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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 پارادایم مقاومت و تاثیر آن در تحوالت منطقه

 :اشاره

آن چه در ذیل می خوانید متن پیاده شده سخنرانی سید رضا صدر  

حسینی کارشناس مسائل غرب آسیا می باشد که تحت عنوان پارادایم 

مقاومت و تاثیر آن در تحوالت منطقه در سازمان بسیج اساتید در تاریخ 

ایراد شده است نظر به اهمیت مطالب مطروحه این متن  99/ ۱۰/ ۸

مسئولین و اساتید محترم شبکه قدرت نرم تقدیم جهت بهره برداری 

 می گردد

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

رسیدن یک موضوع به پارادایم نشان دهنده قوت گفتمانی آن موضوع 

پیروزی انقالب اسالمی را نقطه آغازین مقاومت بدانیم در  اگراست 

هایی که امامین انقالب در جنبه های سال گذشته حرکت 4۲طول این 
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سال گذشته به طور مشخص با  ۲۰اند و در تلف انجام دادهمخ

سال اخیر به صورت  ۱۰فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی و در 

دیگر میدانی ظهور و بروز پیدا کرده پارادایمی در کنار پارادایم های 

 کنیم .در دوره پست مدرنیسم آن را مشاهده میاست که 

 ویژگی های پارادایم مقاومت:

های این پارادایم سه سازه یا سه بعدی بودن آن است که یکی از ویژگی

در شرایط کنونی می توان آن را به عنوان یک مسئله شناختی مورد 

 توجه قرار بدهیم : 

اوالً پارادایم مقاومت، پست مدرنیسم است که بسیاری از تحلیل گران و 

دانند که می شناسند واندیشمندان اندیشه سیاسی آن را به خوبی می

 مدرنیسم زندگی می کنیم .ما امروز در شرایط پست

 استعمارگرایی است .  ثانیاً پارادایم مقاومت پسا

است که مقاومت در حال  ثالثا دارای یک مولفه جدید به نام ژئوکالچر

 ایجاد آن می باشد.

 مولفه های پارادایم مقاومت:

دموکراسی که جهان غرب این پارادایم مقاومت در برابر هژمون لیبرال 

سال یکه تازی می کرد به خوبی  ۳۰۰سردمدار آن بود و بیش از 
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توانسته ایستادگی کند در واقع نظریه مقاومت نظریه جدید با مولفه 

 های جدید است که این مولفه ها عبارتند از :

 مقاومت فطری است  -۱

 مقاومت عقلی است  -۲

 ا شده است مقاومت بر مبنای معنویت توحیدی بن -۳

به همین دالیل ادبیات مقاومت نیز باید مانند مولفه های آن جامعیت 

داشته باشد و به همین علت محدود به یک جغرافیا نیست زیرا عناصر 

تشکیل دهنده این پارادایم مانند فطرت، عقالنیت و معنویت توحیدی، 

عناصری هستند که متعلق به یک تفکر یا جغرافیای خاص نیست باید 

مون ، تسلط و امثال اینها را نباید برای ژتوجه داشت که الفاظی مانند ه

مقاومت به کار ببریم ممکن است سوال بفرمایید که پس چه الفاظی را 

به کار ببریم که این جا شما به عنوان اساتید شبکه ملی قدرت نرم باید 

م که از ها و الفاظی برای این پارادایم به کار ببریکمک کنید که چه واژه

 ادبیات نظام سلطه هم به دور باشد . 

امروز مقاومت یک کلمه مشترک بین کشورهای حداقل غرب آسیا می 

باشد اما به دلیل نزدیکی تفکر و نزدیکی خاک به مرکزیت مقاومت 

یعنی ایران اسالمی این مقاومت در این منطقه سرعت بیشتری یافته و 

کند ملت ایران و نظام اسالمی توانسته جای بیشتری را برای خود باز 
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برخاسته از آن به کلمه مقاومت اعتقاد کامل دارد و به همین دلیل 

شود و یکی از علل ایران اسالمی به عنوان رهبر مقاومت شناخته می

دشمنی نظام سلطه با ایران به علت رهبری این مقاومت است ، حضرت 

کردند و این انتخاب امام رحمت اهلل مسیر مقاومت را انتخاب و مدیریت 

یک پشتوانه عقلی و منطقی و دینی داشت و مقام معظم رهبری هم 

بعد از رحلت حضرت امام این پرچم را بر همین مبنا به دست گرفت 

عنصر اصلی منطقی و عقالنی و دینی بودن آن را به طور کامل  ۳یعنی 

 حفظ کردند .

 تعریف مقاومت:

 یست؟حاال با این تفاسیر تعریف مقاومت چ

در مقابل  است کههمان واکنش منطقی و عقلی هر ملت آزاده ای 

زورگویی و تحمیل اراده دیگران از خود بروز می دهد با این تعریف 

پارادایم مقاومت به هیچ محدوده جغرافیایی نمی تواند منحصر شود 

و نوشتارمان در مورد لبنان به مقاومت اسالمی  گومثالً ما االن در گفت

ماهومقاومت هیچ بکنیم چون قضیه روشن است ولی مقاومت اشاره می

محدودیتی ندارد مثال امروز در ونزوئال چه نگاهی از اسالم دارند؟ شاید 

کلمه اسالم را برخی فرهیختگان آنها به شکل محدود شنیده باشند ولی 
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بینید در مقابل رژیم صهیونیستی و امپریالیسم آمریکا مقاومت می

 مت امروز یک جامعیت عمومی پیدا کرده است .کنند پس مقاومی

مورد توجه قرار بدهیم این است که هر جا مقاومت  باید نکته بعدی که

کردیم موفق شدیم حتی خود پیروزی انقالب اسالمی یعنی پیروزی 

مقاومت ملت ایران در مقابل هزاران فشاری که روی ملت بود از لحاظ 

یکی از همین مسائل بود یا روحی و روانی و مادی یا دفاع مقدس 

مقاومت در برابر ترورهایی که انجام شد یا مقاومت در برابر تحریم های 

چند الیه تا امروز ، اینها نشان دهنده این است که هر کجا مقاومت 

کردیم پیروزی هم همراه آن بوده است و هر جام مقاومت نکردیم 

 دشمن پیشروی کرده است .

در ارزیابی موضوع مقاومت این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که 

مقاومت حتماً هزینه دارد ولی تسلیم شدن در برابر دشمن هزینه 

هایش بیشتر است در این مورد می خواهم مثال های قرآنی، دینی و 

فطری بزنم که بحث روشن تر بشود . ما وقتی به وعده الهی اعتقاد 

آیات متعدد قرآن کریم وعده داده شده است که داشته باشیم که در 

طرفداران حق پیروز هستند و این پیروزی حتماً زحمات و قربانی هایی 

کید همه هم دارد قربانی دارد ولی ناکامی ندارد این وعده خداوند است 

و توطئه دشمن بر اساس سنت الهی این است اما غافل از این هستند 
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پس اینطور نیست که شیاطین زمینی که کید خداوند بزرگ تر است 

هیچ اقدامی را انجام ندهند اما کید خداوند از همه آنها بزرگتر است 

خداوند می فرماید مستضعفین که بر اساس تفاسیر مستضعفین فکری 

هستند باید توسط مسلمانان اهل بیتی آگاه شوند و آنان وارثان زمین 

های دشمن القا نهخواهند بود این معارف در این شرایط که رسا

کنند که گویی همه چیز از دست رفته است به ما کمک می کند و می

دهد و کند و استحکام و ثبات قدم به ما میانرژی ما را چند برابر می

انشاهلل ما را به پیروزی نهایی می رساند. مقاومت یک امر ممکن و 

 شدنی است و سود و فایده هم با مقاومت کننده است .

 قویت پارادایم مقاومت باید چه اقدامی انجام بدهیم؟برای ت

خطای محاسباتی نباید صورت بگیرد هر گاه جبهه دشمن و خودی را 

به درستی نشناسیم خطای محاسباتی فراهم می شود و در حقیقت اگر 

شناسی نداشته باشیم فهم حقایق دو طرف را نداشته باشیم دشمن

و شرایطی پدید بیاید که ما دچار های کشور را برایمان تحریف موفقیت

خطای محاسباتی بشویم حتماً دچار شکست خواهیم شد این هشدارها 

دهند برای همین است فکر و تذکرات دائمی که رهبر معظم انقالب می

کنم حوزه دانشگاه مهمترین سنگر برای حفظ واقعیت های انقالب می

برای جلوگیری از های والیت اسالمی و واقعیت های مقاومت و واقعیت
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تحریف است البته حوزه علمیه هم در این رابطه همراه دانشگاه خواهد 

 بود .

مقاومت به روش امامین انقالب است که ما را به این شیوه نکته بعدی 

تواند سیطره زمان و دکترین مقاومت می رساند که این دکترین می

امام پرچم  مکان را از دشمنان غربی ما بگیرد مگر زمانی که حضرت

امام چه  انقالب اسالمی را بلند کردند با چه شرایطی این کار را کردند ؟

چیزی داشتند ؟ آن زمان که قدرت هایی بر عالم حاکم بودند امکانات 

امام چه بود ؟ خداوندزمان و مکان و توانایی را از دشمنان امام گرفت 

سازی در آزاد این مسئله در دفاع مقدس در مقاومت در برابر تحریم ها

سازی یمن از دست وهابیون سازی عراق هم بود و در آزادسوریه در آزاد

ترین شرایط را اهلل خواهد بود.امروز جبهه مقاومت منسجمسعودی انشاء

 سال گذشته دارد . 4۲در طول 

امت یکپارچه و عبرت  -۲امام جامعه -۱مقاومت چندین چند رکن دارد 

تعیین مرزهای مقاومت  - 4ه و مبتکرانه و اقدامات هوشمندان -۳پذیر 

از لحاظ جغرافیایی در راستای اولویت بخشی یعنی مثالً عراق برای ما 

های عراق را ندارد پس ضمن این که تر است یا کشوری که ویژگیمهم

مقاومت مرز نمی شناسد اما ما باید برای این اولویت بخشی یک 

تعریف کنیم یا نمی توان منطقه  محدوده جغرافیایی برای انجام اقدامات
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غرب آسیا را رها کرد و دنبال منطقه دیگری بود در واقع ضمن نگاه به 

 آن مناطق اما باید اولویت هم داشته باشیم .

 پیامد های مقاومت:

نکته بعدی پیامدهای مقاومت است یکی از مهمترین پیامدهای  

های مختلف همسو با جبهه مقاومت احساس هویت و شخصیت جریان

قدمی مقاومت است در اکوادور چه شد؟ در ونزوئال چه شد؟  تا یک

 سرنگونی مادورو آمدند اما موفق نشدند چرا ؟به علت مقاومت مردم.

یی که مسائل اصلی و مقاومتی را برای پیامد بعدی تشکیل جریان ها 

کوتاه کردن دست استعمار در کشورهای مختلف دارند و در ضمن 

وحدت بین این ها . نکته بعدی استفاده بهینه از فضایی است که 

پلتفرم های اصلی آن دست نظام سلطه است یعنی همین فضای 

دست  بوک، یوتیوب، تلگرام و توییترمجازی .آیا علیرغم اینکه فیس

دشمن است اما آیا جبهه مقاومت از این مسائل کم استفاده کرده است؟ 

توانستیم راهپیمایی برویم در فضای مجازی چه روز قدس که نمی

هفت هزار محتوای تولیدی در مورد  یا در حال حاضر؟اتفاقی افتاد 

شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان در 

آیا ما نتوانستیم از این فضا استفاده  .کار می شود فضای مجازی دارد

همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند فضای مجازی فقط  ؟کنیم
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برداری از این را مقاومت هم یاد گرفته است و  بهرهتهدید نیست حاال 

کند در جهت کوتاه کردن دست رژیم منحوس از آن استفاده می

عدی به میدان آمدن نیروهای صهیونیستی و آمریکایی ها . پیامد ب

مقاومت است ، در سوریه یک ارتش کوچک از مقاومت ایجاد شد توسط 

حاج قاسم و در جای دیگر هم همینطور و این یکی از دستاوردهای 

مقاومت است. بحث پیرامون پارادایم مقاومت ابعاد دیگری هم دارد که 

ا اساتید فعال به همین مقدار بسنده می کنم و منتظر سئواالت شم

 گرامی هستم.

سئوال : احتمال حمله نظامی آمریکا و خطر وقوع جنگ در خلیج 

 فارس که در فضای مجازی پخش شده است چقدر است ؟

بخش قابل توجهی از این مطلب ، عملیات روانی است . آمریکا  مدتی 

ها و رژیم صهیونیستی است که در حال انجام اقداماتی با فشار سعودی

علیه ما است که ما اقداماتی را انجام بدهیم که مصالح و منافع ملی 

کشور و منطقه را در نظر نگیریم و باعث یک درگیری شدید بشویم و 

کنند که عقالنیتی که در کاخ ا شناخته شویم آنها تصور میمقصر هم م

سفید حاکم است در این جا حاکم است که بدون توجه به مصالح و 

ها در منطقه اقدامی را انجام بدهد خیر این اتفاق نخواهد منافع ملت
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ها گوید مدتی است که ایرانیافتاد ببینید فرمانده سنتکام در منطقه می

ای است و ما هم کنند که بسیار حرفهدریا اقدام میای در به گونه

خواهیم جنگی رخ دهد و نه ای هستیم مشخص است که نه ما میحرفه

ها . این یک اقرار فرمانده سطح باالی امریکایی است . موضوع ایرانی

اختالف شدید بین پنتاگون و کاخ سفید و ترامپ که به ظاهر اهل 

شود که لطماتی خواهد خورد اما آن میمعامله و تجارت است و متوجه 

بخش متاثر از سعودی و رژیم صهیونیستی ، دائماً مسئله جنگ و 

کنند خوب اینها به مراکز اعتدال سعودی پول درگیری را مطرح می

و دهند به مرکز منافقین در آلبانی و آنها هم باید کار تولید کنند می

نونی آمریکا، اختالف میان عملیات روانی انجام دهند اما آیا شرایط ک

دهد پنتاگون، سازمان سیا و کاخ سفید و وزارت خارجه این اجازه را می

که به ما تعرض نظامی داشته باشند بحمداهلل نیروهای مسلح ما ثابت 

کردند که چشم ها باز و با تمام امکانات بومی در آمادگی کامل هستند 

 برای حفظ منافع ملی کشور.

وز عراق نسبت به زمان حاج قاسم سلیمانی چه سوال: وضعیت امر

 تغییری کرده است و آیا اوضاع امروز عراق به نفع جبهه مقاومت است؟
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کنم که میزان عملیات اوالً برای این که قلب تان آرام شود عرض می 

هایی که بر علیه نیروهای متجاوز آمریکایی در عراق انجام شده از بعد 

درصد افزایش پیدا کرده است اما به این  ۱۱از شهادت سردار سلیمانی 

نکته توجه کنید که آیا این یعنی دشمن سکوت کرده یا دست روی 

کند؟ باید بدانیم شرایطی که آقای مصطفی دست گذاشته و کاری نمی

الکاظمی آمد چگونه بود و نگاه جمهوری اسالمی ایران به ایشان چگونه 

به ایران و آمریکا چگونه  است بازی دو سر برد آقای الکاطمی نسبت

ها را دانستیم است؟ شرایط داخلی عراق را هم بگوییم که اگر پاسخ آن

کنند و دست کنند کار میشویم که آنها هم دارند تالش میمتوجه می

روی دست نگذاشتند اما شرایط مقاومت در عراق شرایط بسیار مناسبی 

ضاسازی کردند ؟ است دیدید که بعد از شهادت سردار سلیمانی چه ف

دیدید چه حرکت هایی را انجام دادند تا بگویند ترمز دستی مقاومت در 

چه در عراق عراق کشیده شده است . در همین چند روز گذشته 

ای که اتفاقاتی افتاده که آمریکا را بسیار ناراحت کرده است به گونه

گوید برای هرگونه حرکت نیروهای فرمانده سنتکام در منطقه می

قاومت و ایران و نیروهای نیابتی ایران در سالگرد شهید سلیمانی م

آمادگی کامل داریم این حرف یعنی چه؟ یعنی وحشت نیروهای 

 آمریکایی در منطقه یعنی قدرت مقاومت . 
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سوال : آمدن بایدن در آمریکا چه تاثیراتی در تحوالت منطقه خواهد 

 داشت ؟

تا  ۶توانیم برای بایدن می با شناخت همه زوایای حزب دموکرات و جو

بینی ما این است که با آمدن یکسال پیش بینی داشته باشیم. پیش

آقای بایدن به کاخ سفید در منطقه غرب آسیا اتفاقاتی خواهد افتاد که 

 عبارتند از:

رابطه بایدن و آمریکا با چند کشور مثل امارات بحرین و عربستان -۱

ای که ترامپ ن ترامپ و آن آوردهبسیار صمیمانه خواهد بود مثل زما

ایجاد کرده بود یعنی آن گاو شیرده را حفظ خواهند کرد اما به چند 

نکته هم توجه داشته باشیم برای افزایش این شیردهی موضوع حقوق 

بشر و قتل جمال خاشقچی توسط بایدن مجددا مطرح خواهد شد تا 

آورده های بایدن حق السکوت بیشتری را از عربستان دریافت کند 

خصوص این چند کشور از بین نخواهد برد ، ترامپ را در غرب آسیا و به

نگرانی محمد بن سلمان از آن است که نتواند به اندازه کافی نیازهای 

ها در بایدن را جبران کند لذا به دلیل وجود این ترس، تالش سعودی

د بود های غیر از حاکمیت ، رفتن به سمت رژیم صهیونیستی خواهالیه



13 

 
 99دی ماه دوم  هفته 44شماره 

تا شاید این رژیم بتواند با پادرمیانی با آمریکا فشار آمریکا را در حوزه 

 حقوق بشر از سعودی و امارات کاهش دهد.

با چند کشور مانند عمان و کویت و قطر با فاصله کار خواهد کرد  -۲ 

نخواهد داد که این کشورهای کوچک اجازه بازی کردن پیدا کنند اجازه

 کند ولی با فاصله.لذا با آنها کار می

نسبت به رژیم صهیونیستی حتماً آوردهای ترامپ مثل تغییر  -۳

سفارتخانه به قدس شریف را حفظ خواهد کرد مسئله قطع گفتگو بین 

رژیم صهیونیستی و بخش سازش یعنی محمود عباس را دوباره تقویت 

خواهد کرد با مسئله کرانه باختری مخالفت خواهد کرد چون دموکرات 

و اروپا مخالف این مسئله هستند به موضوع دو دولت در فلسطین ها 

اشغالی حتماً توجه خواهد کرد چیزی که ترامپ اصالً به آن توجه 

های نداشت به احتمال قریب به یقین بخش قابل توجهی از هزینه

 آویو خواهد افتاد.سازش و گفتگو به دوش تل

حتماً جمهوری شود بینی مینسبت به جمهوری اسالمی پیش -4 

های سیاست اسالمی ایران و آنچه که به آن مربوط می شود جزء اولویت

ماه های اول نخواهد بود یکی از دالیلی که برخی از داخل  درخارجی 

ها ایران را در دهند ! این است که با جابجایی اولویتکشور پیام می

بتوانند  اولویت بایدن قرار بدهند سعی و تالششان معطوف این است که
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جابجایی اولویت ایجاد کنند اما در مجموع  ۱4۰۰پیش از انتخابات 

کند با دادن آب نبات چوبی هایی شرایطی را آقای جو بایدن تالش می

در داخل کشور ایجاد کند که طرفداران غرب در کشور با هر جریان و 

کنند حزب و مسئولیتی که دارند رمیده نشوند به عنوان مثال اعالم می

داریم یا مثالً تحریم وزیر خارجه را برمی ها را برمیکه بعضی از تحریم

داریم یا فرض کنید بخشی از پول خودمان را که در برخی کشورها مثل 

کره جنوبی می باشد در قالب آب نبات چوبی اینها را رها کند یعنی 

سعی و تالش این ها این است که فاصله دموکرات ها و جریان غرب گرا 

 ایران نزدیک ترشود.در 

یمن حوزه ی و کشورهای مختلف حتماً در  در حوزه مقاومت -۵ 

ضمن این که اجازه نخواهد داد مردم یمن است ها نگاهش به سعودی

این جنایت پیشگی سعودی ها را در  وی تالش می کند مستقل باشد

کند و از سازمان ملل و اروپا در این حوزه حوزه گفتگو مدیریت می

 ده خواهد کرد . استفا

سیاست  جمهور منتخب آمریکا در حوزههای رئیسانتصابسئوال :

 کنید؟خارجی و امنیتی را چگونه ارزیابی می
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جمهور پیشین آمریکا های اخیر بایدن، باراک اوباما رئیسبعد از انتصاب

ها و رویکرد دولت ی این انتصابپست دربارهوگویی با واشنگتندر گفت

جهان هنوز در مورد چگونگی »المللی گفت: بایدن در قبال مسائل بین

 اطمینان و ثبات ایاالت متحده در دوران بایدن به عنوان مثال توافق

پاریس و توافق ایران سؤال خواهد کرد. ... بایدن افراد مناسب را در 

دهد. آنتونی بلینکن که رئیس جمهوری منتخب به مناصب قرار می

یک "و  "برجسته"عنوان وزیر خارجه خود برگزیده است، فردى 

 « است. "و مورد توجه در سراسر جهان"دیپلمات ماهر ،

ال تحقق تیمی هستید که من به شما در ح»وی خطاب به بایدن گفت: 

آن اطمینان زیادی دارم. ... اعتمادی که متحدان ما و جهان به رهبری 

آمریکا داشتند، در یک شب بازسازی نخواهد شد. آنها از دیدن افرادی 

های مختلف در سراسر جهان بوده و برای چون آنتونی که در کنفرانس

نقش داشته است، بسیار بازگشت رهبری سنتی که ایاالت متحده ایفای 

راحت و خوشحال خواهند شد. ... بایدن قصد دارد به زودی پس از روی 

ای ایران کار آمدن به توافقنامه آب و هوایی پاریس و توافق هسته

بپیوندد. به هرحال خساراتی وارد شده است و مدتی طول خواهد کشید 

 «تا خود را از آن بیرون آوریم.
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ها در دهد که رویکرد دموکراتسخنان و مواضع از این دست نشان می

المللی در قالب تقویت نهادگرایی)لیبرال و نئولیبرال( قبال مسائل بین

سازی ها بر اجماعقابل تحلیل است. در این چارچوب، دموکرات

المللی، پرهیز از های بینالمللی، حرکت در چهارچوب رویهبین

های هژمونیک گرایی و حفظ و اعاده داعیهجانبهساختارشکنی و یک

آمریکا در نظام بین الملل و البته تصویرسازی مثبت از خود به عنوان 

کند، )کاالها و خیر عمومی( را فراهم میpublic Goods هژمونی که 

ی سیاست خارجی های اخیر بایدن در حوزهتأکید دارند. ماهیت انتصاب

های ها است. درواقع، انتصاباه نزد دموکراتو امنیتی مؤید این نوع نگ

ها در قبال مسائل اخیر بایدن را باید در راستای رویکرد دموکرات

 المللی و به منظور پیگیری و اجرای آنها دید. بین

 


