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مــروری بــر رقابــت هژمونیــک پرتالطــم ایــران و آمریــکا در ۴۰ ســال گذشــته روندی پــر کشــمکش همراه بــا 
فرازونشــیب های طوالنــی را نشــان می دهــد کــه در بســتر آن همــواره دو کشــور بــا  همــۀ ابزارهــا و ظرفیت هــای قــدرت 
ــان  ــکل گیری جری ــوب ش ــن چارچ ــد. در ای ــش گرفته ان ــل را در پی ــارض و تقاب ــیر تع ــود مس ــی خ ــی و بین الملل داخل
مقاومــت و تثبیــت و تقویــت مؤلفه هــای قــدرت ســخت افزاری و نرم افــزاری آن در ســایۀ مبانــی اصیل اســالمی و از جمله 
نفــی ســبیل توانســت اهــداف راهبــردی متجــاوزان منطقــه ای از آمریکا و اســرائیل گرفته تا متحــدان غربی و عــرب آن ها 
را بــه حاشــیه بکشــد. تشــدید موازنه هــای تنــش و چالــش در منطقــه، به ویــژه پــس از شــهادت ســردار ســلیمانی و ادامــۀ 
تقابــل میــان دو جبهــۀ مقاومــت و محــور هوادار غــرب در ســایۀ گســترش سیاســت گذاری های مداخله جویانــۀ غربی در 
منطقــه، ضــرورت بررســی موازنه هــای قــدرت و متغیرهــای پیرامونی آن را نشــان می دهــد. هدف این پژوهش جســتاری 
در تحــوالت و موازنه هــای قــدرت نرم افــزاری، ســخت افزاری و هوشــمند در تقابــل بیــن دو اردوگاه متخاصــم در دو ســال 
گذشــته و بررســی مؤلفه هــای بازدارندگــی محــور مقاومــت در ایــن مــدت اســت. در ایــن مقالــه در پی پاســخ این پرســش 
هســتیم کــه ســردار ســلیمانی چگونــه بــر معــادالت هژمونیکی آمریــکا در غرب آســیا اثــر گذاشــته اســت؟ روش پژوهش 
ماهیتــی توصیفی تحلیلــی دارد. ایــن مقالــه بــا مبنــا قــراردادن آموزه هــای نظریــۀ واقع گرایــی »ثبــات هژمونیک« بــر این 
فــرض اســتوار اســت کــه ســردار ســلیمانی در ســایۀ ســاختارگزینی و ســازماندهی جریــان مقاومــت توانســت ضمــن 
شالوده شــکنی در نظــام هژمونیکــی آمریــکا، اقــدام بــه طراحــی الگــوی بازدارندگــی هژمونیــک در غــرب آســیا کنــد. 
بخشــی از اطالعــات مــورد نیــاز ایــن پژوهــش را به وســیلۀ تحلیــل محتــوای اســناد امنیــت ملــی آمریــکا در ســال های 
ــه ای گــردآوری کرده ایــم.  ــا اســتفاده از گزارش هــای خبــری رســانه ها و منابــع کتابخان ــا 2۰21 و بخشــی را ب 2۰۰2 ت
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه ابتــکار عمــل ســردار ســلیمانی هــم در دوران زندگــی دنیــوی و هــم پــس از 
شــهادت، توانســت رقابــت ایــران و آمریــکا را  در غرب آســیا با پیروزی نســبی محــور مقاومت و تثبیــت هژمونیک گفتمان 

مقاومت در این منطقه همراه سازد. 
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1. مقدمه 
ــم  ــن تهاج ــد ای ــان می ده ــراق نش ــه ع ــکا ب ــۀ آمری ــد از حمل ــتی بع ــوادث تروریس ــل ح تجزیه  وتحلی

به جــای کاهــش اقدامــات تروریســتی موجــب گســترش و تقویــت تروریســم در غــرب آســیا شــد و ایــن 

شــرایط امنیــت ملــی جمهــوری اســامی ایــران را بــا چالشــی جدیــد مواجــه کــرد. در واقــع حملــۀ آمریــکا 

ــور  ــن کش ــود را در ای ــگاه خ ــا پای ــرار داد ت ــبه نظامی ق ــای ش ــار گروه ه ــت را در اختی ــن فرص ــراق ای ــه ع ب

ــد. از  ــا هــدف جهــاد مقــدس بپردازن ــکا ب ــه آمری ــارزه علی ــۀ مب ــه بهان ــرو ب ــه جــذب نی ــد و ب توســعه دهن

ــدرت در  ــأ ق ــین و خ ــدام حس ــم ص ــی رژی ــی از فروپاش ــراق ناش ــاع ع ــودن اوض ــر، بحرانی ب ــوی دیگ س

ایــن کشــور موجــب شــد تــا ایــن گروه هــا بــا ســهولت بیشــتر عضوگیــری کننــد و مســلح شــوند. در ایــن 

میــان آمریــکا بــا تســلط بــر عــراق و کاربســت راهبردهایــی به منظــور برقــراری ثبــات هژمونیــک، در عمــل 

کوشــید از فرصــت گســترش روزافــزون فعالیت هــای تروریســتی در ایــن کشــور به عنــوان اهرمــی جدیــد 

علیــه ثبــات در جمهــوری اســامی ایــران اســتفاده کنــد. در ایــن شــرایط فرماندهــی وقــت نیــروی قــدس 

ســپاه جمهــوری اســامی ایــران بــا طراحــی راهبردهایــی هوشــمندانه نــه فقــط اقــدام بــه مهــار رونــد رو بــه 

گســترش نیروهــای تکفیــری در عــراق کــرد، بلکــه توانســت بــه میــزان درخــور توجهــی مانــع افزایــش نفــوذ 

آمریــکا و متحدانــش در عــراق شــود.

ــش  ــن پرس ــخ  ای ــال پاس ــک به دنب ــات هژمونی ــۀ ثب ــای نظری ــری از آموزه ه ــا بهره گی ــه ب ــن مقال در ای

ــکا در  ــک آمری ــادالت هژمونی ــت و مع ــور مقاوم ــگاه مح ــر جای ــه ب ــلیمانی چگون ــهید س ــه ش ــتیم ک هس

موازنه هــای قــدرت منطقــه ای غــرب آســیا اثــر گذاشــته اســت؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش بــا مبنا قــراردادن 

آموزه هــای نظریــۀ ثبــات هژمونیــک ایــن فرضیــه را مــورد آزمــون قــرار می دهیــم کــه ســردار ســلیمانی در 

ســایۀ ســاختارگزینی و ســازماندهی جریــان مقاومــت توانســت ضمــن شالوده شــکنی در نظــام هژمونیکــی 

آمریــکا، اقــدام بــه طراحــی الگــوی بازدارندگــی هژمونیــک بــرای ایــران در غــرب آســیا کنــد. ایــن پژوهــش 

را بــا اســتفاده از روش تحلیــل پســارویدادی و تحلیــل محتوایــی صورت بنــدی کرده ایــم. بــر ایــن اســاس 

ــاختارگزینی و  ــر س ــی تأثی ــلیمانی، چگونگ ــم س ــهید قاس ــگری ش ــر کنش ــد ب کی ــا تأ ــش ب ــن پژوه در ای

ســازماندهی منجــر بــه بازدارندگــی هژمونیــک محــور مقاومــت را نشــان می دهیــم. بخشــی از اطاعــات 

مــورد نیــاز ایــن پژوهــش را از تحلیــل محتــوای اســناد امنیــت ملــی آمریــکا در ســال های 2002 تــا 2021 

ــه ای گــردآوری کرده ایــم. پــس  ــع کتابخان ــا اســتفاده از گزارش هــای خبــری رســانه ها و مناب و بخشــی را ب

از مــروری بــر نظریــۀ ثبــات هژمونیــک و ســپس مــروری بــر اســناد امنیــت ملــی آمریــکا جایــگاه ســردار 

ســلیمانی را بــر تغییــر معــادالت آمریــکا در غــرب آســیا نشــان می دهیــم. 
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2. پیشینۀ پژوهش
در مــورد تقابــل سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی  ایــران بــا ایــاالت متحــدۀ آمریــکا پــس از انقــاب 

ــد  ــوان هرکــدام از آن هــا را از ابعــادی مانن ــادی وجــود دارد کــه می ت ــع زی ــران مقــاالت و مناب اســامی ای

ایــن  در  کــرد.  بررســی  تحلیلی اقتصــادی  و  تحلیلی گفتمانــی  تحلیلی نظــری،  تحلیلی ایدئولوژیــك، 

ــروری  ــن، م ــود ای ــا وج ــد. ب ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــم را ب ــترین حج ــری بیش ــار تحلیلی نظ ــان آث می

ــران در  ــوی ای ــده از س ــاالت متح ــی ای ــوع بازدارندگ ــه در موض ــد ک ــان می ده ــع نش ــن مناب ــۀ ای ــر هم ب

ــوده اســت مباحــث  ــدع طرح هــای بازدارندگــی در غــرب آســیا ب ــکا خــود همــواره مب شــرایطی کــه آمری

پژوهشــی خاصــی در دســت نیســت و ایــن در شــرایطی اســت کــه آثــار پژوهشــی دربــارۀ جایــگاه شــهید 

کادمیــک  قاســم ســلیمانی در طراحــی راهبردهــای جدیــد بــرای سیاســت خارجــی ایــران نیــز در محافــل آ

کشــور همچنــان افزایــش قابــل توجهــی را نشــان نمی دهــد. در ایــن میــان و در کنــار آثــاری کــه از منظــر 

 Tabatabai and Noorani, 2018; Chitsazian and( آینده پژوهــی بــه ایــن تقابــل ورود کرده انــد

ــط  ــکا فق ــران و آمری ــل ای ــۀ تقاب ــه ریش ــد ک ــاور بوده ان ــن ب ــر ای ــندگان ب ــی نویس Shafiei, 2016(. برخ

مباحــث تاریخــی بیــن دو کشــور نیســت و متأثــر از تقابــل هویتــی و هستی شناســی باورهــای رســمی در 

ــع  ــکا مان ــد آمری ــز معتقدن ــی نی ــت )Abdullahi Nejad and Motaghi, 2018( . برخ ــور اس دو کش

)Mirkoshesh and others, 2018(. اصلــی دســتیابی ایــران بــه جایــگاه هژمونیــک خــود بــوده اســت

 در ایــن میــان البتــه می تــوان مقاالتــی را نیــز یافــت کــه بــا ایــدۀ اصلــی ایــن مقالــه نزدیکــی دارد. از 

آن جملــه مقالــۀ عزیــزی )2020( اســت کــه در آن نشــان داده اســت ایــران بــرای مقابلــه بــا فشــار ایــاالت 

متحــده، راهبــرد »ضــد مهــار« را بــه کار گرفتــه اســت. ایــن راهبــرد مبتنــی بــر بازدارندگــی نامتقــارن اســت 

ــی و  ــی هوای ــای بازدارندگ ــش قابلیت ه ــی و افزای ــد محل ــای متح ــری نیروه ــی آن به کارگی ــه ارکان اصل ک

کیــد بــر نقــش شــهید قاســم  دریایــی اســت. بــا وجــود ایــن، نــوآوری مــا در پژوهــش حاضــر مبتنــی بــر تأ

ــن  ــود در ای ــار موج ــدود آث ــری از مع ــن بهره گی ــکان ضم ــد ام ــا ح ــه ت ــت ک ــد اس ــن فراین ــلیمانی در ای س

حــوزه می کوشــیم بــا اســتفاده از شــواهد میدانــی ایــن جایــگاه را تبییــن کنیــم. 

3. چارچوب نظری: نظریۀ ثبات هژمونیک 
نظریــۀ ثبــات هژمونیــك1 در روابــط بین الملــل از زیرشــاخه های مکتــب واقع گرایــی اســت کــه بنابــر آن، 

جریــان منظــم و باثبــات اقتصــاد بین المللــی لیبــرال مســتلزم مدیریــت یــك قــدرت برتــر جهانــی اســت. 

1. Hegemonic Stability
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رهبــر هژمــون جهانــی بــرای ایفــای نقــش بین المللــی خــود بایــد دارای قــدرت ترویــج اقتصــاد بــازار آزاد 

و لیبــرال، کنتــرل بــر منابــع انــرژی و مــواد خــام بــازار از جملــه منابــع نفتــی جهــان، برتــری تســلیحاتی و 

برتــری نظامــی یک جانبــه در نظــام بین الملــل و قــدرت جلوگیــری از پیدایــش »رقبــای همتــا« در عرصــۀ 

ــا به شــکل  ــن می کوشــد ت ــی همچنی نظــام بین الملــل باشــد )Bromley, 2005: 224 (.  هژمــون جهان

ــل  ــز بی ــه جیم ــان ک ــد. آنچن ــری کن ــود جلوگی ــب خ ــه ای رقی ــای منطق ــن هژمون ه ــن از قدرت گرفت ممک

نشــان می دهــد، ایــران پــس از پایــان جنــگ بــا عــراق در حــال تبدیل شــدن بــه یــک هژمــون منطقــه ای در 

.)Bill, 1381: 109-110( برابــر قــدرت هژمونیــک آمریــکا اســت

ــن  ــل بی ــع متقاب ــا و مناف ــد ســبب به دســت آوردن مزای ــری نظامــی یــک هژمــون بین المللــی هرچن برت

ــوان  ــز نمی ت ــک نی ــای هژمونی ــش رقب ــا از نق ــود، ام ــون می  ش ــری هژم ــت رهب ــورهای تح ــون و کش هژم

چشــم  پوشــید. ســند امنیــت ملــی آمریــکا مهم تریــن ســندی اســت کــه در آن بــه مباحــث عرصــۀ داخلــی 

ــرار  ــر ق ــای مدنظ ــی راهبرده ــای بین الملل ــل چالش ه ــرای ح ــت و ب ــده اس ــه  ش ــی پرداخت و بین الملل

ــن  ــال تضمی ــه به دنب ــد ک ــان می دان ــری جه ــرای رهب ــی ب ــود را دارای ویژگی های ــور خ ــن کش ــرد. ای می گی

ــای آن در  ــم و راهبرده ــت هژمونیس ــن، حاکمی ــود ای ــا وج ــت )Nss, 2010: 1(. ب ــی اس ــت جهان امنی

ــه در دو دهــۀ گذشــته موجــب بی ثباتــی و فعال شــدن بیشــتر گروه هــای تروریســتی شــده اســت  خاورمیان

ــأ  ــردن خ ــت پرک ــا فرص ــون ی ــد هژم ــا تهدی ــه ب ــتی را در مواجه ــلح و تروریس ــای مس ــش گروه ه و واکن

ناشــی از حــذف دیگــر رقیبــان هژمــون را برانگیختــه اســت. در ایــن رونــد شــاهد افزایــش مداخله گرایــی 

ــه ای  ــای خاورمیان ــدی از بحران ه ــکل جدی ــش ش ــد آن در پیدای ــم و پیام ــه ای بوده ای ــای منطق در حوزه ه

ــی اســت. از آنجــا کــه عــراق  ــل ارزیاب ــا بحــران عــراق قاب ــاط ب ــژه در ارتب ــن امــر به وی ــده می شــود. ای دی

ــان و  ــیا و جه ــرب آس ــی غ ــی و  ناامن ــران، بی ثبات ــای بح ــی از کانون ه ــه یک ــکا ب ــۀ آمری ــس از مداخل پ

ــود در  ــت خ ــت موقعی ــرای تثبی ــا ب ــید ت ــکا کوش ــد، آمری ــل ش ــم تبدی ــرورش تروریس ــون پ ــن کان مهم تری

ــذارد.  ــش بگ ــه نمای ــود را ب ــردی خ ــدرت راهب ــی از ق ــه جلوه های خاورمیان

ــدی  ــی آفن ــل، توانای ــام بین المل ــیک نظ ــاختار آنارش ــز س ــی نی ــی تهاجم ــای واقع گرای ــر نظریه ه بناب

ــودن دولت هــا را به عنــوان مهم تریــن اصــول واقع گرایــی  ــان، حفــظ بقــا و عقانی ب دولت هــا، عــدم اطمین

تهاجمــی معرفــی می کنــد )Chernov, 1388: 109(. بــرای نمونــه، مرشــایمر در ایــن چارچــوب 

ــبی از  ــدرت نس ــب ق ــود و کس ــع خ ــوا به نف ــۀ ق ــر موازن ــرای تغیی ــزرگ ب ــای ب ــه قدرت ه ــت ک ــد اس معتق
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چهــار راهبــرد جنــگ،2 ارعــاب،3 تفرقــه و تحریــک،4 مهــار و فرســایش5 کــه از نظــر وی راهبردهایــی بــرای 

تغییــر وضــع موجــود هســتند بهــره می برنــد و در شــرایطی کــه خواســتار حفــظ وضــع موجــود می شــوند 

ــد  ــه روی9 را برمی گزینن ــۀ مســئولیت،7 مماشــات8 و دنبال ــه،6 احال ــراری موازن ــرد برق ــوع راهب ــز چهــار ن نی

)Mearsheimer, 2001: 138-139(. جــدول 1، گزینه هــای راهبــردی حفــظ و تغییــر وضــع موجــود 

ــد. ــان می ده ــکا نش ــه ای آمری ــت خاورمیان را در سیاس

یکا جدول 1: گزینه های راهبردی حفظ و تغییر وضع موجود در سیاست خاورمیانه ای آمر

راهبردهای حفظ وضع موجودراهبردهای تغییر  وضع موجود

احالۀ موازنهمهار و فرسایشتفرقه و تحریکارعابجنگ
دنباله رویمماشاتمسئولیت

Source: Author

ایــاالت  متحــدۀ آمریــکا در راســتای تأمیــن امنیــت و ثبــات در اســناد امنیــت ملــی خــود در ســال های 

ــگ و  ــه جن ــرد ک ــال ک ــی را دنب ــدۀ اصل ــار ای ــم چه ــدۀ تروریس ــا پدی ــه ب ــرای مواج ــا 2015 ب 2002 ت

ــال های 2002  ــناد س ــود و در اس ــات ب ــن اقدام ــی از ای ــتانه یک ــات پیش دس ــب عملی ــاب در قال ارع

ــاالت  ــک ای ــگاه هژمونی ــظ جای ــدۀ آن در حف ــش تعیین کنن ــی و نق ــروی نظام ــر نی ــکا ب و 2006 آمری

ــر،  ــوق بش ــی و حق ــج دمکراس ــای تروی ــود ) Nss, 2002؛Nss, 2006(. ادع ــده ب ــد ش کی ــده تأ  متح

ــت  ــناد امنی ــزرگ در اس ــه ب ــدۀ خاورمیان ــت ای ــی و در نهای ــتار جمع ــاح های کش ــا س ــارزه ب ــای مب ادع

ــود و  ــرح ب ــم مط ــا تروریس ــارزه ب ــا در مب ــن راهبرده ــری از مهم تری ــی دیگ ــوان بخش ــکا به عن ــی آمری مل

ــا  ــه م ــد ک ــوریه بدانن ــران و س ــای ای ــه »....رژیم ه ــد ک ــح می کردن ــکا تصری ــی آمری ــت مل ــناد امنی اس

همچنــان در کنــار مردمشــان در مقابــل ســوء حاکمیــت آن هــا خواهیــم ایســتاد. در عــراق نیــز همچنــان 

بــه حمایــت خــود از مــردم عــراق و حرکــت تاریخــی آن هــا از اســتبداد به ســوی یــک دمکراســی کارآمــد 

2. war
3. Blackmail
4. Bait and Bleed 
5. Bloodletting
6. Balancing
7. Delegating responsibility 
8. Appeasement
9. tracking
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ــکاری در  ــۀ راه ــم« به مثاب ــر رژی ــت »تغیی ــن سیاس ــم داد«)Nss, 2006: 38(. همچنی ــه خواهی ادام

ــر  ــه تغیی ــد ک ــح می ش ــوح تصری ــناد به وض ــن اس ــرح و در ای ــوریه مط ــران و س ــای ای ــا دولت ه ــه ب مقابل

ــران و ســوریه اســت  ــد ای ــد رژیم هــای یاغــی مانن ــه تهدی ــل  اعتمــاد ب ــن و تنهــا پاســخ قاب ــم بهتری رژی

 .)Nss, 2002: 13-14(

بررســی و پیامدهــای راهبردهــای ایالــت متحــدۀ آمریــکا در خاورمیانــه بــه ادعــای ایجــاد امنیــت 

ــه  ــزد، بلک ــم ن ــراق رق ــکا را در ع ــر آمری ــورد نظ ــدار م ــات پای ــا ثب ــت نه تنه ــدار در نهای ــات پای و ثب

ــات  ــس ثب ــاهد پارادوک ــیا ش ــرب آس ــۀ غ ــه منطق ــه ای ک ــم آورد به گون ــز فراه ــی را نی ــات بی ثبات موجب

هژمونیــک آمریــکا در عــراق بــود. جــدول 1 براســاس »روش تحلیــل محتــوای شــدت« کــه بــر تکــرار 

کیــد دارد صورت بنــدی اســناد امنیــت ملــی آمریــکا را در ســال های 2002 تــا 2021  واژگان تأ

ــد. ــان می ده نش

یکا در سال های 2002 تا 2021 جدول 1: تحلیل محتوای شدت در اسناد امنیت ملی آمر

200220062010201520172021

112912124خاورمیانه

159361670عراق

1161411174ایران

3127221764تروریسم

35194116181حمله

262813305           21جنگ

9282220115ثبات

418126114710275امنیت

Source: Nss, 2002, 2006, 2010, 2015,2017, 2021

همان طــور کــه اشــاره کردیــم، طرح هــای آمریــکا بــرای ثبــات هژمونیــک و تغییــر وضــع موجــود در 
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منطقــۀ غــرب آســیا از همــان آغــاز بــا مخالفــت اکثریــت مــردم منطقــه مواجــه شــد و بنابــر نظرســنجی های 

ــه  ــکا را ب ــاف آمری ــای ائت ــراق، نیروه ــی در ع ــی و مذهب ــی قوم ــای اصل ــت گروه ه ــر اکثری ــع معتب مناب

چشــم یــک متجــاوز می نگریســتند و فقــط تعــداد کمــی از مــردم عــراق معتقــد بودنــد کــه زندگــی آن هــا 

ــه خــروج  ــر شــده اســت )Zogby, 2011(. جــدول 2 نظــر مــردم عــراق را نســبت ب پــس از جنــگ بهت

ــه  ــد ک ــان می ده ــش نش ــدن داع ــا روی کارآم ــان ب ــال 2011 هم زم ــراق در س ــی از ع ــان آمریکای نظامی

منجــر بــه افزایــش کنشــگری ســردار ســلیمانی و ســپاه قــدس جمهــوری اســامی ایــران شــد.

یکا در آستانۀ شکل گیری داعش جدول 2: نظرسنجی از اتباع عراق برای خروج آمر

عراق

کردهااهل سنتشیعیان

684845مثبت

243935منفی

Source: Zogby Research Services Report, 2011

ــه  ــا ک ــنی ها و کرده ــیعیان، س ــت ش ــه اکثری ــود آنک ــا وج ــد ب ــان می ده ــدول 2 نش ــه ج ــه ک این گون

ــت  ــراق فعالی ــۀ ع ــت در صحن ــدرت و سیاس ــۀ ق ــی در مجادل ــی قومی مذهب ــروه اصل ــه گ ــوان س به عن

می کردنــد پیــش از ظهــور داعــش خواهــان خــروج آمریــکا از ایــن کشــور بودنــد، امــا همــه هم زمــان 

در پــی افزایــش قــدرت خــود در ســاختار سیاســی جدیــد برآمــده و تعقیــب منافــع کان عــراق و ایجــاد 

ثبــات و همــکاری میــان آنــان جایــگاه چندانــی نداشــت. بــر ایــن اســاس بدیهــی بــود ایــن نــوع نگــرش 

ــازی  ــد دولت س ــت در رون ــدم موفقی ــونت و ع ــدید خش ــه تش ــه ای ب ــی فرق ــای قوم ــر بنیان ه ــی ب مبتن

ــب،  ــن ترتی ــد. بدی ــته باش ــراه داش ــه هم ــونت را ب ــدی از خش ــوج جدی ــود و م ــر  ش ــراق منج ــد ع جدی

ــلفی  ــای س ــت گروه ه ــخ فعالی ــی در تاری ــۀ عطف ــل 2003، نقط ــکا در آوری ــط آمری ــراق توس ــغال ع اش

ــدم  ــف مق ــود را در ص ــه خ ــرد ک ــم ک ــلفی ها فراه ــرای س ــژه ب ــت را به وی ــن فرص ــود و ای ــراق ب در ع

شورشــی های عــراق قــرار دهنــد. در نتیجــه، جماعــت انصاراالســام و داعــش مهم تریــن گــروه  ســلفی 

ــن کشــور محســوب شــدند. در جــدول 2 برخــی  ــۀ تحــوالت عــراق بعــد از اشــغال ای فعــال در صحن

ــن کشــور مشــخص  ــه ای ــی ب ــن گروه هــای مســلح در عــراق پــس از هجــوم ائتــاف آمریکای از مهم تری

شــده اســت.
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یکا ین  گروه های مسلح در خاک عراق هم زمان با اشغالگری آمر جدول 3: ویژگی های مهم تر

گروه های مسلح فعال در عراق پس از هجوم ائتالف آمریکایی

حوزۀ فعالیتتأسیسگروه ها

حامیان حزب بعث

شمال و غرب عراق2003العوده
استان نینوا، شمال عراق2006جیش الرجال الطریقه

بغداد، االنبار، موصل، صالح الدین، دیالی2014شورای نظامی کل برای انقالبیون عراق

سلفی گریشورشیان

موصل، االنبار، کرکوک، صالح الدین2001انصاراالسالم

شرق سوریه، شمال عراق2003دولت اسالمی عراق و شام

مرکز عراق، دیالی، صالح الدین2003ارتش اسالمی عراق
فلوجه، رمادی، سامرا2004ارتش محمد

شبه نظامیان

شیعه

بغداد، جنوب عراق2003جیش المهدی
بغداد، جنوب عراق2003شبکۀ شیبانی

عتبات عالیات در عراق2003گردان های حزب اهلل عراق

بغداد و جنوب عراق2007گروه های ویژۀ عراق

نجف و کربال2008تیپ روز موعود

عتبات عالیات در عراق و سوریه2006عصائب اهل الحق

سنی

شمال و جنوب عراق2003جیش الراشدین

صالح الدین، االنبار، دیالی2004ارتش مجاهدان

المجلس الوطنی إلنقاذ العراق 
)شورای بیداری(

مرکز و شمال عراق2007

2007حماس عراق
فلوجه، دیالی، االنبار)در اکثر شهرهای 

عراق دارای دفاتر حزبی است(
مرکز عراق1920گردان های ثوره العشرین

کرد

شمال عراق1920پیشمرگه

شمال عراق1987حزب کارگران کردستان

کردستان ایران و عراق2004پژاک

Source: Author
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آن گونــه کــه در جــدول 3 می بینیــم حملــۀ آمریــکا بــه عــراق نــه تنهــا موجــب آرامــش منطقــۀ غــرب 

آســیا و کشــور عــراق نشــد، بلکــه موجــب شــد تــا گروه هــای مســلح زیــادی تشــکیل و در برابــر یکدیگــر 

قــرار گیرنــد و تفرقــه و تحریــک در منطقــه کــه از ابعــاد راهبردهــای آمریــکا بــرای تغییــر وضــع موجــود بــود 

تهدیدهــای زیــادی را نیــز متوجــه تمامیــت ارضــی جمهــوری اســامی ایــران کنــد. در ادامــه تأثیــر رویکــرد 

ــرای چگونگــی تثبیــت هژمونیــک گفتمــان جبهــۀ مقاومــت و  ســردار ســلیمانی را در شــرایط موصــوف ب

ــم. ــی می کنی ــوب را ارزیاب ــۀ پرآش ــن منطق ــردی ای ــای راهب ــر موازنه ه تغیی

4. سردار سلیمانی و تغییر موازنۀ هژمونیک قدرت در غرب آسیا
انــدرو رابرتــس10 مؤلــف کتــاب »فرماندهــی در جنــگ«11 ایــن ده ویژگــی مهــم را بــرای فرماندهــان بــزرگ 

ــانس  ــازگاری، حافظۀ قوی، ش ــزی و س ــرای برنامه ری ــدرت ب ــرای کار، ق ــراوان ب ــرژی ف ــمارد: ان برمی ش

ــا  ــتگی ب ــق اهداف، همبس ــرای تحق ــاری ب ــرار و پافش ــاب آرام، اص ــای عمومی، اعص ــوب، درک فض خ

 Al( ــب ــاص و مناس ــای خ ــق در زمان ه ــه منط ــتن ب ــی و التزام نداش ــمندی سیاس ــکار عمومی، هوش اف

Jazeera news base; November 1, 2019(. روزنامــۀ لبنانــی االخبــار نیــز در توصیف آخریــن 

ــل  ــکار عم ــلیمانی را ابت ــردار س ــی س ــن ویژگ ــوان مهم تری ــاید بت ــد ش ــت می نویس ــن فهرس ــی در ای ویژگ

ــی  ــای میدان ــه واقعیت ه ــدود ب ــود را مح ــه خ ــت ک ــاالی وی دانس ــی ب ــی و نظام ــردازی سیاس و خیال پ

ــد و برنامــۀ کاری  ــرای خــود تصــور کن ــارغ از تصــور عمومــی مــردم ب ــده را ف نمی کــرد و می توانســت  آین

 چنیــن 
ً
خــود را بــرای تحقــق آینــدۀ مــورد نظــرش ســازماندهی کــرده و ایــن آینــده را محقــق ســازد. معمــوال

 .)Lebanese newspaper Al-Akhbar; 4 Kanun al-Thani 2021( ــازند ــخ را می س ــرادی تاری اف

وبــگاه خبــری روزنامــۀ ایندیپندنــت می نویســد زمانــی کــه ســردار ســلیمانی مســئولیت نیــروی قــدس 

ســپاه پاســداران انقــاب اســامی را بــر عهــده گرفــت، عملیــات خارجــی ایــن نیروهــا تنهــا منحصــر بــه 

حمایــت از گروه هــای افغــان در برابــر اشــغالگری اتحــاد جماهیــر شــوروی و مبــارزه بــا جنبــش طالبــان 

بــود. ایرانی هــا در ایــن دوره از ســپاه بــدر نیز حمایــت می کردنــد. یکــی از بزرگ تریــن ابتکارهــا و 

ســرمایه گذاری های  سیاســت خارجــی ایــران هم زمــان بــا روی کار آمــدن ســردار ســلیمانی در فرماندهــی 

ــل  ــبب تبدی ــه س ــود ک ــان ب ــه لبن ــژه حزب الل ــش و به وی ــای رهایی بخ ــت نهضت ه ــدس، مدیری ــپاه ق س

ــدای  ــد. در ابت ــی ش ــروه سیاس ــک گ ــه ی ــرائیل ب ــا اس ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــان نظام ــزب از یک جری ــن ح ای

10. Andrew Roberts
11. Leadership in war
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ــا  ــا ب ــن فعالیت ه  ای
ً
ــا ــود و لزوم ــخص نب ــدان مش ــطین چن ــۀ فلس ــران در عرص ــای ای ــن دوره فعالیت ه ای

ــد  ــرد جدی ــا  راهب ــد. ام ــام می ش ــان انج ــه لبن ــق و حزب الل ــران، دمش ــن ته ــه جانبه بی ــای س هماهنگی ه

ــد،  ــال ش ــوریه دنب ــور س ــد، رئیس جمه ــظ اس ــرگ حاف ــد از م ــژه بع ــورت وی ــه به ص ــه ک ــران در منطق ای

ــتر  ــرمایه گذاری بیش ــد سبب س ــد. دورۀ جدی ــر ش ــران منج ــق و ته ــن دمش ــردی بی ــال و راهب ــش فع به نق

ــرائیل از  ــای اس ــینی نیروه ــبب عقب نش ــت س ــوع در نهای ــن موض ــه ای ــد ک ــه ش ــر روی حزب الل ــران ب ته

ــروزی در جنــگ 33 روزۀ ســال 2006 شــد. ســردار ســلیمانی یکی از  ــان و پی همــۀ مناطــق اشــغالی لبن

ــود  ــگ ب ــن جن ــۀ ای ــن نتیج ــه در تعیی ــی حزب الل ــی و امنیت ــار فرماندهان نظام ــراد در کن ــن اف تأثیرگذارتری

.)Arabic website of the Independent newspaper, January 4, 2020(

ــد  ــیا مانن ــرب آس ــکا در غ ــک آمری ــای هژمونی ــد راهبرده ــق ش ــود موف ــغ خ ــای بی دری ــا تاش ه  او ب

هــال شــیعی12 را کــه به دنبــال گســترش فرقه گرایــی و نژادپرســتی و کوبیــدن بــر طبــل اختافــات 

ــوآم  ــه  شکســت بکشــاند و راهبرد وحدت بخــش مقاومــت منطقــه ای را توســعه بخشــد. ن ــود ب مذهبــی ب

ــوری و  ــا، امپرات ــغالگری ها، دخالت ه ــده، اش ــرای آین ــی ب ــاب »طرح ــه در کت ــن زمین ــکی13 در ای چامس

ــت  ــوده اس ــکا ب ــرای آمری ــوس ب ــتناک ترین کاب ــیعی وحش ــال ش ــر ه ــران ب ــرل ای ــت کنت ــداری« نوش پای

)Chomsky, 2013(. ســردار ســلیمانی امــا ثبــات هژمونیــک جریــان مقاومــت را بــا هــدف واســازی از 

ثبــات هژمونیــک آمریــکا و در برابــر راهبــرد تفرقه افکــن هــال شــیعی عملیاتــی کــرد. تحــوالت دو دهــۀ 

ــن  ــوس را در بدتری ــن کاب ــود، ای ــوذ مســتقیم ســردار ســلیمانی ب ــر از حضــور و نف ــه کــه متأث ــر منطق اخی

ــرد  ــن رهاوردهــای راهب ــوان یکــی از مهم تری ــوس به عن ــن کاب ــد آورد و نتیجــۀ ای ــکا پدی ــرای آمری شــکل ب

ــران  ــع ای ــکا به نف ــک آمری ــم هژمونی ــازی از نظ ــه ای و واس ــدرت منطق ــوازن ق ــر ت ــلیمانی، تغیی ــردار س س

ــه همــراه داشــت: نخســت  بــود. ایــن تغییــرات هم زمــان دو نتیجــه را در عرصــۀ بین الملــل بــرای ایــران ب

ــاخصی  ــوان ش ــی به عن ــوان بازدارندگ ــاد ت ــال آن ایج ــه و به دنب ــران در منطق ــردی ای ــق راهب ــعۀ عم توس

مهــم در طــرح تغییــر الگــوی ســاختاری روابــط بین الملــل، ایــن الگــو مــرز تهدیــدات ایــران را تــا عمــق 

 .)Amiri et al., 2018: 20( ــد ــب ران ــم عق ــورهای متخاص ــردی کش راهب

از  بعد   2004 سال  پادشاه اردن در  دوم،  عبدالله  بار  اولین  که  بود  سیاسی  طرحی   )Shi`ite Crescent( شیعی هال   .12
به قدرت رسیدن شیعیان در عراق با هدف القای خطر نسبت به گسترسش مناسبات بین المللی شیعیان منطقه و جهان مطرح کرد. 
سعودی،  شرق عربستان  بحرین،  عراق،  ایران،  پاکستان،  تا  گرفته  هند  از  شیعه  مذهبی  و  سیاسی  جریان های  اصطاح،  این 
بخش هایی از ترکیه، لبنان، سوریه و آفریقا را متهم به تاش برای گسترش هژمونی ایدئولوژیک و سیاسی بر منطقه می کرد و تنها 

منحصر به شیعیان دوازده امامی نبوده، بلکه گروه های اسماعیلیه، زیدیه، علویان سوریه و بکتاشیۀ ترکیه را نیز شامل می شد.
13. Noam Chomsky 
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ــی  ــی و عملیات ــش میدان ــه جنب ــی، بلک ــۀ سیاس ــک نظری ــط ی ــه فق ــت را ن ــلیمانی مقاوم ــردار س س

ــاس  ــن اس ــر ای ــد. ب ــون کن ــیا دگرگ ــرب آس ــک را در غ ــادالت هژمونی ــت مع ــه می توانس ــت ک می دانس

جنبــش جهانــی مقاومــت اســامی و مفهــوم »ام القــرا« کــه ریشــه  در آرمان هــای انقــاب اســامی و افــکار 

بنیان گــذار جمهــوری اســامی ایــران داشــت بــا حضــور ســردار ســلیمانی در فرماندهــی قــدس از یــک 

نظریــۀ سیاســی و ایدئولوژیــک بــه رویکــردی اجتماعــی و واقعیتــی میدانــی تبدیــل شــد و موقعیــت خــود 

را در ســطح منطقــه و جهــان تقویــت کــرد. ســردار ســلیمانی معتقــد بــود آمریکایی هــا و موجودیــت آن هــا 

مشــکل اساســی منطقــه اســت و رژیــم اســرائیل نیــز کــه منافــع خــود را در گســترش ناامنــی در منطقــه و 

ــات  ــت و ثب ــبب برهم زدن امنی ــی س ــای آمریکای ــاس طرح ه ــر اس ــد، ب ــت می بین ــور مقاوم ــف مح تضعی

 .)Lebanon Al-Banna newspaper; February 4, 2021( ــت ــده اس ــه ش منطق

ــر نیــروی  یکــی از مهم تریــن اقداماتــی کــه ســردار ســلیمانی در بیــش از دو دهــۀ فرماندهــی خــود ب

قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی دنبــال کــرد، از  میان بــردن تفکــر آمریکایــی در ناتــوان جلــوه دادن 

ــدۀ  ــا پرون ــان ب ــود. او کــه هم زم ــی کاخ ســفید ب ــا برنامه ریزی هــا و هژمون ــه ب ــه در مقابل ملت هــای منطق

داغ طالبــان در افغانســتان فرماندهــی ســپاه قــدس را در دســت گرفتــه بــود و طولی نکشــید که حملــۀ آمریکا 

بــه عــراق و افغانســتان، نیروهــای آمریکایــی را در مجــاورت ایــران قــرار داد، بــا ابتــکار و تاش هــای خــود 

ــی  ــد کــه برخــاف برنامه  هــای تبلیغات ــارزان و مجاهــدان مقاومــت را تربیــت کن موفــق شــد نســلی از مب

آمریکایــی و صهیونیســتی روایتگــر و مجــری آرمان هــای خــود در آزادســازی فلسطین هســتند و شــهادت 

ــود  ــدف خ ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــچ مانع ــد و از هی ــود می دانن ــرای خ ــی ب ــی اله ــم و عنایت ــوز عظی را ف

واهمــه ندارنــد. تربیــت ایــن نســل بزرگ تریــن خطــر بــرای نظــم آمریکایــی در منطقــه به شــمار می رفــت 

کــه حتــی بــا شهادت ســردار ســلیمانی نیز نــه تنهــا از بیــن نرفــت، بلکــه ســبب یکپارچگــی و همبســتگی 

بیشــتر تفکــر ضدامپریالیســتی در کشــورهای منطقــه شــد. این بزرگ تریــن  چالــش بــرای غــرب و آمریــکا 

بــود کــه در اظهــار نظــر بســیاری از نظریه پــردازان آمریکایــی از جملــه هنــری مطــرح شــد.

ــران را  ــخ« ای ــیر تاری ــا و مس ــخصیت ملت ه ــا در ش ــی، بازتاب ه ــم جهان ــاب »نظ ــینجر در کت  کیس

دولتــی »غیــر وســتفالی« خوانــده و نظــام ایــران را دولتــی یاغــی در برابــر نظــم جهانــی معرفــی  کــرد کــه 

به دنبــال مداخلــه در امــور دیگــر کشورهاســت )Kissinger, 2014(. کیســینجر ویژگی هــای ایــن نظــم 

ــهم  ــکا س ــن و آمری ــه چی ــی ک ــد. نظم ــان می ده ــوی آن را نش ــت به س ــیر حرک ــابقه و مس ــی بی س جهان

عمــده ای در شــکل گیری آن خواهنــد داشــت. از نــگاه او آمریــکا بایــد نقشــی شــبیه یــک دولــت موازنه گــر 

ــود  ــه ب ــای منطق ــر ملت ه ــی ب ــر غرب ــۀ تفک ــان هیمن ــینجر هم ــر کس ــورد نظ ــم م ــع نظ ــد. در واق ــا کن ایف

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enIR933IR933&sxsrf=AOaemvInA7l9TzJJYRDPuoOXkSk9JPbKWw:1642947451736&q=Henry+Kissinger&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLKq4sMzZJV-LQz9U3MM6OT9OSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnIL1rEyu-RmldUqeCdWVycmZeeWrSDlREAEE9B2E4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE6_qZiMj1AhUP4aQKHRBqBgsQmxMoAXoECBUQAw
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ــم  ــه نظ ــد ب ــران بای ــه ای ــد ک ــی بودن ــرده و مدع ــاد ک ــل ی ــم بین المل ــا از آن باعنوان نظ ــه آمریکایی ه ک

بین الملــل بازگــردد و اگــر قــرار اســت بــه روش خــاص خــود در ارتبــاط با گروه هــای مقاومــت در منطقــه 

 )Kissinger, 2014( .ــردازد ــران بپ ــا ای ــه ب ــه مقابل ــد ب ــد، آمریکا بای ــه ده ادام

 در نظــرات همــۀ نظریه پــردازان و سیاســت گذاران آمریــکا در عرصــۀ بین الملــل 
ً
ایــن راهبــرد کــه تقریبــا

مشــترک اســت چهــار دهــه دشــمنی کاخ ســفید بــا انقــاب اســامی ایــران را به دنبــال داشــته اســت کــه 

ســردار ســلیمانی دو دهــه از آن را در مبــارزۀ مســتقیم بــا سیاســت ســخت افزاری آمریــکا در جنــگ تحمیلی 

ــی نظــام در دورۀ پــس از آن ســپری کــرده و  ــدرت انقاب و تقویــت زیرســاخت های تثبیــت حاکمیــت و ق

در دو دهــۀ بعــد نیــز به عنــوان مســئول ســپاه قــدس، فرماندهــی جبهــۀ جهانــی ضدامپریالیســتی مخالــف 

ــان کــه در بخــش اســناد امنیــت ملــی آمریــکا تشــریح شــد،  ــر عهــده داشــت. آنچن ــا نظــام ســلطه را ب ب

ســردار ســلیمانی در دو دهــه فرماندهــی خــود بــر نیروهــای مقاومــت منطقــه بــا ســه راهبــرد آمریکایی هــا 

ــه  ــی ب ــه کاران آمریکای ــت نومحافظ ــرد در دورۀ حاکمی ــن راهب ــود. اولی ــه ب ــف مواج ــای مختل در دوره ه

ــخت افزاری و  ــدرت س ــزار ق ــا اب ــکا ب ــی آمری ــت هژمون ــه تثبی ــه ب ــود ک ــوش ب ــرج ب ــت جمهوری ج ریاس

نظامــی اعتقــاد راســخ داشــت. به ایــن ترتیــب حاکمیــت 8 ســاله اش بــر کاخ ســفید بــا دو جنــگ بــزرگ 

ــران  ــای ای ــایگی مرزه ــرب به همس ــرق و غ ــا در ش ــد آمریکایی ه ــبب ش ــه س ــود ک ــراه ب ــه هم در منطق

ــای  ــی پرونده ه ــه تازگ ــی که ب ــی و میدان ــدۀ عملیات ــک فرمان ــرای ی ــگاه اول ب ــوالت در ن ــند. این تح برس

مهــم منطقــه ای ماننــد محــور مقاومــت را در دســت گرفتــه بــود، شــاید بیــش از حــد تــوان جلــوه مــی داد؛ 

امــا درایــت ســردار ســبب شــد ایــن مرحلۀ مخاطــرات متعــددی را بــرای اشــغالگران آمریکایــی در منطقــه 

بــه همــراه داشــته باشــد و ســرانجام بــه اخــراج نیروهــای آمریکایــی از عــراق منجــر شــود. 

ــاراک  ــت جمهوری ب ــا در دورۀ ریاس ــمند آمریکایی ه ــدرت هوش ــزاری و ق ــرد نرم اف ــرد دوم، رویک راهب

ــدۀ داعــش و دیگــر گروه های تروریســتی  ــرد جنــگ نیابتــی در منطقــه و ایجاد پدی ــود کــه به راهب اوبامــا ب

و تکفیــری در منطقــه منجــر شــد. ایــن دوره که اندکــی پــس از خــروج نیروهــای نظامــی آمریــکا از عــراق 

ــت و  ــه داش ــکا در منطق ــین آمری ــای پیش ــه طرح ه ــبت ب ــر نس ــر و همه جانبه ت ــد، ابعادی فراگیرت ــاز ش آغ

کشــورهای متعــدد را در خارمیانــه و خــارج از آن از جملــه عــراق، ســوریه، یمــن، افغانســتان، لیبــی درگیــر 

ــکا در عرصه هــای  ــی آمری ــا طــرح جنــگ نیابت ــارزه ب خــود کــرد. ســردار ســلیمانی نقــش اساســی در مب

ــن عوامــل شکســت داعــش در ســقوط  ــه ســوریه و عــراق داشــت. او از مهم تری ــه از جمل مختلــف منطق

ــردار  ــه س ــی ک ــر مهم ترین  عملیات ــود. در زی ــراق ب ــتان ع ــار اس ــترده در چه ــروی گس ــد از پیش ــداد بع بغ

ســلیمانی در آن هــا حضــور میدانــی و مستشــاری داشــت، آمــده اســت:

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enIR933IR933&sxsrf=AOaemvInA7l9TzJJYRDPuoOXkSk9JPbKWw:1642947451736&q=Henry+Kissinger&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLKq4sMzZJV-LQz9U3MM6OT9OSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnIL1rEyu-RmldUqeCdWVycmZeeWrSDlREAEE9B2E4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE6_qZiMj1AhUP4aQKHRBqBgsQmxMoAXoECBUQAw
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ـ آزادسازی شهر آمرلی در استان صاح الدین در شمال شرق بغدا؛ 

ـ آزادسازی شهر تکریت و فلوجه در االنبار؛

ـ ایستادگی در برابر داعش در منطقۀ اربیل؛

ـ آزادسازی شهر جلوال و سعدیة در استان دیاله؛

ـ آزادسازی جرف الصخر و جلوگیری از تهدیدشدن نجف و کربا توسط این منطقه؛

.)Wiki Shia website( ـ شرکت در برخی عملیات های منطقۀ سامرا

ــوری  ــدی جمه ــاع آفن ــوان دف ــش ت ــرای افزای ــه ب ــلیمانی ک ــردار س ــای س ــر از ابتکارعمل ه ــی دیگ یک

ــۀ 2015  ــود. در ژوئی ــا همراهــی روســیه ب ــی ب ــۀ بین الملل ــه انجــام شــد، ایجــاد موازن اســامی در منطق

ســپهبد ســلیمانی بــرای گفت وگــو بــا والدمیــر پوتیــن و کســب حمایــت مســکو بــرای حمایت هــای هوایــی 

از نیروهــای تحــت هدایتــش بــه مســکو ســفر کــرد. براســاس اطاعاتی که از این جلســۀ دو ســاعتۀ ســرتیپ 

محمدجعفــر اســدی، فرمانــدۀ پیشــین مستشــاری ایــران در ســوریه منتشــر شــده اســت، اســتدالل فرمانــدۀ 

نیــروی قــدس ایــن بــود کــه ســوریه آخریــن ســنگر جبهــۀ شــرقی اســت کــه در صــورت ازدســت رفتن آن، 

غربی هــا دیگــر ارزشــی بــرای روســیه قائــل نخواهنــد بــود )Tasnim news agency, Azar 1400(. در 

نتیجــۀ ایــن ســفر، چنــد هفتــه بعــد روســیه در ســپتامبر 2015 پــس از کســب مجــوز حضــور نظامــی در 

ســوریه از مجلــس ایــن کشــور حمــات هوایــی متعــددی را علیــه مناطــق اشغال شــده انجــام داد. در پرتــو 

پشــتیبانی هوایــی روســیه رزمنــدگان محــور مقاومــت در نوامبــر و دســامبر 2016 توانســتند بعــد از چهــار 

ســال بــه اشــغال حلــب در شــمال ســوریه پایــان دهنــد )Bucala,2017:5-7(. در نوامبــر 2017 نیــز بــا 

عملیــات نیروهــای ســوری و ایرانــی بوکمــال از حضــور عناصــر تکفیــری پاکســازی شــد. ایــران پــس از آن 

بــه تأســیس دو پایــگاه نظامــی بــرای اســتقرار نیروهــای هم پیمــان در شــهر بوکمــال و المیادیــن بــه علــت 

ــن  ــس از ای ــرد )Azizi,2020:1-3(. پ ــدام ک ــت اق ــور مقاوم ــی مح ــذر زمین ــت از راه گ ــت حراس اهمی

عملیــات ســپهبد ســلیمانی در نامــه ای تاریخــی بــه رهبــر جمهــوری اســامی ایــران از پیــروزی نیروهــای 

مقاومــت در مقابــل داعــش در ســوریه و عــراق ســخن گفــت.

ــود کــه گــروه تروریســتی داعــش برخــاف برنامه ریزی هــای  ــن مناطقــی ب ــۀ البوکمــال از آخری منطق

ــه  ــات ک ــن عملی ــورد. ای ــختی خ ــت س ــدان شکس ــوری و متح ــای س ــه از نیروه ــن منطق ــکا در ای آمری
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استراتژیســت های نظامــی آمریکایــی هیــچ شانســی بــرای موفقیــت آن در منطقــۀ  بادیــه ای بیــن ســوریه و 

عــراق قائــل نبودنــد، حتــی در کمتــر از ســه مــاه بــا حضــور ســردار ســلیمانی بــه ثمــر نشســت و ســرانجام 

ــان  ــی از فرمانده ــل توجه ــداد قاب ــش، تع ــتی داع ــروه تروریس ــر گ ــره ب ــۀ محاص ــدن حلق ــا تنگ ترش ب

ــن عــده توســط  ــد ای ــق رســانه های اعــام کردن ــد شــدند. گزارش هــای موث ــه ناپدی ــن منطق داعــش در ای

بالگردهــای آمریــکای بــه مناطــق نامعلومــی منتقــل شــدند تــا در دام نیروهــای مقاومــت گرفتــار نشــوند. 

ــۀ  ــه در نتیج ــد ک ــد زده ش ــفید کلی ــپ در کاخ س ــد ترام ــدن دونال ــا روی کارآم ــان ب ــومین راهبرد هم زم س

ــن دوره، توانمندی هــای  ــه اوج خــود رســید. در ای ــر محــور مقاومــت ب ــکا ب آن فشــارهای اقتصــادی آمری

اقتصــادی محــور مقاومــت بــا افــت قابــل توجهــی مواجــه شــد، امــا محــور مقاومــت راهبردهــای متعددی 

ــر  ــن دوره ب ــر ای ــۀ آن تأثی ــه در نتیج ــرار داد ک ــود ق ــتور کار خ ــرایط در دس ــن ش ــا ای ــتی ب ــرای هم زیس را ب

ــز بســیار محــدود شــد.  ــن محــور نی فعالیت هــای ای

ــال می کــرد  ــی کــه داشــت، یــک هــدف واحــد را دنب ــا وجــود تاکتیک هــای متفاوت ــوق ب ــرد ف ســه راهب

کــه همــان ایجــاد اختــال یــا فروپاشــی قدرت مقاومــت و کنتــرل توانمندی هــای آن در مقابلــه با هژمونــی 

آمریکایــی و غربــی در منطقــه بــود. امــا اســتمرار پیروزی هــای فزاینــدۀ محــور مقاومــت در 5 ســال گذشــته 

ــت  ــت حاکمی ــۀ تثبی ــن، ادام ــتان در یم ــت عربس ــه بن بس ــف از جمل ــای مختل ــود را در عرصه ه ــه خ ک

ســوریه بــر مناطــق مختلــف ایــن کشــور، پیشــبرد رونــد دموکراتیــک در عــراق و خــروج نیروهــای آمریکایــی 

ــای  ــطینی در درگیری ه ــت فلس ــای مقاوم ــتی از گروه ه ــم صهیونیس ــارۀ رژی ــت دوب ــتان و شکس از افغانس

اخیــر خــود را نشــان داد، ثابــت کــرد کــه فشــار حداکثــری دونالــد ترامــپ نیــز در ایجــاد اخــال در رونــد 

 Website( فعالیت هــای محــور مقاومــت نــاکام مانــد و نتوانســت اهــداف مــورد نظــر خــود را محقــق ســازد

.)of the International Association of Political Analysts and Experts; January 2020

5. یافته های پژوهش: ویژگی های الگوی بازدارندگی 
ــع  ــر وض ــرای تغیی ــراق را ب ــه ع ــکا ب ــوم آمری ــای هج ــت پیامده ــه توانس ــر آنک ــزون ب ــلیمانی اف ــردار س س

موجــود منطقــه و اختافــات در ایــن کشــور جنــگ زده را بــه میــزان قابــل توجهــی مدیریــت کنــد، توانســت 

شــبکۀ دوســتی بزرگــی را در بیــن شــمار قابــل توجهــی از مســلمانان منطقــه ایجــاد کنــد کــه هرکــدام از ایــن 

اقدامــات می توانــد به مثابــۀ بازدارندگــی هژمونیــک و تاشــی بــرای واســازی از ثبــات هژمونیــک آمریــکا 

ــکاری  ــر هم ــاوه ب ــه ای ع ــت منطق ــای مقاوم ــی گروه ه ــر فرمانده ــود. عناص ــراورد ش ــیا ب ــرب آس در غ

راهبــردی، نظامــی و امنیتــی در مســیر تحقــق هــدف واحــد، ارتبــاط عاطفــی عمیقــی بــا ســردار ســلیمانی 
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داشــتند کــه ابعــاد گســترده و عمیــق ایــن ارتبــاط همدالنــه جــز بــا شــهادت ســردار ســلیمانی بــر همــگان 

اثبــات نشــد. جنبــش حمــاس، ســردار ســلیمانی را شــهید قدس لقــب داد و جهــاد اســامی او را معلمــی 

ــه  ــد او در فلســطین و منطق ــد کــه در دهه هــای مختلف هیچ کــس مانن ــر خوان ــزرگ و فرماندهــی بی نظی ب

ــود و  ــن خ ــی بی ــط عاطف ــاد رواب ــابقه ترین ابع ــان بی س ــه لبن ــزب الل ــت. دبیرکل ح ــرده اس ــت نک خدم

ــۀ خــود بعــد از شــهادت ســردار ســلیمانی  ــز در بیانی ــق نی ســردار ســلیمانی را روایــت کــرد و جبهــۀ  خل

ــت از  ــکارات و فرماندهــی برجســتۀ ایشــان در حمای ــد کــرد کــه ملــت فلســطین هرگــز نقــش و  ابت کی تأ

حقــوق ملــت فلســطین و مبــارزات آن ضــد دشــمن صهیونیســتی و  حمایــت از محــور مقاومــت و تقویــت 

ــرد. ــد ک ــوش نخواه ــای آن را فرام توانمندی ه

زیــاد النخاله، دبیــرکل جنبــش جهــاد اســامی فلســطین در گفت وگــوی تلویزیونــی بــا شــبکۀ 

کیــد کــرد کــه همــۀ تســلیحات  المیادیــن با اشــاره بــه بخشــی از توانمندی هــای تســلیحاتی ایــن جنبــش تأ

ــت  ــت محور مقاوم ــه دس ــوریه ب ــان و س ــه لبن ــلیمانی و حزب الل ــم س ــاج قاس ــیلۀ ح ــیک به وس کاس

ــی آن  ــیع و جابه جای ــی وس ــطح جغرافیای ــک ها در این س ــال موش ــات انتق ــت عملی ــت. او گف ــیده اس رس

ــده و گســترده  ــات پیچی ــا عملی ــۀ محاصره شــدۀ غــزه ب ــه منطق ــا و رســاندن آن ب در ســطح خشــکی و دری

 بــر رونــد انتقــال موشــک ها 
ً
انجــام می شــد و بیشــتر شــبیه یــک معجــزه بــود. ســردار ســلیمانی شــخصا

ــک ها  ــن موش ــال ای ــد انتق ــه رون ــا را ب ــا آن ه ــرد ت ــردد می ک ــدد ت ــورهای متع ــن کش ــت و بی ــارت داش نظ

ــود دارد و  ــزه وج ــوار غ ــک در ن ــزاران موش ــلیمانی ه ــردار س ــت س ــه هم ــروز ب ــت ام ــد. وی گف ــع کن قان

ــی و  ــه و آرپی ج ــد و توپخان ــت می کنن ــت فعالی ــه تمام وق ــن منطق ــلیحات در ای ــد تس ــای تولی کارخانه ه

ــر  ــلیحات از عناص ــن تس ــد ای ــی تولی ــای مهندس ــد. همۀ نیروه ــد می کنن ــا را تولی ــف بمب ه ــواع مختل ان

ــر  ــای دیگ ــوزش نیروه ــرای آم ــد و ب ــوزش دیده ان ــامی در ایران آم ــاد اس ــا جه ــه ت ــاس گرفت جنبش حم

ــم در  ــاج قاس ــا ح  ب
ً
ــخصا ــزه ش ــدۀ غ ــۀ محاصره ش ــر در منطق ــا نف ــه گفت صده ــده اند. النخال ــال ش فع

ارتبــاط بــوده یــا او را دیــده یــا بــا او جلســه داشــته اند. حــاج قاســم همــواره اصــرار داشــت کــه در میــان  

 .)Ahed news website; January 1, 2020( ــد ــته باش ــور داش ــراد حض ــن اف ای

ــا حضــور در مراســم تشــییع  ــوار غــزه ب ــر سیاســی جنبــش حمــاس در ن ــه، رئیــس دفت اســماعیل هنی

کیــد کــرد  پیکــر ســردار ســلیمانی در تهــران و دیــدار بــا خانــوادۀ ایــن شــهید بزرگــوار ضمــن ســخنانی تأ

ــوم  ــردم مظل ــطین و م ــردم فلس ــت از م ــتیبانی و حمای ــود را در پش ــی خ ــۀ زندگ ــلیمانی هم ــهید س ــه ش ک

منطقــه ســپری کــرد. او فرمانــدۀ نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــود، او شــهید قــدس 

ــا  ــزه نیز ب ــوار غ ــاس( در ن ــطین )حم ــامی فلس ــت اس ــش مقاوم ــنوار، رئیس جنب ــی الس ــت. یحی اس
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ــارها  ــدیدترین فش ــایۀ ش ــژه در س ــاس به وی ــش حم ــرای جنب ــران ب ــای ای ــدن کمک ه ــه متوقف نش ــاره ب اش

ــدی  ــاد توانمن ــترده ای در ایج ــش گس ــلیمانی نق ــخص سردارس ــران و ش ــت ای ــا و بحران ها، گف و تحریم ه

ــت  ــای مقاوم ــدرت گروه ه ــادی از ق ــش زی ــته اند و بخ ــون داش ــۀ 1990 تاکن ــت از ده ــی و مقاوم نظام

ــط  ــئول رواب ــدان، مس ــامه حم ــت. اس ــده اس ــت آم ــران به دس ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــۀ حمای در نتیج

ــی  ــای میدان ــت در عرصه ه ــادت داش ــواره ع ــلیمانی هم ــردار س ــت س ــز گف ــش حماس نی ــل جنب بین المل

حضــور داشــته باشــد و همــۀ جزئیــات را بررســی کنــد و بــه فعالیت هــا و دســتاوردهای عملیاتــی اهمیــت 

ــال  ــزه در س ــوار غ ــه ن ــتی ب ــم صهیونیس ــاوز رژی ــرات تج ــی از خاط ــان بخش ــی داد. او در بی ــژه ای م وی

کیــد کــرد هنگامــی کــه بــرای مــا مشــخص شــد عناصــر مجاهــد و مقاومــت فلســطین نیــاز بــه  2009 تأ

تســلیحات ضــد زره دارنــد، ســردار ســلیمانی در همــان شــرایط تــاش کــرد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن 

ــه  ــلیحات ب ــن تس ــگ ای ــم جن ــاند و در روز هفده ــت برس ــای مقاوم ــت نیروه ــه دس ــزات را ب ــن تجهی ای

 .)Shams News Agency; January 5, 2021( دســت مقاومت فلســطین افتــاد

ــز در  ــراق نی ــش النجباء ع ــامی جنب ــت اس ــی مقاوم ــورای سیاس ــدی، رئیس ش ــی األس ــیخ عل ش

کیــد کــرد کــه در  گفت وگــو بــا مجلــۀ »راه« ســردار ســلیمانی را مؤســس واقعــی ایــن جنبــش توصیــف و تأ

ــر از مرز هــای ســرزمینی خواهــد  ــرور فرماندهــان شــهید مقاومــت، افــق مقاومــت فرات مرحلــۀ بعــد از ت

 Arabic website( بــود و اخــراج همــۀ آمریکایی هــا از منطقــه را ســرلوحۀ اهــداف خــود قــرار خواهــد داد

 .)of the Young Journalists Club; February 20, 2020

ــن روز  ــبت هفتمی ــه مناس ــود ب ــخنرانی خ ــان در س ــه لبن ــرکل حزب الل ــه، دبی ــن نصرالل ــید حس  س

کیــد کــرد همــۀ  شــهادت ســردار ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس، نایــب رئیــس جنبــش حشدالشــعبی تأ

کیــد  دســتاوردهای مــا بــه برکت رهبــری ایــران و ســردار قاســم ســلیمانی فرســتادۀ امیــن ایشــان بــود. او تأ

کــرد حزب اللــه لبنــان پیــروزی بــر اســرائیل در ســال 2000 را بــه برکــت حضــور ســردار ســلیمانی در ایــن 

ــان در  ــه لبن ــا حزب الل ــبات وی ب ــدی از مناس ــۀ جدی ــز مرحل ــن  دوره نی ــد از ای ــت آورد و بع حزب به دس

ــد کــرد ســردار ســلیمانی  کی ــن حــزب آغــاز شــد. نصرالله تأ ــۀ گســترش توانمندی هــای موشــکی ای زمین

ــن  ــه برکــت همی ــروت حضــور داشــت و ب ــۀ بی در همــۀ روزهــای جنــگ 33 روزۀ ســال 2006 در ضاحی

ــد،  ــرده می ش ــام ب ــه ای از آن ن ــور منطق ــن مح ــوان ضعیف تری ــه روزگاری به عن ــان ک ــه لبن ــود ک ــور ب حض

 Al Jazeera( ــد امنیتــی ضــد شــهرک های  صهیونیست نشــین در ســال 2006 تبدیــل شــد ــه یــک تهدی ب

.)website; January 12, 2020
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ــتانۀ روز  ــطین در آس ــت فلس ــای مقاوم ــانه ای کمیته ه ــر رس ــر دفت ــم )ابومجاهد(، مدی ــد البری محم

کیــد کــرد قــدس، تمــام هم وغــم ســردار قاســم ســلیمانی بــود و ســرنخ های ایــن  قــدس ســال گذشــته تأ

ــده  ــدس اشــغالی شــلیک شــد، به وضوح دی ــن موشــکی کــه به ســمت صهیونیســت ها در ق توجــه در اولی

ــۀ  ــلیمانی در عرص ــم س ــاج قاس ــه ح ــی ک ــاالی پرونده های ــداد ب ــود تع ــا وج ــرد ب ــد ک کی ــد. او تأ می ش

ــت و  ــا صداق ــود و او ب ــی وی ب ــای قلب ــطین در رأس اولویت ه ــوع فلس ــرد، موض ــال می ک ــه ای دنب منطق

اخــاق خــود موفــق شــد بخــش قابــل توجهــی از موانــع پیشــرفت مقاومــت فلســطین را از میــان بــردارد 

.)Qudsana news agency; May 7, 2021(

در ادامــه، برخــی از مهم تریــن تأثیــرات و دســتاوردهای شــهید ســلیمانی را بــر رونــد ثبــات هژمونیــک 

ــن دســتاوردها کــه در ادامــه  ــل تأمــل اینکــه بســیاری از ای ــۀ قاب ــم. نکت ــی می کنی محــور مقاومــت ارزیاب

ــد. در  ــان کرده ان ــه آن اذع ــود ب ــی خ ــت گذاران غرب ــه سیاس ــت ک ــتاوردهایی اس ــود، دس ــاره می ش اش

همــان حــال بخــش قابــل توجهــی از آن هــا پــس از شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی به دســت آمــده اســت 

کــه نشــان می دهــد شــهید قاســم ســلیمانی هــم در زمــان زندگــی دنیایــی و هــم پــس از آن، تأثیرگــذاری 

راهبــردی ویــژه ای بــر نظــم منطقــۀ غــرب آســیا داشــته اســت. 

5-1. پایان دادن به افسانۀ آسیب ناپذیری پایگاه های نظامی آمریکا در غرب آسیا

ــراق، از  ــد در ع ــگاه عین االس ــی در پای ــای آمریکای ــی نیروه ــز فرمانده ــران به مرک ــکی ای ــۀ موش حمل

ــا  ــت ب ــور مقاوم ــت مح ــت موقعی ــکا و تثبی ــک آمری ــات هژمونی ــازی در ثب ــیگنال های واس ــن س مهم تری

ایجــاد امــکان بــرای توانایــی زدن ضربــۀ دوم بــود. عقب نشــینی آمریــکا در پاســخ بــه حملــه بــه عین االســد 

ــول  ــی از ســوی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی نشــان دهندۀ اف ــاد آمریکای ــس از ســقوط پهب اندکــی پ

ــه ایــن  قــدرت و عــدم توانمنــدی و آســیب پذیری منافــع ایــن کشــور در نــزد اســام گرایان منطقــه بــود. ب

ترتیــب، موازنه هــای قــدرت بعــد از شــهادت ســردار ســلیمانی افــزون بــر آنکــه تثبیت کننــدۀ دســت برتــر 

محــور مقاومــت بــود،  ثابــت کــرد کــه آمریــکا حــوزۀ قــدرت خــود در منطقــه را در تــاش بــرای افزایــش 

حــوزۀ نفــوذش از دســت داده اســت.

ــوص  ــان مرص ــوان بنی ــا عن ــن ب ــه یم ــتردۀ انصارالل ــی گس ــات دفاع ــه، عملی ــن حمل ــر ای ــاوه ب  ع

ــی  ــوریه در مناطق ــای س ــد و حضور نیروه ــا ش ــرق صنع ــی از ش ــای مهم ــازی بخش ه ــث آزادس که باع

ــور  ــه مح ــان داد ک ــود، نش ــتی ب ــای تروریس ــار گروه ه ــال 2011 در اختی ــه از س ــب ک ــب و حل از ادل

ــه تنهــا  ــد فعالیت هــای خــود را ن ــا اخــاص را از دســت داده، رون مقاومت گرچــه فرماندهــی شــجاع و ب
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متوقــف نکــرده اســت، بلکــه خــون ســردار ســلیمانی باعــث تقویــت رویکردهــای مقاومــت در عرصــۀ 

ــراق  ــی ع ــی و سیاس ــوالت امنیت ــوع در تح ــن موض ــت. ای ــده اس ــکا ش ــه آمری ــه ای علی ــادالت منطق مع

ــه خــروج اشــغالگران از عــراق داده  ــن کشــور رأی ب ــۀ پارلمــان ای ــا مصوب ــود کــه ب  مشــهود ب
ً
ــز کامــا نی

 Al-Haqt news( ــد ــان دهن ــور پای ــن کش ــود در ای ــغالگری خ ــه اش ــا ب ــور کــرد ت و آمریکایی هــا را مجب

.)analysis website; February 8, 2020

ــا  ــه رهبــری آمریــکا در تــداوم رویارویــی ب 5-2. آشکارســازی اســتیصال محــور غربــی ب
جریــان مقاومــت 

ــور  ــک کش ــخت افزاری ی ــدرت س ــظ ق ــدۀ حف ــل تعیین کنن ــوان عام ــی به عن ــدرت دفاع ــا ق ــه ی ــۀ حمل موازن

ــر  ــه ای چیــده شــده اســت کــه مقاومــت را در طــرف برت ــر در کنش هــای منطقــه ای به گون در ســال های اخی

قــرار داده اســت. بــر ایــن اســاس، محــور غربــی بــا وجــود اســتیصال و شکســت طرح هــای خــود در منطقــه 

ــر  ــای دیگ ــردن جبهه ه ــد، قدرت بازک ــان کرده ان ــه آن اذع ــی ب ــمندان غرب ــردازان و اندیش ــا نظریه پ ــه باره ک

.)Norouzi et al., 2018: 72( ــا  جابه جایــی موازنه هــای کنونــی را نــدارد ــازی ی بــرای تغییــر برگه هــای ب

واقعیت هــای میدانــی نیــز نشــان مــی داد ترامــپ تصمیــم خطرنــاک تــرور ســردار ســلیمانی را در نتیجــۀ 

ــج عــاء الدیــن14 از نویســندگان  ــه اســت. ران ــه گرفت ــن کشــور در منطق اســتیصال سیاســت خارجــی ای

ــان دهندۀ  ــلیمانی نش ــرور س ــد ت ــی می  گوی ــای نیابت ــرح جنگ ه ــر ط ــز و مدی ــز مطالعاتی بروکینگ مرک

تغییــرات اساســی در سیاســت خارجــۀ آمریــکا در عــراق اســت. این تغییــرات بعــد از آن انجــام شــد کــه 

ــازی  ــد بازس ــت در رون ــه شکس ــر ب ــراق منج ــکا در ع ــت گذاری آمری ــی در سیاس ــای اساس پیچیدگی ه

ــوذ  ــترش نف ــیعه و گس ــبه نظامیان ش ــرای ش ــبی را ب ــای مناس ــده و فض ــور ش ــن کش ــت در ای ــاد دول و ایج

ــن و  ــد اولی ــراق می توان ــون ع ــه اکن ــد ک ــح می کن ــی تصری ــر آمریکای ــن تحلیلگ ــرد. ای ــاد ک ــا ایج آن ه

ــلیمانی  ــت دادن س ــای ازدس ــا پیامده ــه ب ــه مقابل ــور ب ــران مجب ــه در آن ته ــد ک ــه ای باش ــن عرص فوری تری

شــود و در نتیجــه، یکــی از تأثیــرات فشــار حداکثــری دولــت ترامــپ علیــه ایــران، تقویــت بیشــتر اهمیــت 

عــراق بــرای راهبــرد منطقــه ای ایــران بــوده و عــراق را بــه »ریــه ای« تبدیــل کــرده اســت کــه ایــران انقابــی 

ــد«  ــس می کش ــیلۀ آن »نف ــی به وس ــادی داخل ــی و اقتص ــابقۀ سیاس ــای بی س ــۀ بحران ه ــی در بحبوح حت

ــکا وارد  ــد کــرد کــه به نظــر می رســد دولت آمری کی ــز تأ )Alaaldin, 2020:1( . او در گزارشــی دیگــر نی

ــورد  ــت م ــاخت دول ــرح س ــرای ط ــادی ب ــت زمان زی ــه نمی توانس ــود ک ــده ب ــتیصال ش ــه ای از اس مرحل

14. Ranj Alaaldin



 فصلناهم مطالعات بنیادین و کارربدی جهان اسالم

67

سال چهارم، شمارۀ 13، پاییز 1401

مجید رسولی و همکار. شهید سلیمانی و طراحی الگوی بازدارندگی هژمونی آمریکا.

نظــر خــود در عــراق صــرف کنــد، به ویــژه در شــرایطی کــه ذخایــر انســانی و مالــی آمریــکا در عــراق در 

.)Brookings Center website; January 9, 2020( ــتند ــرار داش ــدی ق ــر ج ــرض خط مع

5-3. شکست ترامپ در استفادۀ انتخاباتی از ترور شهید سلیمانی

ــوری  ــی جمه ــدل بازدارندگ ــی م ــلیمانی در طراح ــهید س ــوی ش ــه الگ ــل توج ــای قاب ــی از ویژگی ه یک

ــودن ایــن الگــو اســت، به نحــوی کــه ایــن الگــو حتــی از  ــه شــخص نب ــم ب ــران پویایــی و قائ اســامی ای

شــهادت ایشــان نیــز به نفــع خــود بهره بــرداری کــرده اســت. در کنــار آثــاری کــه تــرور شــهید ســلیمانی 

ــان آن  ــوی عام ــرور از س ــن ت ــی از ای ــری تبلیغات ــکان بهره گی ــدم ام ــه ع ــوان ب ــت می ت ــای گذاش برج

ــود  ــا وج ــپ ب ــد ترام ــه دونال ــی داد ک ــان م ــی نش ــه ای و بین الملل ــدد منطق ــیگنال های متع ــرد. س ــاره ک اش

ــت  ــه می توانس ــی ک ــود، جنگ ــه ش ــری در منطق ــگ دیگ ــت وارد جن ــرور نمی خواس ــات ت ــام عملی انج

بــرای آمریــکا و افــق سیاســی پیــش روی ترامــپ گــران تمــام شــود. او خــود را بــرای دور جدیــد انتخابــات 

ــدی را در  ــی جدی ــری نظام ــدۀ درگی ــت پرون ــرد و نمی خواس ــاده می ک ــکا آم ــت جمهوری در آمری ریاس

 Center for Strategic, Economic and Political Studies of( منطقــه بــه روی خــود بــاز کنــد

Arab Democracy(.  شــاید بتــوان گفــت قیــاس مع الفــارق ترامــپ در خصــوص تــرور ســردار شــهید 

 )Mark, 2021( ــن الدن ــامه ب ــذف اس ــکا در ح ــور آمری ــا، رئیس جمه ــاراک اوبام ــدام ب ــا اق ــلیمانی ب س

ــات دور دوم ریاســت جمهوریش  ســرکردۀ القاعــده کــه در ســال 2011 و یــک ســال پیــش از آغــاز انتخاب

ــب  ــن ترتی ــه ای ــه ب ــرد ک ــور می ک ــت. او تص ــپ اس ــی ترام ــتباه انتخابات ــن اش ــد، بزرگ تری ــام ش انج

ــی  ــات امنیت ــل از اینکــه ضرب ــد، غاف ــز رزرو کن ــات را نی ــدۀ انتخاب ــدۀ خــود در دور آین ــرگ برن ــد ب می توان

ــه یکــی از عوامــل مهــم عــدم  و فرامنطقــه ای ســختی کــه پــس از انجــام ایــن عملیــات دریافــت کــرد، ب

 Website of the Center for( ــد ــل ش ــکا تبدی ــت جمهوری آمری ــاره اش در دور دوم ریاس ــاب دوب انتخ

.)Strategic Studies of Arab Democracy; January 9, 2020

5-4. تشدید ائتالف سازی در محور مقاومت  

یکــی از وجــوه دیگــر قــدرت محــور مقاومــت و بازدارندگــی کــه بعــد از شــهادت ســردار ســلیمانی و در 

ــا  ــکا ب ــوی آمری ــامی از س ــوری اس ــمی جمه ــات رس ــی از مقام ــوان یک ــان به عن ــرور ایش ــیوۀ ت ــایۀ ش س

ــت  ــت اس ــور مقاوم ــازی در مح ــک می شود، ائتاف س ــود نزدی ــد خ ــل فراین ــتری به تکمی ــرعت بیش س

ــوان در  ــه را می ت ــن مؤلف ــل ای ــۀ مقاب ــود. نقط ــد ب ــور خواه ــن مح ــی ای ــرای قدرت افزای ــه ای ب ــه مقدم ک

افزایــش واگرایــی و اختــاف در جبهــۀ مقابــل بــراورد کــرد کــه نشــانه های آن در اردوگاه مقابــل منطقــه ای 
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ــر  ــدازی عناص ــمن در بران ــه ای دش ــد مرحل ــای چن ــاس طرح ه ــن اس ــر ای ــت. ب ــیده نیس ــی پوش ــر کس ب

ــدرت  ــی ق ــه هم افزای ــه ب ــده، بلک ــه ش ــت مواج ــا شکس ــا ب ــه تنه ــراق ن ــن و ع ــوریه و یم ــت در س مقاوم

ــد. ــل ش ــا تبدی ــاف آن ه ــاد و ائت ــت اتح ــرای تثبی ــی ب ــور و عامل ــن مح ــکیل دهندۀ ای ــر تش عناص

 شــهادت ســردار ســلیمانی نه تنهــا ســبب تضعیــف محــور مقاومــت نشــد، بلکــه فضــای ایدئولوژیــک 

و همبســتگی جریان هــای حاضــر در ایــن محــور را گســترش داده و برخــی مــوارد اختافــی گذشــته در میــان 

ــه و  ــماعیل هنی ــری اس ــه رهب ــاس ب ــه از حم ــت عالی رتب ــک هیئ ــه ی ــی ک ــا جای ــن برد، ت ــز از بی ــا را نی آن ه

هیئتــی از جهــاد اســامی بــه رهبــری زیــاد النخالــه در منــزل شــهید ســلیمانی و مراســم تشــییع پیکــر وی 

.)Sima news agency, January 16, 2018( حاضــر شــده و جزو ســخنرانان اصلــی ایــن مراســم بودنــد

5-5. توسعۀ توانمندی های نظامی جریان مقاومت در منطقۀ غرب آسیا 

در شــرایطی کــه بــه گفتــۀ رســانه های متعــدد صهیونیســتی در خصــوص توانمندی هــای بــاالی موشــک های 

نقطــه زن مقاومــت لبنــان، تردیــدی دربــارۀ نقــش ســردار ســلیمانی در پیشــبرد توانمندی هــای نظامــی حزب الله 

باقــی نمی مانــد. تأثیــر فعالیت هــای ایــن ســردار شــهید در عرصــۀ فلســطین نیــز به خوبــی ملمــوس اســت. 

ایجــاد ناوگان پیشــرفتۀ تســلیحاتی و موشــکی از آغــاز انتفاضــۀ ســال 2000 و دسترســی جنبش های مقاومــت 

ــدون  ــایی و ب ــای شناس ــک و هواپیماه ــک های ضدتان ــنگین و موش ــرد و س ــک های دورب ــه موش ــطین ب فلس

سرنشــین و تــاش بــرای تقویت روحیــۀ مبارزاتــی و آموزش هــای نظامــی ضداشــغالگران رژیــم صهیونیســتی 

تنهــا بخشــی از فعالیت هــای ســردار ســلیمانی در عرصۀ مبارزاتــی فلســطین بــود کــه رژیــم صهیونیســتی را بــه 

 .)Lebanon Al-Akhbar newspaper; January 8, 2020( ــت ــت انداخ وحش

محمــد حمیــد، عضــو دفتــر سیاســی جنبش جهــاد اســامی فلســطین در یادداشــتی کــه بــه مناســبت 

ــه هایی از  ــرد، گوش ــر ک ــن منتش ــری المیادی ــگاه خب ــلیمانی در پای ــردار س ــهادت س ــالروز ش ــن س اولی

ــود،  ــل از شــهادت ایشــان برگــزار شــده ب ــا ســردار ســلیمانی کــه یــک ســال قب ــدار خــود ب خاطــرات دی

ــود اولویــت اصلــی وی  ــژۀ شــهید ســلیمانی ب ــدار مــورد توجــه وی ــن دی ــان کــرد و نوشــت آنچــه در ای بی

نســبت بــه دو مســئلۀ مهــم در توســعۀ توانمندی هــای مقاومــت فلســطین بــود که اولیــن مــورد آن »تــاش 

بــرای انتقــال تجربــۀ موشــک های دقیــق و هوشــمند به مجاهــدان فلســطینی« و مــورد دوم »تــاش 

Al-( ــود ــطین« ب ــت فلس ــادی مقاوم ــای جه ــین در فعالیت ه ــدون سرنش ــای ب ــرای واردکردن هواپیماه ب

ــروز و  ــود، ام ــی موج ــات میدان ــات و تجربی ــواه اطاع ــه گ ــه ب ــی ک Mayadeen news base(. اهداف

ــل توجهــی محقــق شــده اســت  ــا حــد قاب ــزرگ ت ــدۀ ب ــن فرمان ــن ســالروز شــهادت ای ــا دومی هم زمــان ب
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.)Al-Mayadeen news website; January 1, 2021(

ــطین  ــه فلس ــلیمانی ب ــم س ــاج قاس ــه ح ــر ک ــک های فج ــال 2012 موش ــگ س ــه، در جن ــرای نمون  ب

ــو را هــدف  ــا دشــمن صهیونیســتی، تل آوی ــار در تاریــخ درگیــری ب ــرای اولیــن ب ــود، ب اشــغالی فرســتاده ب

قــرار داد. در ســال 2014 میــزان پایــداری و جانفشــانی محــور مقاومــت در برابــر صهیونیســت ها افزایــش 

ــل کــرد  ــدی اشــغالگران صهیونیســتی را مخت ــران، توانمن ــزات ارسال شــده از ســوی ای ــدا کــرده و تجهی پی

ــطین  ــت فلس ــد مقاوم ــتقیم ض ــای مس ــاز درگیری ه ــه آغ ــم ب ــتی در تصمی ــم صهیونیس ــد رژی ــبب ش و س

محاســبات بیشــتری را در دســتور کار قــرار دهــد. یکــی از مهم تریــن تجهیزاتــی کــه با تاش هــای 

ــاد،  ــت افت ــای مقاوم ــت نیروه ــطین به دس ــرۀ فلس ــود محاص ــا وج ــلیمانی  ب ــردار س ــر س ــده و پیگی پیچی

ــم زد. ــه رق ــا در منطق ــۀ درگیری ه ــی را در موازن ــول مهم ــه تح ــود ک ــک های »کورنت«15 ب موش

5-6. خروج اشغالگران آمریکایی از عراق 

رونــد تحــوالت پــس از تــرور شــهید ســلیمانی نشــان مــی داد، ایرانی هــا تأکیــد بــر خــروج کامــل نیروهــای 

آمریکایــی از عــراق را به عنــوان یکــی از اهرم هــای انتقــام محــور مقاومــت در تــرور شــهید ســلیمانی مدنظــر 

 مشــهود 
ً
ــز کامــا ــی نی ــن موضــوع در گزارش هــا و پژوهش هــای استراتژیســت های آمریکای ــد. ای ــرار دادن ق

کادمــی بروکینگــز در مقالــه ای بــا  بــود. مایــکل ای. اوهانلــون،16 مدیــر مطالعــات برنامــۀ سیاســت خارجــی آ

اشــاره بــه تأثیــرات تــرور ســردار ســلیمانی بــر منافــع آمریــکا و متحدانــش در منطقــه می نویســد در صورتــی 

کــه نتیجــۀ ایــن تــرور خــروج نیروهــای آمریکایــی از عــراق باشــد، ایــن موضــوع پیــروزی مطلــق ایرانی هــا 

ــی خواهــد شــد و ایرانی هــا آزادی  ــران خال ــد ای ــن صــورت عــراق از رقیــب قدرتمن ــرا در ای خواهــد بود، زی

 تهدیــد عــراق نســبت بــه  افزایــش فشــارها بــرای 
ً
عمــل بیشــتری پیــدا می کننــد. او در ســخنانی کــه تلویحــا

ــود، مدعــی شــد کــه ایــن اتفــاق ســبب تقویــت درگیری هــای  جلوگیــری از خــروج نیروهــای آمریکایــی ب

ــروس  ــن کشــور خواهــد شــد.  ب ــا گســترش حمــات گــروه تروریســتی داعــش و القاعــده در ای ــه ای ی فرق

ریــدل17 از دیگــر پژوهشــگران مرکــز سیاســت های خاورمیانــه و مرکــز بروکینگــز در زمینــۀ مســائل امنیتــی و 

اطاعاتــی نیــز در مقالــۀ خــود تصریــح کــرد در صورتــی کــه ایرانی هــا موفــق بــه اخــراج نیروهــای آمریکایــی 

ــق  ــا موف ــب، ایرانی ه ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــد ب ــی نخواه ــز طوالن ــراق نی ــتان در ع ــوذ عربس ــوند، نف ــراق ش از ع

ــر  ــن تحلیلگ ــد. ای ــترش دهن ــز گس ــعودی نی ــتان س ــمالی عربس ــای ش ــود را در مرزه ــوذ خ ــوند نف می ش

15. Kornet 
16. Michael E. O’Hanlon
17. Bruce L. Riddle
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آمریکایــی مدعــی شــد کــه نگرانی هــای ایــن اقــدام حتــی متوجــه کویــت، بحریــن و امــارات نیــز خواهــد 

.)Brookings Center website; January 9, 2020( شــد

7. نتیجه  
ــه  ــکا علی ــی آمری ــگ ادعای ــد جن ــان می ده ــکا نش ــۀ آمری ــد از حمل ــراق بع ــده در ع ــرایط به وجودآم ش

ــۀ  ــه زمین ــت، بلک ــوده اس ــق نب ــا موف ــکا نه تنه ــع آمری ــه به نف ــود منطق ــع موج ــر وض ــرای تغیی ــم ب تروریس

ــرد.  ــت ک ــز تقوی ــتی را نی ــه های تروریس ــم و اندیش ــتی را فراه ــد تروریس ــای جدی ــکل گیری گروه ه ش

ــات  ــا هــدف ایجــاد ثب ــکا ب ــه رفتارهــا و سیاســت های آمری ــن نشــان  داد کــه چگون ــگ عــراق همچنی جن

ــن  ــراق در ای ــه ع ــکا ب ــۀ آمری ــش از حمل ــه پی ــتی ک ــای تروریس ــد گروه ه ــبب ش ــراق س ــک در ع هژمونی

کشــور حضــور داشــتند، ضمــن تکثیــر بــه گروه هــای جدیــد بــه رونــد حیاتشــان در عــراق ادامــه دهنــد و 

ــد. ــال کنن ــتره تر دنب ــداف گس ــتر و اه ــرو بیش ــۀ قلم ــا دامن ــود را ب ــتۀ خ ــات گذش اقدام

ــای  ــدام از راهبرده ــه هرک ــید ک ــم رس ــن مه ــه ای ــوان ب ــکا می ت ــی آمری ــت مل ــناد امنی ــی اس ــا بررس  ب

آمریــکا چــه مقابلــه بــا اشــاعۀ ســاح کشــتار جمعــی، مبــارزه بــا کشــورهای یاغــی و ترویــج دمکراســی و 

حقــوق بشــر زنجیــره وار بــه موضــوع مبــارزه بــا تروریســم مربــوط می شــدند و ربــط دادن تمــام سیاســت ها 

بــه یــک امــر، آن هــم مبــارزه بــا تروریســم در جهــت رســیدن بــه نظــم هژمونیــک را به وضــوح می تــوان در 

ــه به کارگیــری سیاســت های تهاجمــی دولــت بــوش  ــا وجــود ایــن، ن اســناد امنیــت ملــی آمریــکا دیــد. ب

و نــه رویکردهــای اوبامــا و نــه رویکــرد ترامــپ در خاورمیانــه کــه همــه بــر ضــد صلــح و امنیــت ارزیابــی 

ــد  ــرور ش ــود م ــع موج ــر وض ــرای تغیی ــی ب ــوان تاش های ــه به عن ــن مقال ــه در ای ــطۀ آنچ ــود به واس می ش

بــه نتیجــه نرســید و تــداوم حضــور آمریــکا در عــراق دســتاوردی جــز ناامنــی و بی ثباتــی بیشــتر در عــراق 

و منطقــه نداشــت. 

فرماندهــی ســردار  بــا  ایــران  اســامی  قــدس جمهــوری  فعالیت های ســپاه  به نظــر می رســد 

ســلیمانی یکــی از مؤلفه هــای بازدارندگــی، واســازی ثبــات هژمونیکــی و تغییــر معــادالت نظامــی آمریــکا 

در غــرب آســیا بــوده اســت. بــه بیــان بهتــر، ســپاه قــدس جمهــوری اســامی ایــران توانســت بــا ابتــکار 

ــرای تروریســت ها اعــم  ــن مناطــق ب ــه یکــی از ناامن تری ــه را ب ــن منطق ــدۀ خــود از ســویی ای عمــل فرمان

ــم  ــه نظ ــان دادن ب ــن پای ــویی، ضم ــد. از س ــل کن ــری تبدی ــت های تکفی ــی و تروریس ــان آمریکای از نظامی

ــود. ــیا ش ــرب آس ــی در غ ــاد بازدارندگ ــب ایج ــی، موج ــی جهان ــک تک قطب هژمونی
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ــات  ــم و ثب ــازی از نظ ــاد واس ــی و ایج ــلیمانی را در بازدارندگ ــهید س ــای ش ــن ابتکارعمل ه  مهم تری

ــوالت  ــایۀ تح ــت در س ــور مقاوم ــت بازدارندگی مح ــد تقوی ــواردی مانن ــوان در م ــکا می ت ــک آمری هژمونی

جدیــد، دورزدن تحریم هــای آمریــکا، حــذف بســتر بازفــرآوری گروه هــای تروریســتی در منطقــه، تقویــت 

ــه بایــد توجــه داشــت کــه  زیرســاخت های نظامــی و گســترش دامنه هــای محــور مقاومــت برشــمرد. البت

رقابــت ایــران بــا آمریــکا و متحدانــش بــر ســر هژمونــی در منطقۀ غــرب آســیا همچنــان ادامــه دارد و ایاالت 

متحــده در چارچــوب راهبــرد موازنــۀ دور و واقع گرایــی تهاجمــی کــه در بخــش نظــری ایــن پژوهــش بــه 

ــد.  ــه می ده ــت ادام ــور مقاوم ــا مح ــه ب ــرای مقابل ــود ب ــازی خ ــه شبکه س ــان ب ــم، همچن ــاره کردی آن اش

ــدس  ــپاه ق ــید س ــردار رش ــود س ــۀ نب ــه در نتیج ــی ک ــارت های عظیم ــود خس ــا وج ــه ب ــه اینک ــایان توج ش

ــدی  ــازی و نظام بن ــد، شبکه س ــت ش ــور مقاوم ــو مح ــورهای عض ــه کش ــران متوج ــامی ای ــوری اس جمه

محــور مقاومــت کــه برگرفتــه از نظریه هــای ایــن شــهید اســت، همچنــان تــوان باالیــی بــرای پیشــبرد ایــن 

مســیر واســازی از نظــم آمریکایــی و ایجــاد تفــوق هژمونیــک ایــران دارد.
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