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  چکیده  
مثال،  رایگذارند. ب کنند، تأثیر می الگوهای امنیت، خواسته یا ناخواسته بر کشورهایی که از آنها استفاده می

گاه روابط نزدیکی با  های امنیت مکتب لیبرالیسم استفاده کرده کشورهایی که از الگوها و نظریه اند، ناخودآ
های مکتـب  اند. از سوی دیگر، کشورهایی که از نظریه ت متحده آمریکا داشتهکشورهای اروپایی و ایاال

 ،اند. در این بین اند، افزایش توان نظامی و خودیاری را در دستورکار خود قرار داده گرایی استفاده کرده واقع
 فتـههای پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در منطقه غرب آسـیا شـکل گر جریان مقاومت که در سال

ها و رویکردهای غربی به ایـن مفهـوم  ، نگاه خاص خود را به امنیت دارد که تا حد زیادی با نظریهاست
ها شـکل  الملل، امنیت بر پایه دولت های غربی روابط بین زیرا در حالی که در اکثر نظریه ؛متفاوت است

به نحوی که این  ؛محور دارد نگاهی مردم ،گرفته، محور مقاومت دارای دیدگاهی متمایز است و به امنیت
کرده است. اگرچه این دیدگاه در عرصـه  چشمگیریپایه در منطقه کمک  گیری امنیت مردم نگاه به شکل

خوبی نمایان شده، اما در حوزه مطالعات نظری هنوز مورد پردازش جدی قرار نگرفته  ای به تحوالت منطقه
عنوان مفهومی  به ،پایه اد و زوایای مختلف امنیت مردماست. بر این اساس، نوشتار حاضر تالش دارد به ابع

  منبعث از مقاومت در منطقه غرب آسیا بپردازد.

  واژگان کلیدي  
  پایه، مقاومت، محور مقاومت، غرب آسیا امنیت، امنیت مردم

  

                                                                                                                                         
  ایو پژوهشگر حوزه اوراس یاسیعلوم س یدکتر. ١
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 مقدمه
ره و تاریخی به درازای سکونت بشر بر روی کـاست امنیت از جمله نیازهای اولیه زندگی انسان بوده 

، اما مطالعات امنیتی سابقه استاز پیشینه طوالنی معمای امنیت  اکیخاکی دارد. اگرچه این امر ح
تـرین  عنوان یکـی از مهم ند. با پایان یافتن جنگ جهـانی دوم، مسـئله امنیـت بـهدارچندان زیادی ن

مطرح  گیری کشورهای مختلف جهان مسائل در محافل دانشگاهی و نیز مراکز دیپلماتیک و تصمیم
های کارشناسـی مواجـه اسـت و ایـن امـر  شد. البته در حال حاضر، مفهوم امنیت با کثرت دیـدگاه

و چارچوب نظری جامعی را که دربرگیرنده عمـده مالحظـات امنیتـی باشـد، کـاری  نظریهطراحی 
  دشوار کرده است.

فرهنگـی، هـای مختلـف  ر حوزهدنکته قابل تأمـل دربـاره الگوهـای امنیـت، تأثیرگـذاری آنهـا 
الگوهـای امنیـت، خواسـته یـا ناخواسـته بـر  ،اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورهاست. در واقع

مثـال، کشـورهایی کـه از الگوهـا و  رایگذارنـد. بـ کنند، تـأثیر می کشورهایی که از آنها استفاده می
گاه روابط نزدیکی با کشو های امنیت مکتب لیبرالیسم استفاده کرده نظریه رهای اروپـایی اند، ناخودآ

بهره گرایی  های مکتب واقع اند. از سوی دیگر، کشورهایی که از نظریه و ایاالت متحده آمریکا داشته
که اکثر کشـورهایی  اند. چنان توجهی پذیرفته درخورها در ابعاد مختلف، تأثیر  اند، از این نظریه دهیر

  اند.  قرار داده شاندیاری را در دستورکارکنند، افزایش توان نظامی و خو ها پیروی می که از این نظریه
های پس از پیروزی انقـالب اسـالمی ایـران در منطقـه  در این بین، جریان مقاومت که در سال

ها و رویکردهـای  غرب آسیا شکل گرفته، نگاه خاص خود را به امنیت دارد که تا حد زیادی با نظریه
الملـل،  های غربـی روابـط بین در اکثـر نظریـه متفاوت است؛ زیرا در حالی که ،غربی به این مفهوم
گاهی متمایز است و به امنیت نگـاهی دها شکل گرفته، محور مقاومت دارای دی امنیت بر پایه دولت

پایه در منطقه کمک قابـل تـوجهی  گیری امنیت مردم به نحوی که این نگاه به شکل ؛محور دارد مردم
خوبی نمایان شده، در حوزه مطالعات  ای به ت منطقهکرده است. اگرچه این دیدگاه در عرصه تحوال

  نظری هنوز مورد پردازش جدی قرار نگرفته است.  
عنوان  پایـه بـه بر این اساس، نوشتار حاضر تالش دارد به ابعـاد و زوایـای مختلـف امنیـت مردم

ر رویکرد مفهومی منبعث از مقاومت در منطقه غرب آسیا بپردازد. با توجه به تمایزهای اساسی که د
های غربی وجود دارد، ضروری است که در وهله نخست،  مقاومت به امنیت نسبت به دیدگاه نظریه

هـای  ها و مکاتب غربی مورد نقـد جـدی قـرار گیرنـد. همچنـین الزم اسـت برمبنـای ویژگی نظریه
  ارائه شود.پایه  مقاومت، تعریف دقیقی از امنیت مردم
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  غرب آسیا هاي نگاه غربی به امنیت در چالش
هـای  تر از گذشته شده اسـت و از مسـائل محـیط زیسـتی، گروه امروزه گستره امنیت بسیار پر رنگ

مرزی و فرامرزی، تا تحرکات و اقدامات نظـامی را دربـر  کوچك و بزرگ تروریستی، تهدیدات درون
هـای  دیگر امنیت ملی هر کشوری به وضـعیت، اسـتحکام، قـدمت و بنیان ،گیرد. بر این اساس می

ای و  شود، بلکه امنیت ملـی هـر کشـور بـا امنیـت منطقـه  ساختارهای داخلی آن کشور منتهی نمی
های مـرتبط بـا  های گذشته، در نظریه المللی ربط وثیقی پیدا کرده است. بر این اساس، در سال بین

 اریبرقـرای بـرای  هـای منطقـه های عمیقی پدید آمده است که بـر لـزوم همکاری دگرگونی ،امنیت
هـا بـه  کنند. با این حال، در اکثر قریب به اتفاق این نظریـات همچنـان دولت امنیت ملی تأکید می

مسـئول حفـظ امنیـت در درون  نیـز الملل و تسلط بر قدرت نظامی، بازیگران اصلی نظام بین علت
رهای ها برای ایجـاد سـازوکا جوی راه و ها در عین جست دولت ،ند. به همین دلیلهستمرزهای خود 
پردازنـد. ایـن  هـای مختلـف امنیـت ملـی خـود نیـز می ای، همچنان به تقویت جنبه امنیت منطقه

های عملی و نظری  المللی به تصوری رایج تبدیل شده، با چالش برداشت از امنیت که در سطح بین
شدت تحت تأثیر قرار داده است.  خصوص کشورهای غرب آسیا را به قابل توجهی مواجه است که به

هـای  های غربـی امنیـت، ضـروری اسـت چالش منظور درک چرایی ناکارآمـدی نظریـه رو، به ازاین
  ه غرب آسیا مورد واکاوی جدی قرار گیرند. قپدیدآمده توسط این نظریات در منط

  های عملی  الف) چالش

ر فضای جهانی و سیاسـت خـارجی بیشـتر کشـورهای دمستقیم  یهای کالن امنیت که تأثیر نظریه
اند، محصول چنـد رویـداد تـاریخی هسـتند کـه یـا بـا  از جمله کشورهای غرب آسیا داشته ،جهان

اند.  صورت مستقیم در ارتباط بوده یا این جوامع را تحت تأثیر خود قرار داده کشورهای این منطقه به
  توان به موارد زیر اشاره کرد:  می زمینهاز جمله رویدادهای مهم در این 

های اسـتعماری اروپـایی بـه کشـورهای  تجربه تقسیم مستعمرات امپراتوری مستعمره: . استقالل کشورهای۱
وری عثمانی در حیطه غرب آسیا موجب پدیدار شدن کشورهای جدیـد تمتعدد و همچنین فروپاشی امپرا

دنبال الگوی مناسـب بـرای  های جدید در غرب آسیا باعث شد که این کشورها به شد. ظهور دولت ـ ملت
ند. در این بین، کشـورهای غـرب آسـیا هـر یـک بنـا بـه دالیـل تـاریخی و اشحفظ امنیت خود بمین و أت

  امنیت خود شدند. برقرارینیازمند الگویی برای  ،مقتضیات و شرایط حاکم
خاستگاه اصلی مباحث مربوط به امنیت، بـه ایـاالت متحـده آمریکـا  عنوان ابرقـدرت: . ظهور آمریکا به۲

بـار بعـد از جنـگ جهـانی دوم در  های امنیـت بـرای نخسـتین اکثر نظریه ،شود. در واقع ط میبومر
شناسـان و متخصصـان روابـط  آمریکا مطرح شـدند. در ایـن راسـتا، یـک نسـل جدیـد از سیاست

تـدریج بـا  ن بـهاها و مسئله امنیت در جهان پرداختنـد. محققـ به مطالعه دولت ،الملل در غرب بین
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پرداختنـد و بـا حمایـت  شـانسمینارهای مختلف به طـرح نظریات نشریات و ارائه و انتشار مقاالت
گیری سایر کشورها نفوذ کردند. به ایـن ترتیـب، مطالعـات  های تصمیم در دستگاه ،های خود دولت

های آمریکا در غرب شکل گرفت تا به وسـیله و آثـار ناشـی از آن،  پژوهی با حمایت امنیت و امنیت
نند جلوی کمونیسم بایستند. در این بین، کشورهای غـرب آسـیا کشورهای دیگر تقویت شوند و بتوا

مین و حفظ امنیت و از سوی دیگر، تحت نفوذ غرب بودنـد، بـه پیـروی از أسو، نیازمند ت که از یک
  های غربی پرداختند.  الگوها و نظریه

تـش ، ار۱۹۴۵پس از پیروزی شوروی در جنگ جهانی دوم در سـال  . گسترش جنبش جهانی کمونیسم:۳
سرخ شوروی کشورهایی را در شرق اروپا و آسیای شرقی از اشغال کشـورهای متحـدین آزاد کـرد و 

. گسترش مرزهای کمونیسم به اروپا و آسـیا اری شدبدین ترتیب، جنبش کمونیسم به این کشورها س
اضـافه توان به مائوئیسم اشاره کرد. بـا  های جدیدی در آن شد که از میان آنها می باعث ایجاد شاخه

شدن بسیاری از کشورها به دایره ممالک تحت نفوذ شوروی و افزایش قدرت آن در اروپای شـرقی، 
هایی بر پایه مـدل شـوروی در کشـورهای بلغارسـتان،  به نحوی که دولت ؛کمونیسم بسیار قوی شد

سلواکی، آلمان شرقی، لهستان، مجارستان و رومانی تشکیل شدند. در ایـن بـین، برخـی از وا چک
کشورهای غرب آسیا که به ایدئولوژی کمونیستی گرایش پیدا کرده بودند، مسیر وابستگی امنیتی بـه 

  شوروی را برگزیدند. 
زمان با تشـدید تـنش میـان دو تفکـر  هم . رقابت دو بلوک شرق و غرب برای تعمیم و گسترش الگوهای امنیتی خود:۴

توجهی را  درخوران بلوک غرب و شرق، رقابت عنوان رهبر لیبرالی و کمونیستی، آمریکا و شوروی به
داری بعد از  برای گسترش نفوذ خود به جوامع دیگر در پیش گرفتند. آمریکا که رهبری جهان سرمایه

ها و الگوهای الزم، ارتبـاط ایـن کشـورها را بـا  جنگ را به عهده گرفته بود، تالش کرد با ارائه توصیه
د. کنـز وابسته شدن آنها به بلوک شرق و شـوروی جلـوگیری ا ،داری جهانی حفظ کرده نظام سرمایه

بـود. » (ناتو) سازمان پیمان آتالنتیک شمالی«ترین اقدام عملی آمریکا در این خصوص، ایجاد  مهم
از سوی دیگر، در بلوک شرق به رهبری شوروی نیز تالش شد امنیت کشورهای کمونیستی در پیمان 

وجود آمد که بـرای  در شوروی نیز این تفکر به ،د. در واقعشو تأمین» پیمان ورشو«عنوان  باواحدی 
پرداخـت کـه کشـورهای  ناگزیر باید به ارائه سـازوکاری  ،گسترش تفکر کمونیستی در سراسر جهان

کمونیستی را به خود جلب کند و موجب تقویت امنیت آنها شـود تـا از وابسـتگی بـه بلـوک غـرب 
  اجتناب ورزند. 

د که نخبگان سیاسی در دو بلوک غـرب و شـرق بـه مطالعـه سـایر کشـورهای ده روند فوق نشان می
رو، روح حـاکم بـر اکثـر  سازوکار امنیتی مد نظـر خـود را بـه آنـان توصـیه کردنـد. ازایـن ،جهان پرداخته

مداری بر اسـاس غلبـه غـرب بـر  های غربی امنیت، منبعث از ایدئولوژی جنگ سرد و مبتنی بر قوم نظریه
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کردنـد، در  این امر باعث شد کشورهایی که از الگوهای غربی امنیت اسـتفاده می است. شرق یا بالعکس
ند. این مسئله در مورد کشورهایی که در زمان حیات شـوروی از شوهای مختلف نیز به غرب وابسته  حوزه

دنـد و نحوی که اکثر آنها به مسکو وابسته بو به ؛کردند نیز مصداق داشت الگوهای سوسیالیستی پیروی می
 در کشورهای غـرب آسـیا  کردند. این تقسیم مشی شوروی در جهان پیروی می از فرامین و خط

ً
بندی دقیقا
رو غـرب شـدند و برخـی  نیز وجود داشت؛ برخی از آنها به پیروی از الگوهای لیبرالی پرداختنـد و دنبالـه

پیدا کردند. ایـن امـر نـه تنهـا های کمونیستی روی آوردند و به مسکو وابستگی  دیگر به الگوگیری از روش
 فرصت تفکـر دربـاره 

ً
موجب مواجه شدن کشورهای غرب آسیا با پیامدهای امنیت غربی شد، بلکه عمال

  طراحی و تدوین یک الگوی بومی امنیت را نیز از بین برد. 
کارگیری الگوهای غربی امنیت در کشورهای غرب آسـیا  هدر مجموع، بررسی وضعیت و شیوه ب

  ند پیامد عمده و مهم است:بیانگر چ
 ،بنـدی میـان کشـورهای اسـالمی . از بین رفتن وحدت جهان اسالم، ایجـاد انشـقاق و قطب۱

  لیبرالی و حمایت برخی دیگر از اتحاد جماهیر شوروی؛ یدلیل پیروی برخی از آمریکا به
ی دو دلیل ماهیـت غیردینـ به ،های سکوالر و الئیک در کشورهای غرب آسیا . گسترش گرایش۲

  الملل؛ قطب حاکم بر نظام بین
واسـطه پنـاه گـرفتن در دامـن  به ،های بزرگ . افزایش وابستگی کشورهای غرب آسیا به قدرت۳

  آمریکا و شوروی؛
  سازی امنیتی؛ . افزایش تسلط و نفوذ غرب بر جوامع غرب آسیا از طریق وابسته۴
  ای.  الگوهای مستقل امنیت منطقه طراحی منظور بههای بومی  ممانعت از رشد و تقویت گرایش. ۵

  های نظری ب) چالش

 بر مبنای امنیت در برابر دیگران شکل گرفته 
ً
 جنبـه مـادی و  اسـت وامنیت در غرب معموال

ً
عمـدتا

های  گیری نظریـه دیگر موجب شـکل یقبیله و ملت ،مثال، ترس از حمله فرد یا قوم رایدنیوی دارد. ب
هایی، ترس از خدا که مبدأ حیات و ممات انسان است،  ظریهامنیت در غرب شده است. در چنین ن
 در قبال مادیات و امور دنیوی اندیشیده  ،مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع

ً
به تأمین امنیت صرفا

در حالی که امنیت واقعی و کامل دارای دو بعد مادی و معنوی و حتی دنیوی و اخـروی  ؛شده است
 مادی و مربوط به امور دنیـوی عنـوان کـرد، بلکـه  امنیت را مسئلهتوان  رو، نمی است. ازاین

ً
ای صرفا

عالوه بر آنکه امنیت بـه  ،باید به سعادت اخروی انسان منجر شود. در این دیدگاه ،امنیت در نهایت
صورت افقی (امنیت انسان در برابر انسان) مورد توجه است، امنیت به شکل عمودی (امنیت انسان 

شگاه خدا) نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ایـن دیـدگاه ابعـاد جدیـدی بـه در برابر و پی
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  های غربی قرار نگرفته است.  دهد که مورد توجه هیچ یک از نظریه امنیت می
های سکوالریستی بوده اسـت.  پژوهی در غرب همواره مبنتی بر بنیان روش امنیتبه طور کلی، 

گاه قادر به کشف تمام ابعـاد  هیچ ـ های انتقادی آن چه به شکل به شکل پوزیتویستیـ چه این روش 
زیرا جایگاه الزم را برای امور غیرعینی در نظر نگرفته اسـت. ایـن در حـالی  ؛یک مسئله نبوده است
 در تضـاد و  به ،است که روش ادیان

ً
خصوص اسالم برای دستیابی به حقیقت در امور مختلف کامال

پژوهی  های غربی است. بر این اساس، مطالعات امنیت شده در نظریه گرفته کار های به تباین با روش
  اند: در غرب چند ویژگی قابل توجه داشته

تـا جوامـع و نقـش آنهـا در  انـد هـا پرداخته پژوهی در غرب بیشتر بـه دولت . مطالعات امنیت۱
و هم عامل برقـراری  دولت هم منشأ تهدید ،). در واقعLenor, 1998: 5( برقراری امنیت یا ناامنی

  امنیت در نظر گرفته شده است.  
پژوهی در غـرب، بـه تهدیـدات  فضای حاکم بر دوران جنگ سرد باعث شده تا مطالعات امنیـت. ۲

  ).Unesco, 1991: 11( های داخلی توجه کنند ها و شکنندگی پذیری خارجی بیش از آسیب
 بر تهدید . مطالعات سنتی امنیت۳

ً
 ،اند. در واقـع های نظامی متمرکز بودهپژوهی در غرب صرفا

گذاران و تحلیلگران را به خود مشغول کرده است ـ  بسیاری از مسائل امنیتی که اکنون ذهن سیاست
های تخریب گسترده و ثبـات سیاسـی و نظـامی  گرایی و منازعات قومی، گسترش سالح مانند ملت

 با عالیق و رویه منطقه
ً
سـت ا  امنیت ملی همخوانی دارد. این در حالیهای گذشته درباره  ای ـ نسبتا

های غیرسنتی نیز افزایش یافته است. مسائلی مانند تخریـب  های اخیر، توجه به چالش که طی سال
از مـاهیتی  ،المللی و مهاجرت گسترده افـراد های جنایی بین نامحیط زیست، رفاه اقتصادی، سازم

تنها بازاندیشـی در  نـه» جدیـد«میت ایـن مسـائل متفاوت با مسائل گذشته برخوردارند. افزایش اه
سـازد. اگرچـه ایـن  ضـروری مینیز بلکه تجدیدنظر درباره خود مفهوم امنیت را  ،تهدیدهای امنیتی

  شود:  مشترک دیده می  ویژگیچند تهدیدهای امنیتی غیرسنتی، متنوع هستند، اما در آنها 
 دولت

ً
گیرند  از عوامل یا بازیگرانی سرچشمه می محور نیستند. آنها نخست، این تهدیدها عمدتا

هـای  ها و تحلیل راحتی با نظریـه کشوری یا فراکشوری هستند. در نتیجه، به درون ،ماهیتاز نظر که 
  یابند.  محورانه انطباق نمی دولت

دربـاره خطـر ناشـی از قـدرت  ،ها محل جغرافیایی خاصی ندارنـد. اگـر در گذشـته دوم، این چالش
منظـور مهـار تهدیـد  ای نیز برای انجام اقداماتی بـه رفت، محل یا ناحیه دیگر سخن می نظامی کشورهای

 ؛بـود راهبـردیشد. شرط الزم و اساسی برای امنیت، ایجاد و حفظ توازن نظامی در منـاطق  مشخص می
اند. بـه ایـن  های غیرسـنتی متضـمن خطراتـی هسـتند کـه پراکنـده، چندبعـدی و چندسـویه ولی چالش

  ).Chipman, 1992: 114-115( ای فراگیر، بخشی و نیز سرزمینی نگریست اید به گونهها ب چالش
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تــوان مهـار و برطــرف کــرد.  های دفــاعی سـنتی نمی هـا را تنهــا بـا سیاســت سـوم، ایــن چالش
آمیز  ای خشـونت ویژه زمانی که منازعـه های دفاعی یا نظامی ممکن است نقش ایفا کنند (به سازمان
ها بـه طیفـی از رویکردهـای غیرنظـامی احتیـاج  هار و مدیریت مؤثر این چالشگیرد)، ولی م درمی
هـای  دهد کـه چالش های جدید نشان می های مربوط به این مسائل و دغدغه سرانجام، تحلیل .دارد

  کنند. ها را تهدید می مذکور هم افراد و هم دولت
سـوی  و تحلیلگران را بـه گذاران های غیرنظامی دیگری هم وجود دارند که توجه سیاست چالش

جایی گسـترده افـراد هـر روز  ی فراملی و جابهیهای جنا اند. رفاه اقتصادی، سازمان خود جلب کرده
شوند. این امر تا حدودی معلـول ایـن واقعیـت  های امنیتی شناخته می عنوان چالش بیش از پیش به

تر از قدرت نظامی کشـورهای  های غیرنظامی را خطرناک است که در بسیاری از مناطق دنیا، چالش
  کنند.  بالقوه دشمن تلقی می

  مقاومت و امنیت
هـای مـدرن، گیـری دولـت واژه و اصطالحی کهن است که قدمت آن نه در دوران شکل» مقاومت«

های مختلف زندگی اجتمـاعی انسـان پدیـدار  بلکه از هنگام درك مفهوم قدرت و اعمال آن در جنبه
به مخالفت در برابر یـک قـدرت فائقـه یـا برتـر  ،مقاومت در طول تاریخشده است. به این معنا که 

تعبیر شده است. البته مقاومت دارای مفهومی ضدقدرت نیست، بلکه قدرتی در برابر قـدرت دیگـر 
وم اظـاهر برابـر نباشـند، امـا مقاومـت در فراینـدی متـد ها بـهاست. اگرچه ممکن است این قدرت

  کند. ت برتر عمل میهمچون عاملی کاهنده علیه قدر
از دیربــاز مفــاهیمی همچــون حــاکم و محکــوم، ظــالم و مظلــوم، اشــغالگر و تحــت اشــغال، 

را » پادقدرت«و » قدرت«مانده و... با خود روندی از  یافته و عقب استعمارگر و استعمارشده، توسعه
مشـخص اند که در هر مقطع زمانی، متناسب بـا علـت سـببی خـود بـا عنـوان خاصـی  ایجاد کرده

های سرزمینی، نژادی و دینی در عصر باستان بیانگر مقاومت یـک طـرف  مثال، جنگ رایاند. ب شده
مـت بیشـتر در قالـب ومفهوم مقا ،ست که در دوران معاصرا  . این در حالیاند علیه طرف دیگر بوده

  گر شده است. خواهی جلوه های ضداشغالگری، ضداستعماری، ضداستبدادی و استقاللگروه
رغم آنکه مقاومت در جوامع مختلف دارای اشکال متفـاوت بـوده، امـا هرگـز مفهـوم جـدا و  هب

دو بـاور مشـترك نـزد ملـل » امنیـت«و » مقاومت«انتزاعی از امنیت نداشته است. به عبارت دیگر، 
جهان هستند که هریك به تناسب فرهنگ، سرزمین و موضع پیش روی خود، آن را تعریـف و اجـرا 

از آن  ،ضـدامنیت یا است ساز امنیت ای پدیده طرح این پرسش که مقاومت ،ر این اساساند. ب کرده
  تواند به ارتباط میان این دو مفهوم پاسخ دهد.  حیث اهمیت دارد که می
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  های مشترک مقاومت و امنیت الف) ویژگی

نکتـه  های مشترک ایـن دو مفهـوم، توجـه بـه چنـد در مورد ابعاد امنیتی مقاومت و همچنین ویژگی
  ضروری است:

هم مفهوم مقاومت و هم معنـای  ،آیند. در واقع. مقاومت و امنیت، مسائلی فطری به شمار می۱
غاز پیدایش خلقت، مقاومـت و امنیـت آها دارند. کمااینکه از امنیت، ریشه در فطرت و ذات انسان

  اند.  های گوناگون زندگی بشر وجود داشتهدر جنبه
گاهانه و مبتنی بر اراده و تصـمیم انسـان . مقاومت و امنیت، یک۲ ها در برابـر ظلـم و  خیزش آ

کنـد، وظیفـه دارد بـرای تحقـق آزادی و رهـایی از زیرا هر انسانی که احساس آزادی می ؛ستم است
مقاومـت محصـول  ،ظلم و ستم هم به مقاومت بپردازد و هم امنیت خویش را تأمین کنـد. بنـابراین

هـای محسـوس، تزویـر و  گـاهی در برابـر وجـود ظلـم و جـور، تبعیضبیداری و امنیت ناشی از آ
  هاست. معیارهای دوگانه در جهان نسبت به برخی جوامع و فرهنگ

بخش در قالب مواجهه با جریان سـلطه و  . مقاومت و امنیت در بطن خود یک رویکرد رهایی۳
یاری از مـوارد در کنـار مقاومت و امنیت در بس ،شوند. به همین دلیل قدرت زورگویانه محسوب می

 مقاومت در ابعاد سیاسی و اجتماعی یا در برابـر حاکمـان  یکدیگر کاربرد پیدا کرده
ً
اند؛ زیرا معموال

های خارجی نمود پیدا کرده است. این در ستمگر صورت گرفته یا علیه انواع تجاوزات و اشغالگری
نـواع تهدیـدها و تجـاوزات داخلـی و ست که امنیت نیز همواره در پی حفظ خود در برابـر اا  حالی

  خارجی بوده است. 
آینـد. مقاومـت در برابـر  شـمار می . مقاومت و امنیت هم امری مشروع و هم امری قانونی بـه۴
گری و اشغالگری، حق مشروع و قانونی دفاع از خود و حفظ حاکمیـت هـر ملـت یـا دولتـی  سلطه

که هر ملت یا دولتی حق دارد در برابر تهدیدها یا  است که مورد تجاوز بیگانه قرار گرفته است. چنان
  تجاوزات از خود دفاع کند و امنیت خود را برقرار سازد. 

. مقاومت و امنیت در بطن خود با تولید قدرت همراه هستند. به این معنـا کـه مقاومـت یـک ۵
مقاومـت یـک  ،رو آید. ازاین مفهوم ضدقدرت نیست، بلکه قدرتی در برابر قدرت دیگر به شمار می

هـا در برابـر ها و دولـتها، ملتشود که باید به توانمندسازی جنبش ساز محسوب می مفهوم قدرت
 ،الملـل جبهه استکبار منتهی شود. از سوی دیگر، یکی از اهداف مهـم امنیـت در سـطح نظـام بین

  ایجاد توان بازدارندگی و برخورداری از توانایی تولید قدرت است.
یت در ذات خود مفهومی فراجغرافیایی هستند و به یک قوم یا ملت خاص کـه . مقاومت و امن۶

تـوان در یک جغرافیای مشخص قرار دارند، تعلق ندارند. در طول تاریخ، در هر گوشه از جهان مـی
رو، مقاومـت و امنیـت دارای جامعیـت و فراگیـری از  هایی از مقاومت را مشاهده کرد. ازایـننمونه
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ومی، نژادی و مذهبی هستند. به این معنا که بدون هیچ مرز و محـدوده، در هـر لحاظ جغرافیایی، ق
  کارگیری دارند.  زمان و مکان از سوی هر قوم یا ملتی قابلیت اجرا و به

منظور بقـا  زیرا هر عنصر به ؛شوند . مقاومت و امنیت، اموری عقالنی و هدفمند محسوب می۷
هاست. مقاومـت از جهـات مختلـف بـه برابر سایر پدیده و تأمین منافع خود ناگزیر به مقاومت در

شود. اگر مقاومت در نقطه مقابل سازش در نظـر تأمین امنیت و حفظ منافع ملی کشورها منتهی می
رغم بهایی که برای دستیابی بـه اسـتقالل مـی د که کشورهای مستقل بهشو گرفته شود، مشخص می

انـد،  سبت به کشورهایی که سازش در برابر سلطه را پذیرفتههای کمتری نپردازند، اما سرانجام هزینه
انـد، از  عنـوان یـک مسـیر در پـیش گرفته هایی کـه مقاومـت را بـه ملت ،اند. در واقع پرداخت کرده

اند و  گیری از سوی بیگانگان رهایی یافته یافته و از ذلت تسلیم و تصمیم سو، عزت خویش را باز یک
  اند.  ت ملی خود را بدون مداخله سلطه خارجی تأمین کردهاز سوی دیگر، منافع و امنی

  
  های مشترک مقاومت و امنیت ویژگی

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  ها و سطوح ارتباط مقاومت و امنیتب) حوزه

تواند به مقابلـه بـا حـاکم جـائر و سـتمگر و در حـوزه ارتباط مقاومت و امنیت در حوزه داخلی می
دلیل عـدم  ارجی تعبیر شود. با توجه به آنکه حاکمان مستبد بهخارجی به مبارزه با اشغال و تجاوز خ

های بزرگ خارجی هسـتند، های عمیق به قدرتهای مردمی دارای وابستگیبرخورداری از حمایت
یکی از ابعاد مهم مقاومـت و  ،تالش برای مقابله با استبداد و دیکتاتوری در فضای داخلی هر کشور

ز سوی دیگر، یکی از ابعاد مهـم مقاومـت، پایـداری و ایسـتادگی در آید. اشمار می سازی به امنیت
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از جملـه  ،برابر سلطه خارجی است. مقابله در برابر هرگونه مداخلـه و تجـاوز کشـورهای خـارجی
  سازی دارد. ترین وظایف و کارکردهای ماهوی مقاومت است که ارتباط وثیقی با امنیت مهم

  
  های ارتباط مقاومت و امنیتحوزه

  

  
  
  
  
  

 در حوزه
ً
های سلبی مورد تأکید قرار گیـرد، بلکـه رویکرد به ارتباط مقاومت و امنیت نباید صرفا

گری و  مثال، مباحثی همچـون نفـی سـلطهرای نگرانه نیز باشد. ب های ایجابی و آیندهباید دارای جنبه
توان بازدارندگی و  آیند، اما ایجاد پذیری در زمره مصادیق سلبی مقاومت و امنیت به شمار می سلطه

مقاومـت و  ،های ایجابی ایـن مفـاهیم هسـتند. بنـابراینبرخورداری از توانایی تولید قدرت از جنبه
  د.دارنامنیت ابعاد فعال و تهاجمی نیز 

بعدی و سطحی به مقابله با ظلم و سـتم یـا تجـاوز و  همچنین مقاومت و امنیت یک نگرش تک
  نگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و نظامی هستند:بلکه دارای سطوح فره ؛اشغال نیستند

ها، سـنن و ها، ارزش. مقاومت و امنیت در سطح فرهنگی به معنای حفظ و حراست از میراث۱
فرهنگ هـر جامعـه، هویـت و موجودیـت آن جامعـه را محلی و بومی هستند.  ،آداب و رسوم ملی

ستقالل واقعی حاصل نخواهد شد؛ حتی اگـر در دهد و با انحراف و وابستگی فرهنگی، ا تشکیل می
های اقتصادی، صنعتی و نظامی هم پیشرفت حاصل شود. در عین حال، دستیابی به اسـتقالل  زمینه

اسـتقالل فکـری و تحـول و اصـالح درون جامعـه  ،یک فرایند طوالنی و مستمر است و مقدمـه آن
ملی و  ،های خودی امکانات و توانایی شناخت نیز است. الزمه استقالل فکری و رهایی از وابستگی

در ایـن راسـتا، مقابلـه بـا هرگونـه تهـاجم های اصلی است.  عنوان سرمایه فرهنگی و تکیه بر آنها به
  شود. ترین بعد مقاومت و امنیت تلقی می فرهنگی از خارج، مهم

از حق خود مقابله با ظلم و زور و در راستای دفاع  برای. مقاومت و امنیت در سطح اجتماعی ۲
نکه مقاومت و برخورداری از امنیت در سطح مـدنی و اجتمـاعی، یکـی از آآید. ضمن  به وجود می

که توسل به اقدامات غیرنظامی برای فلـج  آید. چنانهای مبارزاتی نیز به شمار میبردترین شیوهرپرکا
تصاب، مشـارکت و ا از طریق تظاهرات، اعهکردن نیروهای حاکم یا دشمن و رویارویی با اهداف آن

  حوزه خارجی
 مقابله با تجاوز و اشغال

  داخلیحوزه 
 مقابله با حاکم جائر
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های مقاومت بوده و امـری ها و جنبشای رایج نزد گروه آمیز همواره شیوه های مسالمتانواع واکنش
  سازی نیز به شمار آمده است. مهم در امنیت

. مقاومت و امنیت در حوزه اقتصادی به معنای تالش برای دستیابی به خودکفـایی و اسـتقالل ۳
تواند در این راستا قـرار  مینین تحریم برخی از کاالهای خارجی اقتصادی از بیگانگان است. همچ

بـه  ،های مقاومـت یـا از بـین بـردن امنیـتمنظور کنترل جریان گر همواره به گیرد. کشورهای سلطه
منظـور  رو، بـه پردازند. ازایـنها و فشارهای اقتصادی علیه آنها می های مختلف به وضع تحریم بهانه

اقتصـاد غیروابسـته مقـاومتی و «های اقتصادی، طراحی یک  ظیر اعمال تحریممقابله با فشارهایی ن
  از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.  »امن
مباحثی همچون تشکیل حـزب، جنـبش، گـروه :شامل ،. مقاومت و امنیت در عرصه سیاسی۴

  شود. های نفوذ، البی و مشارکت در ساختار قدرت سیاسی می
یتی به معنای ایمن ساختن جامعه در برابر هرگونه نفـوذ بیگانـه اسـت. . مقاومت در حوزه امن۵

است. بـر ایـن  راهبردیروی در قلب دشمن و ایجاد عمق  یکی دیگر از ابعاد امنیتی مقاومت، پیش
  مقاومت باید به حدی تقویت شود که در مرزها محدود نماند.  ،اساس

  پایه مقاومت و امنیت مردم
زیرا با پیـروزی انقـالب  ؛پایه را باید در تاریخ انقالب اسالمی ایران جست ریشه مفهوم امنیت مردم

، نهادهای مردمی در داخل ایران شـکل گرفتنـد کـه هـدف بخشـی از آنهـا ۱۳۵۷اسالمی در سال 
امنیت  برقراریبسیج مستضعفین و سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ،همچون کمیته انقالب اسالمی

های بعـد حفـظ شـدند و  ی سرزمینی ایران بود. اکثر این نهادها در سـالدر داخل و خارج از مرزها
تری به خود گرفتند. وظیفه اصلی ایـن نهادهـا کـه در  برخی نیز با ادغام در سایر نهادها، شکل کامل

روزهای آغازین انقالب اسالمی با حضور اقشار مختلف مردم تشکیل شدند، تـأمین امنیـت مـردم 
در بسـیاری از کشـورهای منطقـه همچـون لبنـان،  ،های بعد الگو در سالبود. این  شانتوسط خود

  بخش قرار گرفت. های آزادی ها و نهضت عراق، سوریه، افغانستان، یمن و... مورد توجه جنبش

  الف) رویکرد مقاومت به امنیت

ها نظر دارد، مقاومت امـری مردمـی  برخالف الگوی نظم وستفالی که بیشتر روی روابط بین دولت
مقاومت امری  ،محوری تأکید دارد. در واقع است و بیش از آنکه بر دولت تکیه داشته باشد، بر مردم

اما دولتی که در حـوزه  ،آید و اگرچه ممکن است دارای اشکال دولتی نیز باشدمردمی به حساب می
 باید یک دولت مردمی باشد. بـر ایـن اسـاس، رویکـرد مقاومـمقاومت قرار می

ً
ت بـه گیرد، قاعدتا

نگرد و  مقاومت از دریچه خاص خود به امنیت می ،های خاصی است. در واقع امنیت دارای ویژگی
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  امنیت باید چند ویژگی مشخص داشته باشد: ،در این چارچوب
ای، پایـداری و سـازی ملـی و منطقـه یکی از اهـداف محـور مقاومـت در امنیـت . پایداری و ماندگاری:۱

- عناصـری سـرمایه وید و روشـ میهایی وارد نا که محور مقاومت در حوزهماندگاری آن است. به این مع
د که از قابلیت پایایی و مانـایی در طـول زمـان برخـوردار باشـند. اگرچـه ایـن شـیوه نک میگذاری امنیتی 

داشته باشـد، امـا نیاز تر و زمان بیشتری روندی طوالنی به ممکن است ،سازی نسبت به طرق دیگر امنیت
گذاری مقاومـت  سـرمایه ،مثـال رایروند. بسادگی و سهولت از بین نمی نتایج حاصل از آن به ،در نهایت

، امـا سـرانجام است ها طول کشیدهاگرچه سال ،الله یا انصاراللههای اسالمی همچون حزبنهضت ویر
ایـن  نحوی کـه هـر یـک از بـه ؛آنچه حاصل شده، از دو ویژگی پایداری و ماندگاری برخوردار بوده است

انـد کـه نـه تنهـا بـر سـاخت بخش و تأثیرگذار تبدیل شـده تحرک یها در کشورهای خود به عواملنهضت
اند، بلکه از قابلیت مقابله با دشمن خارجی و تجـاوز نظـامی نیـز سیاسی کشور متبوع خود تأثیرگذار بوده

هـا و تـوان گفـت جنـبشمـی ایـن اوصـافبـا اند. المللی پیدا کردهای و بینو وزن منطقه برخوردار شده
 ،های مورد حمایت محور مقاومت همچون آتـش زیـر خاکسـتر هسـتند کـه در مواقـع مقتضـینهضت
  سازند.کشند و اهداف خود را محقق می وار سر از آتش بیرون میققنوس

 آماده میها از لحاظ فکری و اندیشههنگامی که جنبش
ً
شوند، دیگر هیچ قدرتی یـارای ای کامال

ناپذیر رژیم صهیونیسـتی را  الله لبنان ارتش شکستکمااینکه حزب ؛ه با آنها را نخواهد داشتمقابل
هم شکست و انصارالله نیز در مقابل تجاوز نظامی عربستان سعودی و حامیان غربی و عربی آن  در

  مقاومت کرد. [زمان نگارش مقاله] بیش از چهار سال
سازی است. به این معنـا کـه  ر رویکرد محور مقاومت، ثباتهای امنیت دیکی از ویژگی سـازی: . ثبات۲

البتـه ثبـاتی کـه بـا مشـروعیت و  ؛مقاومت از برقراری ثبات در تمام کشورهای منطقه حمایت کرده است
مقاومـت حـامی ثبـات در کشـورهایی بـوده کـه مـردم آن بـا  ،مقبولیت مردمـی مواجـه باشـد. در واقـع

هـای که ایران هم حامی مـردم و نهضـتاست این رویکرد باعث شده اند. های امنیتی مواجه بوده چالش
  های دارای مقبولیت مردمی حمایت به عمل آورد.مردمی در کشورهای منطقه باشد و هم از دولت

مقابله با تجاوز و اشـغالگری «بخش مهمی از راهبرد امنیتی مقاومت در منطقه را  ،در عین حال
معنا که مقاومت از به وجود آمدن ثبات در کشورهایی که مـورد تشکیل داده است. به این  »خارجی

اند، حمایت کـرده اسـت. مشـارکت تجاوز نظامی قرار گرفته یا توسط نیروهای خارجی اشغال شده
نمونـه  ،در روند ایجاد دولت در افغانستان و عراق پس از تجـاوز نظـامی آمریکـا بـه ایـن کشـورها

آید. هدف اصلی مقاومت از برقراری شمار می در منطقه بهسازی مقاومت  واضحی از سیاست ثبات
شده یا مورد تجاوز قرارگرفته، ایجـاد حاکمیـت ملـی در ایـن  ثبات در کشورهایی با وضعیت اشغال

  کشورها و به دست گرفتن قدرت سیاسی و اجرایی توسط مردم است.
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و مشـارکت مـردم در در سایر کشورهای منطقه نیز مقاومت همواره حـامی برگـزاری انتخابـات 
ساختار سیاسی بوده است. برخالف بسیاری از کشورها که تمایلی به مشارکت مردم ندارند یا چنین 

کنند، مقاومت حضور و مشارکت مردم در سـاختار قـدرت را بـه مشارکتی را به ضرر خود تلقی می
گیرنـد، قدرت قرار می هایی که با رأی مردم بر مسندکند؛ زیرا معتقد است دولتنفع خود تعبیر می

  دهند.های وابسته به غرب را در دستورکار قرار میسیاستی متفاوت از دولت
برخالف سیاست خارجی بسیاری از کشورهای منطقه غرب آسـیا کـه اصـل را بـر  محوری:. دفاع۳

امنیتی مقاومت در ابعـاد خـارجی آن مبتنـی بـر سـنت دفـاع  راهبرداند،  قرار داده »تهاجمی بودن«
امنیتی مقاومـت ریشـه در تـاریخ تحـوالت غـرب آسـیا دارد.  راهبردجانبه است. دفاعی بودن  همه

های تاریخی و فرهنگـی  جانبه، نه از ضعف نظامی مقاومت، بلکه از سنت دفاع همه راهبردانتخاب 
 جانبـه دفاع همه راهبردشود. در عین حال، مقاومت در  جو بودن ناشی می مبنی بر صلح ،این جریان

  کند.   خود از راهبردهای بازدارنده و پیشگیرانه نیز استفاده می
شود، اما  ای ملی نگریسته می مثابه مقوله در نگاه محور مقاومت، اگرچه امنیت به . نگاه فراسرزمینی:۴

ست. در واقع مقاومت، امنیت را در ورای مرزهای سرزمینی هالمللی نیز  ای و بین دارای ابعاد منطقه
 در اسـت کند. این امر باعـث شـده  ری میخود پیگی

ً
کـه نگـاه مقاومـت بـه مسـئله امنیـت، صـرفا

ای نیز باشد. کمااینکه اضـالع مختلـف  های منطقه چارچوب قلمرو دولتی باقی نماند و دارای جنبه
از  ،در ایـن راسـتا .کننـد اند که امنیت همسایگان را امنیت خود تلقـی می مقاومت بارها اعالم کرده

های سـوریه  ها و ملت های مقاومت به دولت کمک ،اند. در واقع ی به یکدیگر دریغ نکردههیچ کمک
  شود.  از همین دیدگاه ناشی می ،های امنیتی و عراق برای مقابله با چالش

اسـت. ایـن  ١جمعی ترین راه کاهش ستیز تا کمترین حد ممکن، امنیت دسـته معروف . رویکرد جمعـی:۵
الملـل بـوده اسـت. در چـارچوب  پردازان روابـط بین تم پیوسته مورد توجه نظریهرویکرد از اوایل سده بیس

پذیرند که برای حفظ ثبات، مقررات و هنجارهای معینی را رعایت کننـد  ها می جمعی، دولت امنیت دسته
گیری و  برای متوقف ساختن تجاوز دست به دست هم دهند. یکـی از ملزومـات شـکل ،و هرگاه الزم شد

جانبـه بـازیگران حاضـر در یـک مجموعـه  ای حضور فعال و همکـاری همه نظم امنیتی منطقهتداوم یک 
د بـازیگر و نـامنیتی است. البته این مجموعه امنیتی نباید به محلی برای پیشبرد اهداف و منافع یـک یـا چ

بـر ایـن اسـاس، یکـی از مباحـث مهـم در  ٢ها و مطالبات سایر اعضا منجر شـود. توجهی به خواست بی
                                                                                                                                         
1. Collective Security 

وعه امنیتـی مبه عنوان یک مج توان از آن نمونه واضح در این خصوص، شورای همکاری خلیج فارس است که می. ٢
شمالی خلـیج   ترین کشور حاشیه زیرا در وهله نخست، این مجموعه بدون حضور و حتی علیه مهم ؛ناقص یاد کرد

ای یک مجموعه امنیتی است. عالوه بر  فارس تشکیل شد که این امر به معنای عدم دربرگیری تمام کشورهای منطقه
های  از آنکه به معنای واقعی یک شورا باشد، به محلی برای پیشبرد سیاستاین، شورای همکاری خلیج فارس بیش 
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 »درک مشـترک از تهدیـد«تعریف امنیت بـر مبنـای  ،ای مد نظر مقاومت دهی به نظم امنیتی منطقه شکل
مثابـه نـاامنی در همـه  بـه ،که ناامنی در یکی از کشـورهای مقاومـتاست است. این مسئله موجب شده 

ل های مختلـف از همـه کشـورهای منطقـه بـرای دفـاع از حـرم اهـ گیری گروه کشورها تلقی شود. شکل
  بیت(ع) در سوریه و عراق، بیانگر نگاه جمعی به امنیت نزد محور مقاومت است. 

  

  رویکرد مقاومت به امنیت
  
  
  
  
  
  
  

    

  

  

  پایه در چارچوب مقاومت های امنیت مردم ویژگی ب)

مین و حفظ امنیت مردم توسط خـود مـردم اسـت. أپایه، ت ترین و بهترین تعریف از امنیت مردم ساده
عنوان ارتبـاطی زنـده  ها را به پایه، ارتباط توأمان با مردم و ملت مبتنی بر امنیت مردمسیاست خارجی 

ای امن منتهی  آید و به جامعه وجود می پایه توسط مردم به دهد؛ زیرا امنیت مردم در دستورکار قرار می
رند. به ایـن شود. در این نگرش، فرض بر این است که مردم توانایی ایجاد یک امنیت پایدار را دا می
دنبال صـلح و آرامـش  بـه ،در نتیجـه .خواهند زندگی کننـد که مردم محور سیاسی هستند و می معنا

آورند. این نظریه در عـرض  هستند و این را از فطرت خود یا عقل سلیم و شعور عمومی به دست می
ه مـردم را از هایی قـرار دارد کـ شود، بلکه در مقابـل بسـیاری از نظریـه نظریات دیگر محسوب نمی

د. با توجه به آنکه هسته اصـلی نده کنند یا نقش آنها را تقلیل می ساختار امنیتی و سیاسی حذف می
هـا و  ها، طیف هـای مـردم شـامل صـنف دهنـد و توده تشـکیل می »مردم«پایه را  نظریه امنیت مردم

                                                                                                                                        
هـای مهمـی از سـوی  های فعالیـت، واگرایی در تمـام سـال ،عربستان سعودی تبدیل شده است. بـه همـین دلیـل

 کشورهای عضو این شورا همچون عمان، قطر و کویت بروز یافته است.
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آن برشـمرد.  »نجـامع بـود«های این نظریـه را  ژگییتوان یکی از و های مختلف هستند، می نگرش
 ،پایـه زیـرا امنیـت مـردم ؛پایه است های تعریف امنیت مردم از دیگر مشخصهنیز  »ناپذیری تجزیه«

 همچنین توان بخشی از آن را نادیده گرفت.  شامل یک رویکرد کلی است که نمی
ً
ایـن نظریـه صـرفا

هـای حاصـل از  وهالله لبنان یکـی از گر بمثال، حز رایطایفه خاص نیست. ب یامتعلق به یک قشر 
  است که پایه نگرش امنیت مردم

ً
به تأمین امنیت یک بخش یا یک طایفـه و مـذهب نپرداختـه،  صرفا

الشعبی عـراق  توان در گروه حشد کرده است. همین ویژگی را می برقرارکل کشور را در بلکه امنیت 
هـای گسـترده  عملیاتنشین عراق نیز دست بـه  نیز مشاهده کرد. کمااینکه این گروه در مناطق سنی

  ).۱۳۹۵(زارعی،  ها و برقراری امنیت زد سازی تروریست برای پاک
 پایـه امنیت مردمپایه دارای دو وجه سلبی و ایجابی است. وجه سلبی  بر این اساس، امنیت مردم

شـود.  ط میوعدالتی مربـ به مواجهه با جبهه سلطه و سازش و همچنین ایستادگی در برابر ظلم و بی
یابد. بـا توجـه  برقراری آزادی و دستیابی به عدالت ارتباط می برایسازی  جابی آن نیز به زمینهوجه ای

شـود.  مثابه یک حق طبیعـی در نظـر گرفتـه می به ،پایه از لحاظ حقوقی به تعریف فوق، امنیت مردم
ت شـود. در ایـن چـارچوب، امنیـ ماهیت این امنیت، امری ذاتی و نه عـاریتی و وارداتـی تلقـی می

پایه یک امنیت عاریتی انضمامی نیست که شاخه آن در یک کشور و ریشه آن در کشوری دیگر  مردم
از میـزان  ،در برابـر تهدیـداتشود که  . این ویژگی باعث میبلکه از متن خود آن کشور است ،باشد

  مقاومت باالیی برخوردار باشد. 
انسـانی، تقویـت اقتـدار ملـی و حفظ کرامت پایه،  امنیت مردمدر چنین تعریفی، هدف اصلی 

بخش در  هـای رهـایی جنبش سازی برای پیشرفت مادی و معنوی و حمایـت از  ت بازدارندگی، زمینهقدر
محوری در برقـراری امنیـت تشـکیل  عدالتپایه را  امنیت مردمسراسر جهان است. راهبرد عمده و اصلی 

اسـت و ایـن  »عـدالت«وهر انسانی بـه نـام یک گ در ذات خود حامی پایه امنیت مردم ،دهد. در واقع می
تواند گسـترش  می های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ویژگی را نه فقط در حوزه امنیت، بلکه در تمام حوزه

از حیث وسعت و فراگیری نیز این برداشت از امنیـت دارای ابعـاد فرامـذهبی، فراقـومی و فراملیتـی  دهد.
  تواند مورد استفاده قرار گیرد.  ان توسط هر ملتی میاست. به این معنا که در هر مکان و زم
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  پایه در چارچوب مقاومت امنیت مردم
  

 حفظ امنیت مردم توسط خود مردم تعریف

 وجه سلبی
  مواجهه با جبهه سلطه و سازش

 عدالتی ایستادگی در برابر ظلم و بی
 سازی برای برقراری آزادی و دستیابی به عدالت زمینه وجه ایجابی

 مثابه یک حق طبیعی به نی حقوقیمبا
 مثابه امری ذاتی و نه عاریتی و وارداتی امنیت به ماهیت

 هدف

  ـ حفظ کرامت انسانی
 ـ تقویت اقتدار ملی و قدرت بازدارندگی

 سازی برای پیشرفت مادی و معنوی ـ زمینه
 بخش در سراسر جهان های رهایی جنبش ـ حمایت از 

 ری امنیتمحوری در برقرا عدالت راهبرد
 فرامذهبی، فراقومی و فراملیتی وسعت و فراگیری

  
  :، از جملهتوجهی است درخورهای  پایه دارای ویژگی با توجه به مباحث فوق، امنیت مردم

آیـد و ضـمن برخـورداری از  شـمار می های اقتدار و قدرت نرم به پایه از شاخصه امنیت مردم .۱
توان این مؤلفه را باعـث افـزایش قـدرت نـرم و  رو، می زاینتوان باال، قدرت گسترش بسیاری دارد. ا

های آن در سـایر نقـاط جهـان و در میـان  کـه نشـانه حوزه نفوذ مقاومت در جهـان دانسـت؛ چنـان
  ظاهر شده است. نیز غیرمسلمانان 

  پایه ابزارمحور نیست، بلکه تفکرمحور و متأثر از درک و باورهای مردم است. امنیت مردم .۲
توان  ها محدودیت ندارند و نمی زیرا ملت ؛پایه فاقد محدودیت جغرافیایی است ت مردمامنی. ۳

  آنها را به یک نقطه یا منطقه خالصه کرد. 
گونه کـه سـوریه و لبنـان  مثال، همان رایپایه یک حوزه نفوذ متقابل پدید آورده است. ب امنیت مردم .۴
آنهـا محسـوب  راهبـردیند، ملـت ایـران نیـز عمـق آی شمار می جمهوری اسالمی ایران به راهبردیعمق 
  شتابند.  های امنیتی، همه به کمک یکدیگر می رو، هنگام بروز مشکالت و چالش شود. ازاین می

های  و ریشـه  هاسـت و دارای اصـالت پایه مبتنی بـر اعتقـادات و باورهـای ملت امنیت مردم .۵
سایر تعاریف امنیت برخوردار اسـت. در  خاص خود است که از قابلیت ماندگاری باالیی نسبت به

از استواری  ،هاست. به همین دلیل پایه تحمیلی نیست و معطوف به انتخاب ملت واقع، امنیت مردم
  بیشتری برخوردار است و شکننده نخواهد بود.

هـای دیپلماتیـک اسـت و بـر اسـاس معاهـدات  پایـه فـارغ از تعارفـات و توافق امنیت مردم .۶
  دوجانبه نیست تا بتوان آن را نادیده گرفت یا نقض کرد. المللی یا بین
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  پایه در غرب آسیا مقاومت و امنیت مردم
تـوان انـواع مقاومـت در  نحوی که می به ؛دارای اشکال مختلفی بوده است ،مقاومت در طول تاریخ
  بندی کرد: های زیر دسته طول تاریخ را در شیوه

 ؛. استقامت در برابر طبیعت۱
 ؛های دینی) در حمایت از حق در برابر باطل (جنبه . پافشاری۲
 ؛. مقابله با حاکمان جائر و ستمگر داخلی۳
 ؛تقابل با متجاوزان خارجی برای. تالش ۴
 ؛بخش علیه اشغالگران های آزادی . جنگ۵
 ؛های بزرگ طلبانه و ضداستعماری علیه قدرت . مبارزات استقالل۶
 ؛یستیهای ترور . تقابل با تروریسم و گروه۷
 .. پایداری در برابر تحمیل معنا و تهاجم فرهنگی۸

های پس از پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران  در این بین، مقاومت در منطقه غرب آسیا در سال
بیشتر در اشکالی همچون مبارزه علیه اشغالگران و متجاوزان خارجی، مقابلـه بـا حاکمـان جـائر و 

روریستی و پایداری در برابر تحمیل معنا و تهـاجم فرهنگـی های ت ستمگر، تقابل با تروریسم و گروه
بخشـی دهی و سامان شکل گرفته است. بر این اساس، محور مقاومت در حوزه عمل، اقدام به شکل

به نیروهای  ،های مقاومت در گذر زمان های مقاومت در کشورهای مختلف کرد. این هسته به هسته
  توجهی بگذارند.  درخورد بر محیط امنیتی خود تأثیرات هر یک توانستن وتوانمندی تبدیل شدند 

  های مقاومت  دهی به هسته الف) شکل

ای غرب آسـیا بـود کـه  الملل و شرایط منطقه انقالب اسالمی ایران آغاز مرحله نوینی در روابط بین
باعث ظهور دولتی اسالمی و مستقل و خواستار آزادی عمل در عرصه سیاست خارجی خـود شـد. 

ای منجر شـد  برجسته های اسالمی  به ظهور تدریجی جنبش ،های آن ین این انقالب و بازتابهمچن
ای جمهـوری  عنوان عناصری مهم در منظومه منطقه که به بازیگرانی مهم در منطقه تبدیل شدند و به

تـرین راهبردهـای ایـران در مـدیریت امنیـت  یکی از مهماسالمی ایران عمل کردند. بر این اساس، 
  های مقاومت بوده است. پایه در منطقه، ایجاد و ساماندهی هسته دممر

در ویژه  الله لبنان است که نقش مهمی در تحوالت منطقه، به نمونه بارز و موفق این الگو، حزب
بـا ایـدئولوژی اسـالم  ،۱۹۸۰الله در اوایـل دهـه  کند. حزب رویارویی با رژیم صهیونیستی ایفا می

» مبـارزه بـا اسـرائیل«در لبنان ظهور کـرد و بـا شـعار  ١های امام خمینی(ره) سیاسی متأثر از اندیشه

                                                                                                                                         
والیـت «هـای آن و نظریـه  عنوان الگویی برای خود برگزیده و مبانی و ارزش الله، انقالب اسالمی ایران را به . حزب١
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های مختلف اعتقادی در لبنان، وحـدت ایجـاد کنـد و بـا هـدف مقاومـت بـرای  توانست بین گروه
های اشغالی، جوانان را به خود جذب کند. ایـن  گیری سرزمین شکست رژیم صهیونیستی و بازپس

دهی نظـامی علیـه رژیـم  آموزش داد و آنها را در راه بسـیج و سـازمان جنبش نیروهای مبارز خود را
بـر رژیـم صهیونیسـتی و موفقیـت در عقـب رانـدن  ۲۰۰۰کار گرفت. پیروزی سال  صهیونیستی به

، روز بـه ۲۰۰۶روزه در برابر این رژیم در سال  ۳۳نیروهای این رژیم از جنوب لبنان و نیز مقاومت 
). ۲۴۱ :۱۳۸۴(محمـدی،  ر بین مردم لبنان و کشورهای عربی افـزودالله د روز بر محبوبیت حزب

پایـه کـه از انقـالب اسـالمی  ترین جنبش اسالمی مردم الله لبنان به عنوان مهم بر این اساس، حزب
در معادالت منطقه و منازعـات اعـراب بـا رژیـم صهیونیسـتی  راهبردی، تغییراتی است ناشی شده
  ایجاد کرد.

های  عنـوان هسـته هـایی بـه گیری چنـین گروه عث شد که مقاومت به شـکلاین الگوی موفق با
گیری حشد شـعبی  مثال، مقاومت در عراق به شکل رایمقاومت در سایر کشورها نیز یاری رساند. ب

ای ایـن  با وجود نگرانی آمریکا و متحـدان اروپـایی و منطقـه ،های قابل توجهی کرد. در واقع کمک
هـایی  ها و گروه شعبی در عراق، مقاومت به حمایت آشکار از سـازمانکشور از قدرت گرفتن حشد 

 ،و... پرداخـت. ایـن امـر در نهایـت» اللـه عـراق حزب«، »عصائب الحـق«، »سپاه بدر«همچون 
عنوان یکی از نیروهای مسلح عراق مورد تأیید پارلمان این کشور قرار  شعبی به موجب شد که حشد

  های مسلح عراق بیابد.  قانونی در نیرو یگیرد و جایگاه
یکـی از  ،کـرد. در واقـع» دفـاع وطنـی«های زیادی از تشـکیل  در سوریه نیز مقاومت حمایت

عنوان بسیج مردمی در سوریه بود که  اقدامات شهید همدانی در سوریه، ساماندهی به دفاع وطنی به
ومـت نقـش مهمـی در های تروریستی ایفا کـرد. عـالوه بـر ایـن، مقا نقش مهمی در مبارزه با گروه

گیری تیـپ  شـکل  اولیـه  داشـت. هسـته ١»فـاطمیون«ر کای، ماننـد لشـ های ویـژه گیری گروه شکل
شد. این گروه  اطالق می» سپاه محمد(ص)«هایی بودند که به آنها  فاطمیون، تعدادی از افغانستانی

همچنین گردان ابوذر یا  از مبارزان افغانستانی در زمان حمله شوروی به افغانستان و دوران طالبان و
های مقـیم ایـران و سـوریه  های حاضر در جنگ تحمیلی عراق علیـه ایـران، افغانسـتانی افغانستانی

  بودند که با کمک نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی تشکل یافتند. 

                                                                                                                                        
الله، یعنی همان  را که امام خمینی(ره) آن را اجرا کرده بود، پذیرفته است. والیت فقیه در اندیشه و مرام حزب» فقیه

مثابـه حکـم  به ،الله ی حزبدستور و امر ولی فقیه برا ،رو بر روی زمین. ازاین» خلیفةالله«جانشین خدا و حاکمیت 
 .)۱۵ :۱۳۸۷الهی است (بزی، 

ر کبه این دلیل انتخاب شد که این تیپ در ایـام شـهادت حضـرت زهـرا(س) شـکل گرفـت. لشـ» فاطمیون«. نام ١
) و مأموریـت ثانویـه س) و حضرت رقیه(سفاطمیون مأموریت اصلی خود را دفاع از حرم و مقبره حضرت زینب(

  داند. علیه شیعه و مسلمانان در سراسر جهان می خود را مبارزه با ظلم
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ق بـه های مقاومـت، موفـ عالوه بر سوریه و عراق، در یمن نیز انصارالله به عنوان یکی از هسـته
ایفای نقش مؤثر شد و رهبری انقالب در این کشور را برعهـده گرفـت. همچنـین انصـارالله چنـان 

ها و احزاب یمنی نیز بـه حمایـت از مقاومـت  روحیه مقاومت را در یمن گسترش داد که سایر گروه
جنـبش این جریان در برابر تجاوز عربستان سـعودی بـه کشـور خـود پرداختنـد. در حـال حاضـر، 

شـود و از  های سیاسی و مذهبی در عرصـه منطقـه محسـوب می رالله یکی از مؤثرترین جنبشانصا
  جزیره عربی برخوردار است. برای ایجاد تغییر در حوزه جنوب شبه  های مهمی ظرفیت

های  های گذشته، دو اقدام مهم در راسـتای تشـکیل هسـته در مجموع، محور مقاومت طی سال
  ای داشته است:  های منطقه م داده که نقش مؤثری در مدیریت بحرانمقاومت در سراسر منطقه انجا

های مقاومـت یـا تقویـت  گیری و ایجـاد هسـته منظـور شـکل بـه ،اقدام اول مبتنی بـر حمایـت
های مقاومت بتوانند به صورت  های موجود بوده است. این امر باعث شده که هر یک از هسته هسته

  به تأمین امنیت مردم یاری رسانند. منفرد در کشورهای خود عمل کنند و 
بـه نحـوی کـه امـروز  ؛های مقاومت بوده است اقدام دوم، مرتبط کردن و پیوند دادن میان هسته

الله، انصارالله، دفاع وطنی، حشد شعبی و...، ارتباط ناگسسـتنی وجـود دارد. ایـن امـر  میان حزب
تکمیلـی  باشد و از قابلیـت هم یکدیگرهای مقاومت در ارتباط با  که فعالیت هستهاست باعث شده 

  ای شود.  پایه دارای ابعاد منطقه در سراسر منطقه برخوردار باشند و امنیت مردم

  پایه در منطقه ب) نتایج امنیت مردم

مثابـه یکـی از عوامـل مـؤثر در  بـه ،های مقاومت در سراسـر منطقـه ساماندهی به هسته برایاقدام 
مـدیریت مقاومـت در  ،در واقـعهـای امنیتـی مطـرح اسـت.  موفقیت مقاومت در مدیریت چالش

هـا،  ها، جنبش های امنیتی منطقه به نحوی بوده که موفق شده ضـمن توانمندسـازی نهضـت چالش
جبهـه  ،همسـو سـاماندهی کنـد. در حـال حاضـر ةهای مختلف، آنها را در یک جبه ملت و دولت

ر رویـدادها دو جهانی برای تأثیرگذاری ای  های درخور توجهی در سطوح منطقه مقاومت از ظرفیت
اند بـه  های مقاومت در کشورهای خود موفـق شـده خصوص که هسته به و روندها برخوردار است؛

های تروریستی و تکفیـری  در مبارزه با تجاوز خارجی و مقابله با گروه چشمگیریشکل بومی نقش 
ترین نتایج اقـدامات امنیـت از جمله مهماس، پایه را برقرار سازند. بر این اس ایفا کنند و امنیت مردم

  توان به موارد زیر اشاره کرد: ساز مقاومت در منطقه می
ستی به اشغالگری خـود در ایـن کشـور پایـان ی. مقاومت در لبنان موجب شد که رژیم صهیون۱

 ناپذیری دریافت کند.  های نظامی، ضربات جبران دهد و در تقابل
هـم روحیـه خـود را بـرای مقابلـه بـا  ،های مبـارز شد که جریان. مقاومت در فلسطین باعث ۲
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 های نظامی قابل توجهی دست یابند.  اشغالگری اسرائیل حفظ کنند و هم به توانمندی
. مقاومت در عراق موجب شـد کـه اشـغالگری آمریکـا در ایـن کشـور و همچنـین فعالیـت ۳

 های تروریستی با شکست مواجه شود.  گروه
های جبهه غربی ـ عربی  ها و نقشه شد که این کشور برخالف طرح سببریه . مقاومت در سو۴

 ـ عبری، امنیت و ثبات خود را باز یابد. 
شد که انقالب مردمی این کشور به رهبری جنبش انصارالله موفق بـه  باعث. مقاومت در یمن ۵

 پایداری در برابر تجاوز خارجی شود.  
عنوان یک قدرت هژمون در پیشبرد  ت متحده آمریکا به. مقاومت در منطقه باعث شد که ایاال۶

 های خود ناکام بماند.  اهداف و برنامه
های متعدد به رژیم اسـرائیل شـد کـه پـیش از آن در نگـاه  . مقاومت موجب تحمیل شکست۷

 نمود.    ناپذیر جلوه می اعراب، شکست
انکارناپـذیر در معـادالت . مقاومت در منطقه باعث شد که جبهه مقاومت به عنوان یک اصل ۸

به نحوی که ترسیم آینده منطقـه بـدون در نظـر  ؛المللی مورد توجه قرار گیرد و تحوالت بین
 ناممکن است.

ً
  گرفتن مالحظات این جبهه عمال

  گیري نتیجه
امنیت دارای معانی مختلفی است، اما مفروض اصلی در مطالعات امنیتی این اسـت کـه تهدیـدها 

فـرض، در مشکلی است که باید با آن مقابله کرد. مطابق بـا ایـن پـیش  و ناامنی همواره وجود دارند
  بررسی مسئله امنیت توجه به دو گزاره اهمیت دارد:

های  بدون وجود و مشارکت بـازیگران متنـوع و متعـدد در الیـه ،. امنیت ملی در عصر حاضر۱
  المللی، غیرقابل تحصیل است. ای و بین داخلی، منطقه

نقش  ،بازیگران بوده تمامامنیت ملی بدون وجود چارچوب بنیادینی که مورد اجماع . حصول ۲
  ها را ایفا کند، غیرممکن است. دهنده سیاست محدودکننده رفتارها و جهت

 »پایـه بـودن اعتقـاد بـه مردم«های الگوی امنیتی مقاومت،  یکی از شاخصههای فوق،  لفهؤبراساس م
های مردمی نمود عینی یافته است. این همان الگویی اسـت  و نهضت ها دهی به جریان است که در شکل

از آن استفاده کرد. به این معنا کـه مقاومـت  ،های تروریستی همانند داعش که مقاومت در مواجهه با گروه
های تروریستی شد. شیوه مواجهـه مقاومـت  موفق به مهار و کنترل گروه ،های مردمی با ساماندهی به گروه

هـای  بـه نحـوی کـه گروه ؛پایه بـود های تروریستی، مبتنی بر الگوی امنیت مردم سوریه با گروه در عراق و
خود را برعهـده گرفتنـد. اگرچـه بـا  راهبردیها و اماکن مقدس و  مردمی، حراست و حفاظت از سرزمین
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ین امنیـت هـا در تـأم طورکلی منکر نقـش و وظیفـه دولت توان به وجود تداوم نظام وستفالیایی دولت، نمی
گرایـی  های تروریستی نشان داد کـه هـم پایه مقاومت در برابر گروه قلمرو خود شد، اما الگوی امنیت مردم

های نظـم  آید. بـر ایـن اسـاس، یکـی از پایـه ها عامل مهمی در تأمین امنیت به شمار می با دولت ها  ملت
پایـه  های آینده را امنیت مـردم الشهای موجود و چ آشوب اای مقاومت در مواجهه ب مطلوب امنیت منطقه

 ،بینی تـوان بـدون پـذیرش جهـان پایه مبین ایـن مسـئله اسـت کـه می الگوی امنیتی مردمدهد.  شکل می
های سازگار با هویـت ملـی و مـذهبی دسـت  مبتنی بر فرهنگ و ارزش یایدئولوژی و تمدن غرب به امنیت

 اسـت باعـثطقه غرب آسیا شده، بلکه توانسـته یافت. چنین الگویی نه تنها موجب گسترش امنیت در من
سیاسـت امنیتـی مقاومـت  ،الملل نیـز شـود. در واقـع ارتقای منزلت مقاومت در سطح منطقه و نظام بین

تـوان عمـق راهبـردی  بـه نحـوی کـه می ؛موفق به ایجاد عمق راهبردی در منطقه غرب آسـیا شـده اسـت
المندب گسترش داد. این عمق راهبردی زمینـه افـزایش   بابمقاومت در منطقه را تا دریای مدیترانه و تنگه 

  المللی فراهم کرده است. ای و بین در تحوالت منطقهرا توانمندی مقاومت و اثرگذاری آن 
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  و مآخذ  منابع 
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ای و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، دانشکده حقوق دانشگاه  الملل، تحوالت منطقه المللی نظام بین بین

   .آذر ۳عالمه طباطبایی، 
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