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چکیده :وقتی موضوع «مقاومت» مطرح می¬شود« ،جبهه مقاومت اسالمی» در منطقهه رهرآ سهیا بهه هنه
متبادر می¬شود .ای درحالیست که جبهه مقاومت ،تنها بخشی از گفتمان مقاومت است .ندف ای نوشهتار،
تبیی نظری و تجربی مقاومت به مثابه یک گفتمان است .انقالآ اسالمی و مقاومت ،رابطه وثیقی بها یکهدیگر
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اسالمی دارد .با توجه به ای مبانی دینی ،تاریخی و سیاسی ،گفتمان مقاومت ،نقش نهدایتگر انقهالآ اسهالمی
در گام دوم انقالآ اسالمی را ایفا می¬کند .مقاومت ،گفتمان فراگیری است که حوزه¬نای مختلف سیاسهت
داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی را شامل می¬شود .در ای نوشتار ،ریشه¬نا ،سهطوح و کهارکرد
گفتمان مقاومت بر مبنای بیانات مقام معظم رنبری و بویژه سندباالدستی بیانیه گام دوم انقالآ اسهالمی تبیهی
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 -1مقدمه
انقالآ اسالمی ایران وارد دنه پنجم حیات خود شدهاست .ای انقالآ طی چهار دنههه گذشههته ،بها
طیف گستردهای از اقدامات محدودیتساز و موانع سختافزاری و نرمافزاری مواجههه بههودهاسههت .بههه
ررم دگرگونینایی که در نظام بی المللی رخ داده ،تقابل مریکا و متحههدی جهههانی و منطقهههای ن بها
انقالآ اسالمی نه تنها تداوم یافته ،بلکه شدت نیز گرفتهاست .اقههداماتی کههه علیههه جمهههوری اسههالمی
انجام شده ،شامل طیفی از اقدامات نظامی مستقیم و نیابتی؛ فرننگههی ،دیملماتیههک ،سیاسههی و سههایبری
بود و در سالنای اخیر جنگ اقتصادی نیز به اقدامات مههذکور افههزوده شههده اسههت .بههه تعبیههر «مایههک
پممئو» وزیر خارجه مریکا «تحریمنایی که علیه ایران اعمال میشود ،قویتری تحریمنایی اسههت کههه
در طول تاریخ اجرا شدهاست )Euronews.com/2018 (.فشارنا علیه جمهوریاسالمی در سههتانه
چهلمی سالگرد پیروزیانقالآاسالمی به گونهای بود که مقامات مریکایی ،به صراحت اعههالم کردنههد
ایران چهلمی سالگرد پیروزی خود را جش نخواندگرفت .جان بولتون مشاور امنیههت ملی مریکهها بهها
اشاره با چهل سالگی پیروزی انقالآ اسالمی گفت «:فکر نمیکنم سالگردنای زیههاد دیگههری در پههیش
داشتهباشید ) Newsweek.com/ 2019 (».در چنی شههرایطی بههود کههه «بیانیههه گههام دوم انقههالآ
اسالمی» توسط مقام معظههم رنبههری در بهمه  1397صادرشههد .صههدور ایه بیانیههه در حالیسههت کههه
فشارنای بی المللی علیه جمهوریاسالمی تصاعدی در حال افزایش بوده اما در نمههی حههال انقههالآ
اسالمی به مرحلهای از تاریخ خود رسیده که چشمانداز حیات انقالآ اسالمی برای گام دوم یا دنههه-
نای ینده ن ترسیم میشود .ای وضعیت متناقضنما ،مساله ای پژونش است و از معبههر ایه سههؤال
تحلیل میشود .دلیل ماندگاری انقالآ اسالمی طی چهار دنه گذشته و ترسیم چشمانداز تههی ن در
گام دوم انقالآ بر چه مبنایی بودهاست؟ پاسخ اولیهای که برای ایه پرسههش پههردازش خوانههد شههد،
اینگونه صورتبندی میشود «:دلیل اصلی مانههدگاری انقههالآ اسههالمی ،تحقههگ گفتمههان مقاومههت در
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حوزهنای گوناگون سیاست داخلی و خارجی بوده و بر نمی مبنا ،چشمانههداز ینههدهای پایههدار بههرای

مقاومت انقالآ اسالمی در تاریخ انقالآ اسالمی ،بیانات مقام معظههم رنبههری و بهههرهگیههری از منههابع
دسته اول و جدید انجام میشود.تبیی راز ماندگاری انقههالآ اسههالمی کههه از یکطههرف برخههی وجههوه
مکتوم انقالآ اسالمی را روش میکنههد و از طههرف دیگههر بههه ادراپ تحههوالت پههیش روی انقههالآ
اسالمی نیز کمک مینماید ،بایسته پژونش است.
درباره گفتمان مقاومت و نیز گام دوم انقالآ اسالمی ،به تفکیک ،مقههاالت و پههژونشنههای مختلفههی
انجام شدهاست .با توجه به اینکه گام دو انقههالآ طههی یکسهال گذشههته مطههرح شههده ،طبیعههی اسههت
پژونشنایی که درباره ن انجام شده ،نسههبت بههه موضههوع مقاومههت کمتههر باشههد .محمههدی( )1392
گفتمان مقاومت را هیل اسالمگرایی تحلیل کردهاست .بههه نظههر وی ،اسههالم سیاسههی بههه شههکلگیههری
گفتمان مقاومت در برابر نظام سلطه مدرنتیه رربی منجر شدهاست .مطلبی و دیگههران( )1397عناصههر و
مؤلفهنای ایجابی و سلبی«گفتمان مقاومت» در اندیشه سیاسی مقام معظم رنبری و نقش ایه گفتمههان
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انقالآ اسالمی در بیانیه گام دوم ترسیم شدهاست ».ای پژونش با واکههاوی نظههری و تجربههی گفتمههان

در مهندسی وعملیاتیسازی «استکبار ستیزی ،نفی نظام سههلطه و سلطهسههتیزی و بیههداری اسههالمی» در
تداوم حیات انقالآاسالمی را بررسههی کردهانههد .متقههی و عبههداللهینههژاد()1398اندیشههه مقاومههت در
سیاست خارجی جمهوری اسالمی در قبال مریکا را بررسی کردهانههد .ایه مقالههه بیشههر بههر مقاومههت
متمرکز شده و به گام دوم انقالآ اشارهای نداشته است .پژونشههگر دیگههری نقههش و جایگههاه والیهت
فقیه در گام دوم انقالآ اسههالمی را تحلیههل کههردهاسههت (.کهها مزاده )1398:بررسههی انتقههادی ادبیههات
پژونشی درباره ای موضوع نشان دننده ن است که پژونش مستقلی در ای زمینه انجام نشدهاست.
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-1چیستی گفتمان مقاومت
انقالآاسالمی ،پدیده خاصیاست که نظریهنای انقالآ در تحلیل وقوع ن ناتوان بودند .به ای دلیههل
نسل جدیدی از نظریهنایانقالآ ،به وجود مد و نظریهپردازان مهمی چون «تدا اسههکاچمول »1نظریههه
خود درباره انقالآنا را تغییر دادند .تداوم انقالآ اسالمی و به تبع ینده سنجی ن نیز بهها نظریهههنههای
موجود قابل تحلیل نیست .بر ای اساس«گفتمان مقاومت» نیز گفتمانی خاص انقالآ اسالمی اسههت و
باید نرا با معیارنا و مبانی خود ای انقالآ تحلیل کرد .اصوال در نظریهنههای سیاسههت و روابههط بههی
الملل نظریه یا گفتمانی هیل عنوان مقاومت وجود ندارد .برخی از نظریهنهها ماننههد نظریههه وابسههتگی،
بازگشت به خویشت و یا جهانسومگرایی ،ممک است برخی وجوه مشترپ با مقاومت داشته باشههند
اما قابل مقایسه با ن نیستند.
اگههر گفتمههان را مجموعهههای معنههیدار از عالئههم و نشههانهنههای زبههانشههناختی و فههرازبههان شههناختی
(تاجیک )21:1382،تعریف کنیم؛ عناصر و سازمایهنای ن عبارتند از «:دال مرکههزی» کههه معههادل نقطههه
مرکزی نویتیابی است که سایر نشانهنا در اطراف ن نظههم مههیگیرند(حسههینی زاده« .)20:1389،دال
شناور» که مدلول ن ریرثابت و متعدد است« .مفصلبندی» که تلفیقی از عناصری اسههت کههه بهها قههرار-
گرفت در مجموعۀ جدید نویتی تازه مییابند(.یورگنسه و فیلیههم « )56:1389،ریریههتسههاز » کههه
موجب ایجههاد و تثبیههت مرزنهها سیاسه نویههت میشود(حسههینیزاده « )194-193: 1383،قابلیههت
دسترسیواعتبار»یعنی داشت پذیرش و پایگاه اجتماعی و سازواری ارزشی با جامعه« .زنجیره نههمارزی
و زنجیره تفاوت» که تکثر و تفاوت را پوشش میدند و بر مشابهتنا تاکید دارد .اما منطههگ و زنجیههره
تفاوت بر اختالفات و تفاوتنا و تمایزات و تکثرات تاکیههد دارد(حسههینیزاده « )21: 1389،نژمههونی»
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Theda Skocpol

1

خواندبود(استوکر و مارش)209:1384،
مقاومت را میتوان گفتمان ،رانبرد و یا دکتری نامید .نر کدام از مههوارد مههذکور ،از سههویه خاصههی بههه
مقاومت مینگرند؛ به نظر میرسد در جمهوری اسالمی و بویژه از منظر مقام معظم رنبههری ،مقاومههت
یک گفتمان است؛ که به تبع فراتر از دکتری و رانبرد است .شاید بتوان ای دو مفهههوم را وجههوه عینههی
و عملیاتی گفتمان مقاومت پنداشت .گفتمان از منظر مقام معظم رنبری یعنههی اندیشههه و تفکههری کههه
شکل عمومی و مردمی پیدا کند(  )1398/5/10به تعبیر دیگر « گفتمان یعنی ن فکر رایههب بههی مههردم،
مطالبه عمومی مردم .وقتی یک چیزی مطالبه عمومی شد و گفتمان شد ،بهطور طبیعی به عمل نزدیههک
خواند شد )1396/6/3(».ای

نگرش به گفتمان ،مفهومی فراتر از ن چیزی است که نظریههه پههردازان

گفتمان مورد نظر داشتند.
 -2تبارشناسی و ریشههای گفتمان مقاومت
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ی مقررات و مفانیم است .نژمونی بر ایه پایههه استواراسههت کههه چههه کسه برتههر
سلطه،تعیی کنندگ ِ

گفتمان مقاومت را میتوان از دو منظر ریشهیابی و تبارشناسی کرد .نخست ،ریشهههنههای دینههی اسههت.
یعنی بستر دینی که انقالآ اسالمی بر منبههای ن شههکل گرفههت .دوم ،بسههتر و تجربههه تههاریخی دور و
نزدیک است .تجربه دور یعنی سنت و سیره و تاریخ اسالم و حتی تاریخ ایران و تجربه نزدیههک چهههار
دنه حیات جمهوریاسالمی است.
-2-1مبانی دینی گفتمان مقاومت
انقالآ اسالمی ،فراگفتمان یا ابرگفتمانی است که دال متعههالی و مرکههزی ن اسههالم اسههت .کسههی کههه
مؤلف چیزی بیش از یک کتاآ یا یک نظریه ،سنت ،یا رشتهای که دیگر کتابها و مؤلفان به نوبههه خههود
جایگههانی در ن خواننههد یافههت ،باشههد ،در موضههع فراگفتمههانی قههرار دارد (یزدانجههو.)132 :1381،
جهانشمولی عنصر اصلی فراگفتمان است که بر اساس ن ،نههدایت تمههامی دمیههان در تمههامی ازمنههه و
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امکنه را رسالت خود میداند .دارا بودن مخاطب جهانی ،کل نگری ،دگرسههاز ،شههبیهسههاز و اینکههه پیههام
نههها مههرزنههای زمینههی و سههمانی را در مینههوردد ،تحههت عنههوان فراگفتمههان مفهههوم بنههدی
میشود(مطهرنیا .)83 :1382،بنابر تعاریف و ویژگیهای فراگفتمان ،اسههالم دال برتههر و متعههالی انقههالآ
اسالمی است که رسالت خود را ندایت انسانها در حوزهنای زندگی خصوصههی و اجتمههاعی نههه تنههها
در ایران بلکه در کل جهان اسالم و ریر اسالم تعریف میکند .انقالآ اسالمی نیز بنابر انههداف فراگیههر
و جهانشمول خود از نمان رازی روزنای پیروزی در محورنایی چون ،برقراری حکومتهههای عههادل
در جهان ،مبارزه با استکبار ،حمایت از زادیخوانان و ملل تحتستم ،نفههی سههلطه و سههلطه پههذیری و
فرانم سازی زمینه برای هور حکومت جهانی عدالت گسترحضههرت مهههدی (عههب) نمههواره تههالش
کردهاست.
مقاومت به مثابه یک گفتمان هیل ابرگفتمان انقالآاسالمی ،شامل مجموعه عناصر و مؤلفهنههایی اسههت
که دال مرکزی و متعالی ن« ،عزتاسالمی» است .که عههزت بههه سههربلندی ،سههرافرازی ،عظمههت و ...
معنی شدهاست .ودر معنای خاص ن یعنی شکستناپذیری و حالتی کههه مههانع مغلههوآ شههدن انسههان
میشود .در اصل از «ارض عزاز»؛ یعنی زمی محکم و نفوهناپذیر گرفته شده است .در قر ن کههریم نیههز
واژه عزت به نمی معنا بهکار رفتهاست؛ عزت در قر ن یعنههی شکسههت ناپههذیری ،توانههایی و مغلههوآ
نشدن .واژه «العزة» ده بار و «عزیز»  92بار و مشتقات دیگر ن ،بسیار در قر ن مده و نر جا بههه معنههای
خاصی که گونهای ارتباط با شکست ناپذیری دارد ،اشاره دارد (.ویکی فقه :بی تا) کلمه «هلههت» نفههت
بار در قر ن کریم به کار رفته و به صراحت در مقابل «عزت» استعمال شده است (.ل عمران) 26/
اولی مبنای قر نی ای اصل یه شریفه 141سورهنساءاست« :له یجعههل اهلل للکههافری علههی المههؤمنی
ال ».اسالم ،مسلمانان و جامعه اسالمی از باالتری منزلت و عههزت نههزد خداونههد برخوردارنههد کههه
سبی ً
مسلمانان نباید در روابط و مناسههبات اجتمههاعی نههرا مخههدوش سههازند .بطههوری کههه خداونههد عههزت

240

مسلمانان و جوامع اسالمی بارزتری نمونه هلت به شمار میرود و شدیدا نهی مههیشههود .بههر ایه اسههاس
خداوند در قر ن مجید ن دسته از مسلمانان را که به جای نم کیشان خود ،کفار را ولی خههود گرفتههه و از
نان طلب عزت میکنند ،بشدت مورد خطاآ قرار داده است (.دنقانی فیروز بادی)131 :1390 ،
مهمتری نتیجه عزت اسالمی ،سلطه ستیزی است .به تعبیر گفتمانی ،سلطه و مفههانیم عینههی ن یعنههی
استکبار و استبداد ،دگر عزت اسالمی محسوآ میشوند .مقاومت ،یعنههی ایسههتادگی و نمههذیرفت ایه
سلطه در وجوه مختلف ن .ایستادگی در مقابل ای عنصههر متخاصههم ،ریشههه در قههر ن دارد کههه اصههل
عزت اسالمی را معیار اصلی جوامع و حکومتنای اسههالمی قههرار دادهاسههت .در در یههات مختلههف
قر ن( توبه7/؛ فصلت 6/و30؛ احقههاف ،3/مائههده 54؛ فههت 29/؛ نههود 112و113؛ فرقههان52/؛ نههور21/؛
توبه21/؛ اعراف16/؛ مومنون115/؛ و ج  )16/به صراحت و یهها ریههر مسههتقیم بههه موضههوع مقاومههت
پرداخته شده است .در ای یات و یات دیگر ،ضرورت و فواید مقاومت مطرح شههده اسههت .مههثال در
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مسلمانان و مؤمنان را نم ردیف عزت خود و پیامبر اکرم (ص) قرار دادهاست .در حالیکه تسلط کفههار بههر

یه 16سوره ج وعده داده شده که «:و اگر [مردم] در راه درست ،پایدار ورزند ،قطعه ًا آ گههوارای
بدیشان نوشانیم»یا در یه 30سوره مبارکه فصلت مدهاست«:به یقی کسههانی کههه گفتنههد« :پروردگههار مهها
خداوند یگانه است» سم

استقامت کردند ،فرشتگان بر نان نههازل میشههوند کههه« :نترسههید و رمگههی

مباشید ،و بشارت باد بر شما به ن بهشتی کههه بههه شههما وعههده داده شدهاسههت».در یه  45سههوره انفههال
مدهاست( «:ای کسانی که ایمان وردهاید ،نر گاه با فوجی (از دشم ) مقابههل شههدید پایههداری کنیههد و
خدا را پیوسته یاد رید ،باشد که فیروزمند و فات گردید ).ای یات ،یکی از مهمتههری مبههانی فرننههگ
رانبردی جمهوری اسالمی را تشکیل میدنند .گفتمان مقاومت از ای

فرننگ رانبردی ن اسههتخراج

شدهاست .بررسی بیانات مقام معظم رنبری ،نشان دننده ن است که ایشان با استناد بهها یههات مههذکور،
مقاومت و استقامت را از پیش شرطنای نیرونای انقالبی و از رموز ماندگاری انقالآ اسههالمی تعبیههر
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کردهاند؛ به گونهای در خطبهنای نماز جمعه دیماه  1398با اشاره به بخشههی از یههه  5سههوره ابههرانیم
فرمودند «:صبّار یعنی مردمی که یکمارچه انل صههبر و اسههتقامت نسههتند و بهها انههدپ چیههزی از میههدان
خارج نمیشوند) 1398/10/27 (».
-2-2مبانی تجربی گفتمان مقاومت
اگرچه مقام معظم رنبری طی سالنای اخیر ،موضوع مقاومت را بیشتر مورد تاکیههد قههرار دادهانههد ،امهها
ای گفتمان عالوه بر تجربهنای تاریخی چون تحریم مسلمانان در شعب ابیطالب ،در حقیقههت ریشههه
در تجربه گام اول انقالآ اسالمی دارد .سیر تاریخی -تجربی گفتمان مقاومههت در انقههالآ اسههالمی را
میتوان در مراحل مختلفی واکاوی کرد .وقوع انقههالآ اسههالمی ،تجربههه ویههژهای اسههت کههه مقاومههت
اسالمی را بر مبنای موزهنای دینی ن بازتولید کرد .انقالآ اسالمی در حالی رخ داد که رژیم گذشههته
نه تنها از سوی حامیان بی المللی ن حمایت میشد بلکه از نظر ماشی سرکوآ ،دارای پیشرفتهتههری
ارتش و نیرونای امنیتی و سرکوبگر بود .ماشی سههرکوآ و اختنهها رژیههم پهلههوی شههامل واحههدنای
پلیسی(دژبانی ،شهربانی ،گارد شاننشانی و ژاندارمری شاننشههانی)و واحههدنای اطالعههاتی( سههاواپ،
رک  ،2اینتلیجنههت نظههامی ،بازرسههی شاننشههانی و دفتههر ویههژه) بههود (.نلیههدی )84 :1358 ،مقاومههت
انقالبیون در دوران مبارزات ،منجر به فروپاشیدن ای سههاختار سههرکوآ و پیههروزی انقههالآ اسههالمی
شد .در میان اندیشمندان رربی ،میشل فوکو بههیش از نههر اندیشههمند رربههی دیگههری ،مانیههت انقههالآ
اسالمی را بهتر معرفی کردهاست .فوکو براساس تجربه انقالآ اسالمی ،تعریههف جدیههدی از قههدرت
ارائه کرد .وی معتقد بود قدرت یک مفهوم ساده ابالری از باال بههه پههایی و دسههتوری نیسههت بلکههه در
شبکهای از روابط در نمپیچیده جاری است و ریشه در الیهنههای مختلههف اجتمههاعی و گفتمههانی دارد.
فوکو صف رایی دو تعریف و دو چهره از قدرت را به خوبی ترسیم میکند .نجا کههه شههاه و ارتههش را
نماد قدرت عریان و خشونت محض و در مقابل اراده عمومی مههردم و قههدرت تجمیههع شههده نههان را
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مبارزهای میان عناصر متفاوت وجود ندارد .نچه به نمه اینها زیبایی و در عی حال انمیههت میبخشههد،
ای است که فقط یک رویارویی وجود دارد؛ رویارویی میان تمههام مههردم و قههدرتی کههه بهها سههالحنا و
پلی

مردم را تهدید میکند .الزم نیست خیلی دور برویم ،ایه نکتههه را میتههوان بیدرنههگ یافههت؛ در

یکسو کل اراده مردم و در سوی دیگر مسلسلنا»( فوکو)42-58 :1377 ،
پ

از پیروزی انقالآ ،جنگ تحمیلی در شکلگیری اندیشه مقاومت نقههش بسههیار مهمههی ایفهها کههرد.

مردم ایران در تداوم اندیشهای که به پیروزی انقههالآ اسههالمی منجههر شههد ،در جنگههی نههابرابر ،تجربههه
مقاومت را موختند .رژیم صدام حسی از طرف بسیاری از کشورنای منطقه و دو ابرقههدرت شههر و
ررآ حمایت میشد ،با نقض صری حقو بشههر دوسههتانه ،فشههارنای اقتصههادی ،سیاسههی و نظههامی
گستردهای علیه جمهوری اسالمی وارد میکرد .در چنی شههرایطی بههود کههه اندیشههه مقاومههت ،شههکل
گرفت .در جریان جنگ تحمیلی مقاومت با موزهنای دینههی ترکیههب شههد« .جیمههز بیل»ایرانشههناس
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جنبه نرمافزاری قدرت میداند و مینویسههد « :نچههه در ایههران مههرا شههگفتزده کههرده ،ایه اسههت کههه

امریکایی وجوه مختلف اندیشه مقاومههت را در جنههگ تحمیههل اینگونههه تبیههی کههرده اسههت«:خمیرمایه
روحیه باال که پشتوانه تالشنای جنگی ایران است در مفانیم جهههاد و شهههادت نهفتههه اسههت ...نظههام
اعتقادی اسالم که مفانیم جهاد و شهههادت اسههاس ن اسههت تههسثیرات بسههیاری بههر روحیههه و شههادابی
جمهوری اسالمی ایران دارد .ای نظام اعتقادی اشکال قدرتمنههدی از شهههادت و بیبههاکی را می فرینههد
که برای پیروزی در صحنه نبرد حیاتی است (بیل .)420-423 :1368،البتههه بنیانگههذار انقههالآ اسههالمی
پیشترگزارهنای با معنایی درباره مانیت قدرت در انقالآ اسالمی مانند « :شهادت رمز پیهروزی اسههت»
(امام خمینی،13 73،ج )445: 9مطرح کردهبودند.
باپایان جنگ تحمیلی ،بتدریب رویارویی نظام بههی المللههی سههلطه بهها جمهههوری اسههالمی وارد مرحلههه
جدیدی شد .پ

از زادسازی کویت از اشغال نظامیان عراقی ،رانبرد مهاردوگانه توسههط دولههت بیههل
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کلینتون علیه عرا و ایران اعمال شد .به ررم فشارنای مریکهها ،ایه کشههور نتوانسههت نظههر مسههاعد
سایر کشورنا را در باره تحریم ایران جلب کند .بههه ایه دلیههل بههود کههه قههانون دامههاتو کههه ممنوعیههت
سرمایهگذاری در صنعت انرژی ایران را منع کرده بود ،ناکههام مانهد .بهها طههرح موضههوع فعالیههتنههای
نستهای ایران ،تحریمنای بی المللی یکجانبه بتدریب گستردهتر شد؛ به گونهای که بهها ارجههاع پرونههده
نستهای ایران از شورای حکام ژان

بی المللی انرژی اتمی به شههورای امنیههت  ،پههنب قطعنامههه پیههایی

برای تحریم ایران تصویب شد و سم

اتحادیه اروپا نیز به تحریم ایران پیوست .با خههروج مریکهها از

برجام و بازگشت گسترده تحریم نای اولیه و ثانویه ،فشههار اقتصههادی بسههیار شههدیدی بههر جمهههوری
اسالمی وارد شد که خود ای فشار به تقویت و نهادینه شدن گفتمههان مقاومههت منجههر شههد .لذانظریههه
مقاومت1به عنوان یک نظریه رنایی بخش در قالب پههارادایم برخههورد بهها سههلطه و مبتنههی بههر قههدرت
روایت 2انقالآ اسالمی از اسالم ناآ محمدی(ص) و نظههام بههی الملههل اسههت .بههدون شههک چنههی
مقاومتی  -مقاومت پویای برخاسته از انقالآ اسالمی و نه مقاومت منفعالنه -برگرفته از مههت قههر ن و
سنت رسول اهلل(ص) است.
 -3سطوح مقاومت
گفتمان مقاومت دارای سطوح مختلفی است و نباید نرا به یهک رانبههرد سیاسههت خههارجی منطقهههای
جمهوری اسالمی تقلیل داد .اگرچه شکلگیههری گفتمههان مقاومههت اسههالمی موجههب برتههری جایگههاه
جمهوریاسالمی در ررآ سیا شده ،اما ایه گفتمههان دارای سههطوح متفههاوتی اسههت .فهههم سههطوح
گفتمان مقاومت ،مستلزم فهم نظام بی المللی سلطه است .ایه نظههام ،نمههواره کوشههیدهاسههت انقههالآ
اسالمی را در سطوح مختلف مهار و در صورت لزوم نابود کند .نظام بههی المللههی سههلطه بههه مجموعههه
ترتیبات نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرننگی و دیملماتیکی گفته میشود که پ

از پایههان قههرون وسههطی
1
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Resistance theory
Narrative Power2

نظامی ،برای تثبیت و نهادینه کردن سلطه خود در عرصه بی المللی «رژیم»نههایی را ایجههاد کههردهاسههت.
«رژیمنای بی المللههی»1مجموعهههای از اصههول ،قواعههد ،ننجارنهها و رویهههنایی نسههتند کههه انتظههارات
بازیگران[ بزرگ] در نجا با یکدیگر تالقی کرده و بر ورده میشود ،ای مجموعه به کنشنای سیاسههی
نظام بی المللی معنا و مفهوم میبخشد و رفتار مشارکت کنندگان را تنظیم کرده و فعالیتنههای مجههاز و
ریر مجاز و نحوه حل تعارضات را نشان میدند(.قاسمی )146 :1392،به تعبیر دیگر رژیم بههی المللههی
چارچوبی از قواعد،انتظارات و رننمودنا بی کنشگران در روابط بی الملل است .ای چارچوآ مبتنههی
بر شناسایی یک نوع نیاز مشترپ و بر اساس اصل اقدام متقابل است .یک رژیم بههی المللههی در حههوزه
کامال معی عمل میکند( .ایوانز )337 :1381،رژیم بی المللی نظام سلطه در سه بخش مرتبط بهها نههم
درحوزهنای سیاسی-نظامی و اقتصادی-مالی و فرننگ-اجتماعی رژیمنای مورد نظر خههود را تههدوی
کردهاست.درحالیکه در حوزه سیاسی-نظامی میتههوان بههه سههازمان ملههل و نههاتو اشههارهکرد ،در حههوزه
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طی چندی قرن شکل گرفتهاست .نظام بی المللی سلطه ،با پشتوانه قدرت سههخت خههود بههویژه تههوان

اقتصادی ،تجارت زاد و سازمان تجارت جهانی برای نهادینه کردن قطببندی جهههان شههکل گرفتههه-
است .در حوزه فرننگی–اجتماعی نظام سلطه بخش دیگری از سلطه خههود در ایه زمینههه در قالههب
اعالمیه جهانی حقو بشر و حگ به اصطالح دسترسی زاد به اطالعات گنجاندهاسههت .ایه نظههام در
سالهای اخیر شورای حقو بشر را برای به اصطالح ترویب زادینای لیبرالی ایجههاد کردهاسههت .یکههی
ازکارکردنای رژیمنای بی المللی ای است که واحدنای سیاسی بههی المللههی را نسههبت بههه ارزشههها و
ننجارنای موجود جامعه بی المللی جامعهپذیر کنند (.قاسمی)170 :1392 ،ای اضالع سههه گانههه نظههام
بی المللی سلطه در قابل رژیمنای بی المللی که توسههط خههود ایه نظههام ایجههاد مههیشههود ،نمههواره
بازتولید میشود .اگرچه در برخی نظریهنای روابط بی الملل برخی وجوه نظام سههلطه معرفههی شههده و

International regimes

1
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بر لزوم مقابله با ن پرداخته میشود ،اما مقام معظم رنبری در موارد مکههرر ،ضههم تشههری و تبیههی
وجوه گوناگون نظام جهانی سلطه ،راه برونرفت از نرا «گفتمان مقاومت» مطرح کردهانههد .مقههام معظههم
رنبری در موارد متعههدد مولفهههنههای نظههام سههلطه را در ابعههاد فرننگههی ،سیاسههی ،اقتصههادی و علمههی
دانستهاند«:حقیقت ای است که امروز جهان از قطبهای سلطه تشکیل شدهاست؛ مجموعهههنایی کههه بههر
روی نم متسسفانه یک نظام سلطهی جهانی را در ای دوران به وجود وردهانههد»( « )1379/8/24عمههده
موضوعهایی که قدرتهای سلطهگر در نظام سلطه جهانی برای حفظ ای رابطههه سههلطهگر و سههلطهپذیر
رویش تکیه میکنند ،سههه موضههوع اسههت :سههلطهفرننگی ،سلطهاقتصههادی ،سههلطهعلمی»( )1383/4/1
ایشان در فرازی دیگر معتقدند« :نفی ررآ ،به معنای نفی سلطه ررآ اسههت کههه نههم سههلطه سیاسههی
مورد نظر است ،نم سلطه اقتصادی و نم سلطه فرننگی»( « )1377/11/13امههروز در دنیهها الزمههه ایه
طلب استکباری ای شده است که حرکت تند پرشتابی برای تسخیر زمینهنای متعههدد  -کههه عمههدهاش
سه زمینه است :اقتصاد ،سیاست و فرننگ» ( )1381/3/7در نظههام سههلطه ،مراکههز سههلطهی جهههانی بههه
نمهی دنیا به چشم طعمه نگاه میکنند؛ نمه چیز باید در اختیار نها قرار بگیرد« :منابع مالی دنیهها ،منههابع
ثروت دنیا ،بازارنا و قدرت کار دنیا؛ نظام سلطه اصال پایهاش ای است»()1383/8/15
مقام معظم رنبری پ

از تبیی وجوه مختلف نظام بی المللههی سههلطه ،راه برونرفههت از ن را گفتمههان

مقاومت معرفی کردهاند .مانیت اسالم بعنوان دی توحیدی سلطهگری و سلطهپههذیری را برنمههیتابههد.
برپایه ای موزه اصیل قر نی «ال تَظلِمو َن َو ال تُظلَمون» .رنبر انقالآ معتقدنههد « :اسههالم ،دیه توحیههد
است و توحید یعنی رنایی انسان از عبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر نههر چیههز و نههرک

بههه جههز

خدا؛ یعنی گسست بندنای سلطهی نظامهای بشری؛ یعنی شکست طلسم ترس از قههدرتهای شههیطانی
و مادی؛ یعنی تکیه بر اقتدارات بینهایتی که خداوند در نهاد انسان قههرارداده و از او بکههارگیری نههها را
نمچون فریضهیی تخلفناپذیر ،طلب کرده است»(. )1369/3/10ایشان علت موفقیههت نظههام اسههالمی
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نبود ،تعهّد و پایبندی به و ایف دینی نبود ،نظام جمهوری اسالمی نم مثل دیگران میرفت زیر چتر نمههی
نظام سلطه و قدرت استکباری مریکا و ریر مریکا؛ نمچنانکه دیگههران رفتنههد»( )1395/5/31ایه اصههل
نمان نویت اصیل اسالمی است که ملل مسلمان باید به ن باز گردند « :امت اسالمی نباید بگذارد .نخبگان
سیاسی و فرننگی نباید اجازه دنند که دشمنان کشورنای اسالمی بر عزم ملتهای مسلمان فائگ بیایند .امروز
ی خودشان برگردند .نچه در درون مهها از نیههرو و
روزی است که ملتهای مسلمان به نویت اصیل و اسالم ِ
عظمت و شکوه وجود دارد ،ناشی از ایمان به اسالم و اعتقاد به قدرت پشتیبان الهههی و اتکههال بههه خههدای
متعال است؛ ای است ن قدرتی که نیچ قدرتی بر ن فائگ نمی ید؛ ایه را بایسههتی نرچههه بیشههتر در دل
ل خودمان تجلی ببخشیم»( )1390/6/6
خودمان ،در عم ِ
 -3-1سطح داخلی
وقوع انقالآاسالمی ،در اعتراض به نظام بی المللی سلطه ایجاد شد .ایران در دوره پهلوی بههه یکههی از
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در برابر سلطه گران را در نمی عامل میدانند« :اگر اسالم نبود ،ایمان به خدا نبود ،ایمان به معارف اسالمی

بخش نای نظام بی المللی سلطه تبدیل شده بود .رابطه ایران با مریکهها بههه گونهههای بههود کههه یکههی از
پژونشگران امریکایی از مفهوم« دست نشاندگی» برای تبیی

ن استفاده کرده و معتقههد اسههت« در ایه

رابطههه ،مریکهها بههه مثابههه حههامی و ایههران پیههرو بههود( ».گههازیور سههکی )152-151 :1371،حکومههت
پهلویدوم،به«دنبالهرُویررآ»و جامعهای« بدون نویّت»تبدیل شدهبههود .مقههام معظههم رنبههری نههدف
ی انقالآ اسالمی را تبدیل ایران به «جامعهای بانو ّیههت»و «دارای حههرف نههو »معرفههی مههی نمایههد(
اصل ِ
ال
متقی و عبداللهی نژاد« )19-18 :1398 ،انقالآ اسالمی دوران تحقیر م ّلههت ایههران را خاتمههه داد؛ قههب ً
ملّت ایران بهوسیله بیگانگان و قدرتها تحقیر میشد ...انقالآ اسالمی مد ای تحقیر ریر قابههل تح ّمههل
را برطرف کرد و به کشور و به ملّت عزّت داد)1394/11/28 (».
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مقام معظم رنبری در بیانیه گام دوم انقالآ ،ضم تشری نظام دوقطبی دنیا ،وقوع انقههالآ اسههالمی را
الگوی نفیکننده دو ایدئولوژی مهم ن عصر تعبیر کرده و تاکید کههردهانههد ایه انقههالآ «:بهها صههراحت و
شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایسههتاده و از مظلومههان و مستضههعفان دفههاع کههرده اسههت .ایه
جوانمردی و مروّت انقالبی ،ای صداقت و صراحت و اقتدار ،ای دامنهی عمل جهانی و منطقهای در کنار
مظلومان جهان ،مایهی سربلندی ایران و ایرانی است»  ....ملّت ایران در فضای حیاتبخش انقالآ توانست
نخست دستنشاندهی مریکا و عنصر خائ به ملّت را از کشور برانَد و پ

از ن نم تا امروز از سلطهی

دوبارهی قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدّت جلوگیری کند) 1397/11/22(».مقههام معظههم رنبههری،
جمهوری اسالمی ایران را نمونهای موفگ از مقاومت در برابر نظام سلطه میدانند«دشمن ِ دشمنان ما بهخاطر
ای است که نظام جمهور اسالم در مقابل نظام سلطه ایستادهاست؛ در مقابل عادت ب ِد تقسههیم دنیهها بههه
سلطهگر و سلطهپذیر ایستادهاست»(  «)1393/2/31چون ملت در مقابل ای نظام سلطه تسلیم نشده ،فشههار
می ورند که تسلیمش کنند»() 1391/7/12
با توجه به مانیت انقالآ اسالمی و عزت خوانی ن ،نظام بی المللی سلطه پ

از پیروزی انقههالآ

اسالمی ،و بویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی ،برای اعمههال سههلطه مجههدد بههر ایههران بههه شههیوهنههای
مختلف اقدام کرد که در راس نها شههیوه فرننگههی بههود .مقههام معظههم رنبههری هیههل عنههوان تهههاجم
فرننگی( ،)1369شبیخون فرننگههی( ،)1371نههاتوی فرننگههی(  ،)1385جنههگ نههرم( ،)1388رخنههه
فرننگی(  ()1392پورحس  )1393،با تبیی تالش نظام سلطه ،به مقاومت در برابر ایه وجههه از نظههام
سلطه تاکیده کردهاند.
یکی از عینیتری وجوه گفتمان مقاومت ،عرصه اقتصادی است .پ

از نکه دشمنان انقههالآ اسههالمی

به ای نتیجه رسیدند که رانبردنای نظامی ،سیاسی و فرننگی منجر به فروپاشههی جمهههوری اسههالمی
نمیشود ،ضم حفظ ای رانبردنهها ،فشههار اقتصههادی را در اولویههت قههرار دادنههد .اگرچههه جمهههوری
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جمهوری ترامپ ،اقتصاد به عنوان« ابزار اجبار» جای خود را به «ابزارجنههگ» دادهاسههت (Drezner,
) 2019: 16سالح تحریم در حال گذار به مهمتری ابههزار مریکهها بههرای تغییههر رفتههار کشههوری معههی
محسوآ میشود و به یکی از ابزارنای حکمرانی جهانی مریکا تبدیل شده و در دکتری نای امنیت ملههی
مریکا بشدت پرتکرار شدهاست)(Rosenberg and etal, 2016: 9مقامات دولت ترامپ ،بههه دنبههال
استفاده ازسالح اقتصاد برای بازدارندگی علیه جمهوری اسالمی نستند و به ای دلیل مفهههوم« بازدارنههدگی
اقتصادی» نیز به ادبیات اقتصادی سیای بی المللی اضافه شدهاست .در ای رانبرد با محروم سازی کشور
ندف از بازارنای مالی و بی المللی و مجازات طرفنایی که تحریم نای را نقض کنند ،تالش میشود
رفتار یک کشور در حوزهنای مختلف تغییر کند(Kim, 2019: 180-181 ).
از وقتی که رانبرد فشار اقتصادی در دستور کار مقابله با انقالآ اسالمی قرار گرفههت؛ مقابلههه بهها ن در
دستور کار جمهوری اسالمی قرار گرفت .تحلیل بیانات مقام معظههم رنبههری و نیههز نامگههذاری سههال
نای دنه  1390نشانگر ای
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اسالمی از سال  1358با تحریم مواجه بوده است ،اما طههی سههالهای اخیههر و بههویژه در دوره ریاسههت

تحلیل رانبردی است بههه گونهههای کههه مقاومههت اقتصههادی بههه یکههی از

بخشنای بسیار مهم گفتمان مقاومت تبدیل شدهاست.
مقام معظم رنبری پ

از نکه در نوروز سال  ،1386جنگ اقتصادی دشم را در کنار جنههگ نههرم ن

علیه جمهوری اسالمی طرح کردند ،برای نخستی بار در سههال  1389موضههوع « اقتصههاد مقههاومتی» را
مطرح کردند و ای

موضوع پ

از ن به یکی از کلید واژه نای اساسی بیانات رنبری تبدیل شههده-

است .با افزایش سط فشارنای اقتصادی ،مقام معظم رنبری نمانند حههوزه فرننگههی ،از واژگههان و
مفانیم رلیظ تر و پرشدتتری برای تبیی ن استفاده کرده و با نمی شدت برگفتمان مقاومههت تاکیههد
کردهاند ..در ای زمینه میفرمایند «:امروز جنگ ما کجا است؟ خب گفتههه مههیشههود جنههگ اقتصههادی،
درست نم نست .دشم یک جنگ اقتصادی نمهجانبهای را علیه ما شههروع کههرده .اتهها جنههگ نههم
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دارند ،با دقّت نم دارند بررسههی میکننههد ،مههسمور دارنههد و دائههم در حههال تحرّکنههد؛ در ایه تردیههدی
نیست )1397/6/15 (».ایشان در تبیی جنگ اقتصادی دشم و رانکارنههای مقابلههه بهها ن فرمودهانههد«:
ندف میانمدّت نها مسئلهی اقتصاد کشور است ،مسئلهی معیشت مردم است .اقتصاد بایستی حرکههت
نکند ،معیشت مردم بایستی لنگ بماند ،کار و تولید باید در کشور پایی بمانههد ،بیکههاری بایههد بهههعنوان
یک بال در کشور عمومیّت پیدا کند ،مردم بایستی از جمهههوری اسههالمی و از نظههام اسههالمی بهههخاطر
مشکالت معیشتی ناامید و مسیوس بشوند .ای ندف دشم است؛ دنبههال ایه نسههتند ،دارنههد تههالش
میکنند ،برایش برنامهریزی میکنند ،به قول خودشان اتاقهای فکر تشکیل میدنند ،برای اینکههه بتواننههد
ای کار را در کشور ما انجام بدنند .ای ندف میانمدّت نها است که دنبالش نسههتند .مهها وقتههی ایه
ندف را فهمیدیم ،نوقت باید عالج بکنیم؛ عالج نم میتوانیم بکنیم ،اگر به خود بیاییم ،یههکقههدری
توجّه کنیم ،دنبال کنیم)1396/2/20 (».
در فراز دیگری،رانکار مقاومتاقتصادی را اینگونه بیان کردهاند «:کشور بدون اقتصههاد مقههاومتی رشههد
نخواند کرد ،مشکالت اقتصادیاش برطرف نخواند شد) 1394 /12/20(......،
نامگذاری سالها توسط مقام معظم رنبری از سال 1386تا 1398مبی اعتقههاد بههه گفتمههان مقاومههت در
عرصه اقتصادی است .نام ای سالها به ترتیب زمههانی عبارتنههد از:صههرفهجویی؛ نههو وری و شههکوفایی؛
حرکت مردم و مسئولی به سوی اصههالح الگههوی مصههرف؛ نمههت مضههاعف و کارمضههاعف؛ جهههاد
اقتصادی؛تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایهی ایرانی؛ حماسه سیاسی و حماسههه اقتصههادی؛ اقتصههاد و
فرننگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی؛ دولت و ملّت ،نمدلی و نم زبههانی؛ اقتصههاد مقههاومتی ،اقههدام و
عمل؛ اقتصاد مقاومتی :تولید و اشتغال؛ حمایت از کاالی ایرانی؛ و رونگ تولید.
مقاممعظمرنبری دربیانیهگام دو انقالآ،تعبیر جامعی از اقتصاد و مقاومههت اقتصههادی ارائههه کههردهانههد«:
انقالآ اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاروت را بههه مهها نشههان داد ،ولههی
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تحریم و وسوسهنای دشم است که در صورت اصالح مشکل درونی ،کماثر و ح ّتههی بیاثههر خوانههد
شد .چالش درونی عبارت از عیوآ ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است.مهمتههری عیههوآ ،وابسههتگی
اقتصاد به نفت ،دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطهی و ایف دولت نیست ،نگاه بههه خههارج و
نه به توان و رفیّت داخلی ،استفادهی اندپ از رفیّت نیروی انسههانی کشههور ،بودجهبنههدی معیههوآ و
نامتوازن ،و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایههت اولویّتههها و وجههود نزینهههنای
ل ای مشههکالت ،سیاسههتهای
زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاهنای حکومتی است .... .راهح ّ
اقتصاد مقاومتی است که باید برنامهنای اجرائی برای نمهی بخشهههای ن ته ّیههه و بهها قههدرت و نشههاط
کاری و احساس مسئولیّت ،در دولتها پیگیری و اقدام شود .درونزایههی اقتصههاد کشههور ،مو ّلههد شههدن و
دانشبنیان شدن ن ،مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت)1397/11/22 (»...... ،
عالوه بر حوزه فرننگی و اقتصادی ،مقاومت در سایر حوزهنای سیاست داخلی از جمله عرصه سیاسی نیز
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عملکردنای ضعیف ،اقتصاد کشور را از بیههرون و درون دچههار چههالش ساختهاسههت .چههالش بیرونههی

بسیار مورد توجه مقام معظم رنبری بوده است .تالش برای حفظ مشروعیت و کار مههدی نظههام جمهههوری
اسالمی ،تقویت پیوند مردم و نظام ،ایجاد انگیزه امید و امیدواری نمه از جمله مصههادیگ مقاومههت داخلههی
است که نرکدام بایسته انجام پژونش مستقلی است .مقاومت در عرصه نظامی،از شاخصتری ابعاد گفتمههان
مقاومت است .موفقیت جمهوری اسالمی در ای زمینه نوعی بازدارندگی ایجههاد کههرد کههه سههایر فشههارنای
مخالفان انقالآ را مهار کرده است .توان موشکی ،پهمهادی و سایبری از جمله وجوه مقاومت نظههامی اسههت
که به دلیل گستردگی و انمیت بررسی ن در ای مقال نمیگنجد.
 -3-2سیاست خارجی
گفتمانمقاومت که ابتدا در سط داخلی متجلی شدهبود ،بتدریب در سط منطقه ررآ سیا ،نیز نمههود
یافت .دلیل ای تسری ،فراگفتمانی بودن انقالآ اسالمی و وجود بازتاآ ن در ای منطقههه بههود .اگههر
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بازتاآ انقالآ را «تاثیر نر انقالآ در خارج از مرزنای قلمرویی که در ن انقالآ رخ دادهاسههت (».خرمشههاد و
نمکاران )18 :1390 ،تعریف کنیم ،در ن صورت ،میتوان با توجه به انداف واالی انقالآ اسالمی و زمینهههای
که در منطقه ررآ اسیا برای ای رمانها و جود داشت ،بازتاآ گسترده انقالآ را مشانده کرد .بازتاآ انقههالآ
ایران در منطقه که امری خودجوش است با تصمیم ارادی صدور انقالآ اسههالمی تکمیههل شههد و بههه اندیشههه
مقاومت شکل داد .کشورنای انقالبی به دلیل طبیعت انقالآنا بهجای رابطه با دولتها ،رابطه با ملتنا را در سههر-
لوحه کار خویش قرار میدنند .در کنار بازتاآ انقالآنا ،ایدئولوژی فراملی ای انقالآنا ،صدور نههها را طبیعهی
میکند و صدور انقالآ بی کشور انقالبی و بقیه رابطهای دوسویه است؛ نههم انقالبیهون خههود را بههه انجههام ن
مکلف میدانند و نم طرفداران فرامرزی انقالآ به طههور طبیعهی خوانههان ایه نسههتند کههه انقالبیهون از نههان
دستگیری کنند .از نجا که انقالآنای بزرگ خوانان تجدیدنظر در نظم نظام بی الملل و درانداخت طرح جدیهد
نستند،از اینرو حافظان نظم مستقر جهانی به دنبال حذف ،کنترل ،مهار و اسههتحاله انقههالآ برمههی ینههد .در چنهی
شرایطی ،دولتنای انقالبی به ای نتیجه میرسند که باید مرزنای دفاع از خود را به منههاطقی دورتههر از مرزنههای
جغرافیایی خود ترسیم کنند و صدور انقالآ امری بازدارنده تلقی میشود (.خرمشاد و دیگران)31-30 :1390 ،
یکی از مهمتری وجوه و مصادیگ گفتمان مقاومههت در منطقههه رههرآ سههیا ،شههکلگیههری گرونهههای
مقاومت اسالمی است .درادبیات سیاسی نظام سلطه،ازگرونهای مقاومت به عنههوان گرونهههای نیههابتی
جمهوری اسالمی تعبیر میشود .ای در حالی است که گرونهای مقاومت بههه ررههم نقههش حمههایتی و
مستشاری جمهوری اسالمی از نها،واقعیت نای اجتمههاعی و بههومی نسههتند و بهها نیههروی نیههابتی کههه
پدیدهای وابسته است بسیار متفاوتند .مقاومت در منطقههه رههرآ سههیا دارای دو مفهههوم عههام و خههاص
است.مفهوم خاص ن بیشتر معطوف به مساله فلسطی است .به نمی دلیل گرونهای مبارزه فلسههطی
و حزآ اهلل که با اسههرائیل مواجهههه دارنههد را گرونهههای مقاومههت اسههالمی مینامههد.اما مقاومههت در
معنیخاص ن شامل نیرونایی میشود که در مقابل نظام بی المللی سههلطه ایسههتادگی میکننههد.امروزه
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گرونهای مشابه در پاکستان و افغانستان یکی از واقعیتنای اساسی در حسههاستههری منطقههه رانبههردی
دنیاست که معادالت قدرت را متحول کرده اند .در عرا حشد الشعبی که بههه تنهههایی شههامل  63گههروه
متفاوت است ( )Seliktan& Rezaei, 2020: 157مانع ایجاد سلطه مریکا بههر عههرا شههدهاسههت.به
اعتراف تحلیلگران اندیشکدهنای رربی؛ وجود گرونهای متعدد و متکثر مقاومت اسالمی موجههب اقتههدار
منطقهای ایران شده است .برای نمونه اندیشکده شورای روابط خارجی مریکا در پژونش مفصلی شههبکه
نیرونای مقاومت را در محیط امنیتی جمهوری اسالمی تحلیل کرده است) Robinson:2020 (.
مقام معظم رنبری در بیانیه گام دوم انقالآ ،دو موضوع مهم و در عی حال مرتبط را به عنوان نشههانه
عزت ملی در ررآ سیا مطرح کردهاند .ایشان از یکطرف به شکست سیاسههتنای مریکهها در منطقهههی
ررآ سیا و زمی گیرشدن نمکاران خائ نها در منطقه اشاره میکنند و از طرف دیگر گسترش حضههور
قدرتمندانه سیاسی جمهوری اسالمی در ررآ سیا را مورد توجه قرار میدنند «:.صحنهی جهانی ،امههروز
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وجود گرونهای مقاومت از انصاراهلل یم تا جهاد اسالمی در نوار رزه و حشههد الشههعبی در عههرا و

شاند پدیدهنایی است که تحقّگ یافته یا در ستانهی هورنههد :تحهرّپ جدیههد نهضههت بیههداری اسههالمی
براساس الگوی مقاومت در برابر سلطهی مریکا و صهیونیسم؛ شکست سیاستنای مریکهها در منطقهههی
ررآ سیا و زمی گیر شدن نمکههاران خههائ نههها در منطقههه؛ گسههترش حضههور قدرتمندانهههی سیاسههی
جمهوریاسالمی درررآ سیا و بازتاآ وسیع ن درسراسر جهان سلطه)1397/11/22(».
با وقوع جنبش بیداری اسالمی ،ایران ،منطقه ررآ سیا را به عمگ رانبردی جمهوری اسالمی تبههدیل
کرد .ایران با شناخت عمیگ از مناسبات منطقهای و بی المللههی ،برنامههه منسههجمی بههرای ارتقههای عمههگ
رانبردی نرم خود به نوشمند در دستورکار قرار داد .رنبر انقالآ در ای زمینههه میفرماینههد «:خودمههان
را ماده کنیم برا ایفا نقش در پدید وردن نظم جدید؛ کشور را ماده کنیم بههرا اینکههه نقش فرینه
کند ...توجه بکنیم که رفیتها ما و توانای نا ما ،فقط ن چیزنای نیست که ما در داخل داریههم؛ مهها
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در بیرون کشور نم رفیتها مهم داریم؛ طرفداران داریم ،عمههگ رانبههرد داریههم؛ در منطقههه ،در
کشور؛ بعض بهخاطر اسالم ،بعض بهخاطر زبان ،بعض بهخاطر مذنب شیعه؛ اینههها عمههگ رانبههرد
کشور نستند؛ اینها جزو توانای نا ما نستند؛ از نمه ای توانای نا باید استفاده کنیم)1393/6/13 (..
ایران با برنامهنای رانبردی چون حضور مستشاری و حمایت از گرونهای نمسههو توانسههته اسههت ،بهها
ناکام گذاشت مریکا و متحدی منطقهای خود ،عمگ رانبردی خود را گسههترش دنههد««:امروز جبههههی
مقاومت در منسجمتری وضعیّت در چهل سا ِل گذشته است؛ در منطقه و در مراکههزی ح ّتههی فراتههر از
منطقه؛ ای یک واقعیّت است .نقطهی مقابل ،قدرت استکباری است؛ قدرت استکباری مریکا ،قههدرت
فتنهانگیزی و خباثت رژیم صهیونیستی ،از چهل سال پیش به ای طرف بمراتب تنزّل کردهانههد و پههایی
رفتهاند؛ ما ای را در محاسبات خودمان باید لحاظ کنیم)1398/3/14( ».
اقتدار جمهوری اسالمی در ررآ سیا درحالی محقگ شههده کههه طیههف گسههتردهای از اقههدامات بههرای
محدودسازی جمهوری اسالمی در ای منطقه انجام شدهبود .رژیم صهیونیستی و عربستان برای مقابلههه
با قدرت منطقهای ایران از نیچ اقدامی فروگذار نکردهاند .نها با حمایت گسترده رسههانهای منطقهههای و
رربی ،به تصویرسازی منفی ژئوپلتیک از جمهوری اسالمی پرداخته و تالش کردهانههد ایههران را کههانون
ناامنی منطقهای معرفی کنند .در ای میان عربستان در دو عرصه سخت افزاری و نرم افزاری نزینهنههای
بیار فراوانی متقبل شدهاست .با راز جنبش بیداری اسالمی ،موج ن بههه سههرعت یمه را درنوردیههد.
پ

از برکناری عبداهلل صال  ،جنبش انصاراهلل الحوثینا ،مناطگ مختلههف یمه از جملههه را تصههرف

کرد .در چنی شرایطی بود که عربستان اعالم کرد اجازه نخواند داد چهارمی پایتخت عربههی_ په

از

بغداد ،بیروت و دمشگ-به کنترل ایران در ید( )Al-badi, 2017: 202ای کشور با اشههغال بحههری ،
به مقابله با مردم ای کشور پرداخت و طی چهار سال یکی از خههونی تههری و نههابرابرتری حمههالت را
علیه مردم یم به راه اندخت .به عالوه تالشنای گستردهای در سههایر کشههورنای اسههالمی و عربههی
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رربی برای ایجاد توصیف مقابله جویی عربستان با ایههران از اصههطالح جنههگ سههرد اسههالمی اسههتفاده
کردهاند()Hiro,2018: 212
به ررم نزینهنای بسیار سنگی عربستان ،تجربه و عملکرد جمهوری اسههالمی در منطقههه رههرآ سههیا
موجب شده دکتری مقاومت به دکتری نژمون در منطقه تبدیل شود«:امروز در منطقهههی مهها ،منطقهههی
پ ملّتها مقاومت است؛ مقاومههت را نمههه قبههول دارنههد ....جبههههی مقاومههت،
آ سیا ،کلمهی مشتر ِ
رر ِ
امروز یک جبههی قوی است)1398/3/14(».
پ

از نکه دونالد ترامپ جزئیات طرح معامله قرن را اعالم کرد ،انمیت موضوع مقاومههت در مسههاله

فلسطی به خوبی نمایان شد .از سال  1991که موضوع سازش و مذاکره در مساله فلسطی

رههاز شههد

تاکنون دو جریان اصلی در داخل فلسطی و بههه تبههع بیههرون از ن بهها نههم رقابههت کردهانههد .جریههان
نخست به دنبال مذاکره با طرف اسرائیل و حامیان ن بوده و جریان دوم مشی مقاومههت را انتخههاآ
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برای مقابله با گسترش موج بیداری با محوریت انقالآ اسههالمی انجههام دادهاسههت.برخی پژونشههگران

کردهاست.درجریان معامله قرن نه تنها ازطرفههداران فلسهطینی دعههوتی بههه عمههل نیامههد بلکههه معههدود
امتیازاتی که ای جریان در روند توافگ نای قبلی بدست ورده بود را نیز از دسههت داد .در معاملههه
قرن ،کشوری بدون پایتخت ،بدون مرز  ،ارتش و استقالل و حاکمیههت مطههرح شههده اسههت (.نقشههه
شماره یک) کشوری که در محاصره کامل اسرائیل است؛ ای سرنوشت سلطه پذیری ،مههذاکره و نیههز
ترپ مقاومت است.
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نقشه شماره یک) فرایند سلطه بر سرزمی فلسطی
ننگامی که نتیجه تجربه فلسطی در مذاکره با سلطه گران مالحظه شود ،بیانات مقههام معظههم رنبههری
در باره مذاکره با مریکا بهتر ادراپ میشود.دلیل مخالفت مقام معظم رنبری بر عدم مذاکره بهها مریکهها
از یکسو تجربه برجام است و از سوی دیگر شناخت ایشان از مانیت مریکاست و ای دومی ریشههه-
ای طوالنیتر دارد .ایشان در سال  1372در ای رابطه فرموده بودند«:امریکهها میگویههد« :بیاییههد مههذاکره
کنیم ».نمیگوید« :بیایید رابطه برقرار کنههیم ».مههذاکره یعنههی چههه؟ یعنههی ن پیونههدی را کههه جمهههوری
اسالمی قطع کرد و برید و نمان موجب شد که تمام عواطف صههادقانهی ملتهههای دنیهها بههه ایه نظههام
جلب شود ،ای را دو مرتبه برقرار کند) 1372/8/12 (.» .مقام معظم رنبری به ررههم نکههه بارنهها عههدم
تمایل خود را به مذاکره با مریکا بر سر برنامه نسههتهای اعههالم کردهبههود امهها بههرای نکههه حسه نیههت
جمهوری اسالمی در مورد فعالیتنای مسالمت میز نستهای را نشان دند ،مههذاکرات نسههتهای انجههام
شد .وقتی مریکا به ررم نکه ایران بطور کامل به تعهدات خود در برجام عمههل کههرده بههود ،از برجههام
خارج شد ،مقام معظم رنبری در تایید پیشبینینای خود ،بر بیفایده بودن مههذاکره بهها مریکهها تاکیههد
کرده و نرا تجربه بسیار مهمی در حفظ عزت اسالمی و مرز شناسههی بهها دشههمنان در روابههط خههارجی
تعبیر کردند:

256

 )1397/5/22(»...ایشان در بیانیه گام انقالآ به صراحت تاکید کردهانههد «:راهحههل ،زانههو زدن در برابههر
دشم و بوسه زدن بر پنجهی گرگ است»( )1397/11/22
در روند مقاومت در سیاست خارجیجمهوری اسالمی و مذاکره با اروپا نیز نکته مهههم دیگههری قابههل
تحلیل است .در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ،ررآ مجموعهههای نمگه تلقههی مههیشههود کههه
نمواره در مقابل انقالآ اسالمی قرار داشتهاست .تجربه جنگ تحمیلی مؤید ای موضوع است .با ایه
وصف در جریان مذاکرات برجام و بویژه پ

از خروج مریکا از ن ،موضوع اروپا از مریکا تفکیههک

شد.اروپایی با وعده ایجاد سازوکار ویژه مالی موسوم به اینستک

کوشیدند به ررم خههروج مریکهها از

برجام ،ایران نمچنان به تعهدات خود وفادار بماند .مقام معظم رنبههری در بیانیههه گههام دوم انقههالآ در
باره اروپا فرمودهاند « «:امروز ملّت ایران عالوه بر مریکای جنایتکار ،تعههدادی از دولتهههای اروپههایی را
نیز خدعهگر و ریر قابل اعتماد میداند .دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با نههها بهها د ّقههت
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«با ای دولههت ،بهها ایه رژیههم زورگههوی متق ّلههب ،بایههد نشسههت مههذاکره کههرد؟ چههرا مههذاکره کنههیم؟

حفظ کند؛ از ارزشهای انقالبی و ملّی خود ،یک گام نم عقبنشههینی نکنههد؛ از تهدیههدنای پههو نههان
نهراسد؛ و در نمهحال ،عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانههه و مصههلحتجویانه
ل خود را با نان حل کند)1397/11/22 (».
و البتّه از موضع انقالبی ،مشکالت قابل ح ّ
نتیجهگیری
ندف اصلی ای مقاله واکاوی مقاومت به عنههوان گفتمههان اصههلی و رمههز مانههدگاری و تههداوم انقههالآ
اسالمی بود .پردازش فرضیه بر مبنای تحلیل دادهنای مختلفی که بویژه از بیانات مقام معظههم رنبههری،
گرد وری شده بود نشان می دند که نظام بههی المللههی سههلطه دارای مانیههت ،اجههزاء و عناصههر بهههم
پیوستهای است که روابط متقابل و کارکردی نها با یکههدیگر مجموعهههای نسههبتا گسههترده ایجههاد کههرده
است .ای نظام از طریگ رژیمنای بی المللی و ابزارنایی که در اختیار دارد ،نمواره میکوشههد خههود را
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بازتولید کند .در حالی که ای نظام توانسته بود بر رقبای ایدئولوژیک خود مانند نازیسههم و کمونیسههم
 که البته نها نیز جزیی از نظام بودند – رلبه کند ،با پدیدهای با نام انقالآ اسالمی مواجه شههدهاسههت.ای انقالآ طی چهار دنه اخیر در سطوح مختلف سیاسی ،نظههامی ،فرننگههی ،دیملماتیههک ،سههایبری و
اقتصادی تحت فشار نظام بی المللی سلطه بوده است .با ای وصف گفتمان مقاومت باعث شد نه تنههها
ای نظام نوپا حفظ شههود بلکههه مراحههل بالنههدگی خههود را در سههطوح داخلههی و منطقهههای طههی کنههد.
صدوربیانیه گام دوم انقالآ در شرایطی که فشارنای بی المللی علیه جمهوری اسالمی تشههدید شههده،
نشان دنند عبور جمهوری اسالمی از بحرانهای مهمی است که میتوانست حیات و موجودیههت نههرا
به خطر اندازد.جمهوریاسالمی فرایند تکاملی پنجگانهههای کههه مقههام معظههم رنبههری بههرای ن ترسههیم
کرده،بتدریب طی میکند و با طههی مراحهل انقههالآ اسههالمی ،نظههام اسههالمی،دولت اسالمی،کشههور
وجامعهاسالمی در حال شکل دنی به مرحله پنجم یعنی تمدن نوی اسهالمی اسههت .ایه تمههدن دگههر
اصلی و رقیب مهم نظام بی المللی سلطه است .در حقیقت دلیل اصههلی خصههومت و اقههدامات نظههام
سلطه با جمهوری اسالمی ،ارزیابی نها از روند رو به رشههد انقههالآ اسههالمی و پههی ریههزی الگههوی
جدیدی از تمدن است که در ن روابط سلطه جایی ندارد.
گام دوم انقالآ اسالمی ،مرحلهای بر اساس تجربیات چهار دنهای تاریخ انقالآ اسالمی و متکههی بههر
مبانی و اصول بنیادینی چون اصل عزت و کرامت انسانی است .جمهههوری اسههالمی براسههاس گفتمههان
مقاومت در حوزهنای مختلف داخلی و منطقه ای در حال تقویت و نهادینهسازی الگوی خههود اسههت.
اگرچه موفقیت ای الگو تثبیت شده اما نمزمان با تاثیرگذاری ن ،موج فشارنای و اقههدامات علیههه ن
نیز شدت خواند گرفت .به ای دلیل قابل پیشبینی است کههه در ینههده ،روشهههای مقابلههه بهها انقههالآ
اسالمی توسط نظام سلطه تغییر کند اما در عی تداوم یافته و تشدید شود .در چنههی شههرایطی نگونههه
که مقام معظم رنبری در سند باالدستی بیانیه گام دوم ترسیم کردهاند ،گفتمان نمه جانبه مقاومههت کههه

258

خواند بود.
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