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Abstract 

The non-aligned strategy has been accepted as the main direction of Iran's 

foreign policy, while the performance of Iran's foreign policy is not necessarily 

consistent with the non-aligned strategy. Iran's foreign policy strategy can be 

called active resistance. Active resistance is a new approachof the non-alignment 

orientation based on the denial of domination and  it’s acceptance. The 

importance of this discussion is in providing a scientific explanation of the 

strategy of active resistance, because this strategy provides a more accurate 

explanation of the performance of Iran's foreign policy and makes decisions 

closer to reality. The main question of this research is what is the main strategy 

of Iran's foreign policy? The research hypothesis is that the main strategy of 

Iran's foreign policy is the strategy of active resistance, not the orientation of 

non-alignment. Research Method In this article, the descriptive-analytical 

method using documentary-library data and non-structured elite interviews.. The 

result of the research is to reach the idea that the main direction of Iran's foreign 

policy is active resistance. Active resistance is the main factor in directing Iran's 

foreign policy due to its conformity with the principles of the Islamic Revolution 

and its conformity with the environment of the West Asian region. 
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 چکیده
است خارجی ایران پذیرفته شده استت    گیری اصلی سیراهبرد عدم تعهد به عنوان جهت

منطبق بتا راهبترد عتدم تعهتد      خارجی ایران لز ماًاین درحالی است که عملکرد سیاست 

. مقا متت فعتال    نامیتد توان مقا مت فعال نیست. راهبرد ایران در سیاست خارجی را می

-گتری   ستلطه  گیری عدم تعهد است که بر مبنای نفتی ستلطه  خوانش جدیدی از جهت

است زیرا این  پذیری است. اهمیت این بحث در ارائه تبیین علمی از راهبرد مقا مت فعال

کند   تصمیمات را بته  تری از عملکرد سیاست خارجی ایران ارائه میراهبرد  تبیین دقیق

سازد. سوال اصلی این پژ هش ایتن استت کته راهبترد اصتلی سیاستت       تر می اقع نزدیک

این است که راهبرد اصلی سیاست ختارجی ایتران     تحقیقخارجی ایران چیست؟ فرضیه 

ر ش  گیری عدم تعهد. ر ش پتژ هش در ایتن مقالته   است  نه جهت راهبرد مقا مت فعال

ای   مصتاحبه نخباتانی   کتابخانته  -استنادی  هتای  استتفاده از داده  تحلیلی بتا  -توصیفی

گیتری اصتلی   غیرساختمند است. دستا رد پژ هش رسیدن به این ایده استت کته جهتت   

همختوانی بتا مبتانی    سیاست خارجی ایران  مقا مت فعال است. مقا مت فعال بته دلیت    

تترین عامت  در   ای انقالب اسالمی   همخوانی با محیط منطقه غترب سستیا اصتلی   اندیشه

 جهت دهی به سیاست خارجی ایران است.
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 مقدمه

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران همواره با رویکردی انتقادآمیز : بیان مسئله
المللی موجود همراه بووده اسوتن نهواه ایوران بوه مسوام  نظوا           نسبت به نظم بین

اسوالمی  و انتقوادی بووده اسوتن جمهووری     اصلی المل ، نهاهی خالف جریان   بین
اسوت و راهبورد لالو      نشوده    های بوزر  وارد احاواد و اموتالف     گاه با قدرت  هیچ

حر که در این پژوهش به آن پرداختوه    حعهد یا به حعبیر دقیق سیاست خارجی آن عد 
دنبوال حبیوین راهبورد مقاوموت      استن ما در این پژوهش به شده، مقاومت فعال بوده

گان بر این باور هسوتدد    نهارند می هستیمنفعال در سیاست خارجی جمهوری اسال
که راهبرد سیاست خارجی جمهووری اسوالمی در دهوه رهوار  انقواله، راهبورد       

است که موا   حعهد نیست، بلکه راهبرد ایران طی یک دهه گذشته حغییراحی داشته عد 
سازی حغییرات به وجود آمده در قال  راهبردی جدید به نا  مقاومت  دنبال مدون به
 ال هستیمنفع

اهمیت پرداختن به این موضوع در این است که حبیین مقاومت فعال،  اهمیت:
حوری از مههوو     درک دقیوق دهود و    مه میابه مدافع ملی ارو واقعی شده  نهاهی بومی
همچدوین   سوازدن   موی    را ممکندر دیدگاه نخبهان سیاست خارجی ایران مدافع ملی 

که با مدافع ملی جمهوری اسالمی ایران دارد،  این راهبرد به دلی  همخوانی بیشتری
گیری در سیاست خارجی جمهووری    های حصمیم  بیشتر از سایر رویکردها، واقیعت

 کددن  اسالمی ایران را مشخص می
مانودن   حوجه به راهبرد مقاومت فعال باعث معطو   دیهر عد  ازطرف ضرورت:

 به مدوافع ملوی خواهدشودن   مدابع و حوان کشور در رویکردهای وارداحی و دستوری 
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بررسی علمی راهبرد مقاومت فعال و حمرکز مدابع علموی بور راهبورد     همچدین عد 
عدوان راهبرد اصلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، موجو    حعهد، به عد 

شوود و    بیدانوه از نقوش و مدوافع ملوی جمهووری اسوالمی ایوران موی          درک لیرواقع
 آیدن  متعارضی نسبت به راهبرد مقاومت فعال به وجود میهای متهاوت و   برداشت

حبیین الهووی مقاوموت فعوال در سیاسوت      ،هدف اصلی این پژوهش اهداف:
 خارجی جمهوری اسالمی ایران استن

پوردازیم کوه     پژوهش به ایون سووال اصولی موی    این ما در  و فرضیه: ها  سوال
ت؟ همچدوین بوه ایون    سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ریس راهبرد اصلی

 گیوری   جهوت شود که حهاوت راهبرد مقاومت فعال با   سواالت فرعی نیز پرداخته می
درک این راهبرد رهونه  و حعهد در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ریست عد 
فرضیه ما در این پژوهش دهد؟  حواند حبیین دقیقی از مههو  مدافع ملی ایران ارامه می

راهبرد مقاوموت  حعهد نیست، بلکه  ست خارجی ایران، عد راهبرد سیااین است که 
 نایران است مدافع ملی کددده حبیین ،حعهد از راهبرد عد  و بهتر بیشتراست که  فعال

هوای    اسوتهاده از داده  حالیلوی و بوا   -روش حوصویهی   این پژوهش بوا  روش:
به ای و مصاحبه نخبهوانی لیرسواختمدد انموا  شوده اسوتن روش مصواح        کتابخانه

صورت ساختمدد انما  داد، زیرا اطالعات هر نخبه متهاوت  حوان به  نخبهانی را نمی
مصاحبه بوا هور    پژوهشن در این (410, صن 1388)سیدامامی, از نخبه دیهر است 

دهودن موا     های بعدی در اختیار ما قرارموی  حری برای مصاحبه  نخبه اطالعات حکمیلی
ای اداموه دادیوم و در آخور      داده عفرایدد مراجعه به نخبهان را حوا رسویدن بوه اشوبا    

 آمده را باحوجه به الهوی حالی  به کار گرفتیمن دست ههای ب  داده

 پیشینه تحقیق .1

اول،  ؛بدودی قورار داد   حوان در سه دسوته   شده در این حوزه را می های انما   پژوهش
هوایی    اندن دو ، پژوهش  مههو  مقاومت پرداختهبه ری هایی که از دیدگاه نظ  پژوهش

اند، کوه عمودحا     لربی به مههو  مقاومت را موردبررسی قرار دادهلیرکه رویکردهای 
هوایی کوه     گیرنود و سوو ، پوژوهش     در رارروه رویکردهای انتقوادی جوای موی   

 ناند  رویکردهای اسالمی به مههو  مقاومت را بررسی کرده
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هوای نظوری پیراموون      به مبانی فرانظوری و مدواهره   (1391)قادری کدهاوری, 
پردازدن وی نظریات مقاومت را حالشی ازسوی اندیشمددان بورای حو      مقاومت می

داندن قادری درادامه به ضرورت حبیوین    های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می  معض 
کدد و به حعریف مهاهیم و مبانی نظوری    اشاره میاندیشه بومی درخصوص مقاومت 

پردازدن مهاهیمی همچون قاعده نهی سوبی ، دفواع مشوروع و      مقاومت در اسال  می
 گیرندن  جهاد که همهی ذی  مههو  مقاومت جای می

ه به بررسی رویکرد اسالمی ب« مقاومت در اسال »در کتاه  (1399)افتخاری, 
پردازدن افتخاری مقاومت را دارای دو معدوای   مقاومت و نظریه اسالمی مقاومت می

اسوت و  « حقویت درونی»داندن بعد ایمابی مقاومت بر ماوریت   سلبی و ایمابی می
وی معتقود اسوت در مسو له مقاوموت دو     «ن بازدارندگی»بعد سلبی آن بر ماوریت 

دن ایشوان مقاوموت اسوالمی را ذیو      پارادایم اصلی سکوالر و شریعتمدار قورار دار 
کددن افتخاری معتقد است پردازش نظریوه مقاوموت،     پارادایم شریعتمدار حعریف می

خصوصا نظریه مقاومت اسالمی موردحوجه اندیشمددان قرار نهرفته و حبیین نظوری  
 شماردن  نظریه مقاومت اسالمی را الز  می

الملو  و    حکثرگرایوی در روابوب بوین   »در مقالوه   (1396مشیرزاده,  &)سعیدی 
)مهودی پوور,    کددود کوه ماهیوت لربوی      بیوان موی  « های لیرلربی  امکان ارامه نظریه

ها باعث ایماد اناصار در این حوزه شده بودن   المل ، سال  نظریات روابب بین(1398
گرایی،   های پایانی قرن بیستم بر اثر ههور رهیافت بازاندیش  ایشان معتقدند در سال
الملو  و    حر از نظریه، گسوترده شودن موضووعات روابوب بوین       رواج حعاریف موسع

حر بازیهران لیرلربی، حصارهای فرانظوری ایمادشوده     آفریدی جدی حضور و نقش
ابوراز پیودا    المل  شکسته شده و دیهر رویکردهوا نیوز فرصوت     در دانش روابب بین

 اندن  کرده
با کاربست نظریه موازنه حهدید بوه بررسوی    (1392پارسا,  &)عباسی, حبیبی, 
دنبوال   اندنایشوان بوه    گیری پدیوده مقاوموت اسوالمی پرداختوه      دالی  ساختاری شک 

ظریوات  الملو  هژمونیوک، ن    اند کوه رهونوه در نظوا  بوین      بررسی این موضوع بوده
 گرایان و جبهه مقاومت اسالمی بپردازندن  اند به حبیین عملکرد اسال   انتقادی حوانسته
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 اهلل  بوه حبیوین مودل مههوومی مقاوموت در اندیشوه آیوت        (1398)مهدی پوور,  
شود حوا    دارد که پیروزی انقاله اسالمی باعث  ای پرداخته استن وی بیان می  خامده 

المل  شک  گیوردن انقواله     رویکردی انتقادی نسبت به پارادایم لربی در روابب بین
اسالمی حوانست به الهویی ساختارشکن در معادالت نظوا  جهوانی قودرت حبودی      

ای   ای جایهواه برجسوته    اهلل خامدوه  کدد که مقاومت در اندیشه آیت  شودن وی بیان می
دنبال حقویت ایون گهتموان در جمهووری     ی خود، بههای رهبر  دارد و ایشان در سال

 اندن  اسالمی ایران بوده
شده، به حبیوین راهبورد    های انما   بددی پژوهش  این پژوهش با استهاده از جمع

نووآوری   مقاومت فعال در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران پرداخته اسوتن 
های آن در  این پژوهش در ارامه حعریهی علمی از راهبرد مقاومت فعال و بیان مولهه

کدود    سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران استن همچدین این پژوهش بیان موی 
گیری سیاست خارجی جمهووری اسوالمی در دوره    که برخالف حصور رایج، جهت

هوای    ری جمهووری اسوالمی در سوال   حعهد باشد، بلکه کدشوه  حواند عد   کدونی نمی
حوری از    بیدانوه  حور و واقوع    اخیر نشان داده است که مقاومت فعوال، حعریوف صوای    

 کددن  گیری سیاست خارجی ایران به ما ارامه می جهت

 مبانی مفهومی و نظری .2

ای در زبووان فارسووی اسووت؛ اسووتقامت،   مقاومووت دارای معووانی گسووترده مقاومتتت:
)افتخواری,  اع، جدهیدن وننن ازجمله معوانی مقاوموت هسوتدد    ایستادگی، حام ، دف

شود که معموال   ن از مقاومت دو معدای سلبی و ایمابی برداشت می(80, صن 1399
« مقاوموت »استن فهم حوزه مههوومی   اش للبه داشته  جدبه سلبی آن بر جدبه ایمابی
کددودن    است که در پروژه مقاوموت ایهوای نقوش موی    نیازمدد شداخت عداصر اصلی 

 شود که عبارحدد از:  مقاومت از رهار عدصر حشکی  می
کددده قدرت(: مدبع صادرکددده نیرو که دربردارنده ضرر یوا   الف( عام  )اعمال

 آسی  برای بازیهر مقاب  استن
 شودن  ه( بازیهر هدف: یعدی عدصری که اعمال قدرت متوجه آن می

  )همو ، حهدید(: رفتار هموومی کوه ازسووی عامو  شوک  گرفتوه و       ج( اقدا
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 شودن  مقاومت دربرابر آن حعریف می
شوود    د( مایب: گسوتره فضوایی کوه اقودا  در آن شوک  گرفتوه و فعوال موی        

 ن(81, صن 1399)افتخاری, 
شوودن    حعریوف موی   مقاومت فعال ذی  گهتمان مقاومت اسالمی مقاومت فعال:

ای اسوتن وقتوی     مقاومت فعال؛ ایستادگی بوه هموراه کدشوهری در عرصوه مدطقوه     
کدود، اگور بوازیهر مودافع،       زدن به بوازیهر دیهور طراحوی موی     بازیهری برای ضربه

عملکردی داشته باشد که طراحی بوازیهر مهواجم بوا شکسوت مواجوه شوود و بوه        
ی مقاومت فعال صورت گرفته استن شده خود دست نیابد، نوع حعیین اهداف ازپیش

هوایی وارد کدود اموا ایون       ها و آسوی    در مقاومت فعال، ممکن است مهاجم، ضربه
حواند او را در برنامه خود موفوق سوازدن سیاسوت جمهووری اسوالمی        ها نمی آسی 

هوای    ایران در جدگ حامیلی صدا  و عبور از دوران فشار حداکثری حرامپ، نمونوه 
 هبرد مقاومت فعال در سیاست خارجی استنسازی را پیاده

حعهد در  حعهد در سیاست خارجی برآمده از جدبش عد  عد  راهبرد تعهد: عدم
وابستهی به بلووک شوری یوا لوره را نهوی       ،دوران جدگ سرد استن این رویکرد

ن (323, صن 1397)قووا ,  شود   نیز یاد می« طرفی مثبت  بی»کدد و از آن با عدوان   می
المل ، پو    رویکردی انتقادی نسبت به وضع موجود در نظا  بین ،حعهد جدبش عد 

از جدووگ جهووانی دو  بووودن درواقووع ایوون جدووبش ابتوودا یووک حرکووت سیاسووی    
یکوی از اصوول   ن (176, صن 1394)قووا ,   نژادی بود ضدامپریالیستی و ضدحبعیض

المزایر به آن پرداخته شد، مبوارزه بوا نژادپرسوتی،     1973د که در کدهران  هحع عد 
ن هسوته  (kharel, 2020, pp. 1-12)استعمار و امپریالیسوم در حموامی اشوکال آن بوود     

رت جهوانی اسوتن   های قد  وابستهی و احااد نظامی با قط  عد  ،کانونی این راهبرد
حعهد یک سیاسوت خوارجی مسوتق  و خوداحکوا، بودون احاواد و اموتالف بوا          عد 

 ن(213, صن 1395)دهقانی فیروزآبادی, های بزر  است   قدرت
و در قالو    ما برای رارروه نظری این پژوهش از نظریه گهتموان مقاوموت  

دلیو    شداسی و بوه  نظریه گهتمان ابتدا در حوزه زبان گیریمن  بهره می «نظریه گهتمان»
گرایوی در علوو  اجتمواعی پدیود آمودن نظریوه        نارضایتی از نظریات کمّی و اثبوات 
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هوای اجتمواعی متکوی اسوت       گهتمان بر نقش زبان در بازنموایی و ایمواد واقعیوت   
میالدی نوع دیهری از  1960ن در دهه (128, صن 1388لطهی حقیقت,  &)عقیلی 

نهرش به نظریه گهتمان حوسب میش  فوکو، اندیشمدد فرانسوی بدا نهاده شد که بوا  
حدهوا   شداسی به گهتمان متهواوت بوودن در رویکورد فوکوو، گهتموان نوه       رویکرد زبان

« قیقوت ح»های   گیرد و نظا   اجتماع را دربرمی   حر از زبان است بلکه ک  حوزه بزر 
 ن(153, صن 1383)سولطانی,  کدود    های اجتماعی حامی  موی   ها و فاع   را به سوژه

گرایوی بور ایون فورت اسوتوار اسوت کوه گهتموان           نظریه گهتمان مقاومت، اسوال  
مدرنیزاسیون برخی نیروهای اجتماعی در جواموع اسوالمی را بوه حاشویه رانوده و      

شده بوا حولیود    شده و به حاشیه رانده است و همین نیروهای سرکوه ردهسرکوه ک
پردازنود    دانش و معرفت معترت، به مقاومت دربرابر هژموونی گهتموان لالو  موی    

ها عموما در ضدیت و حهاوت با یکدیهر شک    ن گهتمان(76, صن 1392)مامدی, 
ها ممکن اسوت    تمان در حعارت و ضدیت با دیهر گهتمانگیرند، هویت یک گه  می

 &)نواهمی اردکوانی   هاست   و هویت هر گهتمانی مدوط به لیریت با دیهر گهتمان
معتقدنود زبوان    (105, صن 1390)ری و متقوی    ن پوستین(67, صن 1397خالدیان, 

کدد کوه از قابلیوت فرهدهوی خاصوی       سیاسی مقاومت در کشورهایی ههور پیدا می
مدد باشددن ایشان اندیشه مقاومت را واکدشی نسبت به فضای اجتمواعی نوابرابر     بهره

گورا در لوره آسویا شوده       داندد که متوجه نیروهای اسال   و حهدیدهای خارجی می
 استن

حواثیر مقووالحی همچوون     شورها عمودحا حاوت  گیری سیاست خارجی ک جهت
ای   رسالت مدطقوه »و « سط  انهیزش ملی»، «ماهیت نخبهان سیاسی»، «قدرت ملی»

عوامو  متعوددی   ن (178, صن 1378)متقوی,  سران نظا  سیاسی قراردارد « و جهانی
های کشوورها حواثیر     گیری  جهت ماندد فرهدگ، حاریخ، مذه  و جغرافیا بر الهوها و

داد  حرین نووع بورون    اساسی گیری جهتن (Buzan & waever, 2009, p. 61)گذارد   می
در سیاست خارجی کشورهاست که سیاسوت خوارجی هور کشوور بور اسوا  آن       

گیوردن هرروه قودرت کشوورها ماودودحر شوود،         موردمطالعه و بررسوی قورار موی   
گیری سیاست خارجی آنها به میزان مادودحری بوا مدوافع ملوی واقعوی آنهوا       جهت
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سازگاری داردن پ  از جدگ جهانی دو ، آمریکا هموواره رویکوردی حهواجمی در    
گیری سیاست خارجی خود داشته استن فریود زکریوا از اندیشومددان واقوع     جهت

ها به ثروت سرشاری دسوت پیودا کددود،      است، هرگاه دولت گرایی حهاجمی معتقد
شوان   های بزر  و حقویت حضور خود در خارج از مرزهوای   شروع به ایماد ارحش

ن (Zakaria, 1998, p. 3)کددد حا از این طریق قدرت و نهوذ خود را افزایش دهدود    می
رد حهواجمی در سیاسوت خوارجی اسوتن در دوره     دولت آمریکا مصداقی از رویکو 

هوای قودرت حعریوف      کدا  از بلووک  جدگ سرد برخی کشورها که خود را در هیچ
کردند، درصدد برآمدند حا  اهوداف ملوی خوود را بودون همکواری امدیتوی بوا          نمی

گوذاری کردنود    حعهود را پایوه   گیوری عود    های بزر  دنبال کددد لوذا جهوت   قدرت
(Keethaponcalan, 2016, p. 4)  الملو ، سواختار    ن هالستی از اندیشمددان روابوب بوین

دانودن    ها می گیری سیاست خارجی دولت المل  را از عوام  اصلی موثر بر جهت  بین
مراحو    ها باحوجه بوه سلسوله    گیری دولت  کدد که در نظا  دوقطبی جهت  او بیان می

شوودن درنتیموه در     المل  حعیین موی   ها در نظا  بین  ار گرفتن دولتقدرت و ناوه قر
حور باشود، عرصوه      مراحبوی مدسومم   نظا  دوقطبی یا رددقطبی، هرره نظوا  سلسوله  

ن (549, صن 1388)هالسوتی,  انتخاه یا آزادی عم  اعضا ماودودحر خواهود بوود    
حوان داشت، ایون اسوت کوه در شورایطی کوه نظوا          تی میبرداشتی که از بیان هالس

حوانود جایهواه     حدهوایی نموی   المل  در وضعیت گذار قرار دارد و هیچ قدرحی بوه  بین
گیوری    عدووان جهوت   حوانود بوه    حعهد نمی دست بیاورد، راهبرد عد  هژمون نظا  را به

را احخواذ   گیوری  هایی که ایون جهوت    ها قرار بهیرد و دولت  سیاست خارجی دولت
اند، نیازمدد بازنهری در راهبرد سیاست خارجی خود هسوتدد زیورا راهبردهوا      کرده

شوده در دوره جدوگ سورد،     باید متداس  با زمان حعریف شووند و راهبورد حعریوف   
 کارایی الز  برای دوران گذار را نداردن

 تعهد در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران . راهبرد عدم3

را  رانیو ا یاسوالم  یجمهوور  یخوارج  اسوت یس یرگیو   جهوت  یادروزآبیف یدهقان
 الملو ،   نیاصول، مدافع اهوداف و حصوور خوود از نظوا  بو      ت،یهو ت،یبراسا  ماه

کوه   کدود   یمو  انیب ین وداند  یم ینه لرب ،یبر اص  نه شرق یمبتد« حعهد عد »راهبرد 
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را  رانیو ا یالماسو  یجمهوور  یخارج استیبه صراحت س یقانون اساس 152اص  
)دهقوانی فیروزآبوادی    اسوت  برشمرده گر  سلطه های  حعهد دربرابر قدرت عد  هیبرپا

عدوووان  مختلووف بووه شوومددانیاند دگاهیووراهبوورد از د نیووا ن(171, صن 1396 ن , 
اهوداف   یدرراسوتا  رانیو ا یاسوالم  یجمهوور  یخوارج  استیکالن س یریگ جهت

و گهتموان   یانقواله اسوالم   ا یو انتقوال پ  یبرا لهیوس نیحر یاصل آن و کیدمولوژیا
بور روابوب    یو مبتدو  انوه یگرا سوو   جهان یخارج استیس یدر فضا یستیالیضدامپر
گورا   عمو   یاسوت یرا س  آن زین هرید یشده استن البته برخ معرفی جدوه - جدوه

شدن بوه    یحبد یبرا رانیدر رارروه هدف بلددمدت ا ییگرا  مدطقه یبراسا  نوع
 نیو نهارندگان بور ا  ن(Zaccara, 2018, p. 562) اند  کرده یابیزار یا  قدرت برحر مدطقه

در دهوه رهوار     یاسوالم  یجمهوور  یخوارج  استیس یریگ باور هستدد که جهت
 یرگیو   ن بلکوه جهوت  سوت یحعهود ن  عد  یرگی  حدها مادود در جهت یانقاله اسالم

مثبت بوه سومت مقاوموت فعوال حرکوت       طرفی  یب ایحعهد  از عد  یخارج استیس
 هوا   که آن مولهوه  شود  یرا شام  م هایی  راهبرد مقاومت فعال، مولهه رایزکرده است 

مقاوموت فعوال برآموده از     یرگیو   ن جهتستددین نییحب حعهد قاب  عد  یرگی  جهت در
 یجمهوور  یو داخلو  یا مدطقوه  بیاست که باحوجه به شورا  یمقاومت اسالم هینظر

 شده استن یبوم یبه مدل  یحبد ران،یا یاسالم
 

 )منبع: نویسندگان( تعهد و راهبرد مقاومت فعال مولفه های تمایز راهبرد عدم .1جدول 

 راهبرد مقاومت فعال تعهد راهبرد عدم

 مجور ملز -مجور دولز محور دولت

 الملل  انتلادی نسبز به نظام بین رویکردی الملل  پذیرش نظم موجود در نظام بین

 الملل  تالش برای تغییر پارادایم غالب در نظام بین الملل  پذیرش پارادایم غالب در نظام بین

 مقاومت فعال راهبرد. 4

عدووان یوک    گیردن نظریوه مقاوموت بوه     گری قرار می  مقاومت دربرابر سلطه و سلطه
المل  و البته مبتدی بر روایوت    ر نظا  بینبخش دربرابر پارادایم سلطه د نظریه رهایی

, 1392)قادری کدهواوری,  المل  است   و قرامت انقاله اسالمی از اسال  و نظا  بین
گیورد کوه     ن این نظریه درکدار نظریاحی همچون موازنوه حهدیود قورار موی    (230صن 
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کدود کوه     کدددن نظریه موازنه حهدیود بیوان موی     میرویکردی صرفا رمالیستی را دنبال 
کددد، بلکوه زموانی کوه      کشورها ابتدا به ساکن برای افزایش قدرت خود حالش نمی

کددد دربرابر آن قدرت خود را افزایش دهدد و ایماد   احسا  حهدید کددد، سعی می
ن نظریه مقاومت نیوز از آن  (120, صن 1392پارسا,  &)عباسی, حبیبی, حوازن کددد 

ای پسویدی از    عدووان نظریوه   حوان به  جهت که متاثر از رفتار دیهر بازیهران است، می
 آن یاد کردن

هوایی    مقاومت فعال در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران دارای مولهوه 
رویکورد وجوه    سوازد، هرردود ایون     حعهد متمایز می است که آن را از رویکرد عد 

حری از موازنه مدهوی و    حعهد حرجمه نوین حعهد داراستن عد  هایی نیز با عد   اشتراک
خاطر خصلت پذیرش وضوع موجوود،    حعهد به رویکردی انهعالی استن راهبرد عد 

ن برخووی (1400)ماموودی سوویرت, پووذیر نیسووت  در دولووت ایوودمولوژیک امکووان
کشورها اص  بر مقاومت است؛    ن معتقدند که در سیاست خارجی همهنظرا صاح 

حوان در معدای عا  آن یعدی پافشاری و ایستادگی بر سر  از نظر آنان، مقاومت را می
ن مقاومت در این دیدگاه بوه معدوای   (1399)خانی, مدافع ملی و اصول حعریف کرد 

کشورهای لربی ماندد آمریکا نیز بر سر وصوول بوه مدوافع    آوری است و حتی  حاه
کدددن دیودگاه دیهوری در ایون زمیدوه وجوود دارد؛ در ایون         ملی خود ایستادگی می

حعهود را زاییوده دوران جدوگ سورد و دنیوای دوقطبوی        گیوری عود    رویکرد جهت
ونوومی  نظران معتقدند اکدون ساختار ژموپلیتیک، ژمواک داندد، این دسته از صاح   می

کددود، ایشوان     شودت سویالی را حمربوه موی     و ژموکالچر جهان، حغییراحی عمیق و بوه 
جمهوری اسوالمی  « ضدسلطه»که بیانهر رویکرد « لربی شرقی، نه نه»معتقدند شعار 

در جهان رددقطبی آیدوده کمرنوگ    «مقاومت فعال»است، نباید در فراز و فرودهای 
نظوران ایون اسوت کوه مقاوموت       ن دیدگاه این دسته از صاح (1399, )دولتیارشود 

فعال باید رویکردی متداس  با شرایب جهانی باشد و نه صرفا رویکردی ضودلربی  
زیرا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، وابستهی به لره و شری نهی شوده  

مراقو  بوود کوه    است، اما در شرایب کدونی که دشمدی لره آشکارحر اسوت بایود   
حووان گهوت مقاوموت،      شدن کهه به نهع شری نباشدن می مقاومت فعال باعث سدهین
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خواهی طورف مقابو ، لوذا حالوت حودافعی در مههوو         پاسخی است درمقاب  زیاده
مقاومت وجود دارد مدتها حدافعی مثبت و فعال زیرا یوک کشوور زموانی از راهبورد     

هوای خوود     است و نیاز دارد برای بقای آرمانکدد که در اقلیت   مقاومت استهاده می
های راهبورد    دربرابر یک رویکرد اکثریتی ایستادگی کددن در این بخش به بیان مولهه

 پردازیم:  مقاومت فعال و جایهاه آن در سیاست خارجی ایران می

 های راهبرد مقاومت فعال  . مولفه5

 محوری محوری درکنار دولت . ملت5-1

ماوور داردن در   های سیاست خارجی کشوورها، رویکوردی دولوت     یگیر  عموما جهت
رویکردهای مسلب یعدوی رمالیسوم و لیبرالیسوم، دولوت بوازیهر اصولی در سیاسوت        

های لربی همچون آمریکوا و انهلوی      خارجی استن در رویکرد لال ، برخی دولت
 ,carr)اسوت   بر این باور بودند که مدافع ملی کشورشان کامالً مدطبق با مدافع جهوانی 

2016, p. 78)کددود و آن    عدوان یک مکت  مدسمم رد می ن برخی رویکرد انتقادی را به
ن اما در رویکردهای مختلف انتقادی نیوز عمودحا   (Cox, 2002, p. 45)داندد   را متکثر می
کدددن اما در مدل مقاومت فعوال، عوالوه بور      زیهر اصلی قلمداد میعدوان با دولت را به

مثوال:   عدووان  کددودن بوه    ماوری، بازیهران فرادولتوی نیوز نقوش مهموی ایهوا موی        دولت
حدها با بوازیهران   ای خود، نه  جمهوری اسالمی ایران در راهبرد سیاست خارجی مدطقه
هوا بوا     همکواری    ش عموده دولتی همچون سوریه و عرای همکواری دارد، بلکوه بخو   

 های مقاومت عراقی استن  اهلل لبدان و گروه بازیهران لیردولتی همچون حزه
نظریه مقاومت فعال عالوه بر ابعاد حاکمیتی، دارای ابعاد اجتماعی نیز هسوتن  

دهدد   عمده نظریات سیاست خارجی حاکید اصلی خود را بر ابعاد حاکمیتی قرار می
ن (1400)گدموی,  هاست   ها و ملت  فعال در پیوندی میان حاکمیتاما نظریه مقاومت 

ای از حضور یک   حضور مستشاری جمهوی اسالمی ایران در عرای و سوریه نمونه
هوای مقاوموت مردموی اسوت بورخالف حضوور         نیروی رسمی دولتی درکدار گروه

نیروهووای مردمووی بووودن پوو    آمریکووا در عوورای و سوووریه کووه عمووال دربرابوور  
 های مقاومت فعال در نظر گرفتن   حوان از مشخصه  ماوربودن را می ملت
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 یم غالبا. تالش برای تغییر در پاراد5-2

المل  پ  از جدوگ جهوانی دو  متواثر از دو قطو        پارادایم و نظم لال  در نظا  بین
انی مسویر حاوول   شری و لره بودن با فروپاشی شوروی و پایان جدگ سرد، نظم جه

کددن به عقیده برخی، نظم جوایهزین هدووز شوک       به سمت نظم جایهزین را طی می
نهرفته و جهان در دوران گذار استن یکوی از سوداریوهای جوایهزین نظوم جهوانی،      

گرایی نوین است که طبق آن دیدگاه، جهان بوه ردود ممموعوه امدیتوی حقسویم        مدطقه
, صن 1382)افتخواری,  کددود    حو  و فصو  موی    شود که مداسبات و معوادالت را   می

های سیاست خارجی ضمن پوذیرش وضوعیت     گیری ن با این حال، الل  جهت(281
دسوت آورنود، یعدوی حالشوی      کددد مدافع خود را در نظا  موجود به  موجود، حالش می

یوابی بوه مدوافع     رد مقاومت فعال، دستیابی به نظم جدید ندارندن در راهب برای دست
ملی در حالش برای حغییر پارادایم لال  است، زیرا رابطه کس  مدافع ملی و پوارادیم  

کشویدن از   ای حداقصی استن یعدی پذیرش پارادایم لال  به معدای دست  لال ، رابطه
ادایم هوا جوز بوا حغییور پوار       شود، لذا حهظ ارزش  های ملی قلمداد می  اهداف و ارزش

 آیدن  آید یا به صورت مادود به دست می  دست نمی ای به  لال  مدطقه

 . تاکید بر عناصر قدرت نرم5-3

راهبرد مقاومت فعال حدها با استهاده از عداصر سخت قدرت بوه حوامین مدوافع ملوی     
ی باالیی را در پی خواهد داشت   ها  پردازد، زیرا استهاده از قدرت سخت، هزیده  نمی

ا موج  دفع کام  خطر نخواهد شدن راهبرد مقاوموت فعوال بوا اسوتهاده از     و لزوم
مقاومت دربرابر جبهه آمریکوایی اسوتن      دنبال ایماد جبهه اندیشه صدور انقاله، به

یکی از سطوح ایماد قدرت نر ، قدرت نرمی است که از درون شبکه والیی پدیود  
ن در این رویکرد، استهاده از قدرت (27, صن 1392جانی پور,  &)افتخاری آید   می

نر  صرفا درمعدای مادی آن موردنظر نیست، بلکوه عداصور قودرت نور  برآموده از      
های ایمانی همچون شوهادت، عاشوورا، جهواد و ننن هسوتددن متعاقو  مههوو          مولهه

ر  هسوتیمن بایود حوجوه    قدرت نر ، شاهد حولید مهاهیم مرحبطی همچوون جدوگ نو   
دلی  حهاوت مبانی نظری قودرت، مودلول و کاربسوت ایون مهواهیم در       داشت که به

گهتمان اسالمی متهاوت از کاربردهای متعارف و عرفی آن در ادبیات سیاسی است 
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ظور از عداصور  خاطر در راهبرد مقاومت فعال مد همین ن به(4, صن 1391)افتخاری, 
ای، جدوگ روانوی و لیوره نیسوتددن بلکوه        قدرت نر ، عواملی همچون فری  رسانه

 ر ادبیات و گهتمان مقاومت هستددنهای ارزشی موجود د  حاکید بر مولهه
 

 

 )منبع: نویسندگان( های راهبرد مقاومت فعال مولفه. 1شکل 

 مقاومت فعال بر محور عقالنیت. 5-4

کددودن    برخی رویکرد مقاوموت را صورفا در مقاوموت نظوامی و سوخت حعریوف موی       
که مقاومت فعال، یک سیاست و راهبرد جامع استن به این معدا که مههوو    درصورحی

ن بوه  (1400)مامدی سیرت, مقاومت فعال، حرکیبی است از جدگ، مذاکره، صل  وننن 
حوان گهت مههو  مقاومت فعال، مههومی عاقالنه و مثبوت اسوتن مههوو       یک معدا می

است که در آن، موذاکره نیسوت،     ومت در جامعه ایران، مههومی مدهی معرفی شدهمقا
گونه نبوده اسوتن یعدوی    حعام  نیستن در صورحی که در رفتار جمهوری اسالمی این

درعین جدگ و مذاکره حالش شوده حوا خطووط قرموز حهوظ شووند و روی اصوول،        
افغانسوتان در سوال    پافشاری شده استن عملکرد جمهوری اسالمی ایوران در باوران  

ای از رویکرد مقاومت فعال بود، در این باوران، جمهووری اسوالمی در      نمونه 1380
وضعیتی پارادوکسیکال و معماگونه قرار گرفته بودن در یک طرف، طالبان قرار داشت 

حور از آن، بوا بوه      که حکومت طرفدار ایران در افغانستان را سرنهون ساخته بود و مهم
دار سواخته   های ایرانی، افکار عمومی در داخو  را جریاوه    دیپلمات شهادت رساندن
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حرین حهدید امدیتی علیوه جمهووری اسوالمی      عدوان مهم بودن در طرف دیهر، آمریکا به
ایران قرار داشت که حسلب و حضور نظامی آن در مرزهای شورقی کشوور، حهدیودی    

, 1396)دهقوانی فیروزآبوادی  ن ,   شود    جدی علیه امدیت ملی کشور ماسووه موی  
ن عملکرد هوشمددانه جمهوری اسالمی ایران در باوران افغانسوتان باعوث    (486صن 

حدها ایران در باحالی جدگ افغانستان گرفتوار نشوود، بلکوه ایوران در حشوکی        شد حا نه
ی ایون کشوور نیوز حضوور     دولت انتقالی افغانستان، مشارکتی فعال و حتی در بازساز

داشتن عقالنیت جمهوری اسالمی ایران در مس له حمله آمریکا به عرای نیوز نمایوان   
بودن در آن دوره، بسیاری حالش داشتدد حا ایران در واکدش به حمله آمریکا بوه صودا    

هوای خوود را نوه بورای حهاهوت از        واکدش نشان دهدن اما جمهوری اسالمی حوالش 
های مردمی مقاومت در عرای معطووف    مایت از نیروها و حرکتصدا ، بلکه برای ح

 ن(1400)گوهری مقد , کرد 
حوان گهوت کوه  مقاوموت فعوال حدهوا در اقودامات نظوامی          طورکلی می پ  به

حور،    شود، بلکه در یک نمای کلوی   همچون حضور مستشاری در سوریه حعریف نمی
ای از زیرراهبردها حعریف کرد که نتیمه همه آنها   حوان ممموعه  یمقاومت فعال را م

شودن در عمو  جامعه ممکن است مقاومت فعال معدایی سلبی،   حهظ مدافع ملی می
که حمربه رهار دهه گذشته نشوان داده اسوت  کوه سیاسوت      داشته باشد، درصورحی

را شوام    خارجی جمهوری اسالمی ایران، هوم درگیوری و هوم موذاکره و نورمش     
حوان بخشی از راهبرد   ای، نرمش قهرمانانه را می  اهلل خامده استن در دیدگاه آیت بوده

 کددد که:  مقاومت فعال حعریف کردن ایشان در حعریف نرمش قهرمانانه بیان می
ی آن  قهرمانانه برخالف برخی حهاسیر، معدای واضای دارد کوه نمونوه   نرمش»

دادن حریوف   ی کشتی نمایان است در این مسابقه که هدف آن شکسوت  در مسابقه
است اگر کسی قدرت داشته باشد اما انعطاف الز  را در جای خود به کوار نهیورد   

استهاده قورار دهود   موقع مورد خورد اما اگر انعطاف و قدرت را به قطعاً شکست می
 ن(1393خامده ای, )« نشاند میپشت حریف را به خاک 

هوای راهبورد مقاوموت      حورین مولهوه    در این میان، مسلما عقالنیت یکی از مهم
عدوان بازیهری عقالنوی   المللی به  فعال استن جمهوری اسالمی ایران در عرصه بین
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ای که حتی در برخی مووارد نیوز ازسووی سوایر کشوورها بوه        گونهشداخته شده به 
های مقاومت   طلبی متهم شده استن نقش عقالنیت در جریان گری و مدهعت  مااسبه

مودت   های مقاومت فاقدعقالنیت، عمری کوحواه  آنقدر پررنگ است که الل  جریان
وموت بودانیم، شواهد    اندن اگر القاعده و داعش را کپی لیرعاقالنه از مههو  مقا  داشته

شان نتوانستدد اثرگذاری خود را بورای مودت     دلی  عملکرد لیرعقالنی هستیم که به
انودن حواریخ صدراسوال  نیوز ایون        برده زیادی حهظ کددد و خیلی زود خود را ازبین

مثال خووارج نووعی جریوان مقاوموت بودنود اموا        عدوان کدد، به  موضوع را حایید می
رفتندر اداموه بوه بیوان     شان ازبین  سرعت حیات سیاسی النی بهدلی  فقد مبدای عق به

 پردازیم:  های عقالنیت در راهبرد مقاومت فعال می  برخی از شاخصه
مقاوموت در جمهووری اسوالمی نسوبت     بازتعریف مستئله ملیتت:    .5-3-1

معداداری با مههو  ملیت پیدا کرده استن همدشیدی مههو  ملیت و مقاومت یکوی از  
جمهوری اسالمی ایران استن مههو  مقاومت، قراموت شویعی و رنوگ  و    ابداعات 

 بوی دیدی داردن
ای وارد   هوا وقتوی در مدطقوه     آمریکوایی  :پرهیز از ایجاد خأل قدرت .5-3-2

کددودن    کددد، ایماد خأل قدرت موی  شوند و به هدف مطلوه خود دست پیدا نمی  می
دنبوال ایمواد خوأل     گاه به  فعال هیچاما سیاست جمهوری اسالمی و راهبرد مقاومت 

 های میزبان نبوده استن  قدرت در سرزمین
 

 

 )منبع: نویسندگان( های عقالنیت در راهبرد مقاومت فعال  مولفه. 2 شکل

باز تعریف 
 مسئله ملیت

احترام به 
 مرزهای ملی

پرهیز از ایجاد 
 خالء قدرت
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در سوریه، عرای و افغانستان، احترا  به مرزهوای   . احترام به مرزهای ملی:5-4-3
کوه در   بووده اسوتن درصوورحی    ملی همواره یکی از اصول جمهوری اسالمی ایران

مثال احااد جمواهیر   عدوان گونه نبوده استن به بعضا این 20های مقاومت قرن   جریان
شوورقی و  شوووروی بووا شووعار مقاومووت دربرابوور امپریالیسووم، قوودرت را در اروپووای

فرموانش   هوای حاوت    گرفت اما رفتار این کشور با جمهووری  دست مرکزی به آسیای
 ا  نبوده استنلزوما همراه با احتر

 . همخوانی با ماهیت منطقه5-5

هوای مهوم راهبورد مقاوموت فعوال در جمهووری اسوالمی ایوران،           یکی از ویژگوی 
سوال پویش،    150همخوانی آن با ماهیت مدطقه استن ماهیت مدطقه لره آسویا از  

مقاومتی استن درواقع مههو  مقاومت در یکصود سوال گذشوته بوا ماهیوت جهوان       
های مسلمان در جهوان اسوال  در حواریخ معاصور       است زیرا ملت اسال  آمیخته شده

کوردن   اند و اولویوت آنهوا ایسوتادگی    همواره ازطرف لره مورد حعرت قرار گرفته
در جهوان   20هوایی کوه در قورن      ها بوده اسوتن انقواله    خواهی لربی دربرابر زیاده

ماوور   اسال  رخ داد، جریان مقاومتی که حوول مسو له فلسوطین شوک  گرفوت و     
های اخیر در عرای و سوریه و یمن شک  گرفته است، نشوانهر    مقاومتی که در سال

داشتن مههو  مقاومت در مدطقوه اسوتن ذات سیاسوت خوارجی جمهووری       اصالت
اسالمی ایران با ماهیت امروزی جهان اسال  همخوانی داردن زیرا انقواله اسوالمی   

لبانه آمریکوا در مدطقوه بووده و    ط های حوسعه گونه به سیاست خود  پاسخی مقاومت
 دنبال نهی سلطه بیهانهان در مدطقه بوده استن پ  از آن نیز همواره به

 جایگاه راهبرد مقاومت فعال در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران. 6

حرین نماد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایوران بووده و     راهبرد مقاومت، اصلی
ای ایران کامال مشوهود اسوتن    ویژه در سیاست خارجی مدطقه هستن این راهبرد به

میان، حاکید قانون اساسی بر حمایت از مظلومان و حوجه رهبوران انقواله بور     دراین
ایوران   مههو  مقاومت بیانهر جایهاه مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسالمی

دیهر مهاهیمی همچون جهوان اسوال ، مستضوعهین، استکبارسوتیزی،      استن ازسوی
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حمایت از مظلو ، نهی سلطه وننن که در قانون اساسوی و اندیشوه رهبوران انقواله     
 حواندد مقو  مههو  مقاومت فعال باشددن  اسالمی پررنگ هستدد، می
آیود، یوک     عوال برموی  گونه که از مههو  راهبرد مقاومت ف در این شرایب، همان

های عملی نیز باشدن راهبورد    های نظری باید دربرگیرنده جدبه  راهبرد عالوه بر جدبه
مقاومت فعال نیز دارای عداصر رهارگانه مقاومت اسوت کوه در سیاسوت خوارجی     

 حطبیق استن جمهوری اسالمی ایران نیز قاب 
ی اسوالمی  الف( عام : عوام  کدشهر در راهبورد مقاوموت فعوال در جمهوور    

باشد که حووزه ماموریوت آنهوا     های دولتی و انقالبی می  شام  حما  نهادها و ارگان
سیاست خارجی استن این نهادها شام  نهادهای نظوامی و امدیتوی )سوپاه قود (،     
نهادهای فرهدهی )سوازمان فرهدوگ و ارحباطوات( و نهادهوای اقتصوادی و دولتوی       

 استن
ری اسوالمی در مقاوموت فعوال، در    ه( بازیهر هدف: بازیهران هدف جمهوو 

هوای حروریسوتی و برخوی      صهیونیسوتی هسوتددن گوروه    مرحله اول آمریکا و رژیوم 
گیرنودن    ای حامی حروریسم، در مرحله دو  قرار موی   ای و فرامدطقه  های مدطقه  دولت

حورین بوازیهران هودف جمهووری       صهیونیسوتی، اصولی   اما کماکان آمریکا و رژیوم 
 مقاومت فعال هستددن اسالمی ایران در

 -بووا ماووور آمریکووایی ج( اقوودا : اقوودامات جمهوووری اسووالمی در مواجهووه 
صهیونیستی، شام  حقویت حوان دفاعی، کمک به حمهیز دیهور بوازیهران در ماوور    
مقاومت، حوالش بورای ایمواد بازدارنودگی درمقابو  اقودامات خرابکارانوه ماوور         

هوای قودرت جمهووری اسوالمی       آمریکایی و همچدین حالش برای حقویوت مولهوه  
 ازجمله حقویت قدرت اقتصادی استن

صهیونیسوتی،  -د( مایب: مایب اقدا  جمهوری اسالمی علیه ماور آمریکوایی 
سوازی راهبورد    مدطقه خاورمیانه استن مایب اقدا  جمهوری اسوالمی بورای پیواده   

مقاومت فعال شام  مدطقوه عورای و سووریه، لبدوان و فلسوطین، یمون و همچدوین        
فار  استن الز  به ذکر است که انتخواه ماویب، عموموا برآموده از حووزه       لیجخ

 حهدید استن لذا درصورت افزایش یا کاهش حهدید، مایب اقدا  متغیر استن
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 های راهبرد مقاومت فعال  ها و بایسته  چالشها،  فرصت. 7

و  ها  راهبرد مقاومت فعال هماندد هر راهبرد دیهری در سیاست خارجی، با فرصت
حواندد از درون  یوا از بیورون     ها می  ها و رالش هایی مواجه استن این فرصت  رالش

سازی راهبرد مقاومت فعال، فوراوری   حرین فرصت عملیاحی باشددن در این میان، مهم
معدا کوه راهبورد مقاوموت فعوال، ایون       این های کالن انقاله اسالمی استن به  ارزش

هوای خوود را فوراوری      می ایوران بتوانود ارزش  دهد حا جمهوری اسال  فرصت را می
معدوای اراموه    هوا بوه   ها جلوگیری کددن فوراوری ارزش   کرده و از صدور خا  ارزش

راهکارهای عملیاحی و مصداقی برای مسام  روز در سیاست خارجی با اسوتهاده از  
هوای کواربردی     های عا  باید حبدی  به مدل  مدابع دست اول استن صابت از ارزش

هوا، اسوتهاده از ناکوامی ادبیوات       ر سیاست خارجی شوندن یکی دیهور از فرصوت  د
حوانود    المل  است که راهبرد مقاومت فعال می  مقاومت در گهتمان رپ در نظا  بین

ویژه پ  از ههور  عدوان الهویی درمقاب  پارادایم لال  معرفی شودن این مساله به به
وموت سولهی در جهوان اسوال  شود،      و سقوط داعش که زمیده حضعیف مههوو  مقا 

عدووان یوک    حواند نظریه مقاومت را به حواند بروز یابد و راهبرد مقاومت فعال می می
 سازی معرفی کددن نظریه قاب  پیاده

با این وجود، احخاذ راهبورد مقاوموت فعوال در سیاسوت خوارجی جمهووری       
حووزه   هوایی نیوز مواجوه اسوت کوه  عمودحا مربووط بوه         اسالمی ایران، بوا روالش  

حواند باعث حضوعیف     گیری می گیری هستددن به این معدا که اشتباه در حصمیم حصمیم
روی  هوای پویش    حرین رالش یا ناکامی یک راهبرد در اجرا شودن در این میان، عمده

 در فعوال  مقاوموت  مادودشودن حوان در مساملی ماندود   راهبرد مقاومت فعال را می
مراجعوه بوه    عود  در سیاسوت خوارجی،    لیرعقالنیرفتارهای  امدیتی،-نظامی حوزه

 جستمو کردن گرفتن حوزه فرهدگ و قدرت نر  نادیدهدر احخاذ راهبرد،  نخبهان
بر این اسا ، باحوجه به ایدکه ادبیات راهبرد مقاومت فعال همواره در پی یک 

حور شوده     باران و حهدید علیه امدیت و مدافع ملی جمهوری اسالمی ایوران پررنوگ  
لذا نمادهای مقاومت فعال همچوون نیوروی قود  سوپاه بوه نمواد مودیریت        است 
اندن ایون در حوالی اسوت      ای در سیاست خارجی ایران حبدی  شده های مدطقه  باران
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گیوری کوالن سیاسوت خوارجی      عدوان راهبرد و جهوت  که حعریف مقاومت فعال به
ب اقودا  سیاسوت   ایران، مستلز  یک بازحعریف اساسی از بازیهران، اقدامات و مای

یابی به مدافع ملی را نبایود صورفا در    خارجی استن در این شرایب، ابزارهای دست
وضعیت مدهع  حعریف کردن به عدوان مثوال، بخشوی از راهبورد مقاوموت فعوال را      

حوان در حوزه نظری فرهدهی و دیپلماسی عمومی در داخ  و خوارج از کشوور     می
به اهمیت همراهوی افکوار عموومی داخلوی بوا      دیهر، باحوجه  عملیاحی کردن ازسوی

ویوژه در حووزه حوسوعه و رفواه      راهبرد مقاومت فعال، برخی عرصه هوای ملوی بوه   
اجتماعی نیز باید با راهبرد مقاومت فعال و در قالو  مقاوموت اقتصوادی پیهیوری     

کدود    شدت مدافع ملی را حوامین موی   شودن در این زمیده، مسلما حعامالت اقتصادی به
آوردن حعووامالت اقتصووادی بووا سیاسووت خووارجی یکووی از   وسووت و فووراهملووذا پی

های موفقیت راهبرد مقاومت فعال استن مقاومت فعال در حووزه اقتصواد     ضرورت
عدووان اقتصواد مقواومتی نوا       ای از آن حاوت   اهلل خامدوه  همان ریزی است که آیوت 

گورفتن از   فاصوله برندن در اقتصاد مقاومتی، حالش برای به دست گرفتن حولیود و    می
ای و  زمان با پیشبرد دیپلماسی اقتصوادی و همهرایوی مدطقوه    وابستهی اقتصادی هم

اقتصواد مقواومتی، یعدوی اقتصوادی کوه از درون      »جهانی است با ایون حهواوت کوه    
کدود و اسوتاکا  کشوور را درمقابو       جوشد و احتیاج ما را به دیهوران کوم موی    می

خامدوه ای,  ) «تن معدای اقتصاد مقواومتی اسو  دهد؛ ای های خارجی افزایش می حکانه
بیانات مقا  معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامدوه ای )مدهلوه العوالی( در دیودار     

ن پ  حوجه به اقتصاد با حمرکز بر اقتصاد بومی درعوین حوجوه   (1395مرد  اصههان, 
درراستای ارحقای حوسعه اقتصوادی و  ها  به افزایش حعامالت اقتصادی با سایر دولت

بخشی بیشتر راهبرد مقاومت فعال، موثر واقوع   حواند در نتیمه  اجتماعی در کشور می
 شودن

 یاسوالم  یجمهوور  یخوارج  اسوت یس یریو گ باحوجه به آنچه گهته شد، جهت
از  یو متهواوح  دیو حووان خووانش جد   یرا م یگا  دو  انقاله اسالم عهیدر طل رانیا

انقواله   یرا فورارو  یدیو جد یهوا   ها و رالش  عهد دانست که فرصتح راهبرد عد 
پژوهش بوا عدووان راهبورد مقاوموت      نیراهبرد که در ا نیقرار داده استن ا یاسالم
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حعهد بوه حسواه    روزشده از راهبرد عد  و به یبوم یکردیشد، عمال رو نییفعال حب
حعهود را   راهبورد عود    یهوا   مولهوه  یراهبرد برخو  نیوجود، اگرره ا نیا ن بادیآ یم

حعهود   ، از راهبرد عود  فرد و مداصربه دیجد یها  دارابودن مولهه  یدل داراست اما به
 رییحغ یحالش برا ،یماور دولت کداردر یماور ماندد ملتهایی   متمایز استن مولهه

و  یماوور  تیو عقالن ژهیو و هبور عداصور قودرت نور  و بو      دیو لال ، حاک میدر پاراد
ن ایموجود در مدطقه لره آسو  یتیو هو یفرهده یها  جه به ساختو حو یمدد  دهیزم

 رانیو ا یاسوالم  یجمهور یمدافع مل نیحام یبرا یمداسب بیحواند شرا  یم این راهبرد
بور اصوول عوزت، حکموت و      یمبتد زیآم  مسالمت ستیز ایماد کدد و عالوه بر آن

 کشور فراهم آوردن یدر روابب خارج را مصلات

 گیری نتیجه

پیروزی انقاله اسالمی، بسیاری از پژوهشهران حووزه سیاسوت خوارجی،     پ  از
انودن ایون    حعهد دانسته راهبرد اصلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را عد 

گیری متاثر از فضای دوقطبی جدگ سرد احخاذ شوده بوود لوذا پو  از پایوان        جهت
وع دانسوتددن بوا ایون    حعهود را بالموضو   جدگ سرد، برخی از آنان، احخاذ راهبرد عد 

سلطه درمقاب  هر قدرحی  حعهد با این استدالل که معدای آن، عد  وجود، راهبرد عد 
در شری یا لره است، ادامه یافتن در این پژوهش بیان شده که راهبورد سیاسوت   

المل  و جایهواه ایوران در     خارجی جمهوری اسالمی ایران باید متداس  با نظم بین
حغییور   گیری سیاسوت خوارجی اموری ثابوت و لیرقابو        شدن جهتالمل  با  نظا  بین

گیری سیاست خارجی متواثر    کددن جهت  نیست بلکه بدا بر شرایب هر دوره حغییر می
الملو  اسوتن شورایب      هوا در نظوا  بوین     از قدرت ملی و حووان حاثیرگوذاری دولوت   

وده و لذا باید جمهوری اسالمی ایران از رهار دهه گذشته حا امروز بسیار متهاوت ب
 با حوجه به جایهاه امروز، راهبرد سیاست خارجی حعیین شودن

ای   در دهه گذشته جمهوری اسالمی ایوران نقشوی فعوال در مداسوبات مدطقوه     
داشته استن کدشهری ایران در مدطقه عمدحاً در پاسخ به حهاجم و سیاسوتی پسویدی   

های اسالمی پشوتوانه نظوری     بوده و ماهیتی مقاومتی داشته استن از آنما که ارزش
انود، لوذا مقاوموت جمهووری اسوالمی ایوران مقواومتی          مقاومت دربرابر سلطه بوده
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شریعتمدار بوده استن مقاومت از رهار عدصر حشکی  شده اسوت کوه ایون رهوار     
عدصر در کدشهری جمهوری اسوالمی ایوران نیوز نمایوان بووده اسوت؛ اول، عامو         

نهادهای درگیر در سیاسوت خوارجی جمهووری     کددده، که متشک  از حما  مقاومت
صهیونیسوتی اسوتن    -دف که ماور آمریکوایی  اسالمی ایران استن دو ، بازیهر ه

های گونواگون و    سو ، نوع اقدا   که عبارت است از افزایش حوان داخلی در حوزه
ای و رهار ، مایب اقدا  است، مایب اقدا  جمهووری    همچدین افزایش نهوذ مدطقه

 اسالمی ایران مدطقه لره آسیا و خاورمیانه استن  
بر این اسا ، راهبرد مقاومت فعال در سیاسوت خوارجی جمهووری اسوالمی     

کددن ازجملوه    حعهد متهاوت می هایی است که آن را از راهبرد عد   ایران دارای مولهه
ماوربودن، حاکیود بور عداصور قودرت نور ،       ی دولتماوربودن به جا ملت -دولت

المل ، همخووانی بوا ماهیوت اسوالمی       حالش برای حغییر پارادایم لال  در نظا  بین
ماور بودنن عقالنیت موجود در مقاوموت فعوال آن را    مدطقه لره آسیا و عقالنیت

یوت هموراه   سازدن زیرا اگر مقاومت بوا عقالن   های مقاومتی متمایز می  از سایر اندیشه
ای که به رویکورد مقاوموت مدهوای عقالنیوت       نباشد همچون برخی جریانات مدطقه

عم  کردند، خیلی سریع از بین خواهد رفتن عقالنیت مقاومت فعال باعوث شوده   
حدها در مقاومت نظوامی خالصوه نشوود، بلکوه      گیری مقاومت فعال نه  است حا جهت

حوانود بوه پیشوبرد اهوداف ایون        موی حتی حعام ، حهاهم و موذاکره نیوز در موواردی    
 گیری کمک کددن  جهت

 



 

 

 منابع و مآخذ

-279 ،راهبورد گرایی نوین و امدیت جمهوری اسوالمی ایورانن    (ن مدطقه1382ان ) ،افتخاری
 ن290

براسوا   (ن مههو  و جایهاه جدوگ نور  در گهتموان انقواله اسوالمی      1391ان ) ،افتخاری
 ن27-1, پژوهشدامه انقاله اسالمیاصول قرآن کریمن 

 سازان نورن حهران: موسسه اندیشه مقاومت در اسال ن(ن 1399ان ) ،افتخاری
(ن مدابع قدرت نر  انقاله اسوالمی، مطالعوه مووردی:    1392 ن ) ،پور جانی & ،ان ،افتخاری

پژوهشودامه انقواله   السوال ن   نامه شهدای دانشهاه اما  صوادی علیوه   حالی  وصیت
 ن46-23 ،اسالمی

الملو ن   (ن زبان سیاسی مقاومت اسالمی در سیاست بین1390ان ) ،متقی & ،زن ،ری پوستین
 ن129-97 ،المل  های روابب بین پژوهش

ای  اهلل خامدوه  بیانات مقا  معظوم رهبوری، حضورت آیوت    (ن 22 05, 1393 ن ) ،ای خامده
 Khamenei.ir: www.khamenei.irن بازیابی از العالی(  )مدهله

ای  اهلل خامدوه  (ن بیانات مقا  معظوم رهبوری، حضورت آیوت    26 08, 1395 ن ) ،ای خامده
 :khamenei.irالعوووالی( در دیووودار مووورد  اصوووههانن بازیوووابی از     )مدهلوووه

www.khamenei.ir 
 کددده( مصاحبه ،(ن )رن انصاری بارده1399 ن ) ،خانی

 کددده( مصاحبه ،صاری بارده(ن )رن ان1399 ن ) ،دولتیار
 حهران: سمتن ( ن2المل  ) اصول و مبانی روابب بین(ن 1395 ن ) ،دهقانی فیروزآبادی
 حهران: سمتن سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانن(ن 1396 ن ) ،دهقانی فیروزآبادی

الملو  و امکوان اراموه     (ن حکثرگرایوی در روابوب بوین   1396حن ) ،مشیرزاده & ،رن ،سعیدی
 ن116-90, المللی های سیاسی و بین رهیافتهای لیرلربین  نظریه

دانشوهاه  -علوو  سیاسوی  (ن حالی  گهتمان بوه مثابوه نظریوه و روشن    1383 ن ) ،سلطانی
 ن180-153 ،باقرالعلو  )ع(

گورا، حهسویری و    (ن پژوهش در علوو  سیاسوی: رویکردهوای اثبوات    1388کن ) ،سیدامامی
 صادی )ع(ن انتقادین حهران: دانشهاه اما 

(ن نظریه موازنوه حهدیود: دالیو  سواختاری     1392 ن ) ،پارسا & ، ن ،حبیبی ، ن ،عباسی



 1400بهار  ♦ 98شماره  ♦ 30سال  ♦      124

رهیافوت  گیری و گسترش اسال  سیاسی و مقاومت اسوالمی در خاورمیانوهن    شک 
 ن136-115 ،انقاله اسالمی

شداسوی دانوش و گهتموان درآمودی بور       (ن دیریدوه 1388ان ) ،لطهی حقیقت & ، ن ،عقیلی
 ن154-127 ،شداسی معاصر جامعهگهتمان فوکون نظریه 

الملو ن حهوران:    های لربی روابب بین (ن نظریه مقاومت و نظریه1391رن ) ،قادری کدهاوری
 مخاط ن
 -الملو ؛ رویکورد ایرانوی     (ن نظریوه مقاوموت در روابوب بوین    1392رن ) ،قادری کدهاوری

 ن248-191, سیاست دفاعیاسالمی نهی سبی  و برخورد با نظا  سلطهن 
 المل ن حهران: سمتن (ن اصول سیاست خارجی و سیاست بین1394 ن ) ،قوا 
 ها و رویکردهان حهران: سمتن المل : نظریه (ن روابب بین1397 ن ) ،قوا 

 کددده( مصاحبه ،(ن )رن انصاری بارده1400عن ) ،گدمی
 کددده( مصاحبه ،(ن )رن انصاری بارده1400ان ) ،مقد  گوهری

گیری سیاست خارجی و نقوش ملوی ایوران از کودحوا حوا انقواله        (ن جهت1378ان ) ،متقی
 ن206-177 ،نامه مهیدن 1357-1332اسالمی ایران 

 کددده( مصاحبه ،(ن )رن انصاری بارده1400حن ) ،سیرت مامدی
 ن91-71 ،شداسی حاریخی جامعهگرایی: گهتمان مقاومتن  (ن اسال 1392 ن ) ،مامدی
این  العظموی خامدوه   اهلل (ن حبیین مدل مههومی مقاومت در اندیشه آیوت 1398آن ) ،پور مهدی

 ن566-539 ،دانش سیاسی
های فرهدهی گهتمان مقاومت اسالمی  (ن مولهه1397صن ) ،خالدیان & ، ن ،اردکانی ناهمی

 ن86-59 ،مطالعات سیاسی جهان اسال در جهان اسال ن 
حهوران: دفتور مطالعوات سیاسوی و      الملو ن  بین مبانی حالی  سیاست(ن 1388کن ) ،هالستی

 المللی وزارت امورخارجهن بین
Buzan, B ,. & waever, O. (2009) نRegion and powers: The Structure of 

International Security  نLondon: Cambridge University Press ن
carr, Eن (2016) نThe Twenty Years Crisis: 1919-1393 London: Macmillanن 
Cox, M ن “(2002)نThe Continuing Story of Another Death Foretold: Radical 

Theory and the New International Relation ن”نIn Harvey and Brecher, eds   ن
Keethaponcalan, S. (2016) نReshaping the Non Aligned Movement: challenges 

and vision نJournal of the Global South, 16-32 
kharel, A. (2020) نNon-Aligned Movement: Challenges and Way Forward ن

Molung Educational Frontier, 10, 1-12 
Zaccara, Lن (2018) نIrans Foreign policy and Evolving Role of South-South 

Cooperation   Vestnik RUDN. International Relations, 550-564ن     
Zakaria, F(1998) ن From Wealth to Power: The Unusual Origins of America`s 

World Role نPrinceton: Princeton University Pressن 



 

 

Refrences 

Statements of the Islamic Republic of Iran Supreme Leader, Ayatollah Ali 

Khamenei, available on the website WWW.Khamenei.ir. 

Abbasi, Majid, and Habibi, Seyed Mehdi and Parsa, Sara (2013), Balance of 

Threat Theory: Structural Reasons for the Formation and Spread of 

Political Islam and Islamic Resistance in the Middle East, the Islamic 

Revolution Approach, 7 (24), 115-136. (In Persian) 

Aghili Seyed Vahid and Lotfi Haghighat Amir (2009), the Archeology of 

Knowledge and Discourse as an Introduction to Foucault's theory, 

Journal of Iranian Social Development Studies, 2 (1), 127-154. (In 

Persian) 

Buzan, Barry & Waever, Ole (2009). Region and powers: The Structure of 

International Security, London: Cambridge University Press. 

Carr, E. H (2016). The Twenty Years Crisis: 1919-1939. London: Macmillan. 

Cox, M (2002). “The Continuing Story of Another Death Foretold: Radical 

Theory and the New International Relation.” In Harvey and Brecher, 

eds. 

Dehghni Firoozabadi, Seyed Jalal (2016), Principles and Fundamentals of 

International Relations (2), Tehran: The Center for Studying and 

Compiling University Books in Humanities (SAMT). (In Persian) 

Dehghni Firoozabadi, Seyed Jalal (2017) Foreign policy of the Islamic 

republic of Iran, Tehran: The Center for Studying and Compiling 

University Books in Humanities (SAMT). (In Persian) 
Dolatyar, Mustafa (2020), Interview, Tehran: Institute for Political and 

International Studies (IPIS). (In Persian) 

Eftekhari, Asghar (2003), New Regionalism and security of the Islamic 

Republic of Iran, Strategy, 11(1), 279-290. (In Persian) 

http://www.khamenei.ir/


 1400بهار  ♦ 98شماره  ♦ 30سال  ♦      126

Eftekhari, Asghar (2012), The Meaning and Practice of Soft War in Islamic 

revolution Discourse (based on Quranic Principles), Pazuheshname-ye 

Enghelabe Eslami, 1 (2), 1-27. (In Persian) 

Eftekhari, Asghar (2020), Resistance in Islam. Tehran: Andisheh Sazan Noor 

Institute. (In Persian) 

Eftekhari, Asghar and Janipoor Mohammad (2014) Sources of I.R.Irans Soft 

Power, Pazuheshname-ye Enghelabe Eslami, 3 (9), 23-46. (In 

Persian) 

Ganji, Abdullah (2021), Interview, Tehran: Javan newspaper office. (In 

Persian) 

Ghaderi Kangavari, Ruhollah (2013), Theory of Resistance in International 

Relations; Iranian-Islamic approach of Nafy-e-Sabil Rule and Challenge 

with the domination system, Defense Policy, 21 (82), 248-191. (In 

Persian) 

Ghaderi Kangavari, Ruhollah (2015), Resistance and Western Theories of 

International Relations, Tehran: Mokhatab. (In Persian) 

Ghavam Abdol –Ali (2015), Principles of Foreign Policy and International 

Politics, Tehran: The Center for Studying and Compiling University 

Books in Humanities (SAMT). (In Persian) 

Ghavam Abdol –Ali (2018), International Relations Theories Approaches, 

Tehran: The Center for Studying and Compiling University Books in 

Humanities (SAMT). (In Persian) 

Gohari Moghaddam, Abuzar (2021) Interview, Tehran: Islamic Parliament 

Research Center of the Islamic Republic of Iran. (In Persian) 

Holsti, Kalevi Jaakko (2009), International Politics: A Framework for 

Analysis, Translate: Bahram Mostaghimi and masoud Taramsari, 

Tehran: Institute for Political and International Studies (IPIS). (In 

Persian) 
Keethaponcalan, S.l (2016). Reshaping the Non Aligned Movement: challenges 

and vision, Journal of the Global South, 3, 16-32  

Khani, Mohammad Hassan (2020), Interview, Tehran: Imam Sadegh 

University. (In Persian) 

Kharel, A. (2020). Non-Aligned Movement: Challenges and Way Forward, 

Molung Educational Frontier, 10, 1-12. 

Mahdipour Assiyeh (2019), Explaining the Conceptual Model of Resistance in 



 127     مفهوم راهبرد مقاومت فعال در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

 

Ayatollah Khamenei's Thought, Political Knowledge, 15 (2), 539-566. 

(In Persian) 

Mohammadi Mahmood (2014), Islamic discourse of resistance, Journal of 

Historical Sociology, 5 (2), 71-91. (In Persian)  

Mohammadisirat Hosein (2021), Interview, Tehran: Imam Sadegh University. 

(In Persian) 

Mottaqi, Ibrahim (1999). "Orientation of Iran's Foreign Policy and Iran 

National Role from the Coup to the Islamic Revolution of Iran, Name-

ye Mofid, 19, 177-206. (In Persian) 

Nazemi Ardakani Mehdi and Khaledian safar Ali (2018), Political studies of 

Islamic World, 2 (26), 59-86. (In Persian) 

Poostinchi, Zohreh (2011), Political Language of Islamic Resistance in 

International politics, International relations Research Quarterly, 1 

(1), 97-129. (In Persian) 

Saeidi Rooholamin and Moshirzadeh Homeira (2017), Pluralism in 

International Relations and the Prospect for Non-Western IR Theory, 

Political and International Approaches, 8 (3), 90-118. (In Persian) 

Soltani, Seyed Ali Asghar (2004), Discourse Analysis as a Theory and Method, 

Political Science, 28, 180-153. (In Persian) 

Zaccara,  Luciano (2018), Irans Foreign policy and Evolving Role of South-

South Cooperation, Vestnik RUDN. International Relations, 18 (3), 550-

564               

Zakaria, Fareed (1998). From Wealth to Power: The Unusual Origins of 

America`s World Role, Princeton University Press. 


