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 دهیچک

د روی خو در تروریسم را رو گیری تا به امروز، پدیدهنظام جمهوری اسالمی ایران از همان اوان شکل     

گروهد  ررادان بسدیاری از    های آغازینِ انقالب اسالمی سازمان مجاهددین خقدو و   دیده است. در سال

هدای  ن و مسئولین رده اول نظام را مورد ترور و حذف ریزیکی ادرار دادندد در ادامده ریالیدت    ادناندیشم

الیدل در مرزهای شرای ایدران و انجدام حرتدار تروریسدتی  قیده      های تروریستی جنداهلل و جیشگروه

ای ایدران توسد    دانشدمندان هسدته  های اخیر تدرور هدرمندد   مسئوالن و مردم محقی منطقه و در سال

تند ته  امل  مده هجمده تروریسدم  قیده نظدام     را ایجاد می سؤالهای اطال اتی اسرائیل این سرویس

ررضیه مقالده بدر هویدت منحبدر بده ردرد نظدام         سؤالمقام پاسخ به این  در جمهوری اسالمی چیست؟

 نوان نظام سیاسدیِ برآمدده از انقدالب    به « جمهوری اسالمی»باشد. برآمده از انقالب اسالمی متکی می

باشد ته بده واسدطه نیدذیررتن مناسدجار جهدانی      استوار می« ارائت انقالبی از اسالم شییی»اسالمی بر 

و « خدواه هویدت تحدول  »آیدد. نتیجده آنکده     خواه و مخالف وضع موجود به شمار میتحول ینظام سقطه،

های بزرگ بدا ایدران شدده     دم همراهی ادرر نظام جمهوری اسالمی ایران با ث« سیاست  دم تیهد»

های جهانی در اجال هجمه گسترده تروریسم  قیه ایران، سیاست ها و سازمانای ته ادرراست به گونه

 اند.ی  امالن را در پیش گررتهسکور و  دم پیگیر

 ها کلید واژه
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 مقدمه

ته  یا گونهتروریسم بی ش  یکی از مسائل و مشکالر مهم جامیه تنونی جهانی است به      

دنیای تنونی تروریسم را بسان آرتی همسنگ ا تیاد به مواد مخدر و تجاوز به حقوق مسقم 

توان بر ارکار  مساله را نمی این ریتأثامروزه ا و مقتها و ارراختن آتش جنگ شناخته است. ه انسان

خجری و...  یها گاهیپاارتجاط جمیی، اینترنت و  یها رسانه مومی نادیده گررت. چرا ته همواره 

تروریستی و نیز  یها گروه. ایجاد ترس و وحشت از امکان وجود پردازند یمبدین موضوع 

 اه تسیتروردر سرتوب  دولتها سیاست ته با دارد یمرا بر آن  خرابکارانه، ارکار  مومی یاه اری مق

 موارقت نماید.

همواره وجود داشته  در رابطه با ادرر و سیاستپدیده تروریسم در طول تاریخ اگرچه      

دلیل وضییت خاصی ته جهان از نظر ارتجاطار و ساختار  ، اما در دنیای حاضر، تروریسم بهاست

ها شده و در این وضییت نوین، ممکن است  دولت المققی پیدا ترده، مشغقة  مده نظام بین

تروریسم به تنها راه مجارزه  قیه وضییت موجود تجدیل شود زیرا در دنیای تنونی مراتز واحد 

اند و تروریسم هم،  ها و نقاط جغراریایی مختقف پراتنده ها در حوزه ادرتی وجود ندارد و ادرر

خود  هدف به ه و ی  حالت تور و در وااع، بیتجع این وضییت خاص سیاسی، تغییر شکل داد به

 .(1: 5831زاده،  تننده است )نقیب گررته ته بسیار نگران

انگیز و خطرناتی گسترش یارته است ته  شکل شگفت پدیده تروریسم در دو دهة اخیر به     

شود. مشخبه تروریسم در  مدرن یاد می گاه از آن به تروریسم مدرن و حتی تروریسم پست

اصر، تشیدن مردم به صحنه جنگ و ادرر و استفاده از آنها در برگررتن راهجردهای دوران می

همین دلیل، بررسی پدیده تروریسم،  مستقیم و غیرمستقیم برای تسب ادرر و امتیاز است. به

 های مختقف ارار گررته است. در تانون توجه مطالیار  قوم انسانی در رشته

طور  اند ته به  های میتجر جهان تأسیس شده دانشگاه مراتز مطالیاتی و پژوهشی زیادی در     

پردازند، اما در ایران با اینکه در تانون این  تحقیو درباره پدیده تروریسم مدرن می خاص به 

سان،  باره صورر نگررته است. بدین  های درخور توجهی در این بحران ارار گررته است، پژوهش

 نوان ی  داده  ارزاید و هم به  ر این حوزه میپرداختن به آن، هم به دانش و ادبیار د

المققی از  گذاری در تشور برای ررع تهدید و حفظ امنیت مقی و بین گیری و سیاست تبمیم به

 گذاری خارجی درست در رویارویی با آن از سوی دیگر، تم  خواهد ترد. سو و سیاست ی 
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مة انواع گوناگون این پدیده را ته داد ته ه دست توان هیچ تیریفی از تروریسم به ش  نمی بی    

های تروریستی در این پژوهش،  در طول تاریخ وجود داشته است، در برگیرد. اما منظور از گروه

شان خشونت سیستماتی  بوده است. بر همین  هایی هستند ته حربة اصقی ها یا سازمان جنجش

شده گوناگون با  برانگیخته های سیاسی شده است ته از انگیزه اساس، تروریسم، تاتتیکی حساب

تند و نقش اصقی آن،  ها، مردمان یا ارراد استفاده می توسقب به زور و خشونت د برضد حکومت

 -Weinberg, 2004: 786PedahzurHirschدادن ارکار  مومی است ) تحت تأثیر ارار

Hoefler,)ر گروه شود و هدف، بیشتر ایجاد ترس د . در این  مل، اانون زیر پا گذاشته می

 (Manin, 2008: 163بزرگی از مردم است. )

در میان واحدهای سیاسی نظام بین المقل نظام جمهوری اسالمی ایران در رابطه با پدیده      

تروریسم دارای وضییت منحبر به رردی بوده است بدین صورر ته در حالی جمهوری اسالمی 

سم متهم بوده است ته ایران از ایران از جانب ادرتهای جهانی همواره به تشور حامی تروری

های جانی و مالی رراوانی را متحمل شده بوده و همواره هزینه اربانیان بارز پدیده تروریسم

است. از نظر این مقاله حل این مساله متنااض نما در هویت منحبر به ررد نظام جمهوری 

ی انقالبی از اسالمِ تشیع اسالمی اابل ریشه یابی است این هویت منحبر به ررد بر مجنای ارائت

خواه در مناسجار نظام جهانی سقطه منجر شده است ته در ادامه به به ظهور ی  نظام تحول

 .شود یمتفبیل بدانها پرداخته 

 

 قرائت انقالبی از اسالم شیعی

واوع انقالب اسالمی به رهجری امام خمینی در ایران ته بر مجنای ارائتی انقالبی از اسالم      

ر گررته بود به  نوان ی  جریان انقالبی و ضد وضع موجود شناخته شد. چنانچه تشیع صور

خجرنگار رادیو تقویزیون سوئیس ته در نظر تشورهای غربی تشیع  سؤالامام در پاسخ به این 

گوید: تشیع مکتجی است انقالبی و ادامه  شود می  نبری محارظه تار و ضد پیشررت اقمداد می

 (511: 5831ص( است )امام خمینی، )امجریپاسالم راستین 

رراهم تنند ته تفاسیر  یا نهیزم توانند یماگر بیذیریم ته دگرگونیهای سیاسی و اجتما ی      

های مذهجی تنارگذاشته شوند و تبویر اصقی آنها دوباره خود را نشان دهد،  نادرست از آموزه

به تفسیر نوین انقالبی و گفت ته در ایران هم  وامل متیددی وجود داشت ته منجر  توان یم

رادیکال از تشیع و اسالم شییی گردید؛ بطوری ته توانست نقش ایدئولوژی انقالب اسالمی را 
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وااع در طول یکبد سال اخیر، بتدریج برداشت سنتی شییه از بسیاری مقوالر و  در ایفا تند.

شی دیگر مفاهیم مذهجی  وض شد. بخشی از این تحول، ناشی از آگاهی رکری مردم و بخ

اجتما ی بود، اسمتی نیز به نقش اجتهاد، یینی ابزار مقطیی و  -مربوط به تحوالر سیاسی

ذاتی تشیع برای انطجاق با تحوالر تازه برمی گشت. حاصل این تحول، تنار گذاشتن 

(. محورهای اساسی 63: 5831تقدیرگرایی و تشیده شدن به سوی مجارزه و  مل بود )صحفی، 

ضد دیکتاتوری و  یها جنجهجارر بودند از: تاتید بر ابیاد سیاسی اسالم شییی و این ایدئولوژی  

ها ارائه تبویری تاریخی از حکومت  ضد امیریالیستی آن، تاتید بر مجارزه و پذیرش سختی

اسالمی و تاتید بر ضرورر تشکیل آن پرهیز از تفراه میان مسقمانان و تاتید بر وحدر میان 

 (.113: 5831 پاشاپور،شییه و سنی )

به این ترتیب انقالب اسالمی، به  نوان ی  انقالب ایدئولوژی  و با جهان بینی خاص خود      

ها و نظریار خاص  نه تنها در بید مقی، احیاگر برنامه -ته از مکتب اسالم سرچشمه گررته -

و اسالم برای حکومت و دولتمداری است، بقکه در بید جهانی نیز ارکار و نظریار خاص دارد 

با توجه به  -باشد. به همین دلیل انقالب اسالمی ارائه دهنده نظام جهانی ویژه خود می

هدف خود را احیای هویت واحد اسالمی، مجارزه با  -ایدئولوژی جهان شمول خویش

ناسیونالیسم و براراری اتحاد جهان اسالم در برابر غرب ارار داد. بر همین اساس از نظر 

. ردیگ یمو در نهایت تل جهان را در بر  ابدی یممی، وطن اسالمی توسیه تارگزاران انقالب اسال

این بدان دلیل است ته اسالم دارای رسالتی انسانی برای تمام بشر است و خاص جوامع 

مسقمان نیست. از اینرو برنامه اسالم، نجار انسانهاست؛ لذا در این راستا اولین ادم بحث صدور 

 انقالب است.

ته به وسیقه  باشد یماز ی  زنجیر طوالنی  یا حققهمد ی است ته تنها  انقالب اسالمی     

بنیانگذاری شده است و به این انقالب نیز ختم  -حتی پیامجران اجل از اسالم -پیامجراسالم

. انقالب ایران تنها بخشی از انقالب مداوم پیامجران و بخشی از انقالب مداوم اسالم شود ینم

جهانی و حاتمیت مو ود مطقو خدا به سمت بندگان صالح او و است ته تا استقرار  دل 

(. به این ترتیب انقالب اسالمی حتی 588: 5835مستضیفان ادامه خواهد یارت )اخوان ررد،

و  -از جمقه پیامجر اسالم -به تشیع محدود باشد؛ چراته این انقالب، تداوم انقالب انجیا تواند ینم

صه و امامت  امه و خاصه است و برخالف توشش مغرضان بازسازی ارزشهای نجور  امه و خا

الگوی مناسجی برای انقالبی تردن  تواند یم، مقی، نژادی و طجقاتی نیست و یا رراهی  انقالب 



 ...ظام جمهوریخواه نولهجمه تروریسم؛ تاوان هویت تح     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

903 

گفت  توان یمدیگر ادیان، پیروان مذاهب مختقف اسالمی و تمام مستضیفان باشد. بر این اساس 

است و نه آخرینش خواهد بود. ارزش و اهمیت این  ته انقالب ایران نه اولین انقالب اسالمی

انقالب بیشتر درآن است ته  مالً روش و دیدگاه جدیدی را به همراه آورده است ته این روش 

د در پی استقالل و آزادی و  دالت هستن و دیدگاه برای تمامی مسقمانان و حتی مستضیفانی ته

 و تیمو است تأملدرخور 

اساس مجانی  قیدتی خود نو ی واتنش خشمگینانه نسجت به  انقالب اسالمی ایران بر     

اوضاع موجود نشان داد و نارضایتی خود را از نظم تنونی و جایگاه اسالم در دوران میاصر به 

منبه ظهور گذاشت. از طرف دیگر با طرح  قاید روشنگرانه، نارضایتی خود را نسجت به 

اسالم ایده آل ابراز نمود و ندای رهایی از  استراتژی دیگر جنجشهای اسالمی برای رسیدن با

جریانی ته براساس مفروضار از پیش تییین شده  -جریان حرتت تاریخ را سر داد

بر این اساس از ی  طرف، خواهان ارزایش توان مجارزاتی و تغییر الگوی  -مدرنیزاسیون بود

د و ایجاد وضع مطقوب  مل بود و از طرف دیگر، آلترناتیو مناسجی برای رهایی از وضع موجو

 یها شهیاندداشت. روش حرتت اسالمی در ایران تجدیل نیروهای بالقوه به حالت بالفیل و بسیج 

ذخیره شده در درون مقتهای اسالمی بود. انجام این تار بر اساس نو ی مدیریت همه جانجه با 

د. این حرتت اسالمی اسالمی بو یها جنجهاز سایر  تر عیسرتوان حرتتی بسیار باال و به مراتب 

به  نوان الگویی برای تررندهای ایدئولوژی  سایر مقل اسالمی مورد توجه ارار گررت و با ث 

شد ته آنها، تحولی  میو در راهجرد یا شیوه  مل و چگونگی تییین اهداف خود ایجاد نمایند. 

مانی، رراتر از آنچه حرتت اسالمی ایران، زمینه این ذهنیت را رراهم آورد ته هنوز توان تبور آر

و امکان دگرگونی و بازگشت به دوران طالیی اسالمی  اند دادهته سایرحرتتها در گذشته انجام 

های  وجود دارد. شاید ا تقاد به همین توانمندی بود ته روح تحرک را میان سایر جنجش

 (.511: 5831راضقی، )از انقالب ایران رزونی بخشید  متأثراسالمی 

انقالب ایران بر جهان اسالم و حتی مستضیفان  ریتأثگفت مهمترین  امل  توان یماز اینرو،      

تل جهان همان بُید ایدئولوژی  آن است. انقالب اسالمی بیش از همه تشورهای حوزه خقیج 

انقالب  یها دهیاگردید.  -از درون و بیرون -رارس و خاورمیانه سرمنشاء تحوالر دامنه دار

داخقی در  یها یثجاتنطقه خاورمیانه گسترش یارت و موجب بی اسالمی خود به خود در م

 نیتر ثجارته به  نوان با  -چون  راق و  ربستان سیودی ییها میرژبسیاری از تشورها گردید. 

به شکل ناگهانی به آسیب پذیری خود پی بردند. هر  -شدند یمتشورهای منطقه در نظر گررته 
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ها مداخقه مستقیم نداشت، اما تامالً واضح است ته داخقی این تشور یها تنشچند ایران در 

خود را گذاشته بود. تشورهایی ته دارای جوامع شییی بودند  ریتأثامواج انقالب اسالمی 

را از انقالب اسالمی دریارت تردند. ناآرامی شیییان در تشورهای تویت، بحرین،  ریتأثبیشترین 

قالب اسالمی آنها توانستند به ظقمی ته دچار آن  راق و  ربستان و... نشان داد ته با ظهور ان

چه  -هستند، پی بجرند و دست به ایام بزنند. انقالب ایران در ارتخار و ا تماد به نفس مسقمانان

بسیاری داشته است،  ریتأث -سنی و چه شییه و بدون توجه به مقیت یا تمایالر سیاسی آنها

مراتش تا اندونزی و ریقییین ی  جنجش  بطوریکه در سراسر جهان اسالم از یوگسالوی و

مردمی نضج گررت. این تجدید حیار اسالمی به شکقهای مختقف ولی با بیان  قیدتی مرتج  با 

یکدیگر تجقی یارته است. این نیروی مردمی اسالمی، مرزهای جغراریایی را درنوردید؛ از 

 یها میرژیضل جدی برای ایدئولوژیهای سیاسی و نظامهای مقی رراتر ررت و به  نوان ی  م

محارظه تار حاتم بر این تشورها  نوان شد. در وااع، پیروزی انقالب اسالمی ایران، ی  ارسون 

و جذبه اسالمی را در مردم ایجاد ترد و از آن پس مردمی ته از  ظمت و ادرر خود بی اطالع 

با برداشتی نوین  تردند یمبودند و همه مظالم را در چارچوب اسمت و اضا و ادر الهی تفسیر 

 از اسالم به حرتت درآمدند.

ایدئولوژیکی تشیع از حساسیت بیشتری برای غرب  یها آموزهدر چنین رضایی به دالیقی      

برخوردار است؛ چرا ته تشیع با ا تقاد به غاصجانه بودن حاتمیت غیر میبوم هر گونه تسق  

قاد به همین باور اساس استیمار را به . از این رو ا تداند ینمغیرمسقمان بر مسقمان را جایز 

تند به  های تشیع ایرانی بیشتر احساس خطر می . در این میان غرب از آموزهتشد یمچالش 

اش از ایدئولوژی اسالم انقالبی ایران است. زبان انقالبی  طوری ته آمریکا مطرح ترده ته هراس

ذهب در سیاست را هدف ارار ایران خطرناک است، چون رهم رایج از نقش آرام و خاموش م

 (185: 5831دهد )جرجیس،  می

آمدهای مهمی در منطقه به  انقالبی، پی-های اسالم شیع پیروزی این انقالب بر مجنای مولفه     

دنجال داشت، از جمقه این ته  وامل مؤثر بر ژئوپقیت  منطقه را متحول ساخت و با ث شد 

ی  آن توجه تند. در این راستا ایدئولوژی اسالم غرب از زاویه دیگری به منطقه و  ناصر ژئوپقت

های انقالبی آن  الوه بر این ته به منزله رایب جدی برای لیجرالیسم  ناب و مفاهیم و آموزه

غرب مطرح شد، به  نوان  امقی ژئوپقتی  نیز نظر بسیاری از صاحب نظران غربی را به خود 

ها و  در انقالب اسالمی و سایر حرتتجقب ترد، به طوری ته شاید بتوان گفت  نبر تشیع 
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های شییی در منطقه، سایر  وامل ثابت و متغیر ژئوپقتی  منطقه را به لحاظ اهمیت،  جنجش

 .ساخته است تر مهمو  تر حساس

های منطقه بر شیییان  ها و رشارهای ااتبادی، سیاسی ته حکومت هر چند محدودیت     

تاهش یابد، اما با این حال با توجه به  ها آنقتیکی اند، موجب شده تا تأثیرار ژئوپ ا مال ترده

آورد انقالب اسالمی ایران، تربیت انسان جدیدی بود ته اادر به ایستادگی  این ته واالترین دست

توان گفت این مسئقه با ایجاد ی  مجارزه جویی جدید،  و مقاومت در مقابل ظقم بود، می

های  میقی غرب بر منطقه بود و نیز برایقدررتهدید برای موضع موجود و ثجار تح نیتر بزرگ

غربی ته بر مواضع استراتژی  و منابع زیرزمینی تشورهای منطقه تکیه دارند، محسوب 

. این مجارزه جویی جدید، در اشکال مختقف در همه جا گسترده شده است، به طوری شود یم

غرب، اسرائیل و بسیاری  یها دولت، این چنین منارع یا حادثهتوان اذ ان ترد ته هیچ  ته می

در  (.511: 5831راضقی، از تشورهای محارظه تار منطقه را در میرض خطر ارار نداده است )

است ته انقالب اسالمی به  نبری الهام بخش بدل شد زیرا این انقالب در رضای چنین رضایی 

ها این اصول در یای را مورد تأتید ارار داد ته به باور خیق آن روز جهان، اصول رراموش شده

 (556: 5831حال انقراض بود. )موسوی و اربی، 

در واتنش به این انقالب، تجقیغار جهانی برای خطرناک جقوه دادن اسالم ته الجته با      

است گری نیز همراه بوده، در دستور تار غرب )آمریکا( ارار گررته  از ارراطی ییها جنجه

ای خارج از تنترل ایاالر  اسالمی به  نوان پدیده به طور تقی ظهور انقالب( 13: 5813سیید،)

به ثمر رسید. شاید اگر ایران در  5313متحده و ررا سوی باورهای غربی و استکجاری در سال 

ای جغراریایی به غیر از مواییت حاضر ارار داشت، واوع انقالب حساسیت مقامار  نقطه

ه برخاسته از  زم مردم در راستای مجارزه با انگیخت. انقالب ایران ت آمریکایی را اینگونه بر نمی

بیگانه صورر  یتشورهامقی توس  ایادی رژیم و نیز  یها ثروررژیم شاهنشاهی و نیز تاراج 

، موجی از اتهامار  قیه پذیررت، ایاالر متحده را سخت برآشفت و بید از به ثمر رسیدن انقالب

. داد یمخود ارار  ریتأثی دنیا را تحت جمهوری اسالمی به راه انداخته شد ته اذهان  موم

این تشور را  5336رواب  دییقماتی  خود را با ایران اطع ترد و در سال  5331آمریکا در سال 

 (118: 5831 در رهرست تشورهای هوادار تروریسم درآورد )جرجیس،

به طور تقی غرب، واوع انقالب ایران در منطقه را تهدیدی برای نظام جهانی و منارع      

تند. از طرری با توجه به این ته اصوالً تهدید نظامی از سوی جهان اسالم  ابرادرتها تققی می
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رسد یکی از  قل نگرانی غرب از  هیچ گاه مد نظر سیاست مداران غرب نجوده است، به نظر می

گردد ته در انقالب  ررهنگی اسالم برمی –های ایدئولوژیکی  انقالب اسالمی در منطقه به آموزه

 .سالمی نمود  ینی یارتا

های بالقوه را بالفیل سازد و  تواند ظرریت تأثیر بینش انقالبی ایران بر تشورهای منطقه می     

با توجه به  .غربی را به مخاطره اندازد یها ادررمنارع تشورهای منطقه و به تجع آن منارع 

یته غرب، مواییت های شییه با مدرن رسد صرف نظر از تیارض آموزه مطالب روق به نظر می

جغراریایی آنان نیز در تضاد با منارع جهان صنیتی بوده و بنابراین بیش از پیش، حساسیت این 

 (.513: 5838تشورها را برانگیخته است )تقی زاده داوری، 

ادرر ژئوپقتیکی  ی  به این ترتیب تالش برای ایجاد تغییری اساسی در انقالبی ته به صورر    

، در این راستا اهمیت ایران در دیرس یمبرای غرب امری حیاتی به نظر  ،تند یمیکیارچه  مل 

تجمیع و متمرتز تردن ایدئولوژی اسالمی و ارار دادن آن در مخالفت مستقیم با غرب سکوالر 

های خاورمیانه وابسته به آمریکا نهفته است. لذا غرب برای مقابقه با انقالب اسالمی، ته  و دولت

مقی و اهداف سرزمینی و هم از بید اهداف جهان شمول اسالم و باورهای هم از زوایه منارع 

خیزد  می ارزشی رراگیر، با اد ای سیادر جوامع بشری از سوی غرب به میارضه و ستیز بر

 (.55: 5813)نامدار،

 

 هویت تحول خواه نظام جمهوری اسالمی

انقالب اسالمی به  نوان ی  انقالب ایدئولوژی  و با جهان بینی نشأر گررته از مکتب      

مداری  ها و نظریار خاص اسالم برای حکومت و دولت اسالم، نه تنها در بید مقی احیاگر برنامه

است، بقکه در بید جهانی نیز با توجه به جهان شمولی مکتب اسالم ارکار و نظریار خاصی دارد 

گیری ی   اینها برآمده از هویت تحول خواه این انقالب است انقالبی ته با ث شکل ته همه

روند رراگیر در سراسر جهان اسالم شده ته نه رق  مسقمانان را بقکه تمام مستضیفان جهان را 

 به حرتت در آورده است.

در سراسر  های اسالمی رویکرد انقالبی نظام اسالمی ایران به مثابه الگویی برای دیگر جنجش     

این میان انقالب اسالمی بیش از هر تشور دیگری در تشورهای  در جهان اسالم بوده است.

 یها دهیاحوزه خقیج رارس و خاورمیانه، سرمنشأ تحوالر دامنه دار از درون و بیرون گردید. 

داخقی در  یها یثجاتانقالب اسالمی به تدریج در منطقه خاورمیانه گسترش یارت و موجب بی 



 ...ظام جمهوریخواه نولهجمه تروریسم؛ تاوان هویت تح     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

907 

انقالب اسالمی در  رصه داخقی با تالش برای تغییر بارت ررهنگی و  .یاری از تشورها گردیدبس

ارزشی وارداتی ارار گررت و با د ور برای بازگشت به  یها نظاما تقادی جامیه، رو در روی 

و اادامار حکومت و  ها استیساسالم راستین، مورو به تجدید ررتار دولت مردان و تغییر در 

 قیدتی ضد دینی در جامیه  –رکری  یها انیجرحول در نظام ارزشی و مقابقه با ایجاد ت

اجتما ی نیز چالشی همه جانجه را  – اسالمی در مورد اصالح سیاسی انقالب اسالمی ایران شد.

نظری و  مقی آغاز ترد و آن را منوط به  یها  رصهبرای ررع توهم جدایی دین از سیاست در 

 (.113-111: 5831انست )پاشاپور، تأسیس حکومت اسالمی د

ماجرای تسخیر سفارر آمریکا توس  جمیی از دانشجویان انقالبی بارزترین نشانه ضدیت      

آید. واوع این حادثه ته با  نظام جدید با اردوگاه لیجرال دمکراسی به رهجری آمریکا به شمار می

ل دییقماتی  و رواب  خارجی ایران تأیید امام به  نوان انقالب دوم همراه بود بر بسیاری از مسائ

به دست جمیی از دانشجویان  5313نوامجر  6بسزایی گذاشت. تسخیر النه جاسوسی در  ریتأث

اند از جمقه  پیرو خ  امام )ره( صورر گررت. دالیل بسیاری را برای واوع این ماجرا بیان نموده

های به تاراج ررته  رداندن داراییتوان، اجازه ورود شاه به آمریکا،  دم بازگ می ها آن نیتر مهم

اش،  دم تحویل مقامار سابو ایران جهت انجام محاتمه و... نام برد.  ایران توس  شاه و خانواده

گوید: این خجر )اشغال  ریزد می گری سی  مشاور ارشد تاخ سفید در تتاب همه چیز ررو می

ه پیش ته به شاه اجازه داده شده سفارر آمریکا در تهران( مرا متیجب نکرد؛ زیرا ما از دو هفت

(. مساله 168: 5836 بود وارد ایاالر متحده شود، انتظار درگیری و خشونت را داشتیم )سی ،

ها در آن دوره بود بطوریکه بدون در نظر گررتن مدارک و شواهد  گروگانگیری تیتر اول رسانه

نمودند. در  محکوم می بدست آمده از سفارر  وامل تسخیر و نیز جمهوری اسالمی ایران را

شدند،  آمریکایی ته در ایران به  نوان جاسوسان نامیده می یها یقماریدروز اسارر  666طول 

ها ا الم شد این در حالی بود ته خالف این  به ترار موضوع تشته شدن تیدادی از گروگان

 موضوع ثابت گردید.

از دانشجویان و زندانی  توس  گروهی 5313تسخیر سفارر النه جاسوسی آمریکا در سال      

روز با  666آمریکایی و شهروندان غیر دولتی به مدر  یها یقماریدتردن گروه زیادی از 

رضایت صریح دولت ایران، حالت رواب  ایران با ایاالر متحده و بسیاری از دیگر تشورها را 

ه اصقی تروریسم تییین ترد. ایاالر متحده و اتثر تشورهای دنیا این  مل را به  نوان ی  نمون

 (.Sick,2003تحت حمایت دولت، مورد توجه ارار دادند )



 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ      9397 پایيز، 6 شماره ، دوم؛ سال اسيفصلنامه راهبرد سي

908 

تجقیغار تشورهای غربی به خبوص ایاالر متحده بر  دم وجود امنیت برای اتجاع خارجی      

خورد. اما در وااع تسخیر النه جاسوسی  با اشاره به این رویداد تاریخی امروزه نیز به چشم می

چرا ته هدف از این تار  گردد یمروع و پیش گیرانه محسوب های حو دراع مش وجهی از صورر

مرداد  13سال مداخقه آمریکا در امور داخقی ایران بود ته از دخالت در تودتای  11ا تراض به 

، به اوج خود 5813آغاز شده و با پناه دادن به شاه مخقوع در آمریکا، در پاییز سال  5881سال 

مام، ابد داشتند از این طریو صدای ا تراض خود را نسجت رسیده بود. دانشجویان پیرو خ  ا

های آمریکا، به گوش جهان برسانند و این تشور را به استرداد شاه جنایتکار  به مداخقه جویی

 (.883: 5831 مججور تنند )شاه  قی،

 

 سیاست عدم تعهد نظام جمهوری اسالمی

ه داری غرب به رهجری جنجش  دم تیهد ته در رضای به شدر دو اطجی اردوگاه سرمای     

آمریکا و اردوگاه تمونیستی شرق به رهجری شوروی از جانب تشورهای مستققی ته 

خواستند ذیل هیچ ی  از این دو اردوگاه ارار بگیرند تأسیس شد. پیروزی انقالب اسالمی،  نمی

 ایران را از تشور متیهد به غرب وارد جنجش  دم تیهد نمود.

ویت این جنجش درآمد. جمهوری اسالمی در اولین روزهای . به  ضم 5313ایران در سال      

گیری نه شرای د نه غربی در صدد برآمد تا  بید از پیروزی انقالب اسالمی بر اساس جهت

سیاست خارجی مجتنی بر ائتالف با جهان غرب را بازنگری نماید. براساس چنین رویکردی، 

المققی بر اساس  ای و بین نظام منطقه خارج شد. نقش جدید ایران در« سنتو»ایران از پیمان 

های رراگیر با تشورهای رادیکال  ضو جنجش  دم تیهد ارار گررته بود.  هایی از همکاری جقوه

دهد ته ایران از  . نشان میم 5313در سال « هاوانا»ی  دم تیهد  مشارتت ایران در اجالسیه

جش برخوردار بوده است. نگرش ی الزم برای تقویت و ارتقای اهداف سازمانی این جن انگیزه

ی نقش سیاسی تشورهای  ضو جنجش  دم تیهد، منجر به پذیرش  راهجردی ایران درباره

 (.5835گردید )متقی،  5313ی هاوانا در سال   ضویت ایران در اجالسیه

المقل است.   ضویت در جنجش  دم تیهد بیانگر نگرش راهجردی ایران در سیاست بین     

شود.  های بزرگ محسوب می بر مقابقه با نقش منحبر به ررد ادرررویکردی ته مجتنی 

سیاست خارجی نه شرای د نه غربی با اهداف راهجردی جنجش  دم تیهد هماهنگی دارد. 

ی مثجت و  دم  دادند تا از الگوی موازنه اگرچه تشورهای  ضو جنجش  دم تیهد ترجیح می
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اشت تا اهداف خود در ارتجاط با سیاست خارجی تیهد لیجرال استفاده نمایند، اما ایران تالش د

المقل پیگیری نماید. به این  رادیکال را از راه نقد راهجردی بازیگران ررادست در سیاست بین

ترتیب،  ضویت ایران در جنجش  دم تیهد به مفهوم ارتقای نقش راهجردی این جنجش برای 

شود. رویکردهایی ته ایران  وب میالمقل محس ی سیاست بین مشارتت مؤثر و سازنده در حوزه

داد، به مفهوم ارتقای نقش سازمانی و تارتردی آن در  در ارتجاط با جنجش  دم تیهد ارائه می

هایی از همکاری  شود. ایران تالش داشت تا جقوه المقل تققی می ای و بین محی  منطقه

پیگیری نماید )متقی، المققی را برای ارتقای نقش سازمانی و تارتردی جنجش  دم تیهد  بین

5835.) 

ترین هدف سیاست خارجی ایران در جنجش  دم تیهد را باید ارزایش اابقیت و  مهم     

های ساختاری و تارتردی جنجش  دم تیهد  بندی تارآمدی نهادهای اجرایی دانست. شکل

ش  دم تیهد در نظام جدید بین المقل است جنج میطوف به ارتقای مقاومت در سیاست بین

میادالر و ترتیجار  ها،  ها، اتحادیه قل به  نوان ی  نیروی ادرتمند در مقابل دیگر اطبالم

های بزرگ  پردازد و در تالش است ته ررتار ادرر سیاسی جهانی به ایفای نقش می -ااتبادی

 .را در ارتجاط با موضو ار جهانی تیدیل تنند

المقل دانست.  ر ساختار نظام بینی نهادهای رراگیر د توان در زمره جنجش  دم تیهد را می     

دهد ته تشورهای  ضو جنجش مسیر  ارزیابی ررآیندهای تحول در جنجش  دم تیهد نشان می

گامان جنجش  دم تیهد،  اند. پیش . تاتنون سیری تردهم 5311پررراز و نشیجی را از سال 

ی ساختار ها بندی شدند ته با شکل . محسوب میم 5311ی  رهجران سیاسی تشورهایی در دهه

توان  می م 5311ی  المققی و نظام سقطه دارای اختالف نظرهای بنیادین بودند در دهه بین

المقل مالحظه نمود. در این  هایی از ساختار دواطجی و جنگ سرد را در سیاست بین نشانه

و توان نماد استیمارزدایی  را می« نهرو، سوتارنو، ناصر، گاندی و تیتو»دوران، اررادی همانند: 

به بید در تشورهای پیرامونی ایجاد  53مقابقه با ررآیندهایی دانست ته نظام سقطه از ارن 

المقل از دست داد.  ای تدریجی جایگاه خود را در سیاست بین ترده بود. چنین رویکردی به گونه

. در ررآیند ضیف ساختاری و تارتردی ارار م 5331ی  های دهه جنجش  دم تیهد در سال

زدایی در  المقل دانست. روند تنش توان در تغییرار تدریجی سیاست بین آن را میداشت.  قت 

المققی جنجش  دم  رواب  آمریکا و اتحاد شوروی منجر به تاهش نقش سیاسی و تارترد بین

. م 5311ی  تیهد شد. اگرچه روند تاهش ادرر و نقش سیاسی جنجش  دم تیهد در دهه
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از مرتز همواره در ساختار سازمانی و ادراک سیاسی رهجران بازسازی گردید، اما روندهای گریز 

 (.5835 ضو جنجش  دم تیهد مشاهده شده است )متقی، 

 

 بررسی پدیده تروریسم علیه نظام جمهوری اسالمی

از آنجا ته ماهیت انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران به  نوان بزرگترین و      

گاه لیجرال دموتراسی غرب را به چالش تشیده و مهمترین نظام سیاسی د رکری ته دست

محوریت ججهه مقاومت را بر  هده دارد، به دروغ از جانب ادرتهای جهانی به  نوان دشمن 

ته این در حالی است ته اصقی صقح و امنیت بشریت و مروج پدیده ترور میرری شده است. 

ها و امواج تروریستی  اسام گرایشنظام جمهوری اسالمی از همان ابتدای شکل گیری با انواع و ا

گرا )تومقه و  های ردایی(، تروریسم اوم گرا )مجاهدین خقو و چری  همچون تروریسم چپ

حزب خقو ترتمن( و تروریسم آنارشیست )گروه رراان( دست به گریجان بوده است )بهاری و 

ادرتهای  یا هسته( و در سالهای اخیر ته پیشررت رناوری 533: 5831بخشی شیخ احمد، 

سنخ  نیا ای نیز شده است. جهانی دچار نگرانی ترده است این ترورها متوجه دانشمندان هسته

و حاتی از آن است ته برخی  دیآ یمهای تروریسم دولتی به شمار  از شدیدترین جقوهترورها 

ترین اصول انسانی  جهت پیشجرد منارع نامشروع سیاسی خود در به چالش تشیدن بدیهی

 )http://www.mashreghnews.ir 5835 تنند )صالحی، تردید نمی

در میرض اتهامار گوناگونی از  5811یران پس از انقالب اسالمی در سال چنانچه ذتر شد ا     

تروریستی و بنیاد گرا ارار گررت و این موضوع با سیری شدن بیش  یها گروهجمقه حمایت از 

سال از زمان انقالب ادامه یارته است. در حالی ته رقسفه ایدئولوژیکی انقالب ته بر گررته  81از 

. با این وجود ایاالر متحده، دینما یم، ترور و تروریسم را نفی باشد یم مذهجی یها شهیانداز 

. نامد یمپشتیجان تروریسم، محور شرارر و...  نیتر بزرگایران را با  ناوینی چون، تشور یاغی، 

ااتبادی،  یها حوزهذهنیت سازی آمریکا در خبوص ایرانی تروریست تجیار بسیار منفی در 

ی تشور به همراه داشته است. چرا ته میرری شدن با این  ناوین، سیاسی و نیز ررهنگی برا

گذاری ایران را در منطقه و جهان با چالش مواجه ترده است. از طرف  ریتأثا تجار و نیز ادرر 

و خجری  قیه ایران نه تنها بر ارکار  یا رسانه یها جنگتجقیغاتی و  یها  یتاتتدیگر اجرای 

، بقکه گذارد یم ریتأث ها دولتدر سمت دهی سیاست  مؤثرل  مومی به  نوان یکی از  وام

منفی بسیاری بر ااتباد، رواب  بین المقل و نیز منارع مقی جمهوری اسالمی ایران  یامدهایپ

http://www.mashreghnews.ir/
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گیری  مقیار روانی  قیه جمهوری اسالمی ایران باید  دارد. برای بررسی نقش تروریسم در شکل

میدن ایران و یا به  جارتی به  وامل شکل دهنده اتهام به موضو ار دخیل در امر تروریست نا

به رویدادهای پس از انقالب  توان یمدر این امر  مؤثرتروریست بودن ایران توجه نمود. از  وامل 

های اسالمی و نیز پیگیری  چون: صدور انقالب، تسخیر النه جاسوسی، حمایت از برخی نهضت

ته به  نوان بزرگترین ریال در موضوع  هاست سالای اشاره ترد. ایران  هسته یها استیس

تروریسم جهانی در گزارشار تنگره، وزارر خارجه، ریاست جمهوری و ... ایاالر متحده نامیده 

شود. بررسی نقش تروریسم در انجام جنگ روانی  قیه جمهوری اسالمی ایران ته از  و  نوان می

از بازرگان تا رئیس جمهور احمدی نژاد  یها دولتابتدای انقالب اسالمی تاتنون،  قیه تمامی 

بکار گررته شده از آن جهت حائز اهمیت است ته چالشی رراگیر برای نظام اسالمی تشور ته 

 (.5835)تریمی پاشاتی،  باشد یمانقالب را دربر دارد،  یها هیپا

ر ماهیت نخست پیروزی انقالب آغاز شد و هر روز با تغیی اادامار تروریستی از همان روزهای    

 یها گروه. ایران همواره اربانی حمالر تروریستی سازمان یارته دهد یمبه حیار خود ادامه 

تروریستی بخبوص گروه  تروریستی منارقین بوده است؛ گروهی ته مورد حمایت آمریکا و 

های سیاسی و مذهجی ایران، در  دیگر تشورهای غربی است. این گروه  با ترور شخبیت

المققی شناخته شده است.  تروریستی بین یها سازماندر رهرست  5838تا  5831 یها سال

ها بیش از چند صد مورد  مقیار تروریستی در خاک ایران انجام  ن در راصقه این سالمنارقی

داده است. از جمقه اربانیان این اادامار تروریستی محمد قی رجایی، رئیس جمهور و 

در انفجار مقر  5831ن هستند ته در شهریور سال محمدجواد باهنر، نخست وزیر وات ایرا

با پشتیجانی هوایی  5831نخست وزیری به شهادر رسیدند. همچنین این سازمان در مرداد 

 راق، حمقه سراسری به ایران ترد ته ناتام ماند؛  مقیاتی ته با تجهیز و حمایت غرب صورر 

 (.5833گررت )مرشد، 

ران، ایاالر متحده از این اادامار حمایت ترده است در تقیه اادامار تروریستی  قیه ای     

 (.Sick, 2003اگرچه در شیار این اادامار را محکوم ترده باشد )

تضاد منارع ایاالر متحده و جمهوری اسالمی ایران با ث شد ته آمریکا از همان اوایل آغاز      

طی  –وزیر خارجه وات انگقیس  –بکار جمهوری اسالمی با آن مخالفت نماید. دیوید اوون 

صدور ی  بیانیه، صراحتاً موضع تشورش را در برخورد با حرتت انقالبی مردم ایران، جانجداری 

 (53 :5831 رسمی از محمد رضا پهقوی و ادامه حکومت سقسقه پهقوی ا الم نمود )محمدی،
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را آغاز نامحسوس  یا مجارزههای اسالم  غرب در  ین حال ته در جهت خشکاندن ریشه     

، شاهد ظهور انقالبی داشت یمترده بود و در جهت سکوالر تردن جوامع اسالمی گام بر 

، بود. نمود یمهای میاصر ته دستاوردهای غرب را با چالش جدی مواجه  متفاور از انقالب

هایی چون تروریست و تالش برای گسترش  بنابراین در جهت تخریب چهره انقالب با برچسب

خود را برای مجارزه با انقالب اسالمی برداشت. از آنجائیکه صدور انقالب  یها گام انقالب، اولین

در اندیشه سیاسی غرب نتایجی بسیار زیانجار در منطقه پر اهمیت خاورمیانه داشت لذا آن را با 

صدور خشونت و هرج و مرج یکی دانسته و ایران را متهم به آشوب طقجی در منطقه نمودند 

(Byman, 2005) در حالیکه انقالب اسالمی ایران با ایجاد نظام برهم زننده وضع موجود ته .

د شو دوم ارن بیستم شناخته می ی ای و جهانی در نیمه تحوالر منطقه ترین  نوان یکی از مهم به

ی اادامار  های اادامار تروریستی مبون نجوده است و همواره مورد هجمه هیچ گاه از دسیسه

ها برای  ای ته این گروه رقین و رراان ارار داشت. از جمقه اادامار  مدههایی چون منا گروه

ها و اشخاص  توان به ترور شخبیت جستند، می ه با نظام نوپای اسالمی به آن توسل میقمقاب

شده، در  های از پیش تییین تأثیرگذار در روند انقالب اسالمی اشاره ترد. ترورهایی ته با برنامه

 (.5838اسالمی و براندازی آن بودند )تشاورز،پی تضییف انقالب 

 تامالًدر وااع باید گفت رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با مسئقه تروریسم ی  موضوع      

غربی و سردمدار آنها ایاالر متحده همواره در بحث  یتشورها اساسی و الجته سابقه دار است.

اخ سفید حضور خود را در ارغانستان اند. از ی  سو ت مقابقه با تروریسم ی  نگاه دوگانه داشته

تالن به  یها بودجهو از سوی دیگر به آموزش و پرداخت  تند یمدر راستای مهار تروریسم بیان 

هایی  . در وااع تروریسم برای سران غربی دو تیریف دارد. اول تروریستپردازد یمگروه  ریگی 

. در این شوند یمدسته بندی خوب  یها ستیترورتشند ته آنها جزء  ته دشمنان غرب را می

مستجد موجود، سه خواسته اصقی  یها حکومتثجاتی، بازگشت به استجداد و یا حفظ  تیریف بی

این هدف، نقش محوری را  برای رسیدن به تواند یمآمریکا برای تشورهای اسالمی است و ترور 

ی ها ه جزء تروریستتشند ت را می ها یغربته خود  ییها ستیترور( دوم 5831 )محقو،بازی تند

در وااع غرب در تالش برای از بین بردن تروریسم در جهان نیست بقکه سیی  .گیرند بد ارار می

دارد تروریستها را در راستای منارع خود و در ذیل چتر امنیتی اطال اتی خود ارار دهد. لذا در 

وریسم لگد مال نهایت باید گفت هرگونه تجقیغار  قیه جمهوری اسالمی ایران در خبوص تر
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تردن وجهه خود آمریکا است. به  جارر بهتر سابقه خونین ایران اسالمی در خبوص تروریسم 

 (.5833گذارد )بهرامی،  باای نمی ها یغربجای هیچ صحجتی را برای 
 

 گیری نتیجه

ی ته  امل  مده هجمه تروریسم  قیه نظام جمهوری اسالم سؤالاین مقاله در پاسخ به این      

خود را بر هویت منحبر به ررد نظام برآمده از  هیررض یری تا به امروز چیست؟از اوان شکل گ

به  نوان نظام سیاسیِ برآمده از « جمهوری اسالمی»انقالب اسالمی متکی نمود. بدین مینا ته 

باشد ته به واسطه نیذیررتن استوار می« ارائت انقالبی از اسالم شییی»انقالب اسالمی ته بر 

خواه و مخالف وضع موجود به شمار آمده است در نتیجه قطه، نظامی تحولمناسجار جهانی س

نظام جمهوری اسالمی ایران با ث  دم همراهی « سیاست  دم تیهد»و « خواههویت تحول»

های جهانی در اجال هجمه ها و سازمانای ته ادررهای بزرگ با ایران شده است به گونهادرر

 اند.است سکور و  دم پیگیری  امالن را در پیش گررتهگسترده تروریسم  قیه ایران، سی

در تیارض با  اساساًته انقالب ایران  دهد یمتحقیل انقالب اسالمی در سطح تالن نیز نشان      

نظام بین المقل به واوع پیوسته است. نیز این انقالب به واسطه هویت تحول خواه و منحبر به 

حامی حفظ  یها ادررطرح نموده است ته با منارع و هنجارهایی را م ها ارزشررد خود همواره 

وضع موجود متیارض بوده است. از طرری تحقو حاتمیت تشیع در ایران، و نفوذ مینوی ایران 

به روی شیییان جهان گشوده است به نحوی ته شیییان به  نبری  یا تازه یها ارودر منطقه، 

ند. همه این  وامل به تیارض هویتی ا و جهانی تجدیل شده یا منطقهتأثیر گذار در تحوالر 

ته این هویتهای  یا گونهجمهوری اسالمی ایران با نظام جهانی سقطه دامن زده است به 

المققی منجر شده است. این  تفاهم و همکاری بین یها نهیزممتیارض منجر به تمرنگ شدن 

تی تم و زیاد در تیارض هویتی به شکقی مستمر در تل حیار جمهوری اسالمی ایران با نوسانا

 ها اابل مشاهده بوده است. همه دولت
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