  بقزی گراهر س یست قترت کیر مرن یرش ک است ک  بر اسیس قرالت واقع
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شزرد. در اهزو ب  انحید در مقیبزل نهتهزت مزرای بیلث نمیهل بینهگرا  منطق  در ن یرشر،

گ زرد. هزر اهلل   ب در اهو راستی، قرار مزرای سرره  و حب راستی، انحید دو بینهگر منطق 

اهلل در نرا  ب  لنرا  هک دولت در  ظر گرزت، امزی  قزش حزب اهلل را  مرچنت ک  حب 

ای ن ، سزرره  را ری منطق زراهنتهیی س یسر داخیر لبنی  )شب  دولت برد   و نیث ر گذا

 ای ی ش برده است. اهلل برای مران   نهتهتهیی منطق ب  سمت انحید بی حب 

 

 اهلل. پیشینه روابط سوریه و حزب4

سز ت  اهزتئرلرژی اسزالم س یسزرو بزی الهزیم ان  1980هیی اهلل در اواهل سیلگروه حب 

اهلل لبنی  بز  کمزک ، حب جنگ داخیر لبنی در نمی   .ظهرر کرد لبنی در  اهلل خم نرروح

و ، ندی ر  ظزیمر داده شزته و نحزت حمیهزت مزیلر سپیه ییستارا  ا قال  اسالمر اهرا 

هزتف اصزیر را بز   س   لبنی  اهللحب . قرار گرزت  ظیم جمهرری اسالمر اهرا س یسر 

لنرا  نرمی  خرد الالم کزرده کز  لبیرننزت ان: محزر نثزیر امپرهیل سزتر  ربزر در لبنزی ، 

امزی، (karmon, 2008:16)  و برییهر حیرمت اسالمر در لبنی  زیال ژهیی لبنی مجینات 

ای بخصرص مبیرنه بی اهلل درزراهنتهیی س یسر داخیر لبنی  و مدیدالت منطق  قش حب 

ای همچر  جمهرری اسزالمر اهزرا  و اسرائ ل، اهم ت ن   را در راهبرد بینهگرا  منطق 

د. در  ت ج ، بی نرج  ب  روابط راهبزردی جمهزرری اسزالمر اهزرا  و سرره  را ازباهش دا

ای شیل گرزت. بی اهزو وجزرد، سرره ، ی ر تهیی قیبل نرجهر ب و اهو س  بینهگر منطق 

اهلل ان جیهگزیه هیسزی ر در راهبردهزیی دززیلر جمهزرری ، حزب 2000نی قبل ان سزیل 

 اسالمر اهرا  و سرره  برخرردار  برد. 

اهلل را ب  لنرا  هک   زروی بیندار زته منیسز  بزرای حیزظ است حب  1980در ده  

کزرد در حزیلر کز  اهزرا  مهیر و ب  چیلش ک  ت   فرذ اسرائ ل در لبنزی  محسزر  مزر

 ,Haugbolle)دهزت اهلل را ب  لنزرا  ابزباری بزرای ی  زبرد ا قزال  اسزالمر مزرحب 

اهلل ب  لنرا  اببار المیل ز زیر  سبت ب   قش حب  90.   گیه سرره  در ده  (2006:16

ب  اسرائ ل برد ک  سب  مر شت اسرائ ل احسیس کنت ک  صیح بتو  بینگردا زت  اراضزر 

. (Haugbolle, 2006: 11) نهزتهیی جزرال   بتسزت  مزراشغیلر)جنر  لبنی ، بینتی

ر اهلل ان سری اهرا  را مررد کنترل قراشتهتا ارسیل نسی حیت ب  حب  90سرره  در ده  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%98_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%98_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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. همچنز و  (karmon, 2008: 23)شزتداد کز  هم  ز  انطرهزق سزرره  منتقزل مزرمر

کرد.  میهنتگی  اهزو گزروه در اهلل المیل مرهیی روشنر بر  فرذ س یسر حب محتودهت

مجیس لبنی  نقرهبی همی نت  میهنتگی  جنبش امل برد ت ک  نشییرا ب  وس ی  دم ق ند ز و 

 90اهلل در دهز  قیبزل نرجز  بز و سزرره  و حزب شت ت. اهو خرد هزک منبزع نزنش مر

 .  (karmon, 2008: 24)برد

اهلل در راهبرد دزیلر سرره  در ده  اول قر  ب سزت و هیزر امی  قش و جیهگیه حب 

رس ت متیثر ان نغ  رات سزیختیری در سزطح منطقز  و همچنز و نغ  ر هیزت ک  ب   ظر مر

اهلل بیشزت. در اهزو حیزظ در ارنبیط بی حب نفیوت دهتگیه ب یر است در مقیهس  بی یتر  

اهلل، در جیهر ک  حیزظ ه   شیر بیقر  گذاشت  نم ن   رع رابط  راهبردی سرره  بی حب 

اهلل بز  اهلل دسزت برنزر دارد، ب زیر اجزینه داد کز  حزب برد، اهنی  او در رابط  بی حب 

سرشزنیس هم  زگر در نر شرد.  صراهلل ب  هزک مهمزی  م یرکت برابر بی سرره   بدهک

اهلل اجینه داشتنت در شهرهیی سرره  کیخ رهیست جمهرری نبتهل شت. شب   ظیم ی  حب 

شزت حرکت کننت و نصیوهر  صراهلل ا ی  درکنیر نصیوهر رئ س جمهرر سرره   ص  مر

 و 2001. ب زیردر مزیرس (Karmon, 2008:35)داد کیری ک  حیزظ است  ب  ن  نو  مر

  ست سرا  لر  گفت: هز   رهبزر اسزرائ یر لالقمنزت بز  صزیح  ا  دردر سخنرا ر

هزی هسزتنت نر ان  زینیهی را ب  لنرا  مجرمی  جنگر ک   ژادیرست  ست و هم  اسرائ یر

 حیضر سرره  امن ت نیم و راستیی در حیزظ ک  جیهر ، Rubin,2007:168)محیرم کرد

  .Rubin,2007:76)برد داده   ی  قبال ک  طرر همی  برد اسرائ ل بی مذاکره ب 

در  ت ج ، ب یر همراه بی متحزت  هدنزر جمهزرری اسزالمر اهزرا  بطزرر مزتاوم ان 

هیی زیسط نر بزرای   زل بز  اهزتاف م زترک اسزترانژهک نهرحمیهزت اهلل و گروهحب 

سزرری در خیورم ی ز ت نضزد ف اسزرائ لت نقرهزت  فزرذ  -کنت: نقرهت محرر اهرا زرمر

 روهیی اسالمر در منطق  حیرمت خرد گردا  زیسط نرت مقیبی  سرره  در لبنی ت نقرهت  

بی مرازقت  یم  و نرن بینر در لبنی  و منطق  حیرمت خرد گردا  زیسط نر کز  بزی منزیزع 

 (Erlich , 2006: 1) بیشتسرره  و اهرا   یسینگیراست، ان جمی  اهو اقتامیت مر

هیهر بر لی ز  ری محتودهتگ ای بیلث شیلدر حرنه سیختیری   ب نحرالت منطق  

لبنزی   را در کنزیر جمهزرری اسزالمر اهزرا   اهللشت ک  حزب اهلل دولت سرره  و حب 
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گراهزر امرهیزی و داد. مهمترهو نهتهت، هیجی بز وسرره  بر لی   نهتهتهیی جتهت قرار مر

 برد.  گیه سرره  و اهرا   ب  سزر گر ر رژهزر صزتام بز  2003حمی  ب  لراه در میرس  

دوجنب  داشت. ان هزک سزر هزر دو دولزت ان سزر گر ر  2003رهبری امرهیی در نورهل 

شی  استقبیل کرد ت، ان سری دهگر سرلت ی رونی   روهیی  ظیمر نمرهیزی دشمو قتهمر

بر لراه نرسر اهجید کرد ک  سرره  و اهرا  مر نرا نت اهتاف بدتی امرهیی در مبزیرنه بزی 

هک میه بدت ان حمی  امرهیزی  2003 . در نورهل Goodarzi,2006:292)نرورهسر بیشنت 

ب  صراحت ه تار داد ک  بیهزت در سزرره   1ب  لراه، مدیو  ونهر دزیع امرهیی یل ولفرئ تب

 را ا   گرا زر خیرجز  ونهزر مدزیو  برلتر  جی  2003 سپتیمبر در نغ  ر صررت گ رد.

 شز م یهر نسی حیت هیی  تقیبی ی  رزت سرره ، ای هست  نرسد  و نحق ق بر یم  دربیره

 کزرد نیزرار م یروبزر نسزی حیت نهزیجمر قیبی زت نرسزد  بزرای ا احتمیلر نال  و

(Laipson, 2008:96).  گزذاریبمز  نالززر بز  اسزراه ل 2003  هک میه بدت در اکتبر 

 19 شزت  منجر ب  ک زت  اسالمر جهید گروه وس ی  ب  ح فی ک  در رستررا ر در ا تحیری

 رئز س کزرد بزر  حمیز  دم زق  بدهزک گروه اهو نمرنشر اردوگیه ب  شت،  ظیمر   ر

 سزرره  بز  حمی .  یم ت م روع دزیع را ن  و حمیهت اسرائ ل اقتام اهو ان امرهیی جمهرر

 . Rubin,2007: 195) بزرد گذشزت  سزیل 30 طزر در ک زرر اهو خیک ب  حمی  اول و

 مسزئرل ت قزی ر  بزر  2003 امرهیی ز یر خرد را بر سرره  اززباهش داد و در دسزیمبر

 ان حمیهزت خراستمر سرره  ان قی ر  اهو کرد، امضیء را لبنی  حیکم ت اح یء و سرره 

 را جمدزر ک زتیر هزییسزالح نرسد  دهت، ییهی  لبنی  اشغیل ب  کنت مترقف را نرورهسر

 سرئز  ب  و دهت ییهی  لراه ب   ظیمر اقالم دهگر و  سالح   رقی ر ر ارسیل کنت، مترقف

 هزیینحزرهر قزی ر ، اهزو ان سزرره  سزری چر صزررت در دادمزر اجینه امرهیی جمهرر

  .Ottaway and Etal ,2008: 12. )کنت وضع سرره  بر را گبهن ر

نرور رز ق حرهری   ب سرره  را در هک وضد ت بحرا ر در سزطح منطقز  قزرار داد. 

 بزی زرا س  و امرهیی ز یر بی 2004 سپتیمبر2 در 1559 قبل ان نرور رز ق حرهری ، قطدنیم 

 خراستمر سرره  ان و شت نصره  امن ت شررای در اجمیع بی لربستی  و مصر حمیهت

 :Ziadeh , 2011) کنزت خیرج لبنی  ان را   روهیهش و گذاشت  احترام لبنی  حیکم ت ب 

                                                           
1. Paul Wolfowitz 
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 همراه زیرس   ب ب  خی ج همییری شررای ک رر شش 2004 سپتیمبر 13در   .109-111

. چنت میه بدت (Levertt, 2005:187-188)  مرد ت حمیهت 1559قطدنیم  اناجرای  ارد 

حرهری نرور شت. امرهیی التقید داشزت   خست ونهرسیبق لبنی  رز ق 2005زرره   14در 

ک  سرره  مسئرل نروررز ق حرهری، کمک ب  شررش ی  در لراه برای جنگ لی   امرهیی 

اهلل، حمیس، جهید بیشت ک  ان حب بت سرشت مر رو   روهیی ائتالف و اسیسی هک بینهگ

هیی نمرهیی در هیی مختیفر ک  برای اسرائ ل اهجید م یل و می ع س یستاسالمر و گروه

یس ان نزرور   2005نورهل 7در . (Kattouf, ,2007:2)کنت بیشنت، حمیهت مرمنطق  مر

جیسز  داده و بزتو   رز ق حرهری، شررای امن ت ب  درخراست امرهیی و زرا س  ن ی ل

 در گ طرح ن ی ل دادگیه ب و المییر رز ق حرهری را در شررای امن ت نصره   مزرد 

(Ziadeh,2011:109-111). هزی، و بی قتل حرهری، ز زیرهی ان  یح ز  مسز ح ی ، درونی

اکثرهت مسیمی ی  سنر برای خروج  سرره  ان لبنزی  اززباهش هیززت. نهزر اهزو ز زیرهی، 

مزیرس  14استدفی کرد. در  2005زرره   28ر سرره  لمر الیرامر در  خست ونهر طرزتا

نظیهرات ببرگر در ب روت بر لی   سرره  ا جیم شت. ب زیر خزرد را نحزت ز زیر  2005

سیل نسیط سرره  بر لبنی ، هم  سربینا ش را ان لبنی  خیرج  30کرد و بدت ان احسیس مر

ق حرهزری، هزک همگراهزر   روهزی هرحیل نروررز  ب . (Rubin,2007:208-211)کرد 

لی   مرقد ت سرره  در لبنی  اهجید کرد ک  منجر ب  خروج سرره  ان لبنزی  شزت. خزروج 

ا  را در منطقز  کزیهش هیی استرانژهکسرره  ان لبنی  ضدف دم ق را ازباهش و گبهن 

در  ت جز ، حضزرر هزک متحزت قیبزل انیزی در لبنزی  هدنزر  .(karmon, 2008:43) داد 

 ای سرره  جیرگ ری کنت.نرا ست ان بتنر شت  وضد ت وا بوای منطق مر هللاحب 

اهلل و جمهزرری هیر ان نهتهتهیی دهگر ک  بیلث ازباهش همییری سرره  بزی حزب 

اهلل و اسرائ ل برد. محزتودنرهو هزتف اسزرائ ل ان حب  2006اسالمر اهرا  شت، جنگ 

اهلل ه ان جنر  لبنی  برد. حذف حزب اهلل، حذف اهو گرولی   حب  2006حمی  جرالی 

داشت بیی  ننهی   روهر ک  در لبنی  اسرائ ل را ان    ننهی اسرائ ل را ان حمی  اهمو  گ  مر

. اهزو (Sniegoski, 2008: 276)بزرد داشت، ان بز و مزرنسیط بر کل اهو ک رر بین مر

دهزت سزرره    زب  ب  طرل ا جیم ت. ان 2006اگرست  14نی  2006جرالی  12حمی  ک  ان 

نهتهت جتی بر لی   امن ت اهو ک زرر در ح زیط خیزرنش )لبنزی   نیقزر شزت. در اهزو 
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هفت  ب  طرل ا جیم ت، اسزرائ ل و امرهیزی ادلزی کرد زت کز  اهزرا  و  6درگ ری ک  نقرهبی 

ا ت. نمی  نحرکیت و اظهیرات رسمر مقیمیت اهرا ر و سرری سرره  در ن  شرکت داشت 

کرد. دب ر شرراهدیلر امن ت میر اهرا  لیر الرهجی ر در رونی ک  مر ب  چن و ظنر کمک

جنگ شروع شت، در دم ق برد. ینج رون بدت ونهزر خیرجز  اهزرا  منزرچهر متیزر وارد 

دم ق شت، جیهر ک  او و مدیو  رئ س جمهرر سرره  زیروه ال رع، اسرائ ل را محیزرم 

 .(Samii, 2008:50) کرد ت و همچن و بی مقیومت ابران همبستگر  مرد ت

 حمالت کرر بزر و نسی حینر برنری امرهیی، حمیهت لی ر ر هیدر طرل اهو درگ ری

 Patrick) سز ل یینرهک.  دهت شیست اهلل راحب  قیدر  ت اسرائ ل  ظیم ی ،   ر لی   

Seal  نهزرا  محزرر: گفزت جنزگ اهزو ارنهیبر ان  تزیهج خیورم ی   در امرر گرنحی ل- 

 امرهیزی ک  حیلر در شت خیرج لبنی  انجنگ ب  تری  فس ب  التمید هلل بیاحب  – دم ق

 در سخت و بت یم اخالقر لحیظ ب  و نرضد ف س یسر لحیظ ب  رست ظرمر ب  اسرائ ل و

 (Sniegoski, 2008: 283)شت ت  یذهر نس   چرهیر جنگ مقیبل

 

 اهلل بحران سوریه و دیدگاه حزب .5

 2011و اوائزل سزیل  2010ده در جهی  لر  در اواخر سزیل هیی گستربی شروع  ینرامر

اهلل ان درخراسزت مدترضز و بزرای نغ  زر در ، مقیمزیت حزب «بهیر لربر» نحت لنرا  

نر س، مصر، ل بر و بحرهو حمیهت کرد ت. امی وقتر چن و درخراستر در سرره  مطزرح 

  حمیهت کرد و ب   قزش ن  در شت اهو گروه مرضع متفیونر انخیذ کرد و ان رژهر سرره

اهلل  زینرامر در سزرره ، لی   رژهر اسراه ل اشیره کزرد. ان دهزت حزب « محرر مقیومت » 

 برد « محرر مقیومت » بخ ر ان هک کیرنار گسترده امرهیی و اسراه ل برای ان ب و برد  

kizilkaya, 2017:218)  اهو مرضع دق قی همیهنگ بی مرضع حیمر اصزیر اهزو گزروه ،

  (yolcu, 2016:54 اهرا  برد ک  چن و مرضدر انخیذ کرده برد. 

 

 اهللاهمیت سوریه برای حزب .5-1

  قزشی اهزرا  و بزتو  در  ظزر گزرزتو راهبزرد  منطقز  اهللسرره  برای حزب اهم ت 

اهلل  رک ی یی  اهرا  در هرگر   روهزیروهر نرا ت بررسر شرد. حب اهلل در ن    مرحب 
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بیشت. و سرره  بز  لنزرا  حیقز   ر احتمیلر بی امرهیی و اسراه ل در منطق  مر ظیمر مستق

کنزت. ان م ی ر و ارنبیطر ب و اهرا  و حب  اهلل در اهو نم ن   قش بس یر مهمزر اهفزی مزر

ب نت، وسزرره  را بی اسرائ ل مرروهیروهر  مقتم سینمی ش را ب  لنرا  خط  اهللحب اهنرو 

 2013 مزر در سزخنرا ر  صزراهللحسو  اهلل. دب ر کل حب دا تخرهش مرلقب  ب  لنرا  

در  اهللبز  دخیلزت حزب بطزرر لینزر   یم زت و مقیومت  «1ستر  زقرات»سرره  را خرد 

 ظزیمر و  هزیی و نرا زیهر (Sullivan.2014:9) .اذلزی  کزردسرره  ب   فع رژهر اسزت 

هزرا  کز  ان طرهزق سزرره  ا هیی میلر و  ظیمرکمکب  تو  دسترسر ب اهللنمیدگر حب 

دولت است هک  قزش ح زینر در شت. و رس ت، دچیرنس   زراوا  مراهلل مربتست حب 

. اهزرا  ان ردکزدر لبنی  اهفی مزر اهللا تقیل نجه بات، نسی حیت و یرل ان اهرا  برای حب 

، کزردمزرهرای میهیی   ر  ظیمر و ان زضیی هراهر نرک   برای ا تقیل نسی حیت اسزتفیده 

ولززر بززی کنتززرل شززتهت نرک زز ، اهززرا   زضززیی هززرائر لززراه را جززیهگبهو ن  کززرد 

.(Charbonneau, Reuters, September 19, 2012) بدضزر ان اهزو نسزی حیت در .

می ت، در ل و حیل ن هیهر ک  مقصتشزی  لبنزی  اسزت، ان طرهزق خطزرط سرره  بیقر مر

در مزر سزالح  اسرائ ل بر لی   ا تقزیلشت.  حمالت هراهر سرره  ب  لبنی  ا تقیل داده مر

حتزر  اهللسرره  را ب  لنرا  هک ییهگیه اسیسزر بزرای حمیهزت ان حزب  اهم ت ،2013

 Barnard, The)دهزتنمی ر ک  رژهر برای بقیهش بی مخیلف و در جنگ است،   ی  مزر

New York Times, May 4, 2013  )  . 

مزیلر  -هزیی  ظزیمرتاهت حمیهزتا  در هزب   قزش  اهللاهم ت سرره  برای حب 

مرنشزر   روهزیی نهزیی شرد. دولت است هزک میزی  منیسز  بزرای کمز محتود  مر

هزیی سینی مهمیت در سرره  زراهر  مرده است. بدضر ان اهو اردوگیهاهلل و ذخ رهحب 

یهر واقع شته اسزت، هزک  مرنشر در سرره   بدهک ا بیرهیی نسی حینر مظنر  ب  ش من

 Sanger  & Schmit, The)یمیت اهیالت متحزته را  گزرا   مزرده اسزتنحرلر ک  مق

New York Times, November 15, 2012)     . 

ا  بز  اهلل بزی نرجز  بز  منزیزع دوجی بز حزب نرا  استتالل کرد کز ، در  هیهت مر 

ی یز  منینلز  گسزتر  هیزتز  اسزت. نل  سرره  درگ ر شته، همچنصررت لم قر در منی

                                                           
1. Backbone 
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نرا  در س  لیمل بررسر کرد.  خست، را در حمیهت ان است را مر اهلل هتف اصیر حب

هیی رژهزر اسزت اسزت. اهزو نرا یهر بت بیل حفظ محرر مقیومت برس ی  نقرهت اهللحب 

دوم، حفزظ  گ زرد.هتف ان طرهق کمک ان طرهق نمرنشر و متاخی  مستق ر صررت مزر

دم زق -ر نهزرا رط ارنبیططخ ونضم اهرا ر برس ی   -دسترسر ب  حمیهت میدی سرری

اختالل شررش ی  در اهزو خطزرط  اهجید بت بیل جیرگ ری انهمچن و و  . ب روت است–

سزرم،  در  برد القص ر در اهو راستی قیبزل بررسزر اسزت. اهللنبیطر است. حضرر حب را

  کنزت.ظهرر هک رژهر سنر در سرره  در صررت سقرط اسزت را د بزیل مزر انجیرگ ری 

هی درو  سرره  و ب  طرر بیلقره سررهب لبنی ر در مررد خ ب  نیف ری ی  ش دبس یری ان 

   ب  لبنی   گرا  هستنت.ن

 

 اهلل در منازعه سوریه از آغاز تا گسترش بحران حضور حزب .5-2

چگر گر، چرائر و ابدید محتیف حضرر  ظیمر حب  اهلل ب  لنرا  بینهگر   ر مستقل ب  

بیشزت. کز  دن ذهزل بز  ن  یرداختز   قش اهزرا  کیمزل  مزرمنینل  سرره  بتو  بررسر 

 شرد. مر

نمی ر ک   ینرامر  در سرره  رخ داد، اهرا  برخالف مرارد ی   و در جهزی  لزر  و 

ا  را ان رژهر است الالم کرد و بزی صزتای رسزی ب  دالئل منیزع س یسر، حمیهت گسترده

هیی لر  خی ج ]ززیرس  بزی رب ی  کرد ک  حرادث سرره  ان سری جهی   ر ، ییدشیه

ی  گیمر لربستی  سدردی د بیل مر شرد. اهرا  بتهو منظزرر و در راسزتیی  حمیهزت ان 

متحت استرانژهک   سرره  چهیر  زرع حمیهزت را ان رژبزر اسزت ززراهر کزرد: س یسزر 

اهلل در اهزو راهبزرد  قش حب  . (Ozarowski, 2018:213،دهپیمین ک ، میلر و  ظیمر 

 شرد. یهت  ظیمر ک  اهرا  برای اهو گروه ندربف کرد، نب  و مردر قیل  حم

هیی شررشر  یکیزر هستنت، وقتر ک  روشو شت،   روهیی سرری برای جنگ بی گروه

 و  بز  دسزترر نهزرا  بز    روهزیی دولتزر سزرره  ی رسزت  2012اهلل در سزیل حزب 

Ozarowski, 2018:215).  قطز  لطفزر در کز   2013نورهزل  30شی  نی و میمررهت 

ورود گسترده اهو گروه ب  منینل  مزر بیشزت شزیمل نمزرن    روهزیی مزنظر و  زیمنظر 

 ,Joshi)سرری و  قش مست یری برای لمی یت هیی رنمر   روهیی دولت سرره  برد. 
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ک  هم  اهو هی نهر  ظر سپیه قتس اهرا  بز  رهبزری قیسزر سزی می ر ا جزیم  (2016:27

سپیه قتس شیخ  برو  مرنی سپیه ییستارا  ا قال    .(Ozarowski, 2018:215 شتمر

  محیزظت ان منیزع اهرا  و ی  تین برخررد بی نهتهتات بیشت ک  وظ ف اسالمر اهرا  مر

برای مرجردهت  ظیم س یسزر اهزرا  در ب زرو  ان مرنهزی ان طرهزق  بزرد  یمتقزیر  و در 

شت  ک  هیر ان اهو بینبگرا    زر بیهمییری بی بینهگرا  دولتر و   ر دولتر در منطق  مر

همچنی  ک  اهرا  ندهزت    (Holmquist, 2015:33اهلل لبنی  برد ای حب دولتر منطق 

 میهنزتگر هیهش را در سرره  و بز  زدیل ت  ب  اهلل، حب دادمر را ب  بقیی رژهر ازباهش 

   یشزر ان اهللمحتمل بزرد کز  اهزو اقزتام حزب  اهو داد.ازباهش مردولت است  ان سری 

بزرای  هزک راه بیشزت.در سرره   اهللو همچن و منیزع دوجی ب  اهرا  وحب  هرا  ن رهق ا

 اهلل.  حزب بزرد    روی دزیع میر ا  در اهجید و نرسد  دخیلت حب  اهلل،  قشندم ق 

، دم ق، و حیز  حمص، النق   سرنیسر سرره ، ان جمی ،را در    روی دزیع میرالضیی 

 .( Sullivan, 2014 :14)ست داده انمرن  

 هزیال زدبر  جز ش می نزت رژهر سرره ، وزیدار  و لیرهی  ان ب  تر  میر دزیع   روی

 و داشزت کیرنمزتی و رسزمر سزیختیر ب  تر  میر دزیع   روی  مدهذا. برد شته ن ی ل

 یرداخت رژهر وس ی  ب  شی حقره و برد ت مجرن دارای و مجهب دهته، نمرن  الضیهش

 اطاللزینر هییسروهس و ارنش ارشت ازسرا  ب  مستق ر صررت ب  همچن و ن هی. شتمر

 است اخت یر در سرره  لربر  ارنش برای جیهگبهنر  سینمی  اهو. داد تمر گبار  سرره 

 شزته نضزد ف شررش ی   فرذ و ختمت نرک جنگ، هیسیل  وس ی  ب  ک  ک  دادمر قرار

 و بزرد  فزر هزبار شصت نی هبار ینجیه حتود در 2013 اواسط  نی میر دزیع ی   رو. برد

   .  Sullivan, 2014 :14) برد ازباهش ب  رو  فر هبار صت ونی

 است، اهرا  و حزب  اهلل بزرد. دولت برای حض ض  قط   2013  واوائل 2012 اواخر

 بزتب نر و. بزرد نورده وارد است رژهر  ظیمر هییقیبی ت ب  را ز یر حتاکثر جنگ، شتی 

 شزمیل و حیز   در شررشر   روهیی.  داشت وجرد است دولت بقیی بیره در ایتهزباهن

 وابست  هییگروه و. برد شته ایزرق  ایزباهنته صررت ب   درگ ری. برد ت کرده ی  روی

   ب اهرا .  برد ت گرزت  برلهته سرره  در را نریمهر  قش النصره جبه  همی نت القیلته ب 

 ان  فزر ه زت و چهزل سزرری شررشز ی . برد شته  سرره  رد مهمر هیینهی  متحمل
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  ان  فر هبار دو بی نبیدل در بدت میه هک ک  برد ت، کرده اس ر را قتس سپیه   روی الضیی

 ,The Telegraph (UK)) شزت ت نناد برد زت، شته ن تا ر است وس ی  ب  ک  شررش ی 

January 9, 2013 . حسزو سردار قتس ارشت  زرمی تهی ان هیر نرور 2013 زرره  در 

 اهزرا  ن ، د بزیل بز   .  Fulton, 2013:4)بزرد دهگزر مهر ضرب  هک سرره  در شینری

 ند  ر  برای را هیهشنال  همچن و و داد، ازباهش دوره اهو در است رژهر ب  را ندهتانش

 دم ق ان مرن  طرر ب  سی می ر قیسر قتس   روی زرمی ته. کرد ب  تر سرره  در اوضیع

 قیسزر سزردار زرمی زتهر ستید در همچن و. کردمر دهت  لمی یت هتاهت و  ظیرت یبرا

 همیهنگ هک و اهلل، حب  زرمی ته هک سرره ، ارشت  ظیمر زرمی تهی  دم ق در سیمی ر

 ,Filkins, The New Yorker) داشزت حضزرر لراقزر شز د    ظیم زی  شزب  بی کننته

September 30, 2013.   

 جیی ب  و کرد ندتهل  2013) بدت  سیل برای را راهبرد  اهرا ، اصرار بی است، رژهر

 کی زتی  یح   چنتهو بر مخیلف و،  لی   بر  جبه  چنتهو در همبمی  طرر ب  کرد  لمل

 هسزتنت مزرنبط ییهتخت بی ک   راحر و دم ق  بر  خست داشت قصت رژهر.  مرد نمرکب

  زراحر  سزبت بز   زراحر هزوا بر کنترلش استحییم منظرر ب  سیحل و حمص جمی  ان

 امتزتاد در  زراحر  امن ت نیم و شیمل همچن و رژهر نمرکب. شرد متمرکب شره، و شمیل

 نهزرا کز  بزرد، سزه ر سزرره  بزی هتف  اهو در اهللحب . برد   ب سرره - لبنی  مرنهیی

 کزرده مراجز  نهتهت بی را بقیع دره در را اهللحب  ییهگیه  یح  ، اهو در استقرار شررش ی  

 شزروع 2012 اواخزر در را  ظزیم ش شزب    روهزیی مجتد سینمی تهر سرره  رژهر. برد

  ارنزش) ال زدبر جز ش  زیم بزی سزرره ، در اسزت طرزتار   ظیم ی  شب  ان شمیری.  مرد

   زروی لنزرا  بز  و برد زت، لیزری  لمتنی گروههی اهو. داد تمر ا جیم  لمی یت  خیقر

 نزیره سینمی  در هیگروه اهو ان  بس یری. برد ت شته  جذ محیر جیمد  ان محی   گهبی 

 اهزو قصزت ک  میر  ظیمر شب    روی هک. شت ت اد یم  NDF) میر دزیع   روی نیس س

 Filkins, The New Yorker, September).)بیشزت اهزرا  بس ج   روی شب    ک  برد

30, 2013   
. نمزت وجزرد بز  2013 بهیر راواخ در سرره  در اهللحب   قش در چ مگ ر نغ  ر امی

 اهللنهت اهرا  رهبر بی او ک  جیهر داشت، 2013 نورهل در نهرا  ب  سفر دو  صراهلل حسو

 در بحزث بزرای اهرا  ارشت مقیمیت ودهگر سپیه قتس   روی زرمی ته سی می ر ای،خیمن 
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 مراسزال جمهرری رهبر رسمر،   ر هییگبار  بر بنی. کرد مالقیت سرره   اوضیع مررد

 میه زت ک  حیلر ل و در.  مرد متدهت سرره  در ببرگتر  قش اهفیی ب  را اهللحب  اهرا ،

  حسزو سخنرا ر  ک ، است شته م خص اکنر   برد م خص نمی  ن  در گفتگرهی دق ق

 در وی گفتگرهزیی بی ب روت ب  بینگ ت ان یس رون ان چنت 2013 نورهل 30 در  صراهلل

 ارنبزیط سزرره  داخیزر جنزگ در مستق ر دخیلت ب  گروه هوا بس یرمهر نصم ر و نهرا 

 اسزت دولزت  فزع بز  سزرره  در  اهللحب   اقتامیت ب  بیر اول و برای و داشت، مستق ر

 بز  سزرره  سزقرط اجزینه سزرره  ایمنطق  متحتا  ک  داد ه تار ادام  در و کرد اذلی 

 Black & Roberts, The)   داد  خراهنت را نیف ری هییگروه و اسرائ ل امرهیی، دست

Guardian (UK), April 30,  2013) . حتود هک هفت  بدزت  بدزت ان  2013م   25در

ورود سر رشت سین حب  اهلل ب  صحن   برد القص ر حسو  صراهلل دب رکل حزب  اهلل در 

اهلل ب  منینل  هک سخنرا ر ب  جبه یت ب  تری در بیره دالئل ورود لینر و گسترده حب 

ه  اشیره کرد و گفت ک  اوضیع در سرره  ا قال  لی   رژهزر هزی مسزئی  اصزالحیت سرر

 برد بیی  گستر  گروه هیی مسیح در سرره  برد. ک     ننهزی نهتهزت مرجزردهتر بزرای 

هی   ب برد... سرره  حب  اهلل و جمد ت ش د  لبنی  برد بیی  برای کل لبنی  ان جمی  سنر

نرا ت نمیشیگر بیشت و اجینه دهت ک  لفب  ن  شیست  رلقب  مقیومت هست و مقیومت  م

شزرد و اسزراه ل هی سقرط کنت مقیومت محیصره مرشرد... اگر سرره  در دستی  نیف ری

وارد لبنی  خراهت شت و شرابط   را نحم ل خراهت کرد و بیر دهگر لبنی  را وارد لصزر 

   (Hage Ali, 2019:9کنت اسراه یر مر

اهلل در منینل  سرره  بی حمیز  بز  القصز ر لینر و گسترده حب  بتهو نرن   دخیلت

ب  طزرل ا جیم زت. در اهزو  بزرد حزتود  2013ژوئو  4شروع و  نی  2013مر  18در در 

اهلل در کنیر   روهیی رژهر سررب  ب  منظرر ننادسینی شزهر  فر ان رنمنتگی  حب  1700

ک  دم ق و حمیء را ب  سزیحل مهر مرنی القص ر در استی  حمص سرره  شرکت کرد ت 

همچنز و محزرر  (kizilkaya, 2017:213 )سرره  در درهیی متهترا   متصل مر کزرد. 

مهر ارنبیطر و نتارکینر و نسی حینر سرره  ب  حب  اهلل ان هک سر و شررش ی  مخیلف 

ای هر است ان لبنی  ب  سرره  ان سری دهگر برد. ک  برای طرز و  برد و حیم زی  منطقز ژر

و ی رونی در ن ، صحن   برد در سرره  را ب  کیر نغ  زر  حیئب اهم ت زراوا  برد. ن هی   ب
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اهلل و رون  برد سنگ و بی ی رونی ارنزش سزرره  و حزب  15داد. ک  سرا جیم  یس ان مر

شی  ب  انمیم رس ت. بیر اصیر اهو لمی یت مهر ب  دو  حب  اهلل برد و هزر حیمر اهرا ر

اهو لمی یت متحمل نیفیت زراوا ر شت ولر ی زرونی در اهزو  بزرد ن   چنت اهو گروه در

چنی  نیث ر گذار و راهبردی برد ک  ان ن  نیرهخ ب  بدت ارنش رژهر سرره  بی کمک اهزرا  

اهلل در اکثر منیطق ان جمی  در دم ق ییهتخت ک  ی ش ان اهو در مدزرض سزقرط و حب 

و ابتییر لمل بتست گرزتنت و ب  د بزیل ن   قرار گرزت  برد، ان حیلت نتازدر خیرج شته

   Sullivan.2014:10-17)هیی ن ج ره ای شررش ی  بطرر مترالر ن ین شت. شیست

   دززیع ان اهلل  ب  تر در جنگ سرره  درگ ر شت. اولرهت اصزیران نمی ر ک  حب 

ره  سزر» هیی شهرهیی محیصره شته و ییهتخت )دم ق  برد . در همی  حیل ک  ان حرم 

کزرد. اولرهزت کرد ک  سیحل لیری    و را ب  مرنهی بی لبنزی  متصزل مزردزیع مر« مف ت

بزرد. اهزو  لراه – سرره  مرن کنترل ب  ش د  خرد رنمنتگی  اهلل هتاهت هم دهگر حب 

ک یزرمتر ان مزرن بزی  600لمی یت در نیم و امن ت دهرالبور ب  وهژه برکمیل مرزق برد، ک  

ب  مرج  ن  امن ت یل نم نر ک  اهرا  را ان راه لراه و سرره  ب  لبنی   لبنی  دور برد، ک 

کرد نی ن  جی ک  ممیو است ب  مجیورت کرد. همچن و سدر مرکرد، نیم و مرمتصل مر

 (Ghaddar, 2018 ).اسراه ل دسترسر ی تا کنت  -مرنهیی سرره 

 2016نی  2012سیل هیی اهلل در منینل  سرره  در بی  گیه ب  زدیل ت هیی  ظیمر حب 

مر نرا  گفت ک  اهو زدیل ت هی ب  چهیر شیل اسیسر برده است. نمرن  بز    روهزیی 

منظر و  یمنظر سزرری و   روهزیی شزب   ظزیمر شز د  خزیرجر )لراقزر، ازغی سزتی ر و 

ییکستی ر ت  قش مست یری در کنیر   روهیی  ظیمر سزرریت لمی زیت  ظزیمر در منزیطق 

هک منطق  مثیثر شییر برده ک  هک راس ن  در القصز ر در  زر  مختیف سرره  و در 

سرره  نی حی  در شمیل و ان حی  نی دهر البور در شره  و ان ن  جی نی درلی در جنر  

اهلل در حمیز  بز  سرره  متمرکب برده است و همچن و  اقتام مهر  نقرهت نرا یهر  حزب 

ی و هر مرن بی بینتی هیی جزرال  اسراه ل ان جنر  سرره  ک  بی نسخ ر مجتد ش خ مس

 ,ب  همراهر ارنش سرره  بتست نمت  2016اشغیلر ان دست شررش ی  ازراطر در ژا ره  

2016:27)  ( Joshi  اهلل در ک  ان دهت نل نوهر نغ  ری استرانرهک در زدیل ت هیی حزب

اقزتام   برد. و در صتد برنمت ک  ب  هر شیل ان جمی  سرره   س ت ب  اقتامیت گذشت 
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اهلل در مجیورت مرنهیی جرال  اشدیلر شرد ک  اهو کزیر را بزی  ظیمر می ع زدیل ت حب 

سیرت روس   حیمر دهگر است ا جیم داد، ک  اهو خرد بیلث ننش در روابزط دو حزیمر 

  (Hage Ali, 2019:13-14 است هدنر اهرا  و روس   در سرره  شت

 حزتی نی سرره ، بحرا  در م تا ر رکتم ی دل ل ب  اهللحب  رستمر  ظر ب  اگرچ  

 طرح بی جنبش اهو امی بیشت شته ضدف دچیر اسرائ ل بر نمرکب و ا سی ر   روی لحیظ ب 

 و مرشزیر قزترت نقرهزت بزی همزراه نزیکت یر نجیر  زراگرزتو و لمی ینر راهبردهیی

 را ترصه ر  سز رژهر مقیبل در خرد  یمتقیر  بیندار تگر الگری است نرا ست  نسی حینر،

 و زنزر نزرا  دل زل بز  اهللحزب . دهزت سزیمی  جتهزت شراهط بی متنیس  را ن  و نرسد 

 مزررد قزترت ان جغراز زیهر، مجیورت چر  دهگری هیهرلف ؤم بی همراه خرد نسی حینر

 ان  یشزر نیکت یر نجیر  همچن و،. است برخرردار اسرائ ل لی   نهتهت مران   برای   ین

 هزییلمی یت متهرهت و شهری جنگ نهیجمر، هییمهیرت ر چهر سرره  بحرا  م تا 

اززبوده  اهللحزب  نهتهزت نرا  بر شرد، ازبوده ن  نسی حینر و زنر نرا  ب  وقتر گسترده

 است. 

 و لمی زینر بُدت دو نأث ر نحت سرره ، داخیر جنگ در اهللحب  متاخی  مجمرع، در

 سزطرح در اهللحزب  نضد ف ان ی  گ ری لمی ینر، بُدت در گرزت، صررت اهتئرلرژهک

 و داخیزر مخیلفزی  اصزیر اهزتاف ان هیر ن ی  وهژه ب  برد مررد ظر ایمنطق  و داخیر

 متحزتا  و اهللحزب  نضزد ف و ایمنطقز  قزترت مران ز  در نغ  ر است،  ظیم ایمنطق 

 گفتمی  ان حمیهت اهتئرلرژهک، بُدت در. است برده است سر گر ر مجرای ان ن  ایمنطق 

 بزرده اهللحزب  مزررد ظر ن  بز  بخ  ت  نتاوم   ب و ن  دستیوردهیی و مقیومت محرر

 . است

 نمزی ر بزینه در سزرره  دزیلر راهبرد در اهللحب  جیهگیه ییهی  اهو بخش دربیره در

 انحیدهزی» : گفت نرا  چن ومر والت استفی  نهتهت مران    ظره   اسیس بر 2018-2011

کننزت در مقیبزل نهتهزت سدر مر و «گ ر تمر شیل م ترک ی نهتهتمقیبی  ب حرل مدمرال

 انحزیدی 1982 سیل   ب ان اهللحب  م ترک راهبرد مران   ا تخی  کننت. اهرا ، سرره ، و

رهبی کرد ت و راهبرد مران ز  در مقیبزل ییه   اسراه ل و امرهیی)م ترک نهتهتات لی   بر

بحرا  در سرره  و ادام  همی  نهتهتات م ترک نهتهتات زره ا تخی  کرد ت ک  بی ن ین 
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 خزرد متحزت  لنزرا  بز  سزرره  کنزیر دهگزر بیر هک  اهللحب  و اهرا  ک  گردهت بیلث

 بز  محرکز  اهزو انحزید مرنزرر لنرا  ب  اهرا   هتاهت و همیهنگر بی اهللوحب  بیهستنت

 ضزدف ودسزت بب زت  سزرره  در  ظزیمر دخیلت ب  دهگر متحت خرد ان حمیهت منظرر

 حمیهزت مررد مسیح شررشر هییگروه مقیبل در چرهیر و شهری  برد در سرره  ارنش

 بقزیی در مهمزر  قش و. کنت جبرا  را بخربر اهشزرامنطق  و ایمنطق  متحتا  و امرهیی

 در خزرد بزیالی نرا منتی همچن و . کنت اهفی مقیومت محرر در ن  حفظ و سرره  دولت

 بز  ا المییرب و و ایمنطق  داخیر، دشمنی  لی   سرره  بر ارنش  یمتقیر  جنگ راهبرد

 در نهتهزت مران   مجتدا و کرده جیرگ ری سرره  قی ر ر دولت سقرط ان و رسی ت اثبیت

 .  کنت اح یء را اهشمنطق  متحتا  و امرهیی مقیبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرا  در سرره  در ژوئو هلل، اهرا  و دهگر متحتا  اا ق    یراکنتگر حضرر شب   ظیم ی  حب 

2018 
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Source: Jones & Markusen, 2018:5)  

 

 گیری  نتیجه

اهلل بی نردهتهیهر جتی وارد جنگ داخیر سرره  شتت نردهتهیهر کز  ان هیسزر در حب 

 ییززذهر بحززرا  سززرره  ره زز  داشززت و ان سززری دهگززر ان ب نرمیه ززت متحززرل و ی ش

شت. ب  اهو نرن   در نب  و رهیی خیرجر  یشر مراهلل در ندیمل بی خطهیی حب اولرهت

اهلل ب  بحرا  سرره ، نصرر نرا منتی  ظیم است چراهر نردهت اول   در ورود مستق ر حب 

هی  مخیلفت شخص ب یر اسزت بزی در زیهق نمت  بر بحرا  و احتمیال )بنیبر برخر گبار 

را قیدر بز  وایزیهش بحزرا  اهلل برد. ب  لبیرنر است ک  خرد چن و نحرکر ان سری حب 

ای بز  الطزیی   زی   در سزرره  خرد راحیرمت اهلل ب  طرزتاری ان ورود حب  دهت،مر

نرا ست چن و وضدر را نغ  زر دهت. ن چ  مرمخیلفی  در نأک ت بر ضدف  ظیم خرهش مر

المییر ان مخیلفی  و ی  روی ن هزی ای و ب وهیی منطق دهت، ب  نترهج بی گستر  حمیهت

در بس یری ان شهرهی و منیطق سرره  و نبتهل شت  بحرا  اهو ک رر ب  جنگزر داخیزر، 

 برد ک  رخ داد.
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 طرزربر ان 2011-2018 نمی ر بینه در مرحی ، س  در اهلل،حب  اهستیر نرن   اهو ب 

 مذهبر هییبیرگیه ان حفیظت لبنی ، بی سرره  مرنی منیطق در لبنی ر ش د ی  ان حمیهت ب 

 نغ  زر سرره  منیطق سیهر سپس و القص ر در است مخیلف   روهیی بی درگ ری یهی ی در و

 جمیز  ان کز  برد ت دخ ل سرره  داخیر جنگ ب  اهللحب  ورود در چنتی لرامل. هیزت

 ایرنهسز ر  سزری ان متحزتا ش و گفتمزی  و حزب  اهزو شت  گرزت  هتف ب  نرا مر

 مخیلفزی  نزال  لبنزی ، داخیزر  یسزرس مدزیدالت نغ  زر بزر سرره  جنگ نأث ر سرری،

 مران   ند  هر بر و سرره  قی ر ر دولت سر گر ر برای ن  ایمنطق  متحتا  و اهللحب 

 .کرد اشیره ایزرق  هییننش گستر  همچن و و ایمنطق 

جنزگ  در کز  اسزت مبنزی اهزو بزر یژوهش زرض   مرهت یژوهش هییدر  هیهت هیزت 

 اهم زت بینهگر، هک لنرا  ب  لبنی  اهللحب  ،2011 -2018 هیی سیل طر سرره  داخیر

 و داخیززر مدززیرض هززییگززروه مقیبززل در سززرره  دولززت دزززیلر س یسززت در بسزز یری

 هزییسزتر  ان هیر ب  ک  طرری ب  است داشت  جهی ر و ایمنطق  گرمتاخی  هییقترت

 کیرنمت و  منتنرا ابباری لنرا  و ب . است شته نبتهل سرره  دولت دزیلر راهبرد اصیر

بزر روی  کز  طزرری ب  است کرده شیهی ر کمک سرره  دولت دزیلر س یست نقرهت ب 

خزط بطزال  ک ز ته  بزرد سزرره  حیکر دولت سر گر ر بر مبنر ک  هیهرب نرنمیم ی ش

 .است
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