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Abstract 

The present article entitled "The Necessity of Active Resistance in the Foreign 

Policy of the Islamic Republic of Iran" is in fact an attempt to explain and prove 

the necessity of continuing the principle of resistance in the foreign policy of the 

Islamic Republic of Iran. "Resistance" is an inherent element of the identity of 

the Islamic Revolution. This concept has been a cause and direction in the 

emergence of the Islamic Revolution and has played a key role in its 

continuation and promotion. The aim of this research is to gain an understanding 

of the status and degree of discourse of governments to the value and degree of 

adherence of governments by searching,focusing, and measuring the coordinates 

of the position of resistance in the value and principled concept of the Islamic 

Revolution Thought . It also tries to examine the reason for the importance of 

resistance And by studying traditional and modern threats, it is necessary to 

identify active resistance as a strategy. In the first part of the article, the 

principles and background of the necessity of a resistance-oriented view in the 
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foreign policy of the Islamic Republic of Iran and the foreign policy discourses 

of the Islamic Republic of Iran from the beginning of the revolution until now 

are discussed In the second part, the threats related to the foreign policy of the 

Islamic Republic of Iran are examined. A case study has also been conducted on 

the FATF as an international regime with internal consequences. It should be 

noted that for data collection and analysis in this study, the library method and 

written documents have been used. 

Keywords: Resistance, Islamic Revolution, Islamic Republic, Security, Foreign 

Policy, FATF 
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 استممی  یمهتور   ختاریی  سیاستت  در فعال بایستگی مقاومت»رو با عنوان  مقاله پیش
دریهت تبیین و اثبات ضرورت تتااو  التم مقاومتت در سیاستت     ، درواقع تمشی «ایران

بخش الینفک هویتت و التول االقتم     « مقاومت» خاریی یمهور  اسممی ایران است.
بخش بوده و  ساز و یهت ست. این مفهو  هم در پایاآمان االقم  اسممی سببا  اسممی

ست کته  ا  آن القش اساسی را باز  کرده است. هاف پژوهش این  هم در استمرار و ارتقا
التولی تفرتر   سنجی یایگاه مقاومتت در پنتاار ارزشتی و     با یستجو و تمرکز و مختصات

ها به آن کسب کنا و در  االقم  اسممی، فهمی از منزلت و دریه پایبنا  گفتماالی دولت
بخش به اهمیت مقاومت با مطالعه تهایاات سنتی و متارن،   االتها، با بررسی علت ضرورت
 و بخش اول مقاله به التول در . شودعنوان یک راهبرد الائم  به بایستگی مقاومت فعال، به

 سیاستت  هتا   ا و گفتمتان .ا.ج ختاریی  سیاستت  در محور مقاومت دیاگاه و وی پیشینه
 ،و در بختش دو   شتاه  کنتون پرداختته   تتا  االقم  باو از ایران اسممی یمهور  خاریی

است. مطالعه مورد  هم  قرار گرفتهبررسی مورد ا .ا.ج خاریی سیاست با تهایاات مرتبط
المللی اما با تبعات داخلی، لورت گرفته استت.   عنوان یک رژیم بین به FATFدر با  الهاد 

پتژوهش از رو    نیت در ا میت تحل هیت هتا و تجز  داده  آور یمع  الز  به ذکر است که برا
 و اسناد مرتو  استفاده شاه است.  ا کتابخااله
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 مقدمه و بیان مساله

صورت مکررر و برا تاکیرد در سر و       را به« مقاومت»در بُعد سیاسی، تاکنون واژه 
گیرر  و مردیریت امرار در ارت را  برا ما یرت و مونودیرت امرار          عالی تصریی  

توان مدعی برود، مقاومرت    که که می تا نایی ای . نیهور  اسالمی ایران شا د بوده
از ا داف کالن و ناودااه ااقالب اسالمی ایران است.  یین امر مونب شده است 

تنهرا برا    که استیرار ارزشی و عینی مفهور مقاومت در مکتب ااقرالب اسرالمی، اره   
گذشت زمان از ا ییت آن کاسته اشود، بلکه با وصف دگرگوای در سراتت امرار   

لل پس از ننگ سرد و  یچنین تغییر ما و  و شکلی مقوله امنیت ااشی از الی بین
ت عات آن دگرگوای،  یچنان در صدر م ال ه بخر  مهیری از اخ نران و نریران     

 کار سیاست تارنی ایران قرار داشته باشد.  اصلی محافمه
در قرآن مجید، بر فعل مقاومت برا تعرابیر  ماانرد اسرتقامت و ایگرتادگی یرا       

یی و پایدار  دربرابر دشینان با عنایت و اییان به امرداد الهری تاکیرد شرده     رویارو
سروره   1آیره  یرا   سوره  ود و 112آیه  یا سوره بقره 250آیه  آیاتی  یچون ؛است

صورت مگتقی  و غیرمگتقی  بره مفهرور مقاومرت اشراره      میتحنه، در قرآن کری  به
 داشته است.

الر ازسو  پیام ر)ص(، ایشان پرس  در روز ا  آغازین دعوت و موعمه به اس
 اناز دعوت و ابالغ پیار وحری، دربرابرر سرسرختی و تهدیردات دشرینان و منکرر      

. (Badshahi & Bukhari, 2013)تاکید قرار دادارد   حقیقت، نهاد و مقاومت را مورد
ایشان از  یان روز ا  آغازین بعثت، مقاومت دربرابر تهدیدات مرت ط با مگلیین 

 ا  اساسری برود کره در بررسری      را مدامر داشتند و مقابله و رفع آاها، یکی از گار
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 & یررید  زاده سیدحگررین) ده کرررد ترروان مشررا ترراریت تحلیلرری صرردر اسررالر مرری
 11از سال . (Yazdi, Sharifzadeh, & Mohammadjavad, 2016) (1395, زاده شریف
قیر  یعنی دوران تلفا، تفکر و پیروان تشیع پیوسته و از  یه لحرا     جر  35تا 

یرده ترود، پایردار     فشار قرار داشتند اما به علت مقاومت و اسرتوار  در عق  تحت
بویه کره شریعه بودارد، تشریع      که در دوران سالطین آل آاها به اتیجه رسید )تا نایی

کگب قدرت کرد  یا از اوایل قرن د    جر  و ظهور صفویان، که مرذ ب شریعه   
, ط اط رایی )اسرت(    ای، این روارد بره قروت ترود براقی     رسییت یافت تا قرن کنو

1360) (Tabatabai, 1981) .   اهلل )سرالر  در ادامه و در رویکرد عیلری امامران شریعه 
توری . بارزترین آاهرا در   انیعین(    به برنگتنی ضرورت مقاومت برمی علیه 

 (م هرر  ) امر مقاومت، قیار امار حگین )ع( دربرابر نییع شداید روزگار تود بود
(Motahhari). 

توری ، که امرر دفراع از    در تفاسیر فقهی از مقاومت ، به ضرورت نهاد برمی
دین اسالر و حری  و حدود مگلیااان و  یچنین مقاومت دربرابر تهدیدات، اوعی 

روایات، نهاد گیر  از قرآن و  از وان ات به شیار آمده است. بر این اساس با بهره
سرت کره مگرلیااان امرر دفراع را      ا  گیرد. نهاد دفاعی، نهراد   ابتدایی صورت می

دربرابر  جرور دشرین و بررا  حفرح و حراسرت از سررحدات اسرالمی، تحقر          
 این قضریه بررا  حکومرت اسرالمی ترا     .(Varaei, 2010) (1389, ورعی)بخشند  می

گیرر    توان یکی از دستاورد ا  ااقالب اسرالمی را، شرکل   نایی مه  است که می
 .(Amin Fard, 2019) (1398, فرد امین)دااگت « فقه مقاومت»

 های تحقیق اهداف و پرسش

در سیاست تارنی نیهور  اسالمی « مقاومت» دف کلی ما، ابتدا اث ات ونوب 
ایران پیرو اادیشه ااقالب اسالمی، سپس لیور تداور آن به شکل فعرال برا واکراو     

 -سیاسری   را   چرال   ست که؛چها  تهدیدات است. پرس  ما در این پژو   این
« مقاومرت » شرود  می باعث اش تارنی سیاست و ایران اسالمی نیهور  در امنیتی

 کره  دارارد  را ایرن  ظرفیرت  براانیری،  چرال   موضروعات  آن آیا ؟کند پیدا ضرورت
 شود؟ دا ال امار توسط و گیرد شکل «فعال مقاومت» سیاست



 1400بهار  ♦ 98شماره  ♦ 30سال  ♦      42

 پیشینه تحقیق

، بره  «ابعراد اسرتراتژیم مقاومرت مردمری    » شران،   آکرمان و رودال در مقاله مشترک
پردازارد کره مقاومرت بره نهرت تعیرین        الیللری مری   بررسی شرایط داتلی و برین 

یافتره مقاومرت،     را  سرازمان    گرته سراوشت و ر ایی از سل ه، توسرط مرردر و   
 1923کاران آلیاای در دره رو ر در  صورت گرفته است. مقاومت کارگران و معدن

و بعد از ننگ نهاای اول درمقابل حیالت سربازان بلژیکی و فرااگرو ، ر  رر    
از  ی رای  مردر  ند دربرابر استعیار اانلگتان توسط گااد  و مروارد دینرر، ایواره   

. (Ackerman & Rodal, 2008)محرور در ایرن مقالره اسرت      مرت  را  مقاو  حرکرت 
 را  معردن کاارادایی در     امپریالیگ  و مقاومت؛ شررکت » گوردون و وبر در مقاله 

دار  و مفا ییی ماانرد اا اشرت و    با تشریح من   و سیگت  سرمایه« آمریکا  التین
تارنی برا تونره بره من ر        ا  د ند که چ ور کیپاای سلب مالکیت، توضیح می

 رایی کره در نوامرع آمریکرا  الترین پدیرد آوردارد،          ا و تخریب فوق، با آسیب
مون ات مقاومت کارگر  در شیلی و کلی یا و در کل دربرابر استعیار ترارنی را  

زاد  مرشرد  در تالیفات داتلی، ارور  و  . (Gordon & Webber, 2008) ایجاد کرداد
 اادیشه در اسالمی ااقالب فرارو  تارنی سیاسی  ا  چال »در مقاله تود با اار 

 را  سیاسری و ترارنی     سریب آ را و   با تاکید بر شناسایی چال « تیینی)ره( امار
که بنا برر  کنند  رو  ااقالب و با استفاده از امریه بحران اسپریننی، استدالل می پی 

 & اور ) کننده ااقالب مقاومت کرد  ا  تضعیف امر امار )ره( باید دربرابر چال 
غفرار   شرجین و علیریاده در    .(Nouri & Morshedizad, 2018) (1397, مرشدییاد

 سیاسری  اادیشره  در اسرالمی  بیردار   اساسری   را   مؤلفه» ا  دینر با عنوان  مقاله
معتقداد که امار تیینری )ره( برر اسراس درک فراگیرر     « تیینی )ره(  حضرت امار

دااگرتند، از حروزه و    تود که ااقالب اسالمی را محصور در چارچوب ایرران ایری  
 را  مقاومرت در حروزه     شدن  گته توا ند که درنهت تحق  و فعال دااشناه می

که نیء اصول ااقالب اسرالمی در   ا  اصیل ااقالب اسالمی ) چارچوبالیلل،  بین
 Hashjin) (1390, علیریاده  &  شجین) سیاست تارنی     گتند( را ت یین کنند

& Alizadeh, 2011). 
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 چارچوب مفهومی

الیللی  یراه با یم انراه از براال بره     در حوزه ساتتار  و کالن، اگر حاکییت بین
   ژموایرم را بازتولیرد کنرد، در مقرابل ،     پایین باشد و ام  موردامر یم سیگرت 

کننرده دارد، شرکل    سیاست مقاومت که اغلب تصوصیت پایین به براال و دگرگرون  
گیرد. این شکل از سیاست) مقاومت( ترا  یرین اواترر توسرط نریران اصرلی        می

کرردن آن از دسرتور کرار     شرد و سرعی در ترار     الیلل اادیده گرفته می روابط بین
پرردازان و اادیشریندان    وضوع مورد تاکید و کراوش برتری امریره   داشتند اما این م

 ا را باید در انراه   ترین تاکید ا و تحلیل علور سیاسی قرار گرفت. یکی از مشتاقااه
  مارک روپرت بر دوگااه حکیراای/ مقاومت نگتجو کررد؛ او برا تیرکری برر آرا    

و تشکیل یرم  گرامشی، تصویر  از تقگی  نهان براساس من   حکیراای نهاای 
برار، رابررت    امرا بررا  اولرین   . (Maiguashca, 2003) بلوک تاریخی نهاای ارایه داد

کاکس بود که از مفهور موردامر گرامشری دربراره مقاومرت بررا  م العره روابرط       
مخالفران  . (Stephen, 2011) سراز  بهرره بررد    الیلل و ایگتادگی دربرابر نهراای  بین

کنند که پروژه حکیراای نهاای درراستا  تگلط سیاسرت   ساز  استدالل می نهاای
بررد و بره ط قرات     ست و شااس وقروع آن را براال مری   ا  و اقتصاد  ژموایم نهاای

 را  مقاومرت در    کند. نن   الیللی ظل  می مگتضعف شیال و ننوب سیاسی بین
 اارد  استدالل به مخالفت با حکیراای نهاای پرداتتهسراسر نهان با این رویکرد و 

(Müller, 2005) . گیرر یرم مکرااییر حکیرااری      در حاکییت نهاای، ایرو  تصیی
 ا  ملری و اکثریرت فعرال داتلری آاهرا       تیایل دولت ،ست. در این شرایطا  نهاای
 دستورات حاکییرت نهراای کره موردپگرند واقرع اشرده، مقاومرت اسرت         دربرابر

(KOMEsAR, POIARES PESSOA MADURO, Wagner, SHAFFER, & 

BAKARDJIEVA-ENGELBREKT, 2014). 
 دوق  ری  فضرا   پیوست، وقوع به 1357 در ایران اسالمی ااقالب که زماای در

 کشرور ا   بیشتر و بود حاک  تاورمیااه من قه و الیللی بین عرصه بر سرد ننگ و
 ااقرالب . داشرتند  تعلر   غرب یا شرق ایدیولوژیکی  ا  بلوک از یکی به من قه این

 حروزه  در که اهاد بنا را ساتتار  و اصول( ره)تیینی امار ر  ر  به ایران اسالمی
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.  داد قررار  غررب  و شررق  متداول قدرت  ا  ق ب ورا  را ایران تارنی، سیاست
 افری  اصرل -2ااقرالب  صردور  اصرل -1: برشریرد  گواره  ایرن  توان می را اصول این
 در دتالرت  عدر و متقابل احترار اصل-4مگلیااان و اسالر تیامیت از دفاع-3سل ه
 کیم-7غربی اه و شرقی اه اصل-6مملور از دفاع و ظل  افی اصل-5دینران امور
 روابرط -9اسرالمی  امرت  وحدت-8 (مقاومت)بخ  ر ایی  ا  نن   از حیایت و

 سیاسرت  اصرلی   را   ستون. (Salehzadeh, 2013) ااگاای و اسالمی اصول بر م تنی
 ضرد  امپریالیگرتی،  ضرد  گرایری،  غررب  ضرد  گرایری،  شیعه    شامل ایران تارنی

کره برا    معتقدارد  محققران . اسرت  محرور  مقاومت رویکرد از حیایت و صهیوایگتی
 دلیرل مااردگار  و ا ییرت ایرن اصرول،       ا از ااقالب اسالمی، ونود گذشت د ه

 اسررت مقاومررت برروده  و اسررتثناگرایی سرراز ، بررومی تودکفررایی، بررر تاکیررد
(Golmohammadi, 2019). 

 گذار  کالن   ، مقاومت اق  محور  داشته است. تدوین در حوزه سیاست
توسرط مجیرع    « 1404 افر   در ایران اسالمی نیهور  ااداز چش »  را  رد  سند

 کلری   را   سیاسرت  که سند این. است تشخیص مصلحت امار، گویا   یین اکته
 بره  کنرد،  مری  مشرخص  ااقرالب  ر  رر   ازسو  ابالغیه ذیل را، ابعاد  یه در امار

 براامه به مربو  46 تا 41 بند ا  در». دارد ا  ویژه اناه تارنی روابط و سیاست
 روابرط  و سیاسری  مناسر ات  بره  مربرو   امور به سند، این در مندر  توسعه چهارر
 چندناا ره،  یرا  دو  را    یکار  گگترش مااند موارد  ؛است کرده اشاره تارنی
 ر رایی  برا  تالش تارنی، روابط در متجاوزکارااه اقدار و توا ی افیون با مقابله
« الیلرل  برین  روابرط  سراتتار  اصال  برا  تالش بیناانان، امامی حضور از من قه

 ",امرار  کلری   را   سیاسرت  تصروص  در تشرخیص  مجیع مصوبات مجیوعه")
1382) ("A Set Of  Resolutions Of The Recognitions Assembly Regarding The 

General  Policies Of The system," 2003) کرالن  ا رداف  از مهیری  من رع  سند این 
 اسراس  برر  باید تارنی سیاست پیش رد در کشور دیپلیاسی دستناه که است امار

 کند. حرکت آن چارچوب
 ررا  علیرری  رر ، معنررا  مقاومررت ناینرراه ترراص تررود را   در سررایر حرروزه
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شود کره از آغراز ) یرا     عنوان ایرویی تعریف می داراست.در قوااین فیییم، مقاومت به
از یرم آسرتااه مشرخص،     ادامه( یم نریان یا شروع مجدد یا شردت گررفتن فراترر   

. در معنرایی دینرر،   (Butler, Mecheril, & Brenningmeyer, 2017)کنرد   نلوگیر  می
شرود کره بره قصرد      کند که مقاومت به اقدامی گفتره مری   روت لِج چنین استدالل می

برا روابرط    رقابت، به چال  کشیدن یا حفح یم موقعیت و شرایط تاصی در ارت ا 
اوعی، شکلی از منازعه اسرت. در   انتیاعی، فرایند ا و اهاد ا ) موسگات( باشد و به

 ا  م العاتی ماانرد امپریالیگر  یرا ضداسرتعیار ، مقاومرت را       برتی دینر از حوزه
مترادف  ر عیلی تواه فرد  یا نیعی، تشن یا قااوای، پنهان یرا آشرکار کره رویره     

سرررتوردگی یررا چالشرری دربرابررر اقرر  اسررتعیار   مخررالف، ااتقرراد ،  یررراه بررا 
و در حروزه انتیراعی، بخشری از     . از سویی دینرر (Vinthagen, 2007)دااند  دارد،می
 ررا، اسررو   ررا  چنررد د رره گذشررته اسومارکگیگررت  ررا  مقاومررت از بررسرری امریرره

 ا و پگاساتتارگرایان در کشیک  با قردرت پدیرد آمرد.     مدرن  ا، پگت گرامشیگت
 را را درمقابرل    ازامر این مکاتب، تسور  مقاومت تالش دارد تا مخالفت برتی گروه

ا  که ایدیولوژ  نریان اصلی حاک  است، توضریح د رد    هاهاد ا  انتیاعی و حوز
(Abowitz, 2000)     آاها عل  سیاست را در امرر  ردایت و تاثیرگرذار  دارا  ا ییرت .

دااند و معتقداد که این مه  در کنار منافع و عالی ، میکن است بره تغییرر    فراوان می
کننرد، بینجامرد.    د ند یا کنترل مری  س مردر از تغییر کار  که ااجار میادراک و احگا

توان به دو گواه منفعالاه و فعاالاه تقگی  کرد؛ در  پیرو  یین موضوع، مقاومت را می
بررد ترا  ردف و عالیر       مقاومت منفعالاه که تشخیص آن سخت است و زمران مری  
کره تغییرر    کنند اما زمراای  کشف شواد، میکن است بخشی از نامعه از تغییر حیایت

گیررد. امرا در    شود، مقاومت    راگ واقعیت به تود مری  به مرحله وقوع ایدیم می
کنرد )ال تره    تر می تر است و  یین مقابله را آسان مقاومت فعال، فضا آشکارتر و علنی

توااد از یم مقاومرت فعرال در یرم     عکس این    ونود دارد. یعنی یم بازینر می
 .(Lientz & Rea, 2004)شده در نهت ا داف  بهره ب رد(  یت شناتتهفضا  به رسی

 روش تحقیق

شده در این پژو  ، روش تحقی    ا  م ر  سوالبرا  حصول اتیجه و  پاست به 
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 ا  علیی و ادبیات پژو   پیشینی و بررسری مترون    آور  داده صورت نیع ما به
صرورت چراپی و    پژو شی مونود در قالب کتب و مقاالت منتشرشده بره  –علیی 

شرناتت گگرتره    اینتراتی توا د بود. م العه ادبیات پژو   پیشرینی ابتردا بررا    
شده، صورت توا د گرفرت   یعنی مقاومت( در تحقیقات ااجارمقاله ) مفهور اصلی

 را   گیرد. در امتداد بحث، گرردآور  داده  و سپس ا ییت آن مورد سنج  قرار می
کند ترا متغیر را  مررت ط برا موضروع را       از متون علیی و توصیفی، به ما کیم می

ضرورت مقاومت به در اینجا، بحث گذار از ضوع )شناسایی و برا  اث ات طر  مو
بنررد  و تحلیررل کنرری . حاصررل  ررر دو، در بخرر   مقاومررت فعررال( آاهررا را دسررته

 بند  اهایی توا د رسید.   گیر  مقاله به نیع اتیجه

 های تحقیق یافته

 -سیاسری   را   چرال   طور که مگتحضرید سواالت تحقی  این بود که، چره   یان
«  مقاومت»  شود می باعث اش تارنی سیاست و ایران اسالمی نیهور  در امنیتی

 کره  دارارد  را ایرن  ظرفیرت  براانیری،  چرال   موضروعات  آن آیا ؟کند پیدا ضرورت
در پاست باید گفرت   شود؟ دا ال امار توسط و گیرد شکل «فعال مقاومت »سیاست
 تهدیردات  -1:شرواد  مری  تفکیرم  دسرته  دو به ایران علیه تهدیدات طورکلی که، به
 ترکی ری   را   ننگ پیراموای، ث اتی بی قوا، موازاه توردن بر   مااند( تارنی)افقی
 منمرور  بره  تحریکرات  تروریگر ،  شرامل  کره ( داتلری ) عیود  تهدیدات-2 ...  و

 .شود می....  و FATFالیللی مااند  بین  ا  رژی  تاثیرات قومی، طل ی ندایی

 :ج.ا.ا خارجی سیاست با مرتبط تهدیدات بررسی .1

 و کشرور ا   یره  برا  ارت را   در امنیرت  موضوع و م حث» که است معتقد بوزان بر 
 کره . ترارنی  و داتلری  سر ح  شرود؛  مری  شامل را س ح دو سیاسی،  ا  مونودیت
 سرازگار  و  یا نرگ   ر   برا  یرا  و کننرد  عیل    از مگتقل س و  این است میکن
 تهدیردات  تروان  مری  منمر یم از. »(Gharayagh Zandi, 2008) (1387, زاد )« باشند
( افقری )سراتتار   و( عیود )کارگیار  س ح دو در را ایران اسالمی نیهور  علیه
 عیرود ،  اصر ال   بره  تهدیرد  و داتلری  بُعد در و طرفی از. کرد بخ  و بند  دسته
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 سریت  در و شرود  مری  تهدیرد  طل ران  تجییره  نااب از ایران فیییکی و ارضی تیامیت
 امرار  در( حرال  و درگذشرته )مگرلط   را   ایردیولوژ   و رویکرد را  تعرار   دینر،
 ااقرالب  ما یرت  و رویکررد  برا  کیوایگر   یرا  لی رالیگر   سکوالریگ ، مااند الیلل بین

 ایران اینکه مضافاً. است کشیده چال  به ایی تارنی و افقی س ح در را آن اسالمی،
 برا  ارت را   در عیرود   و افقری  تهدیرد  سر ح  دو  ر که(  گت و) بوده باور این بر

 .(Firoozabadi, 2009) (1388, فیروزآباد )«  گتند تارنی و بیروای  ا  قدرت

 تروریسم:. 1-2

 مگراله،  ایرن   رچنرد . کررد  تعریرف  مختلفی زوایا  از توان می را تروریگ  پدیده
 از. ترورد  مری  چشر   به زیاد  ابهامات و اتتالفات آن، تعاریف در و است متاتر
 بررا   تشروات  از یافتره  سرازمان  اسرتفاده » از ستا  ع ارت تروریگ  سیاسی زاویه
 تعریرف  در یرا  «.سیاسری  ا رداف  برا  شان،  ا  دارایی یا غیرامامی افراد به حیله

 تشروات  برا  و دارد شررارت  بر داللت تود، متداول کاربرد در تروریگ » دینر ،
 شررع  برپایره  و ایرران  در. (Kamal, 2008) «اسرت  شده عجین رحیی بی و قاعده بی

 برا  م راب  ». اسرت  شرده  گرفتره  درامر قوااینی تروریگتی اقدامات دربرابر مقدس،
 عنروان  مصرداق  تروریگتی اعیال ایران، اسالمی نیهور  کیفر  و قضایی سیگت 

 محاربره  ،اسرالمی  مجرازات  قرااون  برا  برابرر . ... است شده گرفته امر در« محاربه»
 بره   رکس: که شده ذکر آن 183 بند در. است شده بینی پی  آن مجازات و تعریف
 مخترل  و سرلب  را مردر امنیت و آزاد  و کند اتتیار سال  وحشت و رعب قصد
 .(Qasemi, 2016)« است داده گگترش را فگاد و تداست دشین کند،
 امرا  متفاوتنرد  ظرا ر  در کره  است موانه تروریگ  از مختلفی اشکال با ایران»

 -1. دارارد  پوشراای     اص ال  به و  گتند اشتراکاتی دارا  یکدینر با درحقیقت
 غیردولتی یا دولتی امامی، یا انتیاعی سیاسی، سازمان یم) یافته سازمان تروریگ 
 سرازمان . دارد تود مخالفان فیییکی حذف در سعی گوااگون دالیل به بنا که است

 علیره  یافتره  سرازمان  تروریگرتی   ا  سازمان ترین مه  از -منافقین -تل  مجا دین
 تروریگر   -3موادمخردر  قاچراق  برا  مررت ط  تروریگ  -2.(شواد می محگوب ایران
 یرم  تشکیل درنهت گروه آن با مرت ط افراد آن در که تشوات از شکلی) گرا ملی
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 اقردار  کردستان، دموکرات حیب مااند مذ  ی و قومی  ا  گرای  با مگتقل دولت
 مردرن  تروریگر   -5( سرلفی  و تکفیر   ا  گروه) بنیادگرا تروریگ  -4.( کنند می
 -ااگراای  فر نرگ  بیشتر  رچه تخریب منمور به ار تروریگ  از شاته این بگیار )

 .(Qasemi, 2016) «(دااند می غیره و ماد 

 طلبی: تجزیه. 1-3

 ؛دارارد  سرکنی  مرز را  و کشرور  حاشریه  در  را  اقلیرت  و  ا قومیت عیده ایران، در
 میران  این در و باشد طلب تجییه  ا  گروه فعالیت برا  محلی توااد می که مناطقی
 کرارگیر   بره  برا  و کشرور  ااگاای ایرو  از بخشی کارگیر  به با طلب تجییه نریان
 ،(شرواد  مری  کشرور  وارد قاچراق  سرال   صرورت  به عیدتا که) امامی سخت ابیار
 اکثرر . قرارد رد  موردتهدیرد  را کشور ارضی تیامیت و ملی امنیت مگتقییا توااد می
 ایاینردگی  ادعرا   برا  و ند گرت  طلرب  تجییره  ایران، در فعال تروریگتی  ا  گروه

 در و مرز را  در غال را   ا گروه این. کنند می دا ال را شدن مگتقل تود، مردر ازطرف
 کیترر  منراط   مناط ، این. زاند می عیلیات به دست کشور، مه   ا  اقلیت ایدیکی
  ر   تصوصی بخ  و دولت ال ته و  گتند مرکی   ا  استان به اگ ت یافته توسعه
  را   اانیریه  برا   را  گرروه  ایرن  کنرار  در. نیراد  می اادیده را مناط  این نهت بدین
 میران  در.  گرتند  فعرال     دینر چندگااه ا داف با  ایی طیف قومی، طل ااه تجییه
 برا  کره  گرر ،  سلفی مشی با بنیادگرا  ا  گروه( عراق و ایران مرز)کرداشین مناط 

 حضرور  ند، گرت  ارت ا  در القاعده مااند تروریگتی تر فعال و تر بیرگ  ا  نیاعت
 تررین  شرده  شرناتته ( ک ک پ) کردسرتان  کارگیاران حیب مناط ،  یین در. داراد
 کنرار  در. است فعال سوریه و عراق ترکیه، ایران، در که است کرد گرا  چپ گروه
 آزاد حیررات حرریب اررار برره ک ک پ از ا  شرراته ،ترکیرره و ایررران مقامررات ایررن،

 در. اسرت  معتقرد  فردرال  سیگرت   یرم  به که دااند می فعال    را( پژاک)کردستان
 مررز  در کره  اسرت  ننرداهلل  گرروه  تروریگرتی،  گروه ترین فعال ایران، شرق ننوب
 بعد ال ته) کند می عیلیات به اقدار افغااگتان و پاکگتان ،(بلوچگتان و سیگتان)ایران
 العردل  نری   گرروه  قالرب  در ننرداهلل  ،88 سرال  در فرقه این فرمااده دستنیر  از

 ایرو را   تروریگرتی،  و چریکی  ا  تاکتیم با گروه این( . شد سازمااد ی مجدد
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(. تاسروکی  حادثه مثال برا )د ند می قرار  دف را مرز در ساکن نیعیت و امامی
 عرو   در) د رد  ایری  قرار محور را مذ  ی مگسله  یچ گروه، این ادعا  رغ  علی
 ایاد را   از سرنت،  ا رل  از پیررو   برا  امرا (  است بلوچ حقوق از حیایت مدعی
 و القاعرده  با عیلکرد در باال، تشوات کاربرد علت به فرقه این. برد می بهره مذ  ی
 و مگرلح   را   گروه دینر از. (A. M. Tabatabai, 2018) دارد  ایی مشابهت داع 

 اشراره  گرا عرب  ا  نن   به توان می طل ی ندایی و قومی زمینه پی  با تروریگتی
 کره  طلب ندایی گروه یم ،(االحواز)عرب توزستان احیا  حیب یا نن   ». کرد
 لریکس،  ویکری  توسرط  منتشرشده اطالعات بر بنا و  گت    امامی شاته دارا 
 و دارارد  کویت سنت ا ل با توبی روابط گروه این. است مگتقر کااادا در آاها دفتر
 گرروه،  ایرن . آوردارد  رو  مگلحااه اقدار به آزاد، عربی نامعه تشکیل  دف برا 

 2013 و 2012  را   سرال  در و توزستان در گاز و افت ااتقال ت و  به حیالتی
 – آبرادان  لولره  ترط  گرذار   بیرب  طرر   آاهرا،  تررین  مه  از یکی که داداد ترتیب
. (office, 2018) «شرد  تنثری  پاسداران سپاه توسط که بود 2013 اوام ر در ما شهر
 ع رارت  بره . اسرت  ردهترو  پیوارد  امامی عیلیاتی  ا  شاته با طل ی ندایی مگسله
 ایرن  بره  پرا  سیاسری  مخالفرت  و اعتراضری  رویکرد با ابتدا  ا گروه این اغلب دینر
 بیشرتر   را   بررسری  برا . کردارد  مگرلح  را تود تابعین مرور، به اما گذاشتند عرصه

 و باشرد  تروریگر   سرکه  دینر رو  توااد می ا ، فرقه طل ی تجییه که شد مشخص
 . کند ا داف  به دستیابی برا  تشوات کارگیر   به  اقدار آن  یااند

 :المللی بین های رژیم .1-4

 برار  اولرین  راگری  نران  ».داشو می شناتته مختلفی تعاریف الیللی با بین  ا  رژی 
 کراسنر به مربو  تر برنگته تعریف اما. کرد م ر  1975 سال در را  ا رژی  مفهور
 و قروااین   نجار را،  صرریح،  و آور الیار اصول از ا  مجیوعه است؛ معتقد که است
 من قره  یرم  در برازینران  ااتمرارات   ینراشردن  پیرامرون  گیر  تصیی   ا  روش
 تحلیرل  برر  متکری  الیللری  برین  رژیر   تسرور  . اامنرد  مری  الیللی بین رژی  را تاص

 عنروان  بره  اره  یرا  سیگت  ساتتار عنوان به اه رژی ، تعریف دا ال به و است سیگتیی
 شده داده توسعه گرایی اوواقع توسط رویکرد این .است الیللی بین  ا  سازمان ذیل
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 شان منافع و  ا دولت چرا که ااد سوال این به پاست دا ال به رژی  تحلیلنران. است
 سیگرت   در ترن   و ااسرازگار   نرا   بره  مگراعی  تشرریم  و  یکرار   به تیایل

 اگر تا   را   چرارچوب   ردف،  این به دستیابی برا  و داراد محور دولت آاارشیم
 مشرخص  را  یکرار   از مشخصی مییان و تعریف اتتالفات کنترل برا  را داییی
 و الیللری  برین  آاارشی محیط پذیرش ضین  ا رژی . (Yoshimatsu, 1991)« کنند می
 ترالش  کره   گرتند  انرشی درواقع ساز، سراوشت بازینران عنوان به  ا دولت اق 
 بره  آور الریار  و مردون  چرارچوب  یرم  ذیل را منافع قرابت و  یکار  فضا  دارد
 و اساسری  موضوع  ر در  ا رژی  که کنند می استدالل  اپکینی و پوچاال «.ب رد پی 
 رفترار  در منرد   قاعرده  و ترتیرب   رکجا...  داراد ونود الیلل بین روابط در بنیاد 
 یرا  قاعده) این علت بیان برا  قوااینی یا  نجار اصول، از برتی باید باشد، مونود
 از ا  مجیوعره   را  رژیر  » .(Haggard & Simmons, 1987) باشرد  داشته ونود( ام 

 ا رداف  و تواسرت  و  ا دغدغه آن مونب به که گیر  تصیی  رویه قواعد، اصول،
 کلیره . داشو می تعریف ،کند می پیدا تالقی تاص، چال  و مگاله یم در بازینران
 برا  م راب  . دارارد  را رژیر   یرم  حک  غیره، و  ا عهداامه  ا، کنوااگیون معا دات،
 و شرود  مری  م ر  ا دافی با راب ه در داردکه اصولی رژی   ر -1 ذیل؛ بند  تقگی 
 را آن بخر   تررین  مهر   الیللری،  بین رژی   ر  دف مق ع  یین در. گیرد می شکل
  را  اُررر  -2. تورارد  می چش  به رژی   ر مقدمه در ا داف و اصول. شود می شامل

 -3.دارارد  ترود   یرراه  را الریار  اروعی  و کننرد  می تعیین را رفتار ا که ( ا نجار)
 دوتت ماشین ش یه اص ال  به. )شواد می م ر (  ا ماده) مفاد قالب به که  ا اق 
 امرارت؛  سرازوکار ا   و  ا مکااییر براساس گیر  تصیی  -4.(کنند می عیل لوال و

 بگیار  ا رژی  در بودن محرمااه و شفافیت اصل. )شود می ااجار شفافیت و بازرسی
 تواستار غربی  ا  طرف اما است بودن محرمااه تواستار  یواره ایران.  گتند مه 

 (1381, عگرنرتاای )«  گرتند ( اعضرا  دسرترس  در اطالعات قرارگرفتن) شفافیت
(Asgarkhani, 2002). 
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 المللی های بین چارچوب رژیم .1شکل 

 
. اسرت « 1نهراای  حکیرااری » مقولره   را،  رژیر   اعیرال  ا رداف  تررین  مهر   از یکی
. است چندپارگی و تلفی  درزمینه قدرت موقعیت تغییر تواستار نهاای حکیراای»

 تغییررات  آن در که کند، می توصیف فراگیر گرای  یم عنوان به را رواد این روزِاا،
  یره  در کنتررل   را   مکااییر مکان و قدرت و اقتدار وضعیت و موقعیت در عیده
 پیوسرته  وقوع به انتیاعی سیگت  و اقتصاد در که تغییراتی. گیرد می صورت  ا قاره
 عنروان  بره  را نهراای  حاکییرت  روزارا . آشکاراد سیاسی، سیگت  در اادازه  یان به
 سرازمان  ترا  ترااواده  از -کنرد  مری  تعریرف « سر و   تیرامی  در حکومرت  سیگت »

 اترایج  شواد می تعقیب کنترل اعیال طری  از که ا دافی آن واس ه به که -الیللی بین
 توصیف گواه این را نهاای حاکییت کاکس یا. (Weiss, 2000)« دارد پی در فراملی
 مردیریت  بررا  ( ا  من قره  یا) نهاای س ح در که  ایی رویه و رواد ا » که کند می
 .(Thérien & Pouliot, 2017)« داراد ونود اقتصاد  و انتیاعی سیاسی، امور
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 حکمرانی جهانی. 2شکل 

 FATFالمللی  مطالعه موردی: تهدید رژیم بین .1-4-1

 اشگرتی  طی ،2018 فوریه 23 تا 21 در FATF اهاد عیومی مجیع گیارش با م اب 
 ایرران  نیلره  از مختلرف  موضروعات  برا  راب ره  در و پاریس در FATF اعضا  که

 موضروع  در اقرص  بره  رسریدگی  بررا   ایرران  اقردامات  برر  امارت ،کرداد برگیار
1AML/CFT  اهاد 2016 ژوین شد. در بحث اشگت این در FATF سیاسری  اراده از 

 تامین و پولشویی با مقابله حوزه در اواقص رفع برا (  دولت طورتاص، به) ایران
 ذکرشرده،  طرر   انررا   در فنری   را   کیرم  یافتن برا  تصیی  و تروریگ  مالی

 ماانرد ) اسرت  برداشرته  را مررت ط   را   گرار  ایرران  اینکره  بره  باتونه. کرد استق ال

ACTION PLAN – ترامین  و پولشویی با م ارزه داتلی قوااین اصال  و اقدار براامه 
 ایرران  علیره  ترود  تردابیر  تعلیر   به تصیی  2017 اوام ر در FATF) تروریگ  مالی
 قروااین  اصرال   ارویس  پری   و مرالی  اظهرار  رژی  یم ایران ،ماه  یان در. گرفت

AML/CFT  ااجرار   را   گیینه ایران عیلی اقدار براامه در ونود این با. داد ارایه را 
 ؛د رد  ااجرار  بایرد  طورکامرل  بره  ایرران  کره  اقداماتی. است مااده باقی زیاد  اشده
براساس تعریف مردامر  تروریگ  ) مالی تامین برا  کافی مجازات تعیین -1:»شامل
 بره  دادن پایران  درصدد که مشخص،  ا  گروه معافیت حذف ازنیله (،FATFاهاد 
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 و  ا  مقاومت مررت ط برا ایرران(     یان گروه گتند ) تارنی (دول) توسط اشغال
 شناسرایی -FATF 2) انراه  از) اژادپرستااه و  استعیار  ا  سیاست حذف  یچنین

 -3 امنیرت  شرورا    ا  ق عنامه درراستا   ا تروریگت  ا  دارایی مگدودکردن و
-4( افرراد  برا  )درارت ا  1CDD یا امارت و مراق ت رژی  انرا  از اطیینان حصول
 suspicious transaction ارسرال  بره  ایراز  و مرالی  اطالعرات  واحد استقالل تضیین

report- STRs  دادن شرر   -5 مرالی   را   ترراکن  ( مشکوک  ا  تراکن  )گیارش 
 مرالی  تدمات د ندگان ارایه با ارت ا  در آن برا  انرایی ضیاات و شناسایی احوه

 دادن توضریح  تروریگر  و  مرالی  ترامین  و پرالرمو  کنوااگریون  تصویب -6 غیرمجاز
 مرالی  موسگرات  اینکره  تضریین  -7 دوناا ره  حقروقی  کیم ارایه توااایی پیرامون
 تعیرین  -8 کننرد  تایید الکتروایکی ااتقال صورت به را افعان ذ  و موسس اطالعات
 -9و تروریگرتی  ترامین  نررای   بره  مربرو   متخلفران  مجرازات  برا  تر وسیع دامنه

 و امروال  مصرادره  بررا   مناسرب   را   رویه و قوااین از تضیین و اطیینان حصول
 .(FATF/OECD, 2019)« مربوطه ارزش

 م حرث  با آن تسوریم اا  اق و FATFموضوع الیامات  بیشتر  رچه بررسی با
 مرالی،  اطالعرات  کگرب  کره  شروی   مری  موضوع این متونه« الیللی بین  ا  رژی »

 پیشر رد  بررا   وابگرته  و مگتقل  ا  مجیوعه توسط آن ارزیابی و اهاد  و سیاسی
 شررایط  بره  باتونره . دارد قررار  اولویرت  در و اسرت  ضررور    FATF اهاد ا داف
 مااند مثال برا ) اطالعات این ترو  گگترده،   ا تحری  اعیال و کشور حگاس

CDD در اینکره  مضرافا  و داشرت  توا رد  چندگااه یا دو استفاده( مگتیر امارت و 
 اعضرا  دردسرترس ) دارارد  مردامر  را اطالعرات  شرفافیت   را  غربری   ا، رژی  بحث

. آاهاسرت  برودن  محرمااره  تواستار ایران اسالمی نیهور  که درحالی(  قرارگرفتن
 تگرلیحات  آزمرای   نرامع  منرع  )پییران CTBT مااند مشابه  ا  رژی  پذیرش ال ته
 در گذشرته   ا  سال در( ا   گته  ا  سال  گگترش منع )پییان NPT و( ا   گته
  را  غربری  ازطرف رفتار تغییر شا د آاها، پذیرش با و است سابقهبه  مگ وق کشور
 پرواده بعد،  ا  سال در تود ادعا ا  کردن م ر  با و ا ودی  ایران با برتورد در
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 حروزه  180 بره  FATF بره  مربرو   اسرناد  در. ااداتتنرد  نریان به را ایران ا   گته
 ایرن  در تعهرد  و داراد  یکار  یا پیوستند اهاد این به که است شده اشاره قضایی
 اشان ،سیاسی و حقوقی اا اشت از مییان این. است شده م ر  وزرا س ح در اهاد،
 ترامین  و پولشرویی  علیره  یاسرتاادارد ای  و مقررات تنمی  برا  اهاد این توااایی از

 .دارد الیلل بین حوزه در واحد تعریفی با تروریگ  مالی
 اسرناد  برا  م راب   کشرور ا،  تصویب و پذیرش از بعد  ا، رژی  امریه با م اب 
 اقردامات  اا  راق  و امرارت  و ارزیرابی  بررا   اطالعرات  ااتقرال  و کگرب  مونود،
 توسرط  رژیر   ایرن  پذیرش. است FATF  دف اهاد، این استاادارد با گرفته صورت
 ااجرار  امرارت  رژیر   قالرب  در  ر   آن کره را  کنترل پازل از ا  تکه واقع در ایران
 دار  تیااره  وزارت تارنی  ا  دارایی کنترل )دفتر  OFACکند. می کامل ،شود می

 بررا   گگرترده  اطالعرات  بره  ایراز   ا، تحری  بازانر  در و 2017 سال در( آمریکا
 آمریکرا  انراه  از کره  دارد را اهاد رایی  یرا  اشخاص اموال مگدودساز  و شناسایی
 اطالعات این(  گت     FATF موردپذیرش تعریف این)  گتند تروریگت حامی
 در گیرر   تصریی   روارد  بررا   اسناد ط   و شود  می ماایتورینگ  FATFاهاد توسط
 .گیرد می قرار اعضا اتتیار

 :ای منطقه قدرت موازنه تغییر. 1-5

 انراه  از تروان  مری  کره  تسوریرم   ا  چارچوب از یکی م حث، این بهتر درک برا 
 کرره ا  موازاه؛قواسرت  موازاره  کررد،  تحلیرل  را تاورمیااره  اوضراع  ،گرایری  اوواقرع 
 مفهرومی ». است کرده تغییر نهاای  ا  قدرت اشراف و حضور دلیل به  است سال
 تررور  و ننرگ  امنیرت،  ژیواسرتراتژیم،  ژیوپلیتیرم،  پلیتیم، ریال مگایل درباره که

 این با ارت ا  در  ایی بحران تود تاریخی حافمه در تاورمیااه من قه. کند می بحث
 بره  را اولویرت  کشور ا که کند می بینی پی  گرایی اوواقع. است کرده تجربه مفا ی 
 کشریک   دل از کره  اسرت  متیرکی قدرتی توازن بر و د ند می قدرت موازاه حفح
 ایرن  از الیللری  برین  سیگرت   در ث ات که دارد استدالل و آید می پدید  ا دولت میان
 و تعردیل  کره  اسرت  معتقرد  تردافعی  ریالیگر   دینر ازطرف. آید می ونود به طری 
« ب ررد  باال را تود قدرت زیاد  مییان به کشور یم که گیرد می شکل زماای موازاه
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(Ekşi, 2017) .آاارشرری الیللرری، بررین سیگررت  از گرایاارره واقررع فررر  یررم در 
 در دینر معنا  به. است اش امنیتی منافع دولت، یم اصلی انراای و حکیفرماست

 یرم  اولویرت  و ابتردایی  انرااری  د رد،  می قوار را ام  آاارشی، اصل که سیگتیی
  .است امنیتی منافع تقدر دولت،

 و سرربازان  گگریل  و اعریار  قالرب  در فقط تاورمیااه در متحده ایاالت تیرکی
. ایگت دریایی و  وایی  ا  پایناه در استقرار و گگترش یا من قه این به تجهییات
 – امنیتری   را    یکرار   و  را  براامره  تقویرت  و کیم درنهت بیشتر آاان حضور

 و پشرتی اای  و مشراوره  و آمروزش  تگرلیحات،  گگرترده  فروش قالب در اطالعاتی،
 و پنتراگون  میران  متقابرل  روابط. است بوده اساسی اطالعاتی  ا  کیم و لجگتیم
 از وسریعی  طیرف  برا  من قه به دسترسی اطیینان آمریکا به تاورمیااه، کشور ا 
 را امرامی  و سیاسی  ا  پشتی اای آمریکا درعو . د د می را اقدامات و  ا عیلیات
. (Zenko, 2018)کنرد   می فرا   سیاسی و امنیتی الیامات درزمینه تود شرکا  برا 
 و اث رات  را نغرافیرایی  محردوده  ایرن  در آمریکرا  مدت طوالای منافع اقدامات، این

 .کند می تضیین
 ا ییرت  آمریکرا  بررا   تاورمیااره  که است این از ااشی  ا حگاسیت این تیار
 برررا  و اسررتراتژیم انرراه از ». دارد اسررتراتژیکی ژیررو و ژیرروپلیتیکی برراال 
 ناارب  از  رایی  ویژگری  ؛است نهان کنترل و امنیت کلید تاورمیااه متحده، ایاالت

 شرود  مری  م رر   من قره  این با ارت ا  در آمریکایی کار اومحافمه  ا  استراتژیگت
 در آمریکرا  رقیرب  بازینران تگلط توان می نهان، در قدرت  ویت تغییر -1 :مااند

 -2. کررد  کنتررل  الیلرل،  برین  سیاسرت  در اقتصراد  محوربودن دلیل به را تاورمیااه
 درصرورت . آمریکاسرت  بررا   اامتقارن تهدید ا  و سیاسی اسالر مرکی تاورمیااه

 مهر   عواقرب  و پیامرد  سه آمریکا، توسط تاورمیااه کنترل عدر و گرایی اسالر رشد
 اسرراییل  قرارگرفتن ت ر معر  در من قه، این در آمریکا متحدین سقو  ازنیله

 منمر از -3. کند می تهدید را متحده ایاالت تاورمیااه، در آمریکایی دوران تاتیه و
 یرم  راسراس ب. دایاست کل اارژ  کننده تامین تاورمیااه افت آمریکایی، دولتیردان
 دالر تریلیرون  15 تا 4 با برابر گذشته سال سی در افت به آمریکا وابگتنی تحقی ،
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  ییمران  را استراتژ  سه آمریکا باال،  ا  ضرورت به باتونه و بنابراین. است بوده
 تگرلط  برا  کره  معنرا  ایرن  به ژیوپلیتیکی، ا داف-1: کند می دا ال تاورمیااه درق ال

 -2.کنرد  می میکن و تگهیل را نهاای ام  ر  ر  من قه، این بر آمریکا نغرافیایی
 -3تاورمیااره  ااررژ   به آمریکا فرد به منحصر کنترل و دسترسی اقتصاد ، ا داف
 .(Jalalpoor & Sharfi, 2016)« آمریکا برا  نهاای حکیراای امکان شدن محق 

 :پیرامونی محیط در ثبات حداقل یا عدم .1-6

 بره . اسرت  الجیشری  سوق ژیواستراتژیکی، و ژیوپلیتیکی دالیل به تاورمیااه، محیط
 و سیاسرت  بر آن نغرافیایی و سرزمینی مه  اقا  و فیییکی سازه    دینر معنا 
 امنیتری  و امرامی   را   اسرتراتژ   تدوین باای و باعث    و گذارد می تاثیر ا داف
 لحرا   از. د رد  مری  سروق  چرال   و تن  طرف به را آن محیط و فضا که شود می

 کره   را  تسرور   این از یکی. است شده موضوع این ت یین برا   ایی تالش تسوریم
 کند، برنگته توبی به توااد می را آن در ااامنی عواقب و تاورمیااه در ث ات ا ییت
 و تاورمیااره  آسریا،  شررق  ننروب  از ا  گگتره شاتربلتی،» .است «1شاتربلتی» امریه
 بیرگ من قه به ااحیه این اامیدن با کو ن سایول. شود می شامل را آفریقا از بخشی

 میران  سرتیی  و درگیرر    ر   ااحیره  ایرن  در که است معتقد باره دراین استراتژیم،
 در آن، در بریرگ   را   قردرت  متضراد  منرافع     و دارد ونود مونود،  کشور ا
 قایل تاورمیااه برا  چالشی ویژگی دو باید اینجا. (Korybko, 2015)« است نریان
 نهرت   ر   غیرر  منرافع  ونرود  -2 محلری  کشرور ا   میران  اریاع  و تن  -1: شد

 و اتتالفرات  ».بخشرد  مری  شدت و ضریب  ا بحران به که ا ، فرامن قه  ا  قدرت
 در نیعیتری  ارا یوار   و فر ننری  تاریخی، محی ی، فیییکی، سیاسی،  ا  تفاوت
 و د رد  مری  افریای   را چنددسرتنی  و چندپارگی احتیال شاتربلتی، کشور ا  بین

 بنیررد  شکل اقتصاد  و سیاسی  یکار  آاها میان اینکه به شااس و امید  یچنین
  را   ثرروت  در را شراتربلتی  اسرتراتژیم  ا ییت  یچنین کو ن. د د می کا   را

 ایرن  و دااگرت  می دریایی، مگیر ا  نیله من اقل و حیل ت و  کنترل و ط یعی
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 ااحیره  عنوان به تاورمیااه. کند می فرا   را نهاای  ا  قدرت حضور و تونه زمینه
« کررد  توصیف نامعه و حاکییت میان داتلی عیی  ساتتار با توان می را شاتربلتی،

(Zulfqar, 2018). 
 تواارد  می و است متیلیل من قه در  ا دولت برتی انتیاعی - سیاسی ساتتار

 و عوامرل  بره  من قره  ایرن  در دولت ساتت ،تاریخی اناه از. بیاد دامن ث اتی بی به
 و تراریخی  صرورت  بره  امپریالیگر   ».است بوده وابگته تارنی و داتلی متغیر ا 
 ایرن  عواقرب  از یکری ) اسرت  داشته اق  من قه این سیاسی ساتت امر در مگتقی 
 و اسرت  کررده  ایجراد  من قه کشور ا  تاستناه و أمنش در که ستا  شکافی اق ،
 مرز را   ترسری   با امپریالیگ (. است کرده مشروعیت کی ود دچار را آاها از برتی
 اسرتعیار،  از طروالای  دوره یرم  از پرس  وابگته اخ نان استقرار و(  ویتی) پرابهار

 در که آورد پدید را تود با مرت ط اخ نان و ندیدالتاسیس کشور ا  از ساتتار 
 بره  را اوظهرور   را   دولت این وابگتنی تارنی، حفاظت و منابع مااند  ایی زمینه
 و عربیگر   پران  ایررو   دو سرپس . بخشرید  ترداور  ندیرد  شرکلی  بره  و ادامه تود

 داشرتند،  کنترل و تجاوز برا  عصیان پتااگیل که را  ایی دولت رادیکال، بنیادگرایی
  را،  دولرت  پیشرفت و بخشی مشروعیت منمور به ننگ آن، متعاقب. کرداد تحریم

 را سراز   امرامی  منرابع  که شد افتی ااتقال نریان در شتاب باعث و شد برافروتته
 اتیررا . شرد  تشدید و گرفت شکل ا  من قه امنیت معیا  ااتها در و کرد می فرا  
 برا  مقابلره  بررا   حایرل  یرم  ایجاد از را من قه کشور ا  ساز ، نهاای فرایند   

 تاثیرگذار  یا تارنی متغیر. (Hinnebusch, 2003)« کند می تهدید تارنی، دتالت
 در سراتتار   و رفتار  تغییر یا ایجاد در قدرتیند و پرشدت عناصر از    بیروای

 انراه  دوق  ری،  سراتتار  و سررد  ننرگ  دوران در کره  طرور   یان. است تاورمیااه
 دکتررین  ماانرد ) برود  سیاسری  – امنیتی کالن اناه تاورمیااه، در نهاای  ا  قدرت
 برا  شرد  مری  ترالش  و( تاورمیااره  کشرور ا   بره  آمریکرا  امامی کیم و آییاهاور
 ایدیولوژ  پیرو  ا  حکومت آوردن سرکار یا امامی  ا  پییان ایجاد و بند  بلوک
 بره  آن دسترسیاز  و شود تنگ حریف بر عرصه نهاای، مگلط  ا  قدرت از یکی
 نلروگیر   کنرد،  تفویض و منتقل قدرت آن به را اصلی اق  توااگت می که منابع
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 در ریشره  تاورمیااره،  امنیتری  محریط  در متحرده  ایراالت  اسرتراتژ  ». بیایرد  عیل به
 و امنیتی پشتی اای با نیعی دفاع ترتی ات مااند تجربیاتی ؛دارد سرد ننگ تجربیات
 تهدیردات  تقلیرل  بررا  . من قره  در آمریکرا  مییبان کشور ا  با قو  امامی روابط
 و دولتری  میران  دولتری،  درون پیواد ا  گرفتن کنترل تحت به اقدار آمریکا ا ، من قه
 ث راتی  بری  ازنیلره  دسرته  چنرد  بره  را تهدیردات  آمریکرا  درادامره، . کنرد  می نهاای

 کرد تقگی  الیللی بین تروریگ  و سال  تکثیر اارژ ، نریان در اتالل ژیوپلیتیکی،
(Russell, 2007) ».«در سرابقا  کره  اسرت  کرده ظهور ندید  تهدید ا  حال این با 

« ... است ق یل این از داع  ظهور. بود اشده بینی پی  آمریکا سنتی منافع با ارت ا 
(Mueller, Wasser, Martini, & Watts, 2017). 

 های ترکیبی: جنگ. 1-7

. شرود  مری  محگروب  وابگرته  متغیر  و اوین اگ ت به مفهومی 1 ا  ترکی ی ننگ»
 علیره  و کنرد  مری  دا رال  را ابیار را  از تاصری  تنروع  و پیچیدگی ننگ، از اوع این

 آاها بر غل ه امامی، متعارف شیوه به که شود می گرفته کار به بازینراای و  ا قدرت
 و «چهرارر  اگرل   را   ننرگ » را ترکی ری   را   ننرگ . اسرت  غیرمیکن یا پر یینه

 در کره  ا  مقالره  طری  لینرد  ویلیرار  1989 در «.داانرد  می   « غیرمگتقی   ا  ننگ»
 اگرل  یعنی بعد، اگل  ا  ننگ بینی پی  شد، منتشر آمریکا تفننداران سپاه اشریه
 و غیرمتیرکری  برودن،  سریال  در را  را  ننگ از اگل این ویژگی او. داشت را چهارر
 طورعیرده  بره  چهرارر  اگرل   را   ننرگ . ... برشریرد  ق رل   ا  اگل از تر اامتقارن

 اگرل   را   ننرگ  ظهرور  از پری   غیرمگرتقی ،  رویکررد  مفهور.  گتند غیرمگتقی 
 غیرمگرتقی ،  اسرتراتژ   در. گرفت شکل1954 در  ارت لیدل اچ بی توسط چهارر،

ایرن   در» که اویگد می او. شواد می ایدیم ا داف به غیرمنتمره  ا  روش طری  از
 واضرح  اسرت،  تااره  بره  راه تررین  کوتاه و تر مناسب مگیر، ترین طوالای استراتژ ؛

 ااتمرار  ترط  امتداد در فیییکی؛ یا ذ نی  دف یم به مگتقی  رویکرد یم که است
 عردر  و آشرفتنی . آورد مری  برار  بره  منفی اتایج معیوال و بوده حریف برا  ط یعی
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سررانوای   بررا   مروثر  ترالش  بررا   حیاتی مقدمه دشین؛ رواای و فیییکی توازن
 تصادفی یا عید  استراتژیم غیرمگتقی  رویکرد یم از آشفتنی این. است دشین
 و افیارمحرور   برر  متیرکری  گذشرته  در  ا ننگ. (Korybko, 2015) «شود می ایجاد
 و پیچیرده  ما یرت  ماانرد  صرفاتی  ترکی ی  ا  ننگ آن، برتالف اما. بوداد کییت
  ا  ننگ». داراد  یراه به تود با را غیرت ی بین  و محور ش که ااپذیر، بینی پی 

 سیاسری،  ماانرد  ملری  س ح در  ا، پذیر  آسیب از کردن بردار  بهره منمور به ترکی ی
 شرده  گرفتره  درامرر  و طراحی زیرساتتی و اطالعاتی انتیاعی، اقتصاد ، امامی،
 کره  دارد ترکی ی  ا  ننگ حیالت اثرات به اشاره بودن غیرت ی حالت. ... است
 مهران   یرا  مردافع  توسط  ییشه غیرت ی اثرگذار  تاثیرات. ... ادارد ت ی علت
 .(Cullen & Reichborn-Kjennerud, 2017)« ایگت بینی پی  قابل

  را   ننرگ  -2 رانی ااقالب -1: است استوار ستون دو بر ترکی ی  ا  ننگ
 غیرمگرتقی ،  روارد  یرم  در را ترکی ری   ا  ننگ محور موضوع دو این. اامتعارف

 ع رارت  بره . برارد  می نلو به  دف بازینر گیر  تصیی  توااایی در اتالل منمور به
 یرا  رقیرب  کشراادن  مرر   و  رر   به ترکی ی،  ا  ننگ را  رد کارگیر  به با دینر

 و درک از مرااع  ،سراتتار   استیصرال  که طور  به است، مدت کوتاه  دف حریف،
 و بلندمردت   ردف  یعنری  استحاله، به دراهایت تا شود  دف کشور مناسب تحرک
 .(Korybko, 2015) برسد اهایی

 گیری نتیجه

اناه انیالی بر مفهور مقاومت، بر موسع بودن تعراریف آن   بادر ابتدا  پژو   و 
بینری    ا  مختلف علیی واقف شدی . در ادامره برا م العره اصرول نهران      در حوزه

سیاست تارنی نیهور  اسالمی ایران، ا ییت واال  مقاومت در اادیشه ااقالب 
رابرر  اسالمی محرز شد؛ چرا که    پدیده ااقالب اسالمی در اتیجره مقاومرت در ب  
آن در   اادیشه و سیاست غیر و ساتت سیاسی وابگرته برود و  ر  ترداور و بقرا     

د رد کره در     ا  پس از ااقالب با تکیه بر مقاومت میکن شد. این اشران مری   سال
 ا  بعد از ااقرالب   تفکر ااقالب اسالمی، اصالت با مقاومت است.  رچند در سال

 را در سیاسرت    رویکررد دولرت    ا  متضراد در قالرب   و با رو  کار آمدن گفتیان
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مردت،   صرورت کوتراه   تارنی، این مه )مقاومت( در س ح تاکتیکی تغییر کرد و به
طور کره گفتره شرد، امرار  .ا.ا ما یترا       زدایی در اولویت قرار گرفت، اما  یان تن 

 را،   گرذار   مقصود کالن و استراتژ  تود را چه در پندار ارزشی و چه در سیاست
 است. مقاومت تعیین کرده

علیه مونودیت  .ا.ا است. پرر  « تهدید»اث ات تداور   تداور مقاومت، در گرو
واضح است که کشور ما در یم محریط امنیتری قررار گرفتره و تهدیردات ویژگری       

ترین تهدیدات داتلی و تارنی ایران مورد  پویایی داراد. در بخ  دور مقاله، مه 
هدیردات شرامل تهدیردات سرنتی     بررسی قرار گرفت تا این مه  محق  شود. این ت

الیللری و گگگرت     را  برین   کننرده قردرت   مااند تروریگ ، حضور امامی اامتوازن
الیللی)گواره بردتی  آن( و     را  برین   ژیوپلیتیکی و تهدیدات مردرن شرامل رژیر    

صرورت    ا  اامتعرارف( اسرت. پرس بره      ا  ترکی ی )ااقالب رانی و ننگ ننگ
» تخاذ رویکررد ر تهدیدات، ارت ا  مگتقییی با اتالصه باید گفت که پویایی و تداو

 دارد.« مقاومت فعال
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