
   

  
  

  منافع متقابل در محور مقاومت یشناس شناخت
   1محمدرحیم عیوضی

  
  
  

  
  15/11/1399پذیرش نهایی:  تاریخ          30/10/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده 
ای و جهانی، ائتالفی از غـرب بـا  انداز آرمانی آن به تحوالت منطقه پس از انقالب اسالمی ایران و چشم

  های عربی علیه ایران شـکل نشین حاشیه خلیج فارس به زعامت عربستان و بیشتر دولت کشورهای سنی
امنیتی ایران تبدیل و  گرفت. از این رو محیط امنیتی خاورمیانه به مرکز ثقل حفظ منافع ملی و تهدیدهای

ای کردن قدرت خویش در چارچوب محور مقاومت شد. این محور با روی کار آمدن  ایران وادار به منطقه
دولت شیعی عراق و پیروزی سوریه بر نیروهای داعشی به هدایت آمریکا و حامیان، اقتـداری مضـاعف 

های شیعی در یمن و بحرین و حضور  از گروهموقع و هوشیارانه بود. حمایت  یافت. عملکرد امنیتی ایران به
توان تالشی برای حفظ و افزایش قدرت مجموعه امنیتی محور مقاومت و  فعاالنه در عراق و سوریه را می

تأمین امنیت ملی ایران دانست. در حال حاضر هم امنیت جمهوری اسالمی در فلسطین، لبنان، سوریه، 
  شود.  ن میعراق، افغانستان و... به طور جدی تأمی

  واژگان کلیدي
  گرایی گرایی، منطقه محور مقاومت، نظام سلطه، جمهوری اسالمی، اسالم

  

                                                                                                                                         
  استاد دانشگاه شاهد. ١

  5ـ 30؛ صفحات 1399زمستان ،84یاپی ، پ4، شماره بیست و یکمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
های  انقالب اسالمی، نماد اراده و پایداری ملت ایران و نقطه عطف جریان مقاومت در دهـه

هـا و زیسـتن در  اخیر است. گفتمان انقالب اسالمی با هدف کسب منزلت و استقالل ملت
های مقاومت را تعلیم داد. امروز که به سرنوشت  آموزه آمیز ه صلح و همزیستی مسالمتسای

نگریم، کارنامه موفق و دستاوردهای  ها در برابر تجاوز و اشغال و خشونت می مقاومت ملت
شود. وضعیت کنونی منطقـه نمـاد پیـروزی عظیمـی بـرای کشـورهای  بسیاری مشاهده می

بخشد. جمهوری اسـالمی ایـران کـه بـا  ن راه آینده را ارتقا میاسالمی است که انگیزه پیمود
تأسی به فرهنگ دینی مقاومـت، توانسـت مراحـل پیـدایی، پویـایی و پایـایی انقـالب را بـا 

ای و جهانی تبدیل شده اسـت.  های بسیاری سپری کند، اکنون به نماد مقاومت منطقه هزینه
ور مقاومت در مقابـل تجـاوز و سـلطه، مروری بر دستاوردهای چند دهه حضور ایران و مح

خواهی و  هـا بـه اسـتقالل گذارد. باورپذیری ملت ای را به نمایش می های امیدوارکننده نشانه
ی آمریکـا و ها سیاستها تبدیل شده است. شکست  دفع سلطه به ادبیات فراگیری بین ملت

نیروهای مقاومت در گیری مداوم  حامیان آن در منطقه استراتژیک غرب آسیا و حومه و شکل
مناطق مختلف از نتایج اراده بر استقرار محور مقاومت است. اما فضـای چالشـی منطقـه و 

تواند از جهـات متفـاوت بـه  ها می هایی شده است و پاسخ رویدادهای عظیم آن منشأ سؤال
ای از مسائل کمک کند، امید به آینده را تقویـت  نشده استمرار حضور و شناخت ابعاد کشف

  ها را برطرف سازد. ها را بازخوانی کند و شبهه د، اهداف و ضرورتکن
مقاومت در ادیان الهی و ادبیات ادیانی دارای اصالت است. اصالت در این مفهـوم را در 

توان به تواتر مشاهده کرد.  های بیانی و عملی اسالم، مسیحیت، یهود، زرتشت و... می آموزه
دیهیات عقلیه است که تصور آن موجب تصدیق اسـت. این مفهوم در ادبیات اسالمی جزء ب

بنابراین اثبـات آن نیـاز بـه دلیـل و برهـان نـدارد. البتـه الزم اسـت وجـوه متنـوع معنـایی و 
های آن بررسی شود، اگر چه در یک تعبیر کالن به معنای مهندسی و مدیریت زمان،  کارویژه

قـام بـه معنـای بـه پـا  فعـل از ومتمقا های ارزشی است. واژه مکان و محتوا مبتنی بر نظام
 را آن معنـای شـده، بـرده مفاعلـه بـه کـار خاستن و پایدار ماندن است و از آنجا که بـر وزن

 مشـارکت شـده بنـا آن وزن مفاعله بـر که مشارکتی .دانست جمعی کردن ایستادگی توان می
 
ِ
جه اسـتقامت و قرآن نتی است. دیگر گروهی برابر در دار و ایستادگی طرفه، جهت یك گروهی

 «گونه بیان فرموده است:  ایستادگی را به زیبایی این
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های ارزشی و عقالنی در یک الگوی فراملی محـور مقاومـت را  این آیه قرآن بر اساس کنش
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کشد. در بعد بیرونی واژه مقاومت به یکی از  در مقابل استکبار درونی و بیرونی به تصویر می
مبانی مهم قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده و کـانون محـور قـدرت در جهـان 

  اسالم است.
 بـر مشتمل شده که آورده واژه مقاومت برای چهار کاربرد عربی های لغت نامه فرهنگ رد

 و ایسـتادگی« مقاومت واژه است؛ اما معنی رایج» زنی مبارزه، ایستادگی، توانمندی و چانه«
 یـا باشـد درونـی خـواه است زده هم بر را تعادل و توازن که است چیزی برابر در »مقاومت

 مقاومـت آن هستند. البتـه از اشغال مصادیق بیرونی و در تهاجم، تجاوزبیرونی که مقاومت 
  شود.  بیشتری شده است که به همین مقدار بسنده می تعاریف

و  اما معنای مقاومت در انقالب اسالمی عبارت است از پایداری در برابر اراده متعارض
تاوردهای بنیـادی انقـالب ساز دینی که از دسـ های انسان و آموزه اسالمی انقالب متهاجم به

ژئواسـتراتژیک  هم ماهیت ایدئولوژیک دارد و هم ناشی از شـرایط» محور مقاومت« .است
های موجود در ارتباط با این محور و تاریخ ظهور و روند تحـوالت  گونه که واقعیت است. آن

دهـد، ایـن محـور در اصـل و اسـاس، مـاهیتی دوگانـه دارد؛ یعنـی ترکیبــی از  آن نشـان می
های ژئواستراتژیک و تعهدات ایدئولوژیک است؛ زیرا این محـور مبتنـی بـر گـزاره  ضرورت

مقاومت در برابر اشـغالگری اسـرائیل، دفـع تجـاوزات آن و در نهایـت بیـرون رانـدن آن از 
در طـول تـاریخ نقـش مقاومـت ). Colucci,2018های اشغالی شکل گرفته اسـت ( سرزمین

ای  . گزینـه اثر نبوده و منبع قدرت و رمز پیروزی بوده است گاه بی ها در برابر ظلم و ستم هیچ ملت
ت هر جا«دارد که  تأکیداز فرمایش رهبری بر این نکته 

ّ
 و صبر کنند، ایستادگی کنند، حرکت ها مل

 بـه که مبارزاتی کار اشکال .است جور همین جا همه است؛ قطعی پیروزی دهند، نشان مقاومت
ت یا که است این انجامد می شکست

ّ
 کـه رهبرانـی یـا کننـد نمی ایسـتادگی و ندارند طاقت ها مل

  ).Khamenei.ir( »کنند، ندارند اداره درست آنها را بتوانند
الملـل و منطقـه اصطالح مقاومت اسالمی که به صورت گسترده در ادبیات روابـط بـین

و  ها اسـتسیسـاز اسـت، اکنـون در جهـان اسـالم مقابـل  ناظر بر یک جبهه مقتـدر و آینده
طلبانه غرب از دیرباز منشأ تنش و  ی توسعهها سیاستراهبردهای جبهه استکباری قرار دارد. 

اللـه الجیشی بوده است. در این شرایط ایران، سـوریه و حـزب ها در این منطقه سوق ناآرامی
ران مهـم  دهنده جبهه مقاومت اسالمی در منطقه، پیشلبنان، به عنوان کنشگران اصلی شکل

شوند. در خصوص نحوه و چگونگی حمایت جمهوری اسالمی ایـران  زدارندگی تلقی میبا
های زیادی درباره آن مطرح شـده زنیاز محور مقاومت اسالمی ادبیات زیادی تولید و گمانه

های اقتصـادی، سیاسـی، نظـامی، لجسـتیکی و ها با استفاده از اهرم است. ایران برای مدت
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پشتیبان اصلی محور مقاومت اسالمی بوده است. مسئله مهـم و  اطالعاتی ـ امنیتی حامی و
حائز اهمیت چرایی حمایت ایران از این جبهه اسـالمی اسـت. پـردازش و واکـاوی چرایـی 

گیـری سیاسـت خـارجی و رفتـار رفتار کنشگران در منطقه در حقیقت بنیان و اساس شـکل
نی جمهوری اسالمی ایران از محـور دهد. پایه چرایی و دالیل پشتیبا سیاسی آنها را نشان می

سازی تهدید متصور از ناحیه رقبـای مقاومت اسالمی یک مسئله امنیتی و تالش برای خنثی
ای قصـد دارنـد کنشـگران  ای است. ایـن کشـورهای فرامنطقـه ای و دشمنان فرامنطقه منطقه
اعتقاد است که تنها روی وادارند. محور مقاومت بر این ای ناهمسو را به تسلیم و دنبالهمنطقه

راه کسب امنیت برای موجودیت و گستره سرزمینی خود ایستادگی و تسـلیم نشـدن در برابـر 
ی اعالمـی رهبـری ها سیاسـتای اسـت. گفتمـان انقـالب اسـالمی و های فرامنطقهقدرت

ی امنیتی و نظامی ایران بـر ایـن ها سیاستگیران و عامالن اجرایی  انقالب اسالمی و تصمیم
کید عقیده شـده  ایدارد که حفظ و نهادینه کردن امنیت سرزمینی تابعی از یک جبهه شبکه تأ

و متحد با عنوان محور مقاومت اسالمی است. آنها چنین سازکاری را یک اهرم قدرتمنـد در 
دانند. فقدان یک اهرم بازدارنده و  ی جبهه باطل یا استکباری میها سیاستسازی  برابر خنثی

ن به نام محور مقاومت اسالمی بدون شک آمریکا، اسـرائیل و غـرب را در ساختار غیرمتقار
موضع قدرت بیشتری قرار خواهد داد. البته جبهه استکبار و رژیم صهیونیسـتی تنهـا عنصـر 

شوند، بلکـه در دو دهـه اخیـر تروریسـم و  تهدید علیه ایران و کشورهای اسالمی تلقی نمی
ی اخیـر ها بحرانروند. تجربه اد تهدیدکننده به شمار میگرا یکی دیگر از ابعهای افراطگروه

های تروریسـتی توسـط محـور مقاومـت اسـالمی سازی تهدید گروهسوریه و عراق و خنثی
کند. نبود یک محور مقاومت، سـرعت و  تر می اهمیت حمایت ایران از این محور را برجسته

کنـد و  اک ایران را بیشتر میجرأت پیشروی دشمنان اسالم مانند عناصر تکفیری به سمت خ
توانـد منشـأ تـأمین امنیـت  آورد. حمایت ایران از مقاومت می های زیادی به بار می خسارت

ی ها سیاسـتبرای بسیاری کشورهای اسالمی باشد. هر گونـه کسـب امنیـت در مقابلـه بـا 
 هــایهای اســرائیل و گــروه ســازی تهدیــدها و توطئــه طلبانــه جبهــه اســتکبار، خنثیتوسـعه

هـای مهمـی در  ها، انگیزه تروریستی، غارت منابع سرزمینی و سرمایه انسانی و تحقیر ملت
حمایت ایران از جبهه مقاومت اسالمی است. مسلم است که در آینده ایران بـه عنـوان یـک 

هـای  ران حمایتی فعال در محور مقاومت دیده خواهد شد. از هـم اکنـون وقـوع رقابت پیش
هـای بحرانـی  بینی کرد. ایران برخی عـدم قطعیت توان پیش شمن را میپیچیده و گسترده با د

ای و جهانی را پیش رو دارد که برای مواجهه با آنها باید کنشگرایانه مهیا باشد از جمله  منطقه
هـای سیاسـی برخـی کشـورهای قدرتمنـد  آنها تغییرات احتمـالی بنیـادی در سـاختار نظام
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ت حضور آمریکا و اسرائیل در منطقه، افزایش مطالبات ای مانند عربستان، کاهش قدر منطقه
هـای بیشـتر و مشـارکت در بازسـازی  هـای حـامی ایـران در حمایت و انتظارات سایر ملت

ای و در نهایـت تهدیـدهای  ای و فرامنطقـه ساختار سیاسی و روند اصالحات در نظام منطقه
بسیاری از آنها قابـل شناسـایی  های آشکار و پنهانی است که چند ساحتی برای ایران در الیه

دهد که آینده  است و باید بر این امر اهتمام ویژه شود. از طرفی عالیم هشداردهنده نشان می
  منطقه و حتی جهان در شرف تغییرات بنیادین است.

  ها در عرصه مقاومت  ران منابع قدرت و پیش
هـای دیـن و  مطـابق آموزه هر کشور، سازمان، گروه یا فردی کـهدر ادبیات انقالب اسالمی، 

ه های نظام سلطه و متحدان آن ب همسو با انقالب اسالمی ایران در برابر تجاوزات و ستمگری
در محور مقاومت اسالمی قرار دارد. جمهوری اسـالمی کند، ویژه رژیم صهیونیستی مقابله 

 سوریه عراق، مهای مقاومت در فلسطین، انصارالله در یمن، مرد الله لبنان، گروه ایران، حزب
  هستند. اسالمی در منطقه  مقاومت محور مصادیق ترین شده شناخته بحرین از و

گــام نخســت در تجزیــه و تحلیــل موقعیــت محــور مقاومــت بررســی منــابع قــدرت و 
هـای بنیـانی، مفهـومی  محور است. قدرت مثل بسـیاری از انگاره های فعال در این ران پیش
اند. بـرای مثـال  نظران به یک اجماع مفهومی دست نیافته انگیز است و تا کنون صاحب جدل

ران در روابـط اجتمـاعی  ماکس وبر قدرت را داشتن امکان خاص موقعیتی برای یـک پـیش
گیری در روابـط بـا دیگـران  رولد السول قدرت را به معنی مشـارکت در تصـمیمها داند و می

یا هدایت رفتار اشخاص یا کارهـا کند و مک آیور قدرت را توانایی تمرکز، تنظیم  تعریف می
). اختالف در معانی قدرت یعنـی تفـاوت در منـابع آن و اینکـه ٨٨: ١٣٩٤داند (عالم،  می

ای فراتر از کنترل دیگران یا تحمیل اراده خود بـه دیگـران اسـت و بایـد غیـر از  قدرت مسئله
به تعریف زیـر از  شود، در نظر گرفت. در این پژوهش دیگران آنچه را به خود نیز مربوط می

قـدرت عبـارت اسـت از توانـایی تحمیـل اراده خـود بـر دیگـری و «شود:  قدرت بسنده می
با ایـن تعریـف، » های خود و نیز توانایی حل مسائل. واداشتن او به اطاعت و انجام خواسته

 »های فعال در عرصه محور مقاومت چیست؟ ران منابع قدرت و پیش«سؤال این است که 
این سؤال باید به دو نکته توجه کرد: نخست باید بـه دنبـال ارائـه یـک مـدل  در پاسخ به

هـا) بـه ابعـاد کیفـی  سنجش قدرت بود که عالوه بر متغیرهای کمی (پشتوانه قـدرت دولت
هـا بـا  گذاری بر تحوالت توجه شود. دولتتأثیرقدرت از جمله توان حل مسائل و چگونگی 

را داشته باشد، مسئله تولید  لتی قدرت حل این مسائلرو هستند. اگر دو مسائل متعددی روبه
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انجامـد؛ امـا در صـورتی کـه دولـت نـاتوان از حـل  به پیشرفت قدرت می کند و فرصت می
ها منجـر بـه کـاهش قـدرت  شود؛ یعنی ناتوانی حل مسـئله مسائل باشد به تهدید تبدیل می

  مورد توجه قرار گرفت.  ها خواهد شد. این اصل راهبردی در تعریف از مفهوم قدرت دولت
المللـی اسـت، اگـر نتوانـد مسـائل  دوم، دولتی که خواهان نقش مـؤثر در تحـوالت بین

های داخلـی، در حـل مسـائل  داخلی را حل کند، ممکن است به دلیل گسـترش نارضـایتی
بیرونی ناتوان باشد و حتی از درون به هم بریزد. چنین دولتی حتی اگـر قـادر باشـد مسـائل 

المللـی ناپایـداری خواهـد  خود را حل کند، به دلیل تهدیدهای داخلی، قـدرت بینبیرونی 
فرا کمـی  گیری قدرت باید نگرشی طور که در تعریف اشاره شد، در اندازه داشت. پس همان

نگری کـاربرد قـدرت و چگـونگی  داشت و اتکای صرف به آمار و ارقام بدون توجه به کیفی
ای  ش ایجاد خواهد کرد. مشارکت فعال در تحوالت منطقهاستفاده از آن، سردرگمی در سنج

ای باشد تـا معادلـه راهبـردی بـه نفـع کشـورها  باید همراه با مشروعیت ملی و اقتدار منطقه
سازی آن بر موقعیت قدرتی ایـران بایـد اشـاره  حاصل شود. در چارچوب مطلب فوق و پیاده

ای و  ی برخوردار است و از نظر منطقـهکرد نظام سیاسی ایران از مشروعیت داخلی قابل قبول
های قدرتمند منطقه از نظـر اقتصـادی اسـت و بـه دلیـل موقعیـت  المللی یکی از ارتش بین

ـ مـذهبی دارای  جغرافیایی خود دارای ذخایر عمده نفت و گاز طبیعی است. از نظر فرهنگی
براین ایـران در گذاری بـر معـادالت قـدرت در منطقـه اسـت. بنـاتأثیرابزارهای مؤثری برای 

هایی ماننـد عربسـتان و  برداری از منابع قدرت شرایط مناسبی دارد. به همین دلیل رژیم بهره
اسرائیل نگران هستند که ایران بر چهار پایتخت منطقه یعنی بیروت، دمشق، بغـداد و صـنعا 

قـدرت  سـازی تسلط دارد. از این رو معادله راهبردی آمریکا، عربستان و اسرائیل برای خنثی
گیرد. در چنین شرایطی با توجه به پیچیدگی موضـوعات مربـوط بـه امنیـت،  ایران شکل می

و روندهای جـاری، الزم اسـت ایـران بـه منـابع  ها بحرانگر و کثرت تعدد بازیگران مداخله
قدرت خود توجه و موقعیت ساختار قدرتی خود را بازمهندسـی کنـد؛ بـه خصـوص کـه در 

ای مانند عربستان، مصر، ترکیه و حتـی کشـورهای کـوچکی  ران منطقهرقابت با ایران، بازیگ
جبهـه «قدرت انقالب اسالمی با عنوان مدل  ای هستند.مثل قطر و... مدعیان قدرت منطقه

زمان با بیداری اسالمی، راه سنگین و سختی را آغاز کرده است، اما این محور  هم» مقاومت
  اند از: برخی از منابع قدرت مقاومت عبارت های کلیدی است.ران دارای منابع و پیش

  های آن  ـ فرهنگ دفاع مقدس و تجربه
  های حامی مقاومت ـ اتحاد و ائتالف رهبران با ملت

  ـ مرجعیت و نخبگان محور مقاومت 
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  های مسلمان نسبت به آمریکا و مداخالت این کشور در منطقه  ـ دیدگاه سلبی ملت
  سبت به رژیم صهیونیستیهای مسلمان ن ـ دیدگاه سلبی ملت

  ـ استحکام شبکه نظامی قدرتمند محور مقاومت 
  ای محور ضد مقاومت ی منطقهها سیاستـ شکاف در 
 ای آمریکا با چین و روسیهی منطقهها سیاستـ شکاف در 

ها و بازیگران اثرگذاری در صحنه مقاومت وجود دارند  ران در کنار این منابع قدرت، پیش
  شود.  های فعال آنها در عرصه مقاومت اشاره میران یشکه به برخی از پ

نگری مطلــوب)، معنویــت  اســالم (دال مرکــزی قــدرت)، مهــدویت (قــدرت آینــده
(سـاختارگرایی سـاالری دینـی  ، مردمگرایی قدرت) تحول(گرایی  ، والیتشناسی قدرت) (ماهیت

ــدرت) ــانق ــدرت)محوری  ، گفتم ــدالت(روندشناســی ق ــتگرایی  ، ع ــی  (عل ــدرت)شناس ، ق
گرایی  ، وحـدت(رویکردشناسـی قـدرت)گرایی  ، تعامـلشناسی قدرت) (ظرفیتگرایی  مشارکت

اندازگرایی  ، چشـمشناسـی قـدرت) (زمـانگرایی  بصـیرت(راهبردشناسی قدرت) )(انسجام ملی
 شناسی قدرت). غیر( )ستیزی (و استکبارستیزی ، ظلمقدرت) تصویرپردازی(

کند تا  ها برای محور مقاومت فرصتی ایجاد می ران نتایج حاصل از حضور فعال این پیش
های انسانی راه روشنی به سوی آینده بیابد. با هوشمندی، تدبیر و اتکا بر قدرِت ارادۀ سرمایه

ریزی در سطوح کالن و اجرایی شـکل بگیـرد و های الزم برای برنامه در این راه باید ظرفیت
ی نقاط جهان، بـه خصـوص جهـان اسـالم در اقص ها سیاستامکان هماهنگی اطالعات و 

  شود: ها امکان اقدامات راهبردی زیر فراهم می فراهم شود. با در اختیار داشتن این ظرفیت
های قدرت نرم و قدرت  . شناسایی و محاسبه حداکثری منابع قدرت ملی اعم از مؤلفه ١

 سخت (انطباق با واقعیت درونی)؛ 
ی امنیتی، اقتصـادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و ملـی ها سیاست. پشتیبانی از راهبردها و  ٢

 (انسجام عمودی)؛
ها  گیری حداکثری از فرصت ای، بهره ای و فرا منطقه های نظام منطقه . شناسایی واقعیت ٣

 ریزی بر پایه سناریو)؛ ها (برنامه و اجتناب از تهدیدها، شناسایی عدم قطعیت
  المللی (انسجام عرضی).  نای و بی در سطوح منطقه ها سیاست. هماهنگی  ٤

  منافع مشترك در محور مقاومت 
پذیرند، اما به گـواه تـاریخ، وجـود  می تأثیرهای زبانی، نژادی و هویتی  اگرچه جوامع از ویژگی

 همبستگی
ِ
هـا بـوده های بازیگران و پشـتوانه ائـتالف گیریها و جهت منافع مشترک پایه اصلی
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انداز  ای و یک چشـم ت اسالمی یک راهبرد منطقهاست. این شرایط در خصوص محور مقاوم
ای فعـال اسـت، امـا  جهانی است. محور مقاومت اسـالمی هـر چنـد در یـک جبهـه منطقـه

 شـعاری راهبـردی و راهـی بـرای جهـانی  تصویری از یک نظام ائتالف
ْ

جهانی است و ائتالف
بوده و احصای این گیری ائتالف  شدن مقاومت است. اشتراک در منافع پشتوانه عظیم در شکل

   دارد: تأکیدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بر نکات زیر موارد ذیل حوزه
ها در محور مقاومت با دستور کار مشترک، قدرت  ـ در ائتالف کشورها و تجمیع ظرفیت

  یابد. ای افزایش میای و فرامنطقهی منطقهها سازمانزنی در چانه
هـای زیـادی در پـی ، دفاع یکجانبه برای هر کشور به تنهایی هزینهدر حوزه نظامی و امنیتیـ 

یابـد، امـا ائـتالف در دفـاع جمعـی و  خواهد داشت و احتمال کسب نتیجه مطلوب کـاهش می
های تروریسـتی هماهنگ و مقابله با عناصر تهدیدآمیز از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی و گروه

    یابد. دهد و احتمال شکست به میزان زیادی کاهش می تری تغییر میشرایط را به نحو مناسب
مـدت قـرار  های طوالنیـ به لحاظ اقتصادی، محور مقاومت اسالمی در معرض تحریم

دارد و این روند تا زمانی که وضعیت چالش و تهدید آنهـا بـه فرصـت تبـدیل نشـود، ادامـه 
کیدخواهد داشت. این کشورها تنها با  کاری اقتصادی با همدیگر و بر منافع مشترک و هم تأ

های مرزی مشترک و کاالهای صادراتی ساخت خود بـه سـایر شـرکا، قـادر تشکیل بازارچه
  خواهند شد اثرگذاری تحریم را تا حد زیادی کاهش دهند. 

ی اقتصادی محور مقاومـت اسـالمی هرچنـد تـا کنـون بـه صـورت کامـل ها سیاستـ 
ریع در این رونـد قـادر خواهنـد بـود یـک هماهنگ و همسو نشده است، اما در صورت تس

تواند مبتنی بر صـادرات و تشکیل دهند. ماهیت این کلوپ می» ـ اسالمی  کلوپ اقتصادی«
  محوری در جبهه مقاومت اسالمی باشد.  واردات متقابل درون

ـــ کشــورهای محــور مقاومــت اســالمی از منــافع مشــترک انــرژی برخوردارنــد و پهنــه 
اند که حجم زیـادی از انـرژی دنیـا را در خـود ه خود اختصاص دادهجغرافیایی وسیعی را ب

ی انـرژی، ایـن کشـورها را قـادر ها سیاستسازی و همسو کردن جای داده است. هماهنگ
زنی زیادی در تعیین قیمت جهـانی نفـت و معـادالت عرضـه و خواهد ساخت قدرت چانه

  تقاضا کسب کنند.
سالمی متشکل از کشورهای با نژاد عرب و ایرانـی از نگاه فرهنگی گرچه محور مقاومت ا ـ

های مختلف است، امـا از یـک جغرافیـای اسـالمی بـا ماهیـت تمـدنی و ها و لهجهو با زبان
بخش بعـد مهمـی از دفـاع  اشتراک آیینی برخوردار است. منـافع فرهنگـی مشـترک اسـتحکام

قدس و فرهنـگ دینـی مشروع است و دفاع از هویت و تمدن اسالمی، و محافظت از اماکن م
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های مسلمان در مسیر جریان مقاومت باید به اتحاد فرهنگـی بـه  پس ملت پذیر است]. [امکان
کیـدگونه که رهبری نیز بـر ایـن مهـم  عنوان مرکز ثقل پایداری و ایستادگی توجه کنند؛ همان  تأ

  شود، می گفته وقتی مقاومت« دارند:
ً
 امثـال و یامنیتـ و نظـامی مقاومـت بـه رود می ذهن فورا

  هم آن بله، خب .اینها
ً
ا است، مقاومت قطعا

ّ
 حصـار .اسـت فرهنگـی مقاومت آن، از باالتر ام

  »رفت. خواهد دست از چیز همه باشد، سست اگر کشور در فرهنگی ریز خاک فرهنگی،

   اي نقش نخبگان مقاومت منطقه
منـد، کوشـا،  ساختار درونی محور مقاومـت اسـالمی نیازمنـد کـارگزاران و رهبـران دغدغه

پردازی دقیـق و بــه موقــع، محوریــابی، رمزگشــایی از  پذیر و متفکــر اســت. ایــده مسـئولیت
تهدیدهای حال و آتی، عملگرایی و راهبردپردازی در عرصه میدانی توسط فرماندهان مشرف 

ای حائز اهمیت اسـت. بـرای اطمینـان بـه تحقـق ایـن اهـداف الزم اسـت  بر مسائل منطقه
هـای عمیـق رویـدادها وارد م با تفکر، تعمق و بینش ژرف خود بـه الیـهنخبگان جهان اسال

هایی برای آینده، راهکارهایی بـرای عوامـل میـدانی  آموزی از درسشوند. همچنین با عبرت
گذاری نخبگان جهـان اسـالم هنگـامی بـه نحـو تأثیرکنند. جبهه مقاومت اسالمی پیشنهاد 

یک شبکه نخبگانی در حوزه محور مقاومت اسالمی  شود کهتر و اثرگذارتر اجرا می ملموس
منـد  شود کـه افـرادی دغدغه شکل بگیرد. نقش نخبگان جهان اسالم هنگامی بهتر درک می

هایی از مقاومت و منطق پایداری و  ات خوب و پایداری از خود بر جای بگذارند تا اسوهتأثیر
اسـالم از قاعـده آزمـون و خطـا ایستادگی باشند؛ زیرا کنشگری در منطقه استراتژیک جهان 

  هایی را مطرح سازند که درصد خطای آنها بسیار اندک باشد. کند و باید ایده پیروی نمی
مرجعیت نیز با شأنیت خویش و نقش مؤثری که در افکار عمـومی دارنـد، از دیربـاز بـا 

ــدگاه ــز دی ــه دعــوت همگــانی در دوران  اعــالم مواضــع محکــم و نی ــدام ب های هدفمنــد اق
 میها بحرانهای سیاسی و  فتگیآش

ً
تواند موجب  ی امنیتی کردند. اتخاذ چنین مواضعی قطعا

افزایی و افـزایش اقتـدار محـور مقاومـت شـود. بـرای مثـال در بحـران  زدایی و امنیت بحران
های رهبـری و  گیری گرفته از تروریسـم تکفیـری در منطقـه بـود، موضـع جدیدی که نشـئت

مرجعیت در ایران و عراق تا حد زیادی خطر این پدیده خطرنـاک را الله سیستانی و نهاد  آیت
ریزی شــکاف در شــبکه  کــاهش داد. شکســت دشــمن در شــرایطی میســر شــد کــه برنامــه

گیری مرجعیت و نخبگان جهان اسالم از سوی آنها شکست خورد. بنابراین قاعدمند  تصمیم
ه قدرت عملیاتی محور مقاومت دستانه ب بودن نقش نخبگان و مرجعیت به منزله راهبرد پیش

    کمک خواهد کرد.
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  روي محور مقاومتهاي پیش چالش
ها،  اغلب کشورهای منطقه مشروعیت سیاسی ندارند. فقدان مشروعیت دولتمردان نزد ملت

ناباوری به قدرت الهی و نیز بدبینی به همسایگان باعث شده است برای حفظ و بقای رژیـم 
ای و جهانی متوسل شوند. به فرازی از سـخنان رهبـری  منطقههای فرا سیاسی خود به قدرت

 اعتـراف بـدان مـا دشـمنان کـه اسالمی جمهوری در درخشان های واقعیت«شود:  اشاره می
 دست به خداوند از استمداد و مقاومت و صبر و الهی وعده به اعتماد سایه در همه کنند، می
  ).٩/٢/١٣٩٢بیداری اسالمی،  (بیانات رهبری در اجالس جهانی علما و» است آمده

های دو یا چندجانبه شده است که بـا  بیماری مزمن وابستگی سیاسی باعث ایجاد پیمان
گیری در  ای اسـت کـه اسـتقالل در تصـمیم خود تعهداتی همراه دارد. این تعهدات به گونـه

مختلـف کند. در ارتباط با مسـائل  های سیاسی و اقتصادی را از این کشورها سلب می زمینه
انـد و بـر سـر مسـائل  های سیاسی مختلفی پیش گرفته مشی جهانی، کشورهای مذکور خط

ــق نمی ــه تواف ــالم ب ــان اس ــه وحــدت جه ــترک، از جمل ــال  سیاســی مش ــرای مث ــند. ب رس
های متفاوت و گاهی متضاد کشورهای ترکیه، مصر، عربستان و ایران در ارتبـاط  گیری موضع

افغانستان، حمله به غزه، لبنان، بحران سوریه، داعـش و...  یی مانند اشغال عراق،ها بحرانبا 
های دو و چندجانبه بین کشـورهای سـاحلی  منتهی به نتایج مؤثری نشده است. وجود پیمان

ـ مانع  ـ که تعهداتی همراه داشته ای به ویژه ایاالت متحده های فرامنطقه خلیج فارس با قدرت
رس برای ایجاد یک پیمان همکـاری یـا تشـکیل وفاق کشورهای منطقه ژئوپلیتیک خلیج فا

  ـ امنیتی شده است. یک اتحادیه اقتصادی یا سیاسی
های ناشی از وابستگی به کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان  در بعد اقتصادی نیز چالش

بین کشورهای اسـالمی شـده اسـت. سـاختار تولیـدی   های گسترده مانعی سر راه همکاری
ای اسـت  فرانس اسالمی به عنوان یک مجموعه اقتصادی به گونهکشورهای عضو سازمان کن

کیددرصد (بیشتر با  ٥/٣٦درصد، صنایع  ٢/١٨که کشاورزی  بر صنایع استخراج و تولیـد  تأ
دهـد. براسـاس ایـن   درصد از کل تولید ناخالص آنها را تشـکیل می ٣/٤٥نفت) و خدمات 

تولیـد کشـورهای بـا درآمـد پـایین و  ها، ساختار تولید کشورهای اسالمی به ساختار نسبت
). برخـی کشـورهای منطقـه نیازمنـد ٢٣٧: ١٣٧٩آبادی،  متوسط جهان شباهت دارد (شـاه

های برتـر هسـتند. ایـن  امکانات، تولیدات و تکنولوژی برتر کشورهای غربی و سایر قـدرت
سـنتی  وابستگی اقتصادی که گاه ناشی از سابقه مستعمراتی این کشورها و وجود پیونـدهای

هایی را بـر ایـن  نیافتگی است، تعهدات و محـدودیت تجاری با کشورهای صنعتی یا توسعه
کند و مانع از توسـعه همکـاری گسـترده اقتصـادی، سیاسـی و ... بـین  می کشورها تحمیل 
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های جهان اسالم بـه  های متنوع قدرت شود. در مجموع وابستگی کشورهای جهان اسالم می
ها و  ها و جـدایی شته و حال، زمینه را برای مداخله و توسعه شکافهای جهانی در گذ قدرت

ثبـاتی، کشـمکش، رقابـت و گسـترش اتکـا بـه  کنـد و بـه بی تجزیه جهان اسالم فراهم می
  زند. های غیراسالمی دامن می دولت

آینـده در شـرف توسـعه هـر چـه بیشـتر محـور مقاومـت و گسـترش آن در منـاطقی بــا 
شود. محـور  بینی می نگی و مفهومی کمتر با انقالب اسالمی پیشهای سرزمینی، فره قرابت

هــای ناشــی از تعــامالت خــود بــا ایــن جوامــع بایــد  رفــت از چالش مقاومــت بــرای برون
شناسی مناسبی از وضع حال آنها داشته باشد و به مسائلی مانند نوع برداشـت آنهـا از  جامعه

پیدا کند. در شرایط کنونی حتـی در  محیط، منطقه، دشمن، مبارزه و جبهه مقاومت شناخت
ای وجـود نـدارد کـه عامـل بـروز  ایران نیز در خصوص مقاومت انسجام معنـایی و اندیشـه

سـازی محـور  هایی شده است. انعکاس عدم انسجام معنایی در منطقـه جریـان مدل چالش
مت و کند. انقالب اسالمی ایران مقاومت را در چارچوب اما مقاومت را با چالش مواجه می
کند و به آن اعتقـاد دارد. آیـا  ـ کالمی خاص شیعی تفسیر می والیت و بر اساس منطق فقهی

سایر کشورهای حامی مقاومت، که به تعبیـر امـام خمینـی، از نقـاط کلیـدی در جغرافیـای 
گذاشت، هـم  تأثیرشوند و در آینده باید با آنها تعامل کرد و  ای و جهانی محسوب می منطقه

ق استوارند؟ از جمله این نقاط کلیدی خلیج بنگال، خلیج فارس، تنگه هرمز، بر همین منط
دریای عمان، تنگه باب المندب، دریای سرخ، خلیج عقبه، کانال سوئز، دریـای مدیترانـه و 

هـا آشـنا کـرد تـا  بنابراین باید منطق مقاومت را با ذهـن و حافظـه ملت  جبل الطارق است.
نشود. توجه به شرایط و اقتضائات محیطی در کنار حمایت تعارض و شکاف گفتمانی ایجاد 

شود  ها منتهی می کند و به جذب ملت ها را فراهم می های معنایی امکان نفوذ در دل از کانون
  های مقاومت خواهد بود.  و مرکز ثقل هدایت انگیزه

ر دهد که تـا کنـون د جریان مقاومت به دلیل اصالت داشتن وجوه متفاوتی را پوشش می
های مختلف به ظهور رسیده است مانند مقاومت در جنگ با داعش یا جنـوب لبنـان  صحنه

المللی و توزیـع  در عرصه رقابت در مناسبات قدرت بین» مقاومت سیاسی«علیه اسرائیل یا 
افزارانه تصـاویر جدیـد از  های مهم مقاومت، توجه به بعد سخت یا نرم آن. اما یکی از جلوه

هاست. در چنین شرایطی جنگ سخت ماهیـت متفـاوتی خواهـد  جنگهای نوین در  روش
داشت و بیشتر متأثر از جنگ نرم است؛ پس باید امکانات مقاومت در صحنه نبرد جنگ نرم 

هـای فعـال در فرمانـدهی و نیروهـای عملیـاتی و نیـز تـدارکات  ران را فراهم کـرد و از پیش
چـون از یـک نظـام معنـایی و ارزشـی تسلیحاتی و نظامی در جنگ نرم بهره برد. مقاومـت 
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 باید به صیانتی نرم
ً
هایش بپردازد که در آحاد  افزاری برای حفظ سرمایه برخوردار است، حتما

شود. محیط آینـده مقاومـت مقـارن بـا  مردم، محیط و فرماندهان و کارگزاران دیگر دیده می
هایی از  آماده شد. نمونـه تری است و باید برای چنین محیطی افزارانه های پیچیده و نرم جنگ

ای غرب علیه محور مقاومت یا جنـگ روانـی در سـقوط  توان در قالب جنگ رسانه آن را می
هواپیمای اوکراینی با هدف انحـراف افکـار عمـومی جهـان از تـرور سـردار سـلیمانی و ... 

 کند، در مرحله مشاهده کرد. مقاومت چون برای خود یک نظام معنایی و ارزشی تعریف می
هایش اهتمـام  افزاری از خود، محـیط و سـرمایه پردازی نرم سازی و ایمن اول باید به صیانت

ها، افکـار  های مقاومت تنها کادرها و اعضایش نیستند بلکه توده مردم، رسـانه ورزد. سرمایه
  روند. ای به شمار می های مرجع از منابع اصلی سرمایه عمومی و گروه

  کشورها  فرصتی براي تأمین منافع همه
  . در حوزه تأمین امنیت ملی1

ای را کنار گذاشتند، بروز بسیاری از مداخالت  مقاومت منطقه سرنوشت همه کشورهایی که
های بزرگ و سقوط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنهـا بـوده اسـت. بـرای مثـال بـه  قدرت

های  د. قیاماشاره خواهد ش ٢٠١١تجربه بیداری اسالمی در برخی کشورهای عربی در سال 
را بـه سـوی   نشـانده شـد و توجـه های دست مردمی در این کشورها موجب سقوط حکومت

های بزرگ  نشاندگان قدرت ای روشن و هموار هدایت کرد؛ اما به مرور با مداخله دست آینده
در این کشورها (مصر، بحرین و لیبی) و عوامل بازدارنده، بـا ایجـاد تـنش و برپـایی جنـگ 

ای بـه  توان سوریه را نمونه موفق مقاومت ملی و منطقـه ب شد. با این حال میداخلی، سرکو
ها و تهدیـدهای بسـیار قـرار  پراکنی های بـزرگ و فتنـه شمار آورد که در معرض نفوذ قـدرت

گیری  ای، همسویی با محور مقاومت و بهره گیری ائتالف منطقه گرفت. سوریه به علت شکل
شرایط را به نفع منافع ملی خود تغییر دهد تا جایی کـه وارد  از قدرت ایران توانست به مرور

  گیری مناطق تحت نفوذ اشغالگران شد.  مراحل بازپس
تغییر و تحوالت حاکم در ونزوئال نمونه موفق دیگر است. هوگو چاوز پس از روی کـار 

در  گیری از سیاست سوسیال دموکراتیک و مقاومـت در ونزوئال، با بهره ١٣٧٧آمدن در سال 
ورزانه آمریکا و متحدان غربی آن، تـالش کـرد صـنایع  ی لیبرالیستی و سلطهها سیاستبرابر 

اعالم کرد که ونزوئال باید از عضـویت در  ٢٠٠٧نفت این کشور را ملی کند. چاوز در سال 
گرایی بـه  هـای چندجانبـه و منطقـه بانک جهانی خارج شود. چاوز بـرای تقویـت همکاری

ئال از کشـورهای آمریکـای جنـوبی و آمریکـای التـین اعـالم کـرد کـه خریداران نفت ونزو
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سال به تأخیر بیندازند  ٢٥شده خود را به مدت  درصد از قیمت نفت خریداری ٤٠توانند  می
درصد بازپس دهند. ونزوئال ارتباط تنگاتنگی را با کوبا برقرار کرد و در این راستا  ١و با سود 

 ١٨از و همچنین اتخاذ دیپلماسی نفتی چاوز توانست به رشد با اقبال افزایش قیمت نفت و گ
تر  دست پیدا کند. در دوره چاوز، حضور ونزوئال در اوپک پررنـگ ٢٠٠٤درصدی در سال 

ای محبوب در این منطقه معرفی  هایش توانست خود را به عنوان چهره شد. چاوز با سخنرانی
ب چاوزکند.  گاه بود که  یبه خو نخواهـد  ١٩٦٠و  ١٩٥٠ های دهـه یهـا وشاستفاده از ربا آ

نگـاه طمـاع این کشـور   ینفت میثروت عظ ، زیراکشور را رقم بزند یاسیتوانست استقالل س
بنابراین چاوز هدف از اقداماتش را دفـاع از اسـتقالل، . بودرا به خود جلب کرده  سمیالیامپر

از حاکمیـت و  حاکمیت و عظمت کشورش و منطقه اعالم کرد. چـاوز در چـارچوب دفـاع
روی آورد تا توان بالقوه آمریکـای التـین را بـرای تحقـق » انقالب بولیواری«عظمت به ایده 

سیاسی و عظمـت آمریکـای التـین و  آرزوی سیمون بولیوار در زمینه یکپارچگی اقتصادی،
کاهش سلطه آمریکا در منطقه و تغییر نقشه نیمکره غربـی توسـعه دهـد (جـی مانوارینـگ، 

گرایی و نفوذ در منطقه آمریکای جنوبی و  های ونزوئال در حوزه منطقه . موفقیت)٧٢: ١٣٨٥
خواهانه و حرکت به سمت خودباوری ملـی  ی استقاللها سیاستآمریکای التین و همچنین 

ای، دستاوردهای ارزشمندی برای این کشور داشت. امـا بـه مـرور زمـان بـه علـت  و منطقه
امور این کشـور، و بـا مـرگ چـاوز، هـم اکنـون شـاهد های ایاالت متحده در  اندازی دست

فروپاشی اقتصادی و همچنین بروز کودتا در ونزوئال با هدایت رهبـر پارلمـان ایـن کشـور، 
 خوان گوایدو، با حمایت ایاالت متحده هستیم. 

توان اذعان داشت تـأمین امنیـت ملـی بـه عنـوان یـک  های یادشده، می با توجه به نمونه
شـود. سیاسـت خـارجی  های باال در تغییرات محیطی محسـوب می قابلیت ران مهم با پیش

المللی شدن امنیت اسـت. از آنجـا  محور نیز محصول طبیعی مداخله بیگانگان و بین امنیت
 دسـتگاه دیپلماسـی کشـور  که توسعه با هر روایت و قرائتی از مسیر امنیت می

ً
گـذرد، طبعـا

اتی و دیپلماتیک زیادی در تعامل با طرفین غربی و بدون پشتوانه قدرتی مقاومت، توان مذاکر
 بـا دیپلماسـی و  شرقی نخواهد داشت. به عبارت دقیق

ً
تر، جنگ و توسل به زور را نـه لزومـا

توان  ای و البته تقویت توان بازدارندگی دفاعی می و نقش منطقه» حضور مردم«مذاکره که با 
محـور «و تقویـت » دفاع رو بـه جلـو« دور کرد. این مهم در منطقه جز با کاربست سیاست

انقالب اسالمی غیرممکن به نظـر » عمق راهبردی (استراتژیک)«با هدف توسعه » مقاومت
  ). ١: ١٣٩٧رسد (قادری کنگاوری،  می

مانند داعش، القاعـده، جبهـه  ها سازمانهای تهدیدی از کشورها و  در این شرایط شبکه
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بـه  ها سـازماناند. هریـک از ایـن  نان تولیـد شـدهالنصره و ... وجود دارند که از سوی دشم
هــای منطقــه ماننــد امــارات، عربســتان، قطــر و... وصــل هســتند و در رأس آنهــا  حکومت

کنـد. در چنـین فضـای امنیتـی در منطقـه، جمهـوری  فرماندهی دشمن آنهـا را رهبـری می
ز تـأمین سـا رغم فضـای متشـنج، زمینه اسالمی ایران توانست در رأس محـور مقاومـت، بـه

ای از  امنیت، مجری اقدامات بازدارنده و حافظ تمامیت ارضی و امنیتی شـود. ایـران شـبکه
روابط قدرت در منطقه به وجود آورد که تا کنون در بازدارندگی دشـمن، عملکـرد مطلـوبی 

ها، فاطمیون، زینبیون، حیـدریون و  ها، حوثی الله تا فلسطینی داشته است. از مقاومت حزب
کنند که برآیند آن بسیج محـور  ای متحد و مرتبط با هم عمل می در جغرافیای منطقه... همه 

مقاومت است که از فرماندهی مقتدری برخوردارند. سؤال این است که در شرایط کنونی که 
ای  کننده ها نقش تعیین های بسیاری مواجه است و ایران در جذب فرصت مقاومت با فرصت

  شود؟  ان تأمین امنیت چگونه ارزیابی میر دارد، موقعیت و نقش پیش
. به گواهی تاریخ، هرگاه ایران امنیت ملی خود را داخل مرزهای سیاسی و رسمی خود  ١

اش مورد تهدیـد  اش نقض شد و تمامیت ارضی تعریف کرد، بارها استقالل و حاکمیت ملی
تواند  پلیتیک خود نمیو مخاطره قرار گرفت. ایران به دلیل موقعیت ویژه ژئواستراتژیک و ژئو

ای با تهدیـدهای خـارجی مقابلـه  ای و حتی فرامنطقه بدون حضور مستقل و مقتدرانه منطقه
های  طرفی رسمی ایران در هر دو جنگ جهانی اول و دوم از سـوی قـدرت کند؛ چنان که بی

 ). ٦: ١٣٩٧(قادری کنگاوری،  بزرگ نقض و کشور اشغال نظامی شد
سالمی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا موجب تغییر موازنه قوا . وقوع موج بیداری ا ٢

های بزرگ را تا حدی کاهش داد. این رویداد به اهمیت  در منطقه شد و حضور نظامی قدرت
نقش جنبش اسالمی با محوریت مقاومت در ایجاد موازنه قوا و امنیت در منطقه و همچنین 

ها در مقابله بـا عوامـل خـارجی کـه بـا شـعار  تها و مل میل به تعامالت سازنده بین دولت
خواهان تفرقـه و نـاامنی در منطقـه هسـتند، » چماق و هویج و تفرقه بینداز و حکومت کن«

گذاری  هـا در سیاسـت بستگی دارد. بنابراین بایـد بـرای تـأمین امنیـت بـر نقـش اراده ملت
 ای توجه کرد.  منطقه
ای با اتکا  هی به ترتیبات جدید امنیت منطقهد . اتخاذ رویکرد امنیت مشارکتی در شکل ٣

های بـزرگ؛ در الگـوی امنیـت مشـارکتی،  بر مشارکت بازیگران فعال و حذف نفوذ قـدرت
تواننـد امنیـت نسـبی را از طریـق پـذیرش  تمرکز بر این است که همه کشورهای منطقـه می
ن کنند. در این های نظامی برای خود تأمی تعهدات متقابل در خصوص محدود کردن توانایی

هـایی کـه  های امنیتی نه از طریق سلطه بلکـه بـرعکس از راه نـاتوانی گزینش الگو، تضمین
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آیـد. در رویکـرد امنیتـی مبتنـی بـر  هدف آنها کسب سلطه بر رقیبـان اسـت، بـه وجـود می
شود که قابل  ای به منزله ملک مشاعی تعریف می مشارکت و همکاری، امنیت به طور فزاینده

نیست. این رویکرد کشورهای مشروع منطقه را به دوسـت، متحـد و دشـمن تقسـیم تقسیم 
گیـرد و از همـه شـرکا  کند، اما تهدیدها علیه همه بازیگران را به طور مساوی در نظر می نمی

خواستار امنیت متقابل است. این رویکرد برای تسهیل پیونـد بـین طیفـی وسـیع از مسـائل 
ای  های منطقه احی شده و درصدد ایجاد اعتماد بین دولتـ اقتصادی و اجتماعی طر سیاسی

از طریق بحث، مذاکره، همکاری و توافق اسـت. ایـن رویکـرد بـه شـنیده شـدن صـداهای 
کیدغیردولتی نیز توجه دارد و عالوه بر  هـای  وگو و همکـاری میـان دولت بر توسعه، گفت تأ

ــه ــان عناصــر غیردو ای، گفت منطق ــی غیررســمی می ــد نخبگــان و وگوهــای امنیت ــی مانن لت
دهد. از این رو، رویکرد مذاکره برای تشویق امنیت مبتنـی  دانشگاهیان را نیز مد نظر قرار می

بر همکاری و مشارکت عالوه بر بازیگران ملی به بازیگران و صداهای فروملـی نیـز در یـک 
 ).١١١: ١٣٩٤تر و مکمل، توجه دارد (عراقی،  سطح پایین

مقاومت بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه مجـاورت سـرزمینی بـرای . از سوی دیگر محور  ٤
موجودیت یک مجموعه امنیتی مالک ارزشـمندی اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه تهدیـدها در 

های نزدیک امکان بروز بیشتری دارند و کشـورها از تهدیـدهای امنیتـی در مجـاورت  فاصله
یه را زیر نظر دارند. بـر های همسا خود بسیار نگران هستند، هرگونه کنش و واکنش در دولت

هـا و  این اساس، محور مقاومت بر این متکی است که مجموعه امنیتی باید متشکل از گروه
هایی باشد که در مجاورت یکدیگر قرار دارند. نتیجه و دستاورد این کار این است کـه  دولت

ی همسـایه ای در کشورها های بزرگ فرامنطقه توان از حضور و نفوذ قدرت در مرحله اول می
جلوگیری کرد و در مرحله بعد، هیچ نگرانی از حضـور نظـامی مسـتقیم دولـت همسـایه و 
تجاوز به مرزهای سرزمینی وجود ندارد. این مسئله به خصوص در مورد عـراق بـرای ایـران 
حائز اهمیت است، زیرا شکست شیعیان این کشور مساوی با گسترش نفوذ و حضور آمریکا 

 ). ٦-٤: ١٣٩٤زهای ایران بود (آدمی و کشاورز، و داعش در نزدیکی مر
دهی بـه  ساز تشدید اهمیـت شـکل ای زمینه منطقه گیری وابستگی متقابل درون . شکل ٥

گروهـی از   ای به منظور ایجـاد وابسـتگی متقابـل امنیتـی میـان ترتیبات جدید امنیت منطقه
خـی کشـورها بـه وجـود ای میـان بر کشورهاست. در راستای این امر مجموعه امنیتی شبکه

کنـد و زمینـه بـروز  آید که امنیت یک کشور را در گرو تأمین امنیـت در کشـور دیگـر می می
های بـاال  رانی با قابلیت بنابراین تأمین امنیت ملی پیش دهد. اختالف و درگیری را کاهش می

  در تغییرات محیطی است. 
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 اي ي منطقهها سازمانها و  . تقویت اتحادیه2
ای ایـران، خاورمیانـه شـاهد حضـور دو  انقالب اسالمی و گسترش نفـوذ منطقـه با پیروزی

اند و موفقیـت  ای بوده است که همواره در تقابل با یکدیگر تعریف شـده ائتالف بزرگ منطقه
انـد  یکی در منطقه به معنی کاهش نفوذ دیگری بوده است و بالعکس. این دو محـور عبارت

قاهره که حمایت از منافع غرب و حفظ وضعیت کنونی  از: محور سازش به رهبری ریاض و
اند و محور مقاومت بـا  در حمایت از دیکتاتورهای موجود را سرلوحه عمل خویش قرار داده

الله و حماس که دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با نظام سلطه را  حضور تهران، دمشق، حزب
  ). ٣: ١٣٩٦می، اند (کری ها در دستور کار خود داشته در همه حوزه

سازی با کشورهای  های محور مقاومت افزایش اقتدار با ائتالف در این شرایط یکی از برنامه
های  و اتحادیـه ها سـازمانحامی و همسو است. در واقع کسب جایگاه کشـورهای حـامی در 

 الملل در قرن بیستم و قرن بیست و یکـم اسـت. های مهم روابط بین ران ای یکی از پیش منطقه
دهند تا در جایگاه مطمئنی از منافع خـود  فرصت مناسبی در اختیار کشورها قرار می ها سازمان

، زمینه را برای مشارکت هرچـه بیشـتر و ها سازماندفاع کنند. تنوع و تکثر در حوزه فعالیت این 
تأمین منافع ملی بر اسـاس مقتضـیات و شـرایط جغرافیـایی، سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و 

جـوار  چند کشور هـم ایمتشکل از دو توانند  ای می ی منطقهها سازمانکند.  فراهم می اجتماعی
 ها سـازمانباشند. این  یخیو تار یاجتماع ،یفرهنگ ،یزبان ،یمشترک قوم یوندهایمتعامل با پ

گذاری بـرای تعامـل و مقاومـت و تأثیرگرایی نقش مهم و  توانند در دوران حاکمیت یکجانبه می
ران کـه  های اثرگـذار و نتـایج حاصـل از ایـن پـیش ملی ایفا کنند. از جمله ویژگیتأمین منافع 

   اند از: دهد، عبارت ای را نشان می ی منطقهها سازماناهمیت ائتالف 
همگونی بیشتر کشورهای عضو، عامل افـزایش اتفـاق نظـر آنهاسـت. تنـوع و تعـدد .  ١

و تعـدد اعضـای یـک سـازمان ای بسـی کمتـر از تنـوع  کشورهای عضو یک سازمان منطقه
  جهانی است.

 ؛ها میان آنها های بزرگ و تنش پذیری کمتر از نفوذ قدرتتأثیر.  ٢
برخورداری  با هدفای  های منطقه های منطقه از تصمیم دولتو ها  ملت ازپشتیبانی .  ٣

  ؛از مشروعیت بومی بیشتر
قه، خـود را بیشـتر در کشورهای منط ؛ از آنجا کهحل و فصل بهتر و مؤثرتر منازعات.  ٤

هـای  تر و توسعۀ فعالیت با همیاری افزون ،بینند ای می منازعات منطقه  معرض خطر و آسیب
  تری حل و فصل شود و پایان یابد. کوشند آن منازعه به شکل مؤثرتر و سریع دیپلماتیک می

ویــژه ه هــا بـ فی جهــانی در از میـان بــردن اخـتالها سـازمانضـعف و ناکارآمــدی .  ٥
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این ناکارآمدی ناشی از محدودیت منـابع مـالی و کمبـود نیروهـای ؛ ای های منطقه تالفاخ
ی جهــانی و ها ســازمانانــدیش و حتــی نیروهــای متخصــص عــادی در  متخصــص جهانی

المللی اسـت. گفتنـی اسـت  ای و حتی بین ی منطقهها بحرانمیلی آنها به مدیریت و حل  کم
ای ماننـد  ی منطقـههـا بحرانلوک شرق و برخـی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بحران ب

های  هزینهلبنان، فلسطین، عراق، سوریه و ... بحران سومالی، یوگسالوی سابق، افغانستان، 
ای تحمیـل  ها و منازعات منطقـه زیادی به سازمان ملل متحد در زمینۀ حل و فصل اختالف

 ). ١٣٩٢(اخوان کاظمی،  است کرده
برای حمایت از کشورهای حامی و ارتقـای سـطح قـدرت آنهـا بنابراین الزم است ایران 

  ها چندجانبه با آنها را افزایش دهد.  و اتحادیه ها سازمانشرایط مناسب و حضور مؤثر در 
اللـه،  دهنده بـه محـور مقاومـت (ایـران، سـوریه، حزب اکنون اتحاد میان اعضای شکل

.) فراتر از یک اتحـاد تـاکتیکی، الله عراق و .. های یمن، حشد الشعبی، کتائب حزب حوثی
ی ایران در منطقه، به ویژه پـس ها سیاستهای اخیر با  اتحادی راهبردی شده است. در سال

روزه و  ٣٣الله در جنـگ  روزه و از حزب ٢٢های  های ایران از مردم غزه در جنگ از حمایت
فکـار عمـومی به نتیجه نرسیدن رژیم صهیونیستی در این حمالت، محبوبیت ایـران میـان ا

  منطقه فزونی یافت. با عضویت جنبش
ً
ها و کشـورهای بیشـتری در محـور مقاومـت، قطعـا

تر و قانونمندتر خـواهیم بـود. ائـتالف در  یافته تر، سازمان گیری ترتیباتی منسجم شاهد شکل
هـای  هـا و قابلیت ای رقم بزند که از ظرفیت تواند موقعیت را به گونه سایه محور مقاومت می

  المللی بیشتر استفاده شود.  ای و بین ی منطقهها مانساز
  . مشروعیت3

مشروعیت سیاسی برای کشورهایی که در جبهه مقاومت قرار دارند یک پشتوانه و در افزایش 
یی کـه مبتنـی بـر ها سیاسـتموقعیت ممتاز آنها یـک فرصـت اسـت. در محـور مقاومـت 

آورند؛ امـا  ال شـوند مشـروعیتهای متعـالی الهـی، خودبـاوری و خوداتکـایی اعمـ ارزش
ای داشـته  کشورهای که مشروعیت داخلی نداشته باشند و نظام سیاسی و اقتصـادی وابسـته

یی اصـالحی ها سیاستباشند، فاقد وجاهت و جایگاهی معتبر خواهند بود و نیازمند اتخاذ 
ران مشـروعیت زمینـه را بـرای تحمـل فشـارهای اقتصـادی و  هستند. از سویی وجود پـیش

ها بیشـتر معطـوف  گیری کند و با اتکا به پشتوانه مردمـی، تصـمیم مشکالت دیگر فراهم می
نتیجه خواهد بود. این شرایط برای محور مقاومت به لحاظ مشروعیت مردمی یک برگ برنده 
و فرصت سازنده است. مقاومت ایران، عراق، سـوریه، لبنـان و فلسـطین در برابـر اقـدامات 
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افزایش هزینه حضـور آمریکـا، اجبـار بـه خـروج از منطقـه و تـأمین خصمانه آمریکا که به 
هایی روشـن از ظرفیـت قـدرت  استقالل و خودکفایی کشـورهای منطقـه انجامیـده، نمونـه

های مشروعیتی کافی برخوردار باشـد  مشروع نظام سیاسی ایران است. وقتی کشوری از پایه
برای کشورهای متجاوز تهدید به حساب  تواند موازنه قدرت را به نفع خود مدیریت کند و می

توان اذعان داشـت مشـروعیت  آید و برای آنها به بحرانی فراگیر تبدیل شود. با این مقدمه می
 دقیـق و حجـیم 

ِ
مردمی ایران پشتوانه محور مقاومت است. وقتی ایران قدرت موشـکی برتـر

له به عین االسد ـ باور ذهنی ـ تجربه حم خود را به تعداد زیاد علیه هدفی نظامی استفاده کند 
کنـد و احتمـال  تر زیادی دارد، افـزایش پیـدا می ی دقیقها موشکها به اینکه ایران   آمریکایی

دهد در صورت واکنش نشان دادن، ایران اقدام به تکرار حمله موشکی خواهد کـرد. ایـن  می
ناشی از این مشروعیت خورده و تهدید  اقدام جسورانه با اتکا به مشروعیت داخلی ایران رقم 

ــدهای موشــکی جــدی ــا از تهدی ــرای آمریک ــران اجــازه گفتمان ب ــه ای ــازی  تر اســت و ب س
دهد که به تأمین امنیت ایران و بازدارندگی دشـمن منجـر شـود. بنـابراین  ای می تدبیرانه پیش
دهد تا به تدریج گفتمان مقاومت را به عنوان گفتمـان  ران مشروعیت به ایران فرصت می پیش

توان در کشورهایی که  ای از این اقتدار و مشروعیت را می غالب در منطقه نهادمند کند. نمونه
کم در جبهه ایران و مقاومت فعال نیستند مانند کویت و قطر، در  با ما دشمن هستند یا دست

رویدادهایی چون شهادت حاج قاسم سلیمانی مشاهده کرد که بالفاصله بـا ابـراز برائـت از 
ران مشـروعیت در  رور، این اقدام را محکوم کردند. بنابراین قـدرت ناشـی از پـیشعاملین ت

   شود که چند دستاورد راهبردی دارد: محور مقاومت به مرکز ثقلی تبدیل می
کند و مانع از تعرض مستقیم به مرکز این قدرت یعنی  . توجه دشمن را به خود جلب می١

  شود. جمهوری اسالمی می
رود؛ یعنـی دفـاع در خـارج از  ها مـی شـود و بـه حاشـیه ثقـل دور می . تهدید از مرکز٢
  شود.  های خودی دنبال می مرز

هـای  شوند که در قوای دشـمن و نیروی های بیرونی به مراکز ثقلی تبدیل می . مقاومت٣
کنند. برای مثال چون فلسطین با اسرائیل درگیر است، اسـرائیل متوجـه  درگیر تفرقه ایجاد می

اللـه بـا اسـرائیل و آمریکـا ایـن دو رژیـم را بـه  واهد بود. همچنـین درگیـری حزبایران نخ
کند. درگیری در یمن نیـز همـین تبعـات را بـه  الله مشغول می مشکالت عرصه نبرد با حزب

های نبرد از حریم  المللی در میدان ای و بین دنبال دارد. در واقع استهالک توان دشمنان منطقه
   کند. می امنیتی ایران محافظت

گیری علیـه ایـران انسـجام  ای برای تصمیم های منطقه . ائتالف دشمنان ایران و اتحادیه ٤
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شود و در شرایط بحران برای حفـظ  های عضو تشدید می کافی ندارند؛ زیرا شکاف در دولت
گانه و  های یکپارچه برای مثال در خصوص جزایـر سـه گیری منافع ملی خود، امکان تصمیم

    نخواهد بود. ... فراهم
های اعتقـادی محـور مقاومـت خواهـد شـد؛ چنـان کـه عمـده  . باعث تقویت انگیزه ٥

اللـه عـراق، تیـپ  اللـه لبنـان، حزب نیروهای حامی ارتش سوریه از نیروهای ایرانـی، حزب
های شـیعه) و... بودنـد. خصوصـیت  های شیعه) و تیپ زینبیون (پاکستانی فاطمیون (افغان

مـدافعان «انگیزه اعتقادی برای نیل به اهداف میدان درگیری بـود. در واقـع مهم این نیروها، 
    های تکفیری بودند. اعتقادی مشترک در میدان نبرد با گروه  دارای روحیه» حرم

دهد.  . مشروعیت نظام سیاسی، قدرت دیپلماسی نهضتی محور مقاومت را افزایش می ٦
ختلفی است که برای پیشبرد اهداف نظـری و ها و عناصر م دیپلماسی نهضتی دارای شاخصه
ترین اصول آن نفی سلطه و مقاومـت  کند. مهم ها عمل می مأموریتی خود بر اساس آن مؤلفه

در برابر آن به منظور کسب هویت و حفظ مشروعیت است. حضور دین در عرصه اجتماع و 
  استحکام آن در عرصه قدرت سیاسی پشتوانه قوی محور مقاومت است. 

 تحقق حق و عدالت. 4
در شرایط حساس کنونی جهان و منطقه، محور مقاومت با شعار دفاع از حـق و عـدالت در 

نظریه مقاومت به عنوان یـک نظریـه گری از موقعیت خوبی برخوردار است.  مقابله با سلطه
انقالب اسالمی از «بخش در قالب پارادایم برخورد با سلطه و مبتنی بر قدرت، روایت  رهایی

مقاومـت پویـای ـ  الملل است. بدون شک چنین مقاومتی  و نظام بین »الم ناب محمدیاس
از ایـن رو ؛ برگرفته از متن قرآن و سنت رسول الله(ص) اسـتـ  برخاسته از انقالب اسالمی

گرایـی و سـلطه  ترین پیامد انقالب اسالمی ایران همین چالش در برابر هژمونیـک شاید مهم
های نظام سلطه را باید در عقالنیت ابزاری جهان  . ریشهشدابامونی جهان غرب بر مناطق پیر

بـه بعـد،  ١٩غرب همراه انگیزه راهبردی برای غلبه بر منابع اصلی قـدرت دانسـت. از قـرن 
رو و فرایند کنش مبتنی بر استعمار از درون جهان غرب با  الگوی نظام سلطه با تغییراتی روبه

 شد. در این دوران مواجهانتقاد 
ِ
داری غـرب  کارهای اقتصادی جدیدی در نظـام سـرمایه، ساز

گیری چنین وضعیتی بیـانگر آن اسـت  شکلو  جایی در قدرت شکل گرفت. مقاومت و جابه
توانـد نتـایجی از جملـه  مـی گرایی ایاالت متحده و خشـونت در نظـام سـلطه که هژمونیک

  .)٨٥-٨٤: ١٣٩٧(داوند،  داشته باشدهای جغرافیایی  ثباتی ژئوپلیتیکی را در حوزه بی
  تحقق حق و عدالت در صحنه روابط بین

ً
های انسانی  نیازمند توجه به ارزش الملل لزوما
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مین أسـاز تـ کـه زمینـه اسـتگیری از منابع شناخت همچون عقل و وحـی  بهره برایو الهی 
توجهی به یکی از این منابع شناخت، مشـکالتی  بی است.عدالت و سعادت انسان و جامعه 

الملل، دو نوع نیروی خیر و شر و حق  وجود خواهد آورد. در عرصه بینه در عرصه عمل ب را
الملـل  . صـحنه بـیناند شـده شناختهتعامل  یامناقشه  عواملد که به عنوان نو باطل وجود دار

بینانه چنین تصور  توان با نگاه واقع . بر این اساس میاستصحنه تقابل و مبارزه حق و باطل 
الملل کسب حداکثر قدرت، امنیت و رفاه مـادی نیسـت، بلکـه  ف در روابط بیند که هدکر

  است.های الهی  مین عدالت، سعادت و تعالی در راه رسیدن به ارزشأغایت اصلی ت
محور مقاومت قادر است برای تحقق حق و عدالت، صدور انقالب را به عنوان یکـی از 

خود قرار دهد. محـور مقاومـت از  اصول اساسی انقالب اسالمی اولویت سیاست خارجی
شمول، اسـتبداد و استعمارسـتیزی و از  های نظری از قبیل ایدئولوژی جهان یک سو، به بنیان

سـازی  هایی از قبیـل سـازماندهی عملیـاتی و شبکه های عملی و قابلیت سوی دیگر، به پایه
استقامت و پایـداری انقالبی، امکانات، اراده، قدرت معنوی و توانایی فرهنگی، بیدارسازی، 

  در عزم انقالبی نیاز دارد. 

  خزان آمریکایی
های منطقه و شعارها و روندهای آن، افکـار عمـومی را  گیری جنبش نگاهی به چگونگی شکل

کنـد. در واقـع اولـین برداشـت از  متوجه افـول قابـل مالحظـه موقعیـت و قـدرت آمریکـا می
سلطه چندین ساله آمریکا را بردارند تـا بـه  این است که تالش دارند  های مردمی منطقه خیزش

استقالل و رهایی حاکمیت خود از آمریکا و صهیونیست دست یابند. اصطالح پاییز آمریکایی 
پاییز فصـل  باید اذعان داشت در تحلیل وضع موجود را نگارنده به کار برده است و در شرح آن

و رو بـه زوال رفـتن آنهاسـت. فصـل ها  تغییر و دگرگونی طبیعت، زرد شدن و رنگ باختن برگ
ها نه رویش، و فصل کوچ پرندگان نه خیـالی بـرای مانـدن اسـت. فصـل ورود بـه  ریزش برگ

دهـد. پـاییز  محیطی سرد و منجمد که خبر از راه رسیدن فصل زمستان سـخت و دشـوار را می
کند.  ینشده طبیعت است که طبیعت را به خواب زمستانی دعوت م بینی فصل رویدادهای پیش

این تمثیل بیانگر وضعیت و موقعیت فعلی آمریکاست، زیرا همه اتفاقات و تحوالت جـاری و 
دهد. پـس بهتـر اسـت  پذیری آمریکا می در حال وقوع در منطقه خبر از افزایش ضریب آسیب

بـا تحلیل این توصیف کرد. » پاییز آمریکایی«وضع حال آمریکا را به فصل پاییز و در تمثیل به 
شرایط آمریکا در منطقه انطباق دارد و نوع تعامل و تقابـل ایـن کشـور بـا  بر حاکمیطی محجو 

کشـورهای کند. پاییز آمریکایی در تجربه  مقاومت اسالمی و بیداری اسالمی را بهتر ترسیم می
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عمـان،  اردن، یمن، بحرین، لیبی، ،رمص تونس، مانندکشورهایی  فرآیند تغییرات دربا  عربی و
  …عربستان و

ً
پس  های عربی در تونس و با شروع انقالب ؛ زیرامطابقت دارد همخوانی و کامال

ــذف مهره ــر و ح ــری از ر از آن مص ــس از دیگ ــی پ ــتی یک ــایی و صهیونیس ــای آمریک س أه
های صهیونیستی و آمریکایی بـیش از پـیش  شکست پروژه ،های عربی در خاورمیانه حکومت

ای  ن داد و ترس و نگرانی شدیدی ایجاد کرد به گونـهخود را به جهانیان و حتی خود آمریکا نشا
 شـود اصلی تحوالت جهان عرب محسوب میبازنده آمریکا ، تحلیلگراناز که از نظر بسیاری 

  ).  ١٨/١٢/١٣٩١(عیوضی، 

  تالقی منابع
تـرین مؤلفـه  در این صورت حمایت ایران از محور مقاومت، کنشی و معطوف بقاست. مهم

توان مقاومت در برابر اشغالگری و دخالـت بیگانگـان در  را می بخش محور مقاومت هویت
های معطوف مقاومت، ماهیتی تدافعی دارد و هـدف اساسـی  منطقه دانست. در واقع، کنش
های اسرائیل و حامیـانش در منطقـه اسـت. بـر همـین اسـاس  آنها جلوگیری از تحقق نقشه

بخش بـه  های هویـت نی مؤلفـهکـانو  نقطـه» حمایت از مسئله فلسطین و آزادسازی قدس«
هـای معطـوف مقاومـت بـا  تـوان بـه تفـاوت کنش محور مقاومت اسـت. از همـین جـا می

های معطوف مقاومت، ماهیتی تدافعی دارد و معطوف  ها پی برد. کنش های تکفیری خشونت
هـا، مـاهیتی تهـاجمی دارد. در  بار تکفیری های خشـونت دفع تجاوز خصم است، اما کنش

در ایـن  ).١٣٩٦گذاری نیز با هم تفاوت دارند (محمـدی قراسـویی، در هدف ضمن این دو
 زور بـار زیر توانیم نمی داریم، اعتقاد توحید به چنانچه اگر ما«گوید:  زمینه رهبر انقالب می

ایستیم. ظالم مقابل در توانیم نمی برویم، ظلم بار زیر توانیم نمی برویم،
َ
 توحید طبیعت این ن

 ما است، الزم نصرتی و هست مظلومی جا هر کند می اعالم اسالمی ریجمهو اینکه. است
بـه  داریـم، اصـرار جور این فلسطین مسئله روی ما اینکه است. این خاطر به  حاضریم، آنجا

 مظلـوم بـه ظـالم زورگویی مقابل در انسان که است این توحید  الزمه چون. است این خاطر 
ایستد.

ِ
  این و کند؛ می یادآوری ما به را این تبعث و است این توحید حقیقت ب

ً
ا
ّ
 پیشرفت مطمئن

» است دلیل همین به آسیا غرب  منطقه در مقاومت، های گروه کنار در ما ایستادن... دارد هم
  ). ٢٥/٠١/١٣٩٧(بیانات، 

باید جوانان ما بدانند تـا معنویـت و عقیـده «فرمایند: امام خمینی(ره) نیز در این باره می
   »عـاد در کسـی نباشـد، محـال اسـت از خـود بگـذرد و در فکـر امـت باشـدبه توحید و م

  ).٣٢٢: ٣ج (صحیفه امام،
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هـای هـویتی  براساس فرمایش رهبری باید اذعان داشت حمایـت ایـران منبعـث از گزاره
است؛ اما هویت انقالب اسالمی بر اساس رویکرد انقالبی با هـدف سـاخت تمـدن نـوین 

جانبه بـر اسـاس منطـق  ترین شکل حمایت همه سازی مهم تمدنپذیر است.  اسالمی امکان
سازی اسالمی اسـت  مرحله آرمانی انقالب تمدنآرمانی ایران از محور مقاومت است؛ زیرا 

انداز امام و رهبری هوشمندانه دیده شده است. اگـر غیـر از ایـن باشـد،  و این معنا در چشم
ود و قـدرت کنشـگری خـود را از دسـت شـ انقالب ایران در نیمه راه از مسیر واقعی جدا می

کیددهد. با قاطعیت  می انداز تمدنی  شود رمز پویایی و ماندگاری محور مقاومت چشم می تأ
انداز جمهـوری اسـالمی ایـران بـه آینـده خواهـد بـود. در  به آینده است و این مسئله چشـم

ه فـرازی از ساز ب خصوص حمایت از تولید فکر و پرورش نیروهای مقاومت با نگاهی تمدن
ن اسالمیب«فرمایشات رهبری اشاره خواهد شد: 

ّ
ن دیگر ـ رای ایجاد یك تمد

ّ
ـ  مانند هر تمد

پرورش انسان. فکر اسالمی مثل یك  و دیگری تولید فکر ،دو عنصر اساسی الزم است: یکی
تولید فکر در هر زمانی متناسب با نیـاز آن زمـان  ...دریای عمیق است؛ یك اقیانوس است. 

تولید فکر، تولیـد اندیشـه راهنمـا و راهگشـا  ...این اقیانوس عظیم معارف ممکن است. از 
ت

ّ
ها و  (بیانـات در دیـدار رؤسـای دانشـگاه» شرط دوم، پـرورش انسـان اسـت. برای بشری

). مقام معظم رهبـری اولـین مرحلـه فراینـد یعنـی ۱۳۸۵/۰۵/۲۳مؤسسات آموزش عالی، 
ای  ای پیشرفت و شکوفایی علمـی ملـت ایـران و زمینـهانقالب اسالمی را آغاز یک تحول بر

گسـترش دانـش و تحقیـق و رشـد علمـی و «داند:  گیری تمدن بزرگ اسالمی می برای شکل
گـاهی و معرفـت عمـومی، یکـی دیگـر از نقـاط  شکوفایی استعدادهای انسانی و گسترش آ

های فکـر و  ای است کـه در آن گنجینـه اساسی انقالب است. جامعۀ مطلوب اسالم، جامعه
» ای است استخراج و به کار گرفتـه شـود ها که گرانبهاترین ثروت ملی هر جامعه ذهن انسان

  ).١٣٦٩(پیام به مناسبت اولین سالگرد امام راحل، خرداد 
ساز دانسته و راهکارهای نیل  های انقالب اسالمی در آینده را تمدن امام و رهبری ظرفیت

اند. همچنین سیر تحولی انقالب اسالمی را  ه تصویر کشیدهبه این هدف را در موارد متعدد ب
  یک تمدن نوین اسالمی باشد. تأسیسبندی کردند که غایت آن  ای مرحله به گونه

  بندي  جمع
و حمایت هـر واحـد سیاسـی مقاومت نتایج حاصل از حمایت جمهوری اسالمی از محور 

  تواند به نتایج زیر منجر شود:  دیگر مقاومت می
برکف و  های درونـی، تربیـت فرمانـدهان جـان ب تجارب ارزنده و کشف قابلیت. کس ١
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 گر؛ ها در برابر سلطه قدرتمند و نهادینه کردن پایداری و ایستادگی ملت
  خواه؛ ، نهادهای مردمی و آزادیها سازمانها،  ای و جهانی ملت . گرایش منطقه ٢
انقـالب  یین جایگـاه قدرتمنـد. بازمهندسی قدرت ایران در هندسه قدرت جهانی و تع ٣

  ایران در محور مقاومت؛اسالمی 
  های درگیر استعمار جهانی؛ ملتکمک به حفظ، تقویت و تداوم مقاومت .  ٤
 صهیونیزم؛ ای جهانی آمریکا و ثباتی اسطوره . تضعیف اقتدار جهانی نظام سلطه و بی ٥
مداری در  ط سیاسی و تکلیفها و امید به آینده، نشا . افزایش انگیزه مقاومت بین ملت ٦

توانـد فضـای  ای می های منطقـه های مردمی و دولت ها؛ استمرار حمایت پاسداری از ارزش
  بیشتری برای ایفای نقش محور مقاومت فراهم کند.

  جهان به عنوان گفتمان جهانی در بازدارندگی نظام سلطه؛تقویت روحیه مقاومت در .  ٧
هـای مقاومـت  ماننـد گـروه منطقـه ومت مردمـی درهای جدید مقا گیری هسته شکل.  ٨

 (زینبیـون)، سـوریه (فـاطمیون)، پاکسـتان افغانسـتان ،(حشـد الشـعبی) عـراق مردمی در
 ؛.و.. (انصارالله) های داوطلب مردمی) و یمن (گروه
های فرهنگی، امنیتی و نظامی،  یابی محور مقاومت اسالمی در عرصه قدرت. کمک به  ٩
  .ای های شبکه افزایی قدرت در آنها از طریق فعالیت همو ی فنی، اقتصاد ،علمی

هـایی بـرای آینـده آموخـت.  های مختلـف درس باید از تجربه حضور محور در عرصـه 
ای را به فرصت تبدیل  تواند تهدیدهای منطقه محور مقاومت تا کنون ثابت کرده است که می

برانـد؛ بـه   اجـه کنـد و بـه حاشـیههای جهانی را با غـافلگیری مو کند؛ توانسته است قدرت
وحدت نیروهای مبارز و ضد اشغال کمک کند و بنای امنی برای آنها بسازد؛ محور مقاومت 

 سـازی کنـد. توانسته است استراتژی مبارزاتی را در چارچوب اسالمی ناب و اصـیل گفتمان
  برخی اصول مبارزاتی محور مقاومت به شرح زیر است:

کیدومت ضمن گفتمان مقا طلبی: ـ صـلح بر ایسـتادگی در برابـر اسـتکبار و نظـام سـلطه،  تأ
طلب است. معنای این سخن این است که بیشترین تمرکز این گفتمان  همواره گفتمانی صلح

کیدالمللی  های بین در برابر پدیده طلبی و دوری از جنـگ و خشـونت اسـت. بـر  بر صلح تأ
شـود  سـازی می ه جنگ و خشـونت پیادهطلبی آمریکا و اسرائیل بر پای عکس سیاست توسعه

 چون تنها تضمینی است بر حفط منافع و حضور آنها.
کیدهای مهم گفتمان مقاومت  یکی از ویژگی خواهی: ـ اسـالم های اسالمی اسـت.  بر آموزه تأ

سازی گفتمان دینی انقـالب اسـالمی  حمایت ایدئولوژیک ایران به انسجام معنایی و نهادینه
   هد کرد.در منطقه کمک خوا
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طلبی  گفتمان مقاومت همواره با رد هرگونه وابستگی به بیگانگان بر اسـتقالل طلبی: ـ استقالل
کید هـای  هـا و مکتب طلبی به این گفتمان بین جنبش داشته است. در واقع عنصر استقالل تأ

  ای بخشیده است. سیاسی جایگاه ویژه
بتوان فلسفه وجودی گفتمـان مقاومـت را مقابلـه بـا  شاید ستیزی: ـ مبارزه با استکبار و استبداد و سلطه

گفتمان سلطه تعریف کرد. در واقع این گفتمان زمانی قوام یافت که در مقابـل خـود نظـام و 
گفتمانی به نام سلطه را پیش رو داشت که فارغ از هرگونـه چـارچوب اخالقـی و احتـرام بـه 

ظلـم و جـور بـود. گفتمـان  کرد. گفتمان مقاومت پاسـخی بـه ایـن ها عمل می حقوق ملت
  طلبی و... است. طلبی، صلح خواهی، استقالل خواهی، آزادی مقاومت اسالم
ای در   های مذهبی و طایفه سپتامبر ایجاد درگیری ١١بعد از  ای: های مذهبی و طایفه گری ـ مبارزه با فتنه

ی قـرار ی آمریکا و رژیم صهیونیستها سیاستکشورهای منطقه به صورت جدی در اولویت 
گرفت. افغانستان، پاکستان، عراق و لبنان نقاط بحرانـی در اجـرای چنـین سیاسـتی بودنـد. 

ای بـود. در ایـن  ـ اجتماعی این جوامع بیشتر در معرض برپایی چنین فتنه های فرهنگی زمینه
سازی این فتنه، دیپلماسی نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران منطبـق بـر  چارچوب برای خنثی

های  به صورت فعال درآمد و تالش» اصل همدلی امت اسالمی«معظم رهبری بیانات مقام 
زیادی در این راستا صورت گرفـت کـه دسـتاوردهای خـوبی بـرای محـور مقاومـت و هـم 

  جمهوری اسالمی ایران و کشورهای در معرض تهدید داشت. 
زدایـی از غـرب پس از پیروزی انقالب اسالمی و حرکت به سمت مرکز ـ تشکیل جبهه ضد استکباری:

با محوریت ایران، به تعامل با سایر کشورهای جهان نیز توجه شد. با توجه به ایـن اصـل و وجـود 
گرا در سایر مناطق جهان که در امر مبارزه بـا امپریالیسـم ایـاالت  خواه و مردم های استقالل دولت

 با ایران همسو بودند، فرصتی تاریخی برای تشـکیل یـک جبهـه ضـ
ً
د امپریالیسـتی متحده کامال

فراهم شده است. این وضعیت برای جمهوری اسالمی ایران و جبهه مقاومت بسیار مهـم اسـت؛ 
  زیرا به این وسیله به مقابله با آمریکا و جلوگیری از استمرار هژمونی آن پرداخته است.

های  در نهایت حمایت ایران از محور مقاومت بـر ایـن اصـل اسـتوار اسـت کـه قـدرت
 ها بحرانعلت تأمین منافع و افزایش نفوذ خود، مواضع متعارضی در تحوالت و  ای به منطقه

توان به مواضع متعارض با محور مقاومت از سوی کشـورهای  کنند. برای نمونه می اتخاذ می
ای بود، اشاره کرد. در  ترین صحنه درگیری منطقه عربستان و ترکیه در بحران سوریه که جدی

الله لبنان در یک طرف و عربستان   می ایران، دولت سوریه و حزباین بحران، جمهوری اسال
گرایی مانند داعـش و  های خشونت سعودی و برخی کشورهای عربی، اسرائیل، ترکیه و گروه

  النصره در طرف دیگر قرار داشتند.  جبهه 
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