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 چکیده

نقش حاج قاسم سلیمانی در پیروزی های جبهه مقاومت در مبارزه با استکبار جهانی، صهونیسم بین الملل  
ز  و   ارتجاع منطقه یک نقشی اثرگذار می باشد که موجب شد خالفت خودخوانده داعش در عراق و سوریه ا

ررسی   ا هدف ب بین رود و از وی به عنوان نمادی از مبارزه به تروریسم در جهان مطرح شود. این تحقیق ب

ابع  جستجوی اینترنتی    نقش سردار سپهبد قاسم سلیمانی در محور مقاومت با استفاده از ر من و مرور سای

آمده نشان می دهد که فرمانده شجاع و دالور نیروی قدس سپاه  مرتبط صورت پذیرفت. نتایج بدست 
پاسداران انقالب اسالمی با داشتن تفکری نظامی، اندیشه استراتژیک و به مانند یک دیپلمات زیرک، به 

رای جمهوری    د.عنوان نیروی فعال در سیاست خارجی کشورمان نقشی مهم ایفا می کر قاسم سلیمانی ب

ا   اسالمی تنها یک فرمانده نظامی نبود، او نماد »محور مقاومت« بود که پایه های جمهوری اسالمی بر آن بن

شده است. سوال اصلی ما در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد این است که نقش شهید  
وده  سردار سپهبد قاسم سلیمانی در محور مقاومت د یستی چه ب ر منازعات امنیتی رژیم اشغالگر صهیون

است؟ یافته ها نشان می دهد که فرمانده شجاع و دالور نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 

داشتن تفکری نظامی، اندیشه استراتژیک و به مانند یک دیپلمات زیرک، به عنوان نیروی فعال در سیاست  

قاسم سلیمانی برای جمهوری اسالمی تنها یک فرمانده نظامی    یفا می کرد.خارجی کشورمان نقشی مهم ا
 نبود، او نماد محور مقاومت« بود که پایه های جمهوری اسالمی بر آن بنا شده است.
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 مسالهمقدمه و بیان 

)ره( و ایمان و اعتقاد شاید مهم ترین ویژگی حاج قاسم، شناخت عمیق او از مکتب امام خمینی 
عملی راهبردها و سیاست تجسم  قاسم  حاج  بود.  رهبری  و  امام  مسیر  به  عزیز   راسخ  های رهبر 

بود.  انقالب و مجری سیاست این فرمانده به جنگ های مستقیم    ها و اهداف ایشان در جهان اسالم 

عراقد بلوک   ،سوریه  ،ر  برای ایجاد یک  تالش های ایران  چهره  وی  و  کرد  کمک  یمن  و  لبنان 
و وسواس  -منطقه ای از قدرت شیعه توصیف می شود. او شکل جنگ داخلی سوریه را تغییر داد 

سرنشین   -  فکری بدون  هواپیمای  حمله  با  وی  شد.  می  خاورمیانه  سراسر  در  اطالعاتی  عوامل 

های وی ایجاد   درست همانطور که موفقیت  والی فرودگاه بغداد به شهادت نائل آمد.آمریکایی در ح
نفوذ شیعیان در خاورمیانه را تشکیل داد و ایران در مرکز آن قرار داشت اکنون درگذشت  ،محور 

است.   منطقه  در  ژئوپلیتیکی  های  تنش  از  جدید  فصل  یک  در  محوری  احتماالً   2وی 

 (.88 :1379 اسدالهی)ااسدالهی

سردار سلیمانی در اواخر دهه   شهید  تصدی  های  سال  به هدایت تالش های گروه   1990اولین 
سردار  شهید  داشت.  اختصاص  لبنان  جنوب  در  اسرائیل  نظامی  اشغال  علیه  اهلل  حزب  مبارز 

مغنیه  ،سلیمانی عماد  همراه  اهلل  ،به  حزب  نظامی  جنگ   ،فرمانده  قالب  در  پیچیده  جنگ  یک 

با تر قتل افسران ارشد اسرائیلی و   ،بمب گذاران انتحاری  ،بمب کنار جاده  ،کیب کمینچریکی را 
به پست های دفاعی اسرائیل آغاز نمود. در ماه مه  از لبنان خارج شد.با عملکرد تیم  2000حمله 

  ، وی هزینه های اسرائیل بسیار باال برآورد شد و این یک پیروزی بزرگ برای شهید سردار سلیمانی

(، رئیس سابق سرویس اطالعاتی موساد 2002قدس و حزب اهلل محسوب شد. تامیر پاردو ) نیروی

عربی در خاورمیانه  ،اسرائیل بهار  با داعش، شهید سردار   ،اظهار داشت” ظهور  بعد از آن مبارزه  و 
اصلی در ژئوپلیتیک منطقه تبدیل کرد”. بازیگر  یک  به  ای  سایه  شخصیت  یک  از  را   سلیمانی 

بود88:  1388د  )منسفیل برجسته  ای  منطقه  بازیکن  با استعداد فراوان می دانست که   ،(.یک  و 

برای سالهای طوالنی برای دستیابی به اهداف غیر پنهانی   -چگونه از زیرساخت های مخفی خود 
نماید.  ،پیروزی  ،جنگیدن برداری  بهره   1399: اسدالهی)  "ایجاد حضور و تاثیر عمق استراتژیک 

181). 

عقالنیت گرایانه مطال برداشت  نقد  با  کار خود را  الملل،  بین  روابط  در  انگاری  سازه  امنیتی  عات 

نئولیبرال ها آغاز می کند. سخن روشن اندیشمندان سازه انگاری این است که  نئورئالیست ها و 
بازیگران، بر اساس برداشتی است که طی تعامل با دیگران به دست می آورند  تصمیمات و مواضع 

پ نیکالس اونف، جهان پیش رو و  به گفته  نیست.  یش از شروع تعامل، هویت و منافع قابل تصور 

جهانی است که ما می سازیم نه اینکه خود قواعد الیتغیری داشته باشد. این ما هستیم که جهان 
به دلیل ظهور و گسترش جامعه  می کنیم. تحلیل سازه انگارانه از مفهوم امنیت  اداره  و  معنا  را 

بین شبک ساخت  ها،  انگاره  محوری  نقش  بر  تاکید  به  توجه  با  همچنین  و  صنعتی  پسا  و  ای  ه 

 
2 -https://www.nytimes.com/2020/01/03/obituaries/qassem-soleimani-dead.html 
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نئورئالیستی را تعدیل و  نگرش مکانیکی  برجسته هویت، توانسته است  االذهانی واقعیت و مرتبه 

 (.201:  1388 ،. بوزان)بوزان3تحلیلی کیفی از مفهوم امنیت ارایه دهد

لیست  سردار ایرانی شهید قاسم سلیمان بیش از یک دهه در  بود.   "4بیشترین تعقیب"ی  اسرائیل 

با گذشت  عنوان تهدیدی آشکار شناسایی کرد و  به  ابتدای کار خود  در  را  او  اسرائیلی  اطالعات 

بهتر عمل کرد نیز  بینی تهدیدات جدی  به طور سیستماتیک نیروی   ،زمان حتی از پیش  زیرا او 
ر اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  ساختاری قدس  به  ای  منطقه  مخفی  عملیات  مجموعه  در  ا 

پیچیده استراتژی بلند .  استراتژیک مبدل ساخت بسیار  یکی از مجریان  سرلشگر شهید سلیمانی 

بود که می توان آن را تالشی برای ساختن ”هالل مضاعف شیعه ” توصیف کرد. اولین 5مدت ایران 

 "هالل شیعی " ،دشاه اردن عبداهلل دوم ابداع شدتوسط پا  2004در عبارتی نمادین که در سال   ،بار
است که از ایران از طریق عراق و سوریه به سواحل مدیترانه لبنان می رود. مورد دوم هالل اطراف 

لبنان( )حزب اهلل  )سپاه و شبه نظامیان   ،اسرائیل است که آن را از شمال  از طریق شمال شرقی 

)ارد  ،طرفدار ایران در سوریه( بلند مدت است( محاصره می کند از تا شرق  ن که رژیم آن هدف 
عه   ،و در آخر به جنوب غربی )غزه  ،به جنوب عمیق )حوثی ها در یمن( ،ایران( ب ا از طریق شرکت ت

 (.Deutsch,2018  :258و همکاری متغیر با حماس(. ) ،جهاد اسالمی فلسطین

نظاره گر این بود که هر د و هالل به کندی جمع می شوند. این کشور اسرائیل با هشدار فزاینده ای 

سوریه صحنه  بر  تمرکز  با  گرفت  همگرایی دو هالل  ،تصمیم  برای خنثی کردن این روند   ،نقطه 
ا  ،اقدام کند. صدها حمله هوایی علیه سپاه حزب اهلل و سایر شبه نظامیان مورد حمایت ایران تنها ت

بود. آنها سرعت محاصره را کند اما استراتژی یا چشم انداز بلند مدت  ،کردند حدی موفقیت آمیز 

 (.37:  1374ایران را تغییر ندادند. )مرل،  

عماد  ،فرمانده نظامی حزب اهلل، اسرائیل و ایاالت متحده  ،2008در فوریه    ،بیش از یک دهه قبل

ش رسانه در حالی که او با شهید سلیمانی بود. بنا به گزار ،مغنیه را در دمشق به شهادت رساندند

نجات شهید سلیمانی در زمان واقعه شد.در   ،ها بود که خواستار  بوش  رئیس جمهور جورج دبلیو 

تقریباً   که  بعد  12حالی  توانست   ،سال  نمی  اسرائیل  و  شد  وی  حذف  خواستار  ترامپ  دونالد 
نباشد  تا کنون سردار "بزرگترین دشمن مردم یهود از زمان جنگ جهانی دوم"خوشحال تر از این 

برای اسرائیلی ها بود. البته  یک ضربه استراتژیک به ایران و  -بود   "6بُرد دو سر"این یک    ،شهید 

عنوان  به  با تجربه تر  مفسران  از  برخی  توسط  که  متحده  ایاالت  برای  استراتژیک  بازگشت  یک 
به   ترامپ  آرا  پیروزی  آمریکا"اتفاق  بازدارندگی  گرفتن  از"و    "پس  آمریکا  ترک  عدم   اثبات 

 .(Eran Etzion،  2020معرفی شد)  "خاورمیانه

 
 مجید پژوهشی )دانشگاه آزاد(،-چارچوبی تحلیلی برای مفهوم امنیت از منظر سازه انگاری،درجه علمی: علمی -3

 .6 شماره 1388 زمستان سیاسی مطالعات ،فرخی مرتضی اشلقی عباسی
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نیز به ویژه از دیدگاه اسرائیل مطلوب قلمداد شد. از یک  زمان و زمینه سیاسی ترور سردار شهید 

 "تنهایی استراتژیک"در ماه های آخر، لحن غالب در گفتمان عمومی بیشتر و بیشتر در مورد   ،سو
بیشتر می شد. این یک تفکر اسرائیلی یهودی کامالً جا افتاده است که در عبارت کتاب -اسرائیل 

باید تنها زندگی کنند و در میان ملت ها حساب نمی شوند"مقدس   از  ".... این مردمی است که 

به معنی   )عبری  بین متن اصلی و . جالب است که یک تفاوت مهم 9:  23(  "در صحرا  "بامیدبار 
 - "Goyim"این عبرانیان هستند که به طور فعال  ،نسخه عبری  ترجمه انگلیسی وجود دارد. در

نادیده می گیرند. در ترجمه ملت های جهان بازیگران   -این برعکس است  ،همه ملت های دیگر را 

هستند نه    ،فعال  عبرانیان. در فرهنگ استراتژیک مدرن اسرائیل  "حساب"و  بدو تأسیس  ،با   ،از 

به تنهایی و بدون وابستگی به هیچ قدرت خارجی ستون اصلی دکترین دفاع  ،مفهوم دفاع از ملت 
پایان دادن به جنگ "ملی بوده است. نشانه گیری سنگین و مکرر دولت ترامپ از آرزوی خود برای 

بی پایان خاورمیانه در یک سخنرانی  ،تاین مفهوم قدیمی را تقویت می کرد. قابل توجه اس "های 

یک ساعته )  ،نادر  نیروهای دفاعی اسرائیل  سخنان   ،سردار آویو کوچاوی  ،(IDFرئیس ستاد کل 
برای حمله به ایران مطرح کرد.   ،به ویژه ایاالت متحده  ،تقریباً سرزنش کردن ملت های جهان را 

پاسخ است. نتیجه گیری او و  بی  دیگران روشن بود: این تحریکات و استراتژی هژمونی منطقه ای 

با ایرانیان روبرو شوند و اکنون باید این کار انجام شود  باید  تنها اسرائیل و اسرائیلیان هستند که 

 (.Aviv Kochavi,2020:99زیرا دشمن دائما در حال پیشرفت است و زمان با ما نیست)

اسرائیل نیز یک سنت قدیمی است.  البته در   "7حمله پیشدستانه"حمله پیشگیرانه   ،طرز فکر .1

متخصصان و محققان استراتژیک به طور کلی این درس تاریخی را می پذیرند که جنگ شش 

آخرین پیروزی قاطع نظامی اسرائیل بود. بنابراین خبر  ،با حمله پیشگیرانه حیرت انگیز  ،روزه
نوستالژیک “غافلگیری استراتژ عنصر  یادآور آن  )روزنامه  است. 8یک”تصمیم جسورانه ترامپ 

 (3:1399، جوان

بیشتر صداها خواستار   بیشتر و  با تشدید حمالت اسرائیل و سایر عملیات  "9اهرم موفقیت"اکنون 

علیه ایران هستند که عمدتاً نه فقط در سوریه بلکه به نظر می رسد زمینه ، های مستقل اسرائیل 
نیده شود. برخی از اضالع برجسته شامل کلی حمایت از موضع تهاجمی اسرائیل در منطقه گسترا

غنی سازی قبل از  10فروپاشی سریع برنامه جامع اقدام مشترک و بازگشت تدریجی ایران به سطوح 

توسط ترامپ تقریباً در مورد همه اقدامات اسرائیل و اعتراضات گسترده   ،توافق دائمی  سبز  چراغ 
عراق  ،متعدد در ایران لبنان و  به  ،همچنین در  بسیاری از اعضای کابینه اسرائیل به طور   که  نظر 

برای امنیت منطقه محسوب می  نشانگان خطرناکی  نشانه ها مبین  این  است.  ایرانی  ضد  واقعی 

یک فشار حداکثری  ،شود و روی هم رفته بیانگر آن است که، نیروهای مورد حمایت ایاالت متحده

منطقه ایجاد در  اسرائیل  ترجیح  برای  المللی  بین  بحرین  و  با امارات و  ، می کند،که روابط اخیر 

 
7 - pro-“preventive-strike” or “preemptive strike.” 
8 - strategic surprise 
9 - success leveraging 
10 - Joint Comprehensive Plan of Action 
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ه  گوشه ای از آن است و شاهد عملی آن نقش موثر اسرائیل در حمایت تجهیزات نظامی پیشرفته ب

بر علیه ارمنستان بر سر اختالف قره باغ، می  نظامی ترکیه  نیروی  بعالوی کمک  دولت آذربایجان 
 (.  55:  1383.) تاجیک،  11باشد

به معلو پذیر،تنها یک حمله پیشگیرانه به جای یک با استناد  مات و مجهوالت یک فرمول تغییر 

آمیز از فعالیت آغازین جنگ شش روزه موفقیت  یوم   ،بازی  بیشتر شبیه جنگ دوم  ممکن است 
  1973با صحنه های ویرانگری و ضربه ای پایدار به روحیه ملی. فاجعه احتمالی سال    ،کیپور باشد

گ حمالت  دلیل  به  پشتیبانی دیپلماتیک جلوگیری شد. اما بیشتر  ارتش ایاالت متحده و  سترده 

بیانگر آن است که   مطروحه  بنیادی  های  برنامه ریزان اسرائیلی اکنون می ;پرسش  تا چه اندازه 

پشتیبانی ایاالت متحده اعتماد کنند؟ آیا ترامپ ترجیح می دهد در هر  مشابه  سطوح  به  توانند 
عهده بگیرد؟ یا هنوز دیپلماسی جایی در میان دوره از انتخابات مسئولیت   بر  پیشگیرانه را  حمله 

عملیات پیشگیرانه ایاالت متحده و ایران وجود دارد؟ شرایط پیش و پس از حمله   طیف گسترده ی 

 چه شرایطی را تحت تاثیر قرار داده است؟ ،  ی پیشدستانه به سردار شهید اسالم
 

 مبانی نظری 

 سازه انگاری

( به عنوان یکی از چارچوب های مهم مفهومی و constructivismگسترش سازه انگاری )ظهور و  
با افزایش عالقه به تحقیقات تجربی در این چارچوب  بین الملل در دو دهه اخیر  نظری در روابط 

پژوهش در چارچوب این رویکرد استلزامات خاصی دارد که متاسفانه در بسیاری  بوده است.  همراه 

پژوهش های جاری، به ویژه در پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، کمتر رعایت   از تحقیقات و 

(. به عالوه بسیاری از دانش پژوهان جوان روابط بین الملل که عالقه  263:  1398  ،)آقایی  .می شود.
انگاری دارند در اینکه چه دامنه ای از موضوعات را می توانند از این منظر مورد سازه  به   نظری 

تحقیق تجربی قرار دهند به تردید دچار می شوند. هدف این مقاله آن است که نشان دهد پژوهش 

انگارانه متعارف چه استلزاماتی دارد و چه حوزه های موضوعی ای را می تواند شامل شود.  سازه 
نیز  و  نظری  فرا  و  نظری  متون  به  اتکا  با  و  ای  کتابخانه  مقاله  این  در  ها  داده  گردآوری  روش 

نشان می دهد که چگونه سازه انگاری می تواند پایه نظری  بوده است و  پیشین  تحقیقات تجربی 

باشد.گفته شده است که ریشه  بین الملل  تقریبا در همه حوزه های موضوعی در روابط  پژوهش 
به آثار ویکو در قرن هیجدهم باز می گردد که به صورت نوعی روش شناسی  سازه انگاری حداقل 

وتوجه فلسفه وتحقیقات تفسیری جامعه شناسان بوده است بعد از این ادوار   د استفادهقدیمی مور

 
11 - https://www.mei.edu/publications/day-after-soleimani-israel-contemplates-success-

leveraging 
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میتوان گفت که هیچگاه مجالی برای بروز نیافت..   سازه انگاری کمتر مورد توجه واقع شد وحتی

(Lantis  ,2002  :106-7 .) 

خ  وسیاست  الملل  بین  روابط  در  انگاری  سازه  حضور  به  مختلفی  عوامل  واقع  شتاب در  ارجی 

سوال  مورد  را  ها  لیبرال  ونو  گرایان  واقع  نو  گری  تبیین  قابلیت  سرد  جنگ  پایان  بخشید.اوال 

( داد  قرار  به رابطه تکوینی و   Weber    ,20جدیدی  انگاران، توجه  سازه  میان  مشترک  ویژگی 
می توان از مولفه ها آیا  که  است  این  سئوال  حال  است.  کارگزار  و  ساختار  میان  و   ساختارمند 

علوم  نظریه سازه انگاری در حوزه مطالعاتی داخلی یک کشور و در محدوده  پژوهشی  متغیرهای 

به اینکه منابع اصلی هستی شناسی و معرفت شناسی  با توجه  سوی دیگر  از  برد؟  بهره  سیاسی 

و  روانشناسی  شناسی،  جامعه  های  رشته  در  الملل،  بین  روابط  پژوهشی  حوزه  در  انگاری  سازه 
علم نحله های سازه انگاری، سازه انگاری کل گرا را در فلسفه  ، وجود دارد، می توان از میان انواع 

بهره برد و در این مسیر ماهیت و تداوم روابط قدرت؛ منابع هویتی  تبیین مسائل داخلی یک کشور 

و  عامه  باورهای  و  روزمره  زندگی  در  هویتی  های  مولفه  نقش  خارجی؛  و  داخلی  سیاستگذاری 
بررسی روابط قدرت براساس مولفه های هویتی و فرهنگی؛ نقش رسانه ها، شبکه فرهنگ سی اسی؛ 

کشور؛  یک  در  حکمرانی  و  سیاسی  باورهای  روزمره،  زندگی  در  شدن  جهانی  و  اجتماعی  های 

نظام سیاسی، تکوینی و ساختارمند بودن روابط ساختار و  بررسی منابع مشروعیت تداوم ساز یک 

ا می توان به عنوان مهمترین حوزه های پژوهشی در علوم سیاسی با تکیه کارگزار در یک کشور؛ ر
عین حال کاربردی بودن هدف  بنیادی و در  به دلیل  نظریه سازه انگاری مورد توجه قرار داد.  بر 

موضوع مورد تحقیق، روش شناختی تحقیق تأویلی و تفسیری است که در آن به منظور رسیدن به 

به صورت پاسخ سئوال اصلی فرضیه م ورد بحث از روش تحقیق کتابخانه ای، اسنادی و تاریخی 
 (84:    1382)رابرتسون،  استقرایی، تطبیقی و در برخی موارد استفهامی، استفاده می شود

ظهور سازه انگاری اجتماعی در عرصه سیاست بین الملل در حقیقت کوششی بوده است برای پر  

انتقادی. سازه انگاری نگرشی نو به نقش عقالنیت در کردن شکاف میان خرد گرایی ورویکرد های 

 (.28:  1380  ،وضعیت ها. )ذاکریان
 

 از منظر سازه انگاری سیاست بین الملل 

به این معنی که که    آنچانکه که گفته ایم سازه انگاری به لحاظ محتوایی راه میانه نامیده می شود، 

نظ  یعنی واقع گرایی و لیبرالیسم در میانه دو جریان وپارادایم اصلی از  بین الملل  ریه های روابط 
قرار می گیرد. به عبارت دیگر سازه انگاری به لحاظ محتوایی برخی از مفروضه های خود را از واقع 

سازه انگاری نه تنها در بعد محتوایی بلکه در حوزه . گرایی وبرخی دیگر را از لیبرالیسم می گیرند

است اهمیت  دارای  بین الملل،سازه انگاری را در کنار فرانظری  پردازان روابط  نظریه  از  بسیاری   .

الملل، بین  جامعه  یا  انگلیسی  مکتب  نظر   رویکرد  از  رویکرد  بنابراین،این  اند.  دانسته  میانه  راه 
محتوایی در میان دو پارادایم وجرین اصلی یعنی واقع گرایی از یک سو و آرمانگرایی از سوی دیگر  

اما دارد.  سو   قرار  یک  از  گرایان  واثبات  گرایان  طبیعت  طیف  میانه  نظری،در  فرا  لحاظ  به 
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بین الملل منجر به طرح   [6وپساساختار گرایان از سوی دیگر قرار می گیرد.] سازه انگاری روابط 

نقش هویت ها،هنجار ها ومفاهیم علمی در تامین امنیت ملی،در مورد نهاد  باب  سواالت جدید در 
بین وحکومت  غیرسرزمینی وسر زمینی   گرایی  المللی ودر مورد ساخت اجتماعی مناطق فراملی 

بین  جدید گردیده است. از دید سازه انگاری،الزم است هنجار های جمعی را به درون ساخت نظام 

باید از طریق  بین الملل  روابط  اصلی  گران  کنش  مثابه  به  سیاسی  طرحهای  و  کرد  وارد  الملل 
بین الملل تطبیق دهند.در گسترش ارتباطالت وتعامل خو بر روابط  با این هنجار های حاکم  د را 

بر اساس هنجار های وقواعد خاصی قرار  بین المللی  باورند که جامعه  این  بر  انگاران  سازه  واقع 

 (aylor,1992:122)  [87دارند.]

للی می دولت ها همچنان مهمترین واحد سیاسی وبازیگر اصلی نظام در تبیین تعامالت بین الم  (1
ها  ودولت  است  گرفته  قرار  محوری  دولت  اصول  اساس  بر  معمول  واقتدار  حاکمیت  باشند.،زیرا 

یوسفی )حاج  پدید می آورند.  را  المللی  بین  ساختار  خود،  های  عملکرد  واسطه  به  که   ،هستند 

1382  :55.) 

بین روابط بین الملل بی قاعده نیست، بلکه از یک سری اصول وقواعدی پیروی می (2 بط  کند. روا

الملل تعدادی از کنش گران سیاسی را در بر میگیرد که در تعامل متقابل با یکدیگر می باشند،این  

گرفته  شکل  االذهانی  بین  صورت  به  که  هایی  وهنجار  قواعد  اساس  بر  ومستمر  متقابل  تعامل 

 (.155:  1384 ،اند،صورت می پذیرد. مشیرزاده )مشیرزاده

بین ا(  3 نظام  عامل فرهنگی ومادی است و در عین حال ساختار های ساختار  لملل شامل هر دو 

بیشتری قرارمی گیرد،زیرا هنجار ها وهویت در کانون منافع ملی وفراملی قرار  فرهنگی مورد توجه 

دولتی  مسلط  هویت  با  نزدیکی  ارتباط  ها  دولت  بین  خارجی  روابط  واهداف  منافع  دارد،پس 
 (.Barnett  2019  :106-7[ ),9دارد.]

به قواعد وحکم به عنوان شاخص های اصلی پارادایم عامل یعنی  نیست. اونف  سازه انگاری چنین 

به شکلی زبانی قوام  بر آن است که کردارها که  به رشته ای شکل می دهد، توجه دارد. او  آنچه 

یا اسشخاص عمل  نیروی محرکی اند که در فرایند قوام متقابل جامعه وکنشگران  می یافته اند، 
یی   کنند. حقایق آن گونه که ما آنها را می پنداریم،از استدالل هایی که در موردشان می شود، جدا

 (.220:  1389 ،پذیر نیستند. داکرمی)خداکرمی

  

و منطقه  نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در امنیت ایران از تهدید داعش 

به حدود صد شهر  در ایران رسید بیش از هزار زن و مرد و حتی در طول اعتراضاتی که دامنه آن 
با معترضان باعث  به شدت قهرآمیز حکومت  برخورد  بازداشت شدند.  نفر  کودک کشته و هزاران 

عریان مردم و  به معنی رویارویی  آبان  حادثهء  بسیاری  برای  شد.  آنها  بین  شکاف  شدن  عمیق 

دستگیرشدگان   بازداشت  ادامه  با  رویارویی  این  است.  برای حکومت  عزاداری  ممنوعیت  و 
بختیاری و آزار و اذیت زندانیان و امنیتی نگه داشتن فضا کشته پویا  شدگان و دستگیری خانواده 

(برای کسانی که در این بستر حکومت و خود را در مقابل  258:  1387  ،عربی)شفیعی  .شدت یافت 
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بیند، روایت قهرمان ت به منزله ادامه سرکوب و ساز از کسی که یار درجه یک حکومت اسهم می 

به قهرمانان واقعی خود آن ها در خیابان های ایران است. در تاریخی که آنها تالش به دهن کجی 
ثبتش می کنند قهرمانان واقعی کسانی هستند که به دستور رهبر شهید قاسم سلیمانی و به دست 

یا االن در   دست دادند و  از  را  جانشان  یا  او  همفکران  و  به سر میهمکاران  )رولفزندان   ،برند. 

1393  :120 .) 

ه   "قهرمان"ساز در مقابل روایت  "قاتل"اش بماند روایت تا وقتی که این بستر به شکل فعلی ساز ب

برای ثبت تاریخ خود به منزله مبارزه ادامه خواهد داشت. پس از سقوط موصل در  ژوئن  10تالش 

ا کردها، ترکمن ها، ایزدی ها، ارامنه مسیحی اقلیت های قومی منطقه غرب آسیا خصوص  2014

آورده و تسلط این قوم چندملیتی با خاستگاه  نیز به توحش و خونریزی گروه تروریستی داعش باور
برای حفاظت در مقابل هجوم های  برنتافته و تمامی تالش خود را  عربی را  غربی و  هنجارشکنان 

(. اما چه سود که توان و 220:  1398وهن)کوهن، بی وفقه و سنگین نظامی آنها به عمل آوردند. ک

های  رژیم  از  واصله  کمک  یورو  میلیاردها  و  اروپایی  کشورهای  از  شده  ملحق  نفس  تازه  نیروی 
عربی هر روز افزون تر و مقابله با آنها را سخت تر می نمود. پادشاهی  در کمتر از چند ماه،  مستبد 

عراق، جوالنگاه این قوم خونریز و   بغداد در آستانه سقوط قرار گرفته و می رفت تا کل سوریه و 

 .(74 :1399 ،قهرمانپوروحشی شود. )

به درخواست های عاجزانه غربی حتی آمریکا  بسیاری از کشورهای  کمک مقامات  با پشت کردن 
کش اسرائیل داعش را همانند رژیم کودک عراق و اقلیم کردستان که می رفت کشور ضد اسالمی

بیفزاید، حقایق آشکار گردید که در پس حضور نیروهای بیگانه خصوصاً آمریکا   به عرصه جهانی

سپتامبر   از  هجوم  2001پس  با  که  منطقه  ژئوپلتیک  تغییر  و  نقشه  عراق  مستقیم  اشغال  و 
با ابزار داعش صحنه دیگر شطرنجی را گشوده و منویات  برسند،  بدان  بودند  نتوانسته  افغانستان 

طریق آن  از  را  سردار به   خود  شهید  ترور  از  بعد  روز  دو  ان«  ان.  »سی.  برسانند.  ظهور  منصه 

نوشت:   گزارشی  در  کنند از ادعای مقامات ارشد امنیت ملی آمریکا بسختی تالش می"سلیمانی 

کاخ سفید، درباره اینکه ترور شهید سردار سلیمانی در واکنش به تهدیدهای فوری این ژنرال علیه 
گرفته   صورت  آمریکا  کنندمنافع  دفاع  افکار عمومی را درباره  است،  و  کنگره  شواهد،  فقدان  اما 

بوده یا خیر، دچار تردید کرده است.  .(263 :1398 ،محمدی) "اینکه این حمله درست 

همراهان  از  شماری  و  سلیمانی  سردار  شهید  رساندن  شهادت  به  در  آمریکا  تروریستی  اقدام 
بلکه آمریکا خود خاستگاه تروریسم  ا تروریسم نیست؛یکبار دیگر نشان داد که جنگ آمریکا ب وی،

عنوان یک استراتژیست  به  ناامنی و شرارت در منطقه است. شهید سردار سلیمانی  علت اصلی  و 

بودن ادعاهای آمریکا در جنگ با تروریسم را آشکار کرد و سیاست ایاالت متحده در  نظامی، دروغ 

: 1396 ،زادهر منطقه است، به چالش کشید.)سیفغرب آسیا را که مدعی ثبات و امنیت سازی د
(. وی گروه تروریستی داعش را شکست داد و در قالب همکاری های مستشاری در سوریه و 198

جغرافیای  در  سلیمانی  سردار  شهید  که  خطوطی  کرد.  هموار  منطقه  در  را  مقاومت  راه  عراق، 

برای تجزیه من کرد، طرح آمریکا و اسرائیل  ترسیم  طقه را که در امتداد تسلط تروریست مقاومت 
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به شکست کشاند. به جرأت می بود،  توان ادعا کرد که منطقه های تکفیری و داعش طراحی شده 

خواست و  منافع  تعارض  و  تالقی  محل  مختلف  جهات  به  آسیا  بروز غرب  محل  نتیجه  در  و  ها 
 (. 121:  1384رضایی،   ها و تحوالت جهانی است. )ها، خشونتجنگ

ب .2 خشننقش  و  بزرگترین  شکست  در  سلیمانی  سردار  شهید  تاریخی  و  مانند  گروه ی  ترین 

 حتی دشمنان ایران، غیر قابل انکار است.   تروریستی معاصر به اذعان

نبرد علیه تروریسم«، ناشی از  .3 ایاالت متحده در ترور »صلح سازترین ژنرال منطقه« و »فاتح 

های ایشان بوده است. ها و شجاعتن و رشادتاستیصال آمریکا در مقابل محور مقاومت، ایرا

 (1400تیر   5شنبه    5203).دنیای اقتصاد شماره روزنامه 

به  سلیمانی  شهید  سردار  و در راستای حمایت از مظلومان و   شخصیت  انسانی  ای  اسوه  عنوان 
و  مستضعفان، ابعاد وجودی وسیع و همه جانبه دارد و گستره شخصیت او فراتر از مرزهای ایران

می تعریف  اسالم  رهبری، ابعاد شخصیتی و وجودی این سردار جهان  معظم  مقام  تعبیر  به  شود؛ 

مکتب، یک راه و یک مدرسه درس یک  چشم  به  باید  را  نگریست و آن وقت قدر و شهید  آموز 
طریق  از  امنیت  موازنه  ایجاد  سلیمانی  شهید  سردار  شد.کار  خواهد  روشن  قضیه  این  قیمت 

سازی بود. شهادت سردار شهید سلیمانی از این جهت برای ژئوپلتیک و ائتالف سازی، تحرکقدرت

نظام سیاسی و امنیت منطقه ای اهمیت دارد که ایشان نقش ویژه و منحصر به فردی را در  کشور، 

با تروریسم جهانی عهده دار شد.وی با بیان اینکه محیط امنیت منطقه ای در یکصد  عرصه مبارزه 
بحران، جنگ، تهدید و بی ثباتی در خاورمیانه بوده سال گذشته هموار نشانه هایی از  بر  ه مبتنی 

ناپذیر  اجتناب  همگی  دیکتاتوری  های  نظام  اجتماعی،  آشوبهای  نظامی،  کودتاهای  گفت:  است، 

ساختار دو قطبی کارکرد خود را از دست داد. در دوران ساختار دو قطبی   1991بودند، در سال  
 stabilityل شده بود و به اعتقاد یک نظریه پرداز، ساختار دو قطبی میزان امنیت منطقه ای کنتر

باالیی را دارد چون شمار بازیگران محدود است، ثانیاً قالبهای ادراکی و رفتاری بازیگران مبتنی بر 

)واعظی، هستند.  راهبردی(  )عقالنیت  راشینالیتی  از  هایی  مفهوم 120:13958نشانه  تعریف   )

راشین با جنگ استراتژی  بدان معناست که آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در ارتباط  گفت  الیتی 
عراق ادموند  بین ایران و  نوع توافق عملی داشتند، از نخستین روزهای جنگ  یک  عراق  و  ایران 

نادزه وزیر امور خارجه شوروی رویکردهای نسبتاً  ماسکی وزیر امور خارجه آمریکا و ادوارد شوارتز 

پیش گرفتند. در دوران پس از جنگ سرد آمریکایی ها احساس کردند که در فضای  همگونی را در
 (196:1395هژمونی منطقه ای و قدرت بی بدیل جهانی قرار دارند. )رنجبر،

نظامی را در منطقه انجام دادند و در سال   عملیات و اقدامات  ها  آمریکایی  دلیل  این   1991به 

عراق شکل گرفت و در سال   علیه  نشانه هایی از ستیزش ایجاد شد و جورج بوش   2003جنگ 

با امنیت عراق انجام داد و از سال   یی    2003اقداماتی را در ارتباط  با اقدام نظامی علیه عراق آمریکا
ها امنیت منطقه را رها کردند.آمریکایی ها شرایطی را ایجاد کردند که نشانه هایی از فضای امنیت 

آنکه در فضای امنیتی آشوب زده هیچ ساختار و بازیگر منطقه آشوب زده در آن شکل گرفت، حال 
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نشانه هایی از  ندارد. در فضای امنیت آشوب زده ما شاهد این هستیم که  وجود  المللی  بین  ای 

 (196:1398، بحران پیاپی، بحران دائمی و تکرارشونده وجود دارد. )واعظی

بود که وارد عرصه ک نش امنیت منطقه ای شد اما مسأله این سردار شهید سلیمانی در این دوران 

است که وقتی محیط منطقه ای در فضای بحران، تهدید و عدم امنیت قرار می گیرد چه بازیگری 

بازیگری وارد محیط  باشد، اگر  نقش آفرینی خود کنترل و مدیریت امنیت را داشته  با  تواند  می 
بحران، برای  ناپذیر شرایط  به طور اجتناب  نشود،  آشوب، تروریسم و اعاده نشانه های   آشوب زده 

دائمی فراهم می شود، اینجاست که ایران نقش مسئوالنه خود را در ارتباط با امنیت منطقه تهدید  

 ( 178:1378ای ایفا کرد. )ازغندی،

براساس آن نشانه هایی از همکاری های متقابل در فضای  ایران کوشید زمینه هایی ایجاد شود تا 
نقش   امنیت منطقه ای شکل با  بگیرد. کارکرد سردار شهید سلیمانی را هم می توانیم در ارتباط 

 ( 5:1340ایشان برای امنیت سازی منطقه ای مورد توجه قرار دهیم. )روزنامه کیهان،

نقشی که سردار شهید سلیمانی داشت، توانست در فضای آشوب که تروریسم  بیان اینکه  با  وی 
یافت، از ساز و کار امنی ت ساز استفاده کند، در ادامه تصریح کرد: بدین ترتیب ایران گسترش می 

برداشت، البته ممکن است ادراک آمریکا، عربستان و  برای امنیت سازی منطقه ای  گام نخست را 

هر حال رویکرد ایران امنیت  در  اما  باشد؛  متفاوت  ایران  با  ارتباط  این  در  ای  منطقه  کشورهای 

و ستیزش بود، نقش ایران مسئوالنه بود و نه اینکه تحرک   سازی منطقه ای در محیط آشوب زده
 ( 178:1398، )والتز برای گسترش قدرت.

 

 جهانی    به شهادت حاج قاسم سلیمانی و واکنش

بامداد بود    اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیرویفرمانده    سلیمانی  قاسمحاج    شهید که در 

نویه  3بامداد جمعه   1کشته شد. حدود ساعت   کبود آذرخش  عملیاتدر    1398دی    13جمعه   ژا

نزدیک    کاآمریحمله هوایی   1398دی   13برابر با    2020   بغداد   المللیبین  فرودگاهبه دو خودرو در 
شدن   کشته  به  از فرماندهان   المهندس  ابومهدیقاسم سلیمانی شد. در این حمله    شهیدمنجر 

عراقی  گروه شبه  متحده ایاالت دفاع وزارتتن دیگر کشته شدند.   9همراه  به  شعبی  حشدنظامی 

کل قوای  ٔرماندهجمهوری و ف، رئیسترامپ دونالدهوایی را  ٔاعالم کرده که دستور این حمله  آمریکا
 .(Otte, Evelien،2008:143) .استاین کشور صادر کرده

واکنش سلیمانی،  شهید  شدن  سازمانکشته  سوی  از  زیادی  دولتهای  پی ها،  در  اشخاص  و  ها 

را محکوم و تهدید به  آمریکا متحده  ایاالتهای خود اقدام  های ایرانی در واکنشداشت. اکثر مقام

پاکستان،  هندوستان،  ایران،  مردم  از  گروهی  سلیمانی،  شهید  قاسم  قتل  از  پس  کردند.  انتقام 
اهلل در های یمن، شیعیان کشمیر، طرفداران حزبگروههای اسالمی مالزی، فلسطین، ترکیه، حوثی

عراق تظاهراتی در محکومیت این اقدام آمریکا و همدردی   اسدلبنان، طرفداران   در سوریه و مردم 

قاسم  شهید  شدن  کشته  خبر  انتشار  از  پس  ساعاتی  مقابل  کردنددر  برگزار  سلیمانی  شهید  با 
خیابان در  عراقی  شهروندان  از  گروهی  در  ها  سلیمانی  سوریه  اپوزیسیون  و  بغداد  به   ادلبی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%AF_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%AF_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%AF_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8
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سلیمانی،   قاسم  شهید  پرداختنداجساد  شیرینی  پخش  و  سایر   المهندس  ابومهدیشادمانی  و 

عملیات آذرخش کبود در  کشته تشییع شد و هزاران نفر از   نجفو    کربال،اظمینک  ،بغدادشدگان 
یافتن حضور  مراسم  این  در  عراق  به ترتیب در شهرهای  مردم  سپس، این اجساد  ، مشهد،  اهوازد. 

به طوری که در مراسم تشییع در تهران، با حضور گسترده مرد  کرمانو    قم،  تهران م تشییع شد، 

برخی رسانه گرد آمدند و  مردم  میلیونی  چند  ترین مراسم تشییع پس از ها آن را شلوغجمعیت 
در    خمینی  اهللروحتشییع   گروه    14دانستند.  نیروهای امنیتی،   عراق  اهللحزب  هایگرداندی  از 

عراقی خواست، ظرف   نظامیان  های متعلق به آمریکا ها، مراکز و سازهساعت از پایگاه  24پلیس و 

عصر همان روز،   بگیرند.  فاصله  کیلومتر  یک  در رشته توییتی تهدید کرد که اگر   ترامپحداقل 

یا منافع آمریکا حمله کند، آمریکا  به شهروندان  نقطه در داخل ایران را هدف حمله قرار  52ایران 
 گودیِ جزیرهبه  52-بی افکنبمببرای اعزام شش  آمریکا دفاع  وزارتدی    16خواهد داد. دوشنبه  

است و حدود دو    بریتانیا قلمرویریزی کرد. این جزیره منطقه تحت برنامه هند  اقیانوسدر  گارسیا

جنوب   کیلومتری  است. گفته شده  عمان  دریایهزار  ایران  موشکهای  تیررس  از  دور  است اگر و 
انگلیسی نوشت:    سیبیبیها علیه ایران عملیات انجام خواهند داد. افکندستور داده شود، این بمب

ای در مقاله   اینسایدر  بیزنسخوبی برای داعش است وبگاه  »کشته شدن شهید قاسم سلیمانی خبر 

وبگاه پرداخت  داعش  علیه  جبهه  دهی  شکل  در  سلیمانی  شهید  نقش  همچونبه  خبری   های 

و  سیبیانسی،اسبیتی،انانسی سکیوریتی  جاستیس  ضمن   پولیتیکو،  مقاالتی  در  یک  هر 
به اهمیت نقش شهید سلیمانی در نبرد علیه داعش پرداختند. در ساعات  برشمردن اشتباه ترامپ 

با وجود  پرداختند.  به توئیت کردن  نرخ معمول  برابر  از مرگ شهید سلیمانی ایرانیان چهار  پس 

ثراً واکنش »اک  پستواشینگتناند، به گفته کردهیت میطور تاریخی مخالف رژیم توئآنکه ایرانیان به
به قتل سلیمانی نشان دادند. در بین توئیتهای فارسی هشتگ اول روز متعلق به واژه  نسبت  منفی 

فارسی »انتقام/انتقام سخت« بود که با اختالف فاحشی از دیگر هشتگها باالتر قرار گرفت. بیشترین  

پرچم ایران بود. حتی کاربرانی که مطالب  نیز  به اشتراک گذاشته شده  مخالف رژیم پست تصویر 

سلیمانی می شهید  قتل  دادند.  نشان  منفی  واکنش  سلیمانی  شهید  مرگ  به  نسبت  نیز  کردند 
نمود. در مقابل به گفتهخیلی یکدیگر متحد  با   آمریکا صدایٔ ها را در محکوم کردن عمل آمریکا 

با هشتگ   130با حدود    توئیترکاربران ایرانی در   به  IraniansDetestSoleimaniهزار توییت 

به راه انداختند. در همان زمان معنای »ایرانی در ها از شهید سلیمانی متنفرند« طوفان توئیتری 
برتر ترند شده پنج هشتگ  بیست و  طور آشکار موافق ترور توییتر فارسی فقط دو هشتگ به ٔمیان 

جمهور آمریکا بابت کشتن بود که از رئیس  TnxPOTUS4Soleimaniبودند: ششمین هشتگ  

بولتونشهید سلیمانی تشکر می  49،452ش  1399کرد. خبرگزاری 

 

بعد از شهاد  ت حاج قاسم سلیمانیامنیت منطقه و خاورمیانه 

با نام خاورمیانه شناخته میمحدوده های ای است که سرزمینشود، منطقهی جغرافیایی که امروزه 

اوراسیا  -. در واقع خاورمیانه بخشی از آفریقا گیردمیان دریای مدیترانه و خلیج فارس را در بر می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A8%DB%8C-%DB%B5%DB%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A8%DB%8C-%DB%B5%DB%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A8%DB%8C-%DB%B5%DB%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A8%DB%8C-%DB%B5%DB%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A8%DB%8C-%DB%B5%DB%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A8%DB%8C-%DB%B5%DB%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A8%DB%8C-%DB%B5%DB%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1
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گردد، ز آفریقای شمالی را شامل میشود و در بعضی موارد جزئی ایا به طور خاص آسیا شمرده می

بر میکه گروه نژادی گوناگونی را در  چه  -های خاورمیانه گیرد. بسیاری از تعریفهای فرهنگی و 
ای در جنوب غربی آسیا و دربرگیرنده آن را ناحیه -های مرجع و چه در اصطالح عامیانه در کتاب

می معرفی  مصر  و  ایران  بین  با اینککشورهای  )به جز صحرای کنند.  بیشتر کشور مصر  ه بخش 

 (( Danahar  ,2013  :155دانند.  سینا( در آفریقای شمالی واقع شده ولی آن را جزو خاورمیانه می

منطقه پیچیدگیخاورمیانه؛  از  مملو  تنیدگیای  درهم  وآشوبها،  در ها  که  امنیتی  مداوم  های 

با دالدهه مناقشات متنوع  مختلف  نویسد: در های مختلف را تجرهای  به کرده است. داناهار می 

المللی  های جهان تصاویری از عصبانیت، خشونت و عملیات نظامی بینچهل سال گذشته تلویزیون

بینرا در خاورمیانه نشان داده الملل بوده  اند، ولی متمایز ساخته، تأثیرگذاری عمده بر ساختار نظام 
بازیگران بین  .(156 :1397 ،میرزایی) لی را به خود جلب کندالملکه توانسته نگاه بسیاری از 

 

  آمریکا امنیتی  مساله سلیمانی قاسم  حاج  سردار  شهید 

را قبول نداشت و خطاب به آنان که  سردار شهید سلیمانی در صحنه داخلی ایران، مذاکره با آمریکا

با آمریکا را کمرنگ کرده و مر بودن  بودند دشمن  نفع آمریکا درصدد  به  زهای انقالب اسالمی را 

می به بشکنند  ناظر  برجام سه که  برجام دو و  انداختن  راه  به  زمزمه  او  است.  خیانت  این  گفت 
بود را  محدود کردن قدرت دفاعی ایران  و  منطقه  در  مقاومت  جبهه  عمل  میدان  کردن  محدود 

دانست. ع ملی و امنیت ملی ایران میخیانت به ایران دانسته و این زمزمه را سبب از بین رفتن مناف

بود خط سازش و تسلیم شدن به آمریکا خط خیانت است و باید بدون تعارف در مقابل  او معتقد 
 آن ایستاد.

با گسترش حلقه باید  بود  معتقد  سلیمانی  شهید  های مقاومت اسالمی در همه کشورهای سردار 

ها و ستی و همکاران عربی مثل سعودیمنطقه، منطقه جدیدی ساخت که آمریکا و رژیم صهیونی

سیاست به  و  کرده  رسوخ  آن  در  نتواند  غرب  کلی،  طور  دهند. به  ادامه  خود  تجاوزکارانه  های 
 (. 156:  1383 ،)دهقانی فیروزآبادی

با مقامات مختلف منطقه از جمله افغانستان، پاکستان و آذربایجان، همکاری با  .1 او در مذاکره 

ن به  را  مقاومت  افغانستان، نیروهای  مقامات  با  مذاکره  در  توانست  او  کرد.  اعالم  آنان  فع 
گروه و  تروریسم  برابر  در  افغانستان  امنیتی  مهم  ضامن  عنوان  به  را  های »فاطمیون« 

طلب و به عنوان بخشی از ساختار امنیتی افغانستان تبدیل کند و در مذاکره با مقامات جدایی

نیروهایی قابل پاکستان جا انداخت و دولت را به   پاکستان، »زینبیون« را  برای دولت  افتخار 

عراق را متقاعد  با مذاکرات طوالنی، مقامات  کمک آنان ترغیب کرد.شهید سلیمانی توانست 
کرد که »حشدالشعبی« را به عنوان بخش مهمی از ساختار نظامی امنیتی بپذیرید و پارلمان 

به رسمیت شناخت و از این طریق آن ر را  آنها  پیش از این تالشعراق  های ا ماندگار کرد. 

لبنان شد. سردار شهید سلیمانی سبب ارتقاء موقعیت سیاسی حزب اهلل در ساختار و جامعه 
گروه سلیمانی  سردار  کمک  با  اینکه  و کما  جهاد  حماس،  شامل  فلسطین  مردمی  های 

https://www.mehrnews.com/news/5110165/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5110165/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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فلسطینی تبدیل شدگردان سیاسی  و  نظامی  امنیتی،  مهم  قدرت  یک  به  فلسطین  ند. های 

 (6:1400)روزنامه کیهان،

این بیانیه در تشریح اعتقاد شهید سلیمانی به فرمانده کل قوا، آورده است: والیت و رهبری یکی از 

علیه  های مهم زندگی و عمل سردار شهید سلیمانی است. او حضرت امام خمینی رحمهسرفصل اهلل 

بود در دو قرن گذشترا »احیاگر اسالم« می ه هیچ شخصیتی همسنگ او نیامده دانست و معتقد 
می جلسات  در  او  شخصیتاست.  غیبت،  دوران  طول  در  به گفت  اسالم و  جهان  در  مهمی  های 

کرده پیدا  بروز  و  ظهور  شیعیان  بین  در  گذاشتهخصوص  برجای  هم  مهمی  اثرات  و  اند ولی اند 

نهیچ نبوده و کاری که او کرده است،  , Waewerاند. )کردهکدام در مرتبه و جایگاه امام خمینی 

56:5) 

یکی از راه نه  حضرت امام و خط و راه او را  از  اطاعت  منظر  این  از  بلکه تنها راه او  های سعادت 

بشر می اهلل علیه در اسالم ناشی دانست. این درک او از موقعیت حضرت امام خمینی سالمسعادت 

اد  از »احساس« نبود، بلکه با مطالعه عمیق روی آثار علمای   ی سلف و مراجع بزرگ و با ذکر موارد ز
بود. )مک کین الی و لیتل،    (. 220:  1380همراه 

نداشت و موضوع والیت و رهبری از منظر سردار شهید سلیمانی فقط جنبه استدالل های کالمی 

بود بدون والیت هیچ خیری در جامعه محقق  نبود. او معتقد  به تأثیر اخروی آن هم محدود  فقط 

نمیشود و  نمی عقل و مشاوره و تأمل نمیگیرد. او میهیچ چیز جای آن را  با  توان به آنچه گفت 
به آن رسیده است، رسید؛ بلکه این امر متوقف به غرق شدن در محبت او وقبول و اطاعت  رهبری 

پاسخ نخست به طعنه گفته بود تو استاد تاکتیکی ولی از تدابیر اوست. او در  وزیر وقت ترکیه که 

باالی سرم استرات در  که  چرا  باشم  استراتژیست  نیست  الزم  من  بود  گفته  نیستی،  خوبی  ژیست 
لذا تاکتیکبزرگ ندارید و  را دارم و این چیزی است که شما  استراتژیست  به ترین  های شما هم 

 (51:1395رسد. )رنجبر،جایی نمی

ها د، اما در این اندازهمدار« بومحور« و »والیت»سردار شهید سلیمانی در موضوع رهبری، »والیت

نبود. والیت مداری صفت شخصی هستند که بسیار هم خوب است و سبب محوری و والیتمتوقف 
می هم  خیری  به  میعاقبت  حل  هم  را  مسایل  از  بسیاری  و  انسانشود  برای  و  عادی کند  های 

ید مطلوب است ولی در نهایت یک »صفت شخصی« است و تبعات مثبت شخصی دارد. سردار شه

بسیار فراتر از آن و در واقع »والیت افزا« بود. او بازوی واقعی رهبری و برازنده حاج قاسم سلیمانی 
 (.144:  1380لقب »مالک اشتر علی« بود. )مک کین الی و لیتل،  

ها نفر را به افزا بود به این معنا که با اقدامات و نوع رفتار خود میلیونسردار شهید سلیمانی والیت

بهترین واسطه مردم و رهبری بود و موجی که او در زندگی و ران رهبری اضافه میدوستدا کرد. او 

نبود. بخش  دیگران ساخته  از  انداخت،  راه  به  آن  منطق  و  اسالمی  انقالب  از  دفاع  در  شهادتش 
پیروزی از  موفقیتزیادی  مرهون  داخل،  در  اسالمی  انقالب  محیط های  در  انقالب  بزرگ  های 

است.بس کاستیخارجی  مردم  از  به موفقیتیاری  نگاه  با  را  داخلی  نظام تحمل های  های خارجی 

نظام نرفتهمی ناکارآمدی  بار تهمت  نظام، زیر  به موفقیت خارجی  نگاه  با  بسیاری  اند و به کنند و 



 

 

 

 

14                               (1400 زمستان  ،22 شماره ،سال ششم) حقوق و علوم جزا ،فقهعلمی  یهنشر 

 
 

 

ناکارآمدی دانستهدرستی  کشور  داخلی  اداره  مسئولین  به  مربوط  را  داخلی  واقع های  در  اند. 

بقاء انقالهای گسموفقیت نظام در خارج از کشور،  بیمه کرد و این موفقیتترده  ها، ب را در داخل 
برکاته را تسهیل کرد. )راه رهبری حضرت امام خامنه  .(Eran Etzion،  2020:256ای دامت 

 

 نتیجه گیری 

بدست آمده نشان داد  که فرمانده شجاع و دالور نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی نتایج 

با داشتن تفکری نظامی، اندیشۀ استراتژیک و به مانند یک دیپلمات زیرک، به عنوان نیروی فعال 
نقشی مهم ایفا می برای جمهوری اسالمی تنها   کرد.در سیاست خارجی کشورمان  قاسم سلیمانی 

بر آن بنا شده و نماد »محور مقاومت« بود که پایهیک فرمانده نظامی نبود، ا های جمهوری اسالمی 

ای؛ های هویتی درون منطقههای تاریخی گسترده در خاورمیانه تحت تأثیر مؤلفهاست.فراز و نشیب
نقش مداخله بازیگران فراملی در فضای سیاستهمچنین  داخلی و خارجی این منطقه هست.   گر 

برا خاورمیانه  منطقه  دههدر  به دلیل اهمیت ژئواستراتژیکی و ژئوپلتیکی، حضور ی  های متمادی 

مداخله منطقهبازیگران  بازیگران  رقابت  و  منطقهگر  نظم  یک  نشده است. در ای  پایدار ایجاد  ای 

با وجود تعارضات و رقابت الگوی مدیریت امنیتی  یک  ایجاد  معنای  به  نظم  روندی،  های چنین 
بای و فرامنطقهمنطقه نشدنی تبدیل شدهای  است. در این میان، جمهوری اسالمی ه معمایی حل 

یکی از کشورهای مهم منطقه عنوان  به  خاورمیانه طی چند دهه اخیر تالش کرده است تا   ایران 

منطقه نظم  ظرفیتیک  چهارچوب  در  درونای  همه کشورهای منطقه منطقههای  حضور  با  و  ای 
دسته خصوص  در  نماید.  انایجاد  سیستمبندی  منطقهواع  نظم  طیف های  گفت،  باید  نیز  ای 

ای وجود دارد که از ترتیبات سنتی که در آن مدیریت نظم از طریق توزیع متناسب قدرت گسترده

می تأمین  موازنه  نظم مانند یا  همکاری جویانه متنوع در سطح مدیریتی  اقدامات  تا  گرفته  شود 

بزرگ، امنیت دسته جمعی و جاکنسرت قدرت ای از همگرایی را معه امنیتی تکثرگرا یا درجههای 
برای سالشامل می بهرهشود. جمهوری اسالمی ایران  با  گیری راهبردی از موقعیت ها تالش کرده 

منطقه بازیگر  و  قدرت  یک  عنوان  به  خود  شناساندن  و  ویژه  منطقه ژئوپلتیکی  در  فعال  ای 

نظم را در مناسبات  نظر از  امنیتی خاورمیانه مسلط سازد. الگوی مورد نظر خاورمیانه، الگوی مورد 
می را  ایران  اسالمی  نظم جمهوری  برقراری  که  نامید  چندجانبه«  جمعی  دسته  »مدیریت  توان 

نمیمنطقه بزرگ  کشورهای  امتیاز  و  ویژه  حق  صرفاً  را  بیان دیگر، جمهوری اسالمی ای  به  داند؛ 

بازیگ مجموعه  همیاری  طریق  از  است  کرده  تالش  منطقهایران  قدرتران  دخالت  مانع  های ای، 

های های مختلف ریاست جمهوری اسالمی به ویژه دورهای شود. این الگو در دورهبزرگ فرامنطقه
»آیت جمهوری  سیاست ریاست  طریق  از  خاتمی«  »سیدمحمد  و  رفسنجانی«  هاشمی  اهلل 

فعاالنه»تنش طور  به  با انتخاب »حسن روحانی« و  زدایی«  شد.  دنبال  روی کار آمدن دولت ای 

دگردیسی با  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  به یازدهم،  توجه  و  شد  مواجه  جدیدی  های 
عنوان اولویت اصلی مطرح گردید و دولت یازدهم با راهبرد تعامل  به  کشورهای همسایه و منطقه 

https://www.mei.edu/experts/eran-etzion
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تنش سیاست  و  منطقهسازنده  نظم  همان  که  خود  نظر  مورد  نظم  پایدار است، دنبزدایی،  ال ای 

 کند.می

پیشین در خصوص چگونگی توصیف موضوع امنیت از دیدگاه   بهره  پایان  در  شده  ارائه  تحلیل 

سازهانگاری در روابط بینالملل متضمن دو استنتاج نظری بسیار مهم در مطالعات امنیتی است. در 

نظر، مطالعات امنیتی سازهانگارانه میتواند دو مسأله به ظاهر الینحل د ر این ارتباط را واقع از این 
 .(144 :1386  ،قاسمی) حل کند. استنتاجات مذکور مذکور عبارتند از:

پذیرش یک سطح تقابلی  -1 یک موضوع مستلزم  عنوان  به  بر این   -ذهنی   امنیت  عینی است؛ 

غیر قابل تمایز و  عینی  مؤیدات دیدگاه سازهانگاری امنیت ذهنی و امنیت  به  توجه  با  و  اساس 

هستن یک سطح تحلیلی داخلی    -2  د.تفکیک  پذیرش  مستلزم  موضوع  یک  عنوان  به   -امنیت 
یا داخلی   به مؤیدات دیدگاه سازهانگاری، شکاف  بین المللی  -خارجی  با توجه  نظر  است؛ از این 

غیر قابل  و امنیت خارجی بزرگدر دو سطح داخلی و خارجی بیمعنا است. بدین قرار امنیت داخلی

تکفیک هستند.توجه سازهانگاری به طور توأمان به امور اندیشهای و مادی، تکوین قواعد و تمایز و 
نظامگونه، و فهمهای میانذهنی مؤلفههای قابل توجهای در ارزیابی  هنجارها در دو سطح داخلی و 

مقولۀ امنیت محسوب میشوند. در جهان معاصر روابط بینالملل که فرهنگ اهمیتی مضاعف یافته 

د بر مالحظات مادی تکیه است،  صرفاً  که  واقعگرایی  سنت  تنگنظرانۀ  چشمانداز  از  نمیتوان  یگر 

کرده مقولۀ امنیت را ارزیابی کرد. تحوالت پس از جنگ سرد، به خصوص تحوالت پس از رویداد 
ـ آنچه فکر میکنند هستند 2001تاریخساز یازده سپتامبر  یکدیگرـ  ، نشان داد که فهم کنشگران از 

ش در  هویتــ  به   کلگیری  تحول کیفی توجه صرف  این  است.  اهمیت  حائز  بسیار  امنیتی  های 

جدید  امنیتی  معادالت  که  چرا  ساخت،  خدشهدار  را  بینالمللی  تحلیل  سطح  و  عینی  مسائل 
به فهم کنشگران از یکدیگر در یک بافت فرهنگی امکانپذیر   مالحظاتی را سبب شد که جز با توجه 

یافته است.نیست؛ امری که تا زمان ح  نیست اضر نیز تداوم 
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(«.  1368-78زدایی در سیاست خارجی، مورد: جمهوری اسالمی ایران )(. »تنش1378ازغندی، علیرضا. )
 .4، شماره  13. سالفصلنامه سیاست خارجی

 نشر قومس.. تهران:  سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(.  1382ازغندی، علیرضا. )

 (. از مقاومت تا پیروزی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اندیشه سازان نور1379اسدالهی، مسعود)

ال  195آقایی، سید داوود، رسولی، الهام) ب ران در ق (، »سازه انگاری و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ای
 .1-61، صفحات  1، شماره  39اسرائیل«، فصلنامه سیاست، دوره  

. ترجمه رحمان قهرمان پور. تهران: پژوهشکده مطالعات  هامناطق و قدرت(. 1388بوزان، باری و الی ویور. )
 راهبردی.

 راهبردی، تهران: پژوهشکده  مطالعات. ترجمه پژوهشکدهها و هراسمردم، دولت(.  1388)  بوزان، باری.
 راهبردی.  مطالعات

 .  www.Khemenei.ir ،ملل( تحلیلگر مسائل بین ال1399)،  پاک آئین، محسن

 تهران: نشر فرهنگ گفتمان.  سیاست خارجی، عرصه فقدان تصمیم و تدبیر؟!.(.  1383تاجیک، محمدرضا. )

(»سیاست خارج ایران در قبال اسرائیل«، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 1382حاج یوسفی، امیرمحمد)
 .54-22، صص  1شماره  

چاپ  ، تهران: انتشارات سمت،بر روش تحقیق در علوم انسانی  ایمقدمه(،  1385نیا، محمدرضا، )حافظ
 دوازدهم.

منیت  مدیریت نظم منطقه(.  1389خداکرمی، سارا. ) ر ا ای خلیج فارس پس از یازده سپتامبر و تأثیر آن ب
   . امام جمعه زاده، جواد. دانشگاه اصفهان، گروه علوم اداری و اقتصاد.ملی جمهوری اسالمی ایران

ران«.  1383دهقانی فیروزآبادی، سیدجالل. )  (. »طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسالمی ای
 .25، شماره  7، دوره  فصلنامه مطالعات راهبردی 

 .  . تهران: انتشارات همشهری سیاست خارجی خاتمی از نگاه صاحبنظر(.  1380ذاکریان،مهدی. ) 

(. »سیاست خارجی دولت حسن روحانی تعامل سازنده در چهارچوب  1392اسم ترابی. )رضایی علیرضا و ق

گرا«.   آزاد اسالمی واحد شهرضا، دوره فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللیدولت توسعه  دانشگاه   .5 ،
 .15شماره  

صیه ها«.  (. »بررسی های نظری در حوزه سیاست خارجی ایران: دستاوردها و تو1384اکبر. )رضایی، علی 
 .1، شماره 19. سالفصلنامه سیاست خارجی

. تهران:  چهارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(.  1386رمضانی، روح اهلل. )
  نشر نی.

(، »تحلیل ابعاد منطقه ای جنگ های اسرا ئیل با حزب اهلل و حماس  1398رنجبر، مقصود، عابدی، محمد)
 .77-99سال ششم، شماره سوم، صص  پژوهش های سیاسی جهان اسالم،وازنه قدرت«،بر مبنای رویکرد م

. ترجمه الهه کوالیی، محمدکاظم  المللگرایی و روابط بینمیان منطقه(. 1393رولف، رالف، یورگن روالند. ) 
 شجاعی. تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
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ه منطقه ای    33تاثیر جنگ  (،»1390سبحانی، سید محمد علی) روزه اسرائیل با حزب اهلل لبنان بر جایگا
 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز،دانشکده علوم سیاسی، «ایران

  . جهانی شده  - المللی فردی های مختلف در روابط بینها و تئوری نظریه(.  1396زاده، سیدحسین.)  سیف
 المللی.مطالعات سیاسی و بینتهران: دفتر  

 سایت انتخاب.(. قابل دسترس در 1393های سیاست خارجی دولت روحانی. )شاخص 

فصلنامه روزه لبنان بر موقعیت منطقه ای ایران«،  33(، »تاثیر جنگ 1387شفیعی، نوذر، مرادی،احمد)
 .41-64  شماره نخست، صصتحقیقات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد شهرضا،  

)شفیعی میرعلی.  بررسی اجمالی طرح خاورمیانه بزرگ«. 1387عربی،  و  خاورمیانه  منطقه  »اهمیت   .)
 .23، شماره  8. دوره  فصلنامه فضای جغرافیایی

 ( فرهاد.  بین(.  1386قاسمی،  روابط  و  )المللدیپلماسی  فرهاد.  قاسمی،  نشرمیزان.  تهران:   .1392 .)
 . تهران: نشر میزان.المللیهای بینهای نظری نظم و رژیمیانالملل: بنهای روابط بیننظریه

شماره  فصلنامه مطالعات راهبردی،  (»تحلیل تکوین گرایانه سیاست خارجی ایران«،  1399قهرمانپور، رحمن)
 .52-45، صص 23

 تهران.. ترجمۀ عباس کاردان. تهران: نشر ابرار معاصر  ژئوپلیتیک نظام جهانی(.  1398کوهن، سامئول. ) 

 ، تاریخچه و عملکرد حزب اهلل لبنان و نقش انقالب اسالمی ایران190،شماره 1385مجله پگاه حوزه،

( : »هدف و ساز وکار های سیاست خارجی در اسالم«، فصلنامه انسان 1398محمدی الموتی،محسن )
 137-115، صص  19، شماره  6پژوهی دینی، دوره  

 تهران: نشر دادگستر.  .وری اسالمیسیاست خارجی جمه (  1398محمدی، منوچهر )

 . تهران: انتشارات سمت.المللهای روابط بینتحول در نظریه(.  1384مشیرزاده، حمیرا. )

 . ترجمه عبدالعلی سپهبدی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.تاریح خاورمیانه .(1388 )پیتر.منسفیلد،   

 . تهران: انتشارات امیرکبیر.اسالمی ایرانسیاستخارجی جمهوری  (.  1397منصوری، جواد. ) 

 تهران: انتشارات جامعه شناسان.  پژوهش، پژوهش گری و پژوهش نامه نویسی.(.  1397میرزایی، خلیل. )

مجموعه مقاالت  گرا«.  (. »راهبرد تعامل سازنده و الزامات سیاست خارجی توسعه1398واعظی، محمود. ) 
 : مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.. تهرانهمایش سیاست خارجی توسعه گرا

های هژمونی آمریکا«.  های بزرگ در منطقه خلیج فارس و چالش(. »نقش قدرت1398واعظی، محمود. )
 .6، شماره  2. دوره  فصلنامه روابط خارجی

دیگران. تهران: انتشارات زاده و  . ترجمه غالمعلی چگینیالمللنظریه سیاست بین(.  1398والتز،کنت. ) 
 وزارت امورخارجه.
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