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After World War II, the United States had many plans to be present in the
strategic region of West Asia, but with the victory of the Islamic Revolution, not
only Iran left the main circle of US allies in the region, but also the formation of
Islamic movements and the formation of the Resistance Front. It was provided
that one of the important components of this front was the confrontation with
arrogant policies. With the martyrdom of the commander of the Quds Force by the
United States, the policy of severe revenge was announced by the Supreme
Leader and followed by the Iranian-led Resistance Front. Due to the strategic
importance of this policy, in this article, we have tried to extract the different
layers of this policy by using the method of qualitative content analysis and by
examining the statements of the Supreme Leader of the Islamic Revolution, and
finally the strategies for its realization are counted. According to the results, the
life and martyrdom of Sardar Soleimani have effects and results. In addition to the
general aspect of Sardar Soleimani's revenge, the policy of hard revenge has four
layers and the issue of software overcoming arrogance and expelling the United
States from the region as the main The best layer of this policy depends on the
realization of cooperation in the Islamic world and the achievement of the six
strategies extracted
.
Keywords: West of Asia, America, Martyr Soleimani, Hard revenge,
Expulsion.
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چکيده
بعد از جنگ جهانی دوم ،آمریکا برنامهریزی زیادی برای حضورر در منقهوه راردوردی وری آ و ا
داشته ا ت؛ اما با پ روزی انهالی ا المی نهتنها ایران از حلهه اصلی متحودی آمریکوا در منقهوه جوار

مقاله پژوهشی

شد ،بلکه زم نه شکلگ ری جندشرای ا المی و تشک ل جدهه مهاومت فرارم شد که یکی از مؤلفهروای
مهم ای جدهه ،مهابله با ا ت رای ا تکداری برده ا ت .با شهادت فرمانده پاه قدس تر و آمریکوا،
ا ت انتهام خت تر

مهام معظم رردری(مدظلهالعالی) اعالم و مررد پ گ ری جدهه مهاومت بوه رردوری

ایران قرار گرفت .با ترجه به ارم ت راردردی ای

ا ت ،در ای مهاله عی شده ا وت بوا ا وتفاده از

روش تحل ل محترای ک فی و با برر ی ب انات رردر معظم انهالی ا المی ،الیهرای مختلف ای

ا ت

تاریخ دریافت:
1400/05/28
تاریخ پذیرش:
1400/11/04
صص11-42 :

ا تخرا و درنهایت راردردرای تحهق آن احصا گردد .برا اس نتایج بوهد وتآموده ،ح وات و شوهادت
ردار ل مانی آثار و نتایجی دارد و عالوهبر جنده عمرمی انتهام ردار ل مانی ،ا ت انتهوام وخت،
چهار الیه داشته و مسأله لده نرمافزاری بر ا تکدار و اجرا آمریکا از منقهه ،بهعنران اصولیتوری الیوه
ای

ا ت ،در گرو تحهق رمکاریرای جهان ا الم و ن ول بوه راردردروای شوشگانوه ا وتخرا شوده

میباشد.
کليدواژهها :ری آ ا؛ آمریکا؛ شه د ل مانی؛ انتهام خت؛ اجرا .
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مقدمه
منطقه غرب آسیا (خاوریانه) به عنوان ییوا نم منوارا رندیورها  ،وا م بوا م وهدوایا ووا
ماقعیت ژئاپلیتیکم ذخایر غنا ننرژام منابع م م نقتصواها و ووام دواا مدوینا و نیویئا اژییا
معریو

مواگورهه (پارقیوامام  .)178 :1388نیو منطقوه ویواما دوه هر روا ونوی قور گتهوته

دشوقاسداا فرنوننا رن مجربه دره نستم پس نم فروپاها هاروا بویش نم گتهوته هر نختیوار
آمرییا و منافع آ قرنر گرفت (ه یعام )95-96 :1387؛ نما با پیروما ننقالب نسوالما ( )1979هر
دنار محاالت هنخلا نیرن م نی منطقه بهصارت نساسا محت مأثیر ننقالب قرنر گرفت (پارسواا و
مط رنیام  )108 :1393ورنده ننقالب نسالما بهمثابه ن ضتا محا خاندانه عوالو بور میییور هر نموا
هنخلام نم ددا نبتین بههنیا میییر هر دنیسه قیرت بی ن دللا باه (وگنامنه م  )70 :1392و آنچه
ده مسلم نست نینیه نقش ویژ نا هر سرعت نفا آمرییا و غرب هنهته نست (ردینرم )1399؛ تن
با پیروما نی وردت فرنملام قویرت و دیدنوه آمرییوا هر  ،وا و منطقوه هیسوته هوی (نیو هام
 .)1391هرونقوع هر پووا پیوروما ننقووالب نسووالما دوه میتنووابور فلسو ه سیاسووا هویعه و نگووا دوواا
ضینستییارا باهم هرنیط به نحا هیگرا رقم خاره و وضوار بالمنوامآ آمرییوا هر منطقوه غورب
آسیا با وا شداا ،یا مان،ه هی ده ددی ماضاآ باعث نیجاه مقابلداا ،یا نیو هو دووار
هر منطقه غرب آسیا هی (پارساا و مط رنیام .)108 :1393
نی مقابل گ تدانا و مدینا میا ،د ارا نسالما نیرن و آمرییا ده روا سوا دواا پوس نم
پیروما ننقالب ددانر و،اه هنهته نستم بعی نم ودله مروریستا آمرییا و ه اهت فرمانوی سوها
قیس نیرن هر ماریخ  13ها  1398ونره مروله ،ییویا هوی و ا.ن.نیورن دوه نم نبتوینا پیوروما
ننقالب نسالما مخا

درگانه وضار و هخا ت آمرییا هر منطقه غرب آسیا باهم سیاست «ننتقوا

سخت» رن هر رأس فعا یتداا منطقهنا خاه قرنر هنه و به هیل ،یامرا خانستار نخرنا آمرییا
نم منطقه غرب آسیا هی .م ا ننتقا سخت ده نو ی بار هر پیا ردیر معمم ننقالب هر پا ه اهت
سرهنر سلیدانا منتور هیم بامخارهداا فرنون هنهته و م سیرداا مختل وا نم آ صوارت گرفوت
ده بیش نم در وی بر بُعی نماما آ مأدیی هی؛ نما رفتهرفته و با مییی داا بعیا معموم وه مووخ
هی ده نی م ا گستره و عدقا بیوترا هنره و ندامان آ رن هر مالفا نمواما خالصوه ندواه؛
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تن با ما،ه به نددیت نی مسأ ه و ضرورت نرنئه یک مییی هرست نم نی سیاست بهعنان ییوا نم
نصلامری سیاستداا رندیرها ا.ن.نیرن هر عرصه بی ن دللام نی مقا ه مالش مادنوی بوا محلیول
بیانات ردیر معمم ننقالب نسالما پوس نم بررسوا آثوار ویوات و هو اهت سورهنر سولیدانام ،نیوه
عداما ننتقا مرور نیوا رن بررسا و هر نهنمه نی الیهداا سیاست قطعا ننتقا سخت رن مووری و
رندیرهداا محقا آ رن نوصا ندایی.
بنابرنی میتنابر میاوثا ده هر مقیمه گ ته هویم سو ن نصولا مقا وه نیو نسوت دوه «برنسواس
منمامه فیرا ردیور معموم ننقوالب نسوالمام سوطا و رندیرهدواا محقوا سیاسوت ننقوا سوخت
دینمنی؟»
نما با ما،ه به مامگا مسأ ه نی مقا هم پژودشداا ددا هر نی خصاص صارت گرفته نسوت
ده هر نینجا سه ماره نم آ دا بهعنان پیوینه پژودش معرفا ماگرهه:
 .1هر مقا هنا ده محت عنان «الیهبنیا نخرنا آمرییا نم خلوی فوارس» نگاهوته هوی نسوتم
نایسنیگا با معری

م ا نخرنا و معیی مصاهیا آ به وضار آمرییا هر منطقوه خلوی فوارس

پرهنختهننی .هر پاسخ به ویستا الیهدا و سطا نخرنا آمرییا نم نی منطقهم سه الیه وضار نمامام
دژمانا فردنگا و وضار بهمثابه پوتییانا نم نما داا سیاسا منطقه مارهبحث قرنر گرفته و ونی
نتیجهگیرا هی نست ده درگانه برنامهری ا برنا نخرنا آمرییا نم منطقه بایستا میتنابر سوطا
سهگانه باهی (داهیا و میروسینام .)1400
 .2هر پژودش هیگرا ده ماسط نج ا میوی گرهیوی نسوتم نیووا بوا بیوا نیو مسوأ ه دوه
نسترنمژا خروا آمرییا نم منطقه پس نم مرور ه یی سلیدانا با مأدیی ردیر معموم ننقوالب نسوالما
رقم خاره نستم با ب ر گیرا نم نمریه ویدرننا منطقهنا و روش ماصی ا و محلیلوا بوه بررسوا
ن نمات رندیره ،د ارا نسالما  ،ت خروا آمرییا نم منطقه غورب آسویا پرهنختوه نسوت .ریوا
نتای بههستآمی م هییهساما نقتصاها وسیع هر منطقهم رندیره فعا هریایام ماسعه فعا یوتدواا
ماهیام ب ر گیرا نم ،نیشداا ضیآمرییایا هر خارا نم آمرییام نیجاه پیانی با وی و روسویه
و نیجاه ،نگ هناختا علیه آمرییام نم ن نمات رندیرها خروا آمرییا نم منطقه ماباهی دوه نیو
دنشدا بایی بهصارت مردییا و هر سطا هنخل آمرییام منطقه غرب آسیا و هر سط بی ن دللوا
ماره ما،ه قرنر گیره (نج ا سیارم .)1399
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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 .3هرن ایت رهییا نی هر مقا ه «نمیا سنجا رر هعان هر محادم قضایا بی ن دللا و هنخلا
هر ماضاآ مرور سرهنر سلیدانا و ددرندا »م مرور ه یین سلیدانام ن د نیس و ددرندا نیوا رن
نم مصاهیا بارم مروریسم هو تا هننسته و پیگیرا نی پرونوی و پیوروما وقواقا هر مجوامع بوی -
ن دللا رن نم رن داا محقا سیاست ننتقا سخت قلدینه نداه ننوی .ریوا هیویگا نیووا دناننسویا
مرباط به «،لاگیرا و مجامنت ،رنیم علیه نهخاص مواره ودایوت بوی ن دللوا نم،دلوه موأماری
سیاسا» و دمونی نیجاه یک هنهگا بی ن دللا مختلط نمرریا مانفا با مجدع عداما سامما ملل
یا سامما ددیاراداا نسوالمام نم مو ثرمری سوامودارداا وقواقا ما،واه بورنا پیگیورا نیو
ماضاآ ماباهی ده ن یته نیاممنی بررسا میعات سیاسا و وقاقا ماباهوی و نرنه سیاسوا مسویا ی
عرنقا برنا ددیارا الم هر نی ممینه نی هرط نصلا درگانه نقینما ماباهی (رهییام .)1399
آنچه ده هر ماره م اوت نی مقا ه با پژودشداا صارتگرفته مامان گ تم نی نسوت دوه
هر دنار مالش داا خابا ده هر نی داردا صارت گرفته نست هر برخا نم آ دا صورفا بور بحوث
نخرنا مأدیی هی نست ده رییعتا نی مسأ هم پاهشهدنی مدا سیاست ننتقا سخت نیسوت یوا هر
برخا داردا فعا یتدایا ماره نهار قرنر گرفته نست ده ماماننی بخوا نم رن دارداا محقا نیو
سیاست ملقا گرهه؛ هروا ا ده قیل نم درگانه نقینما الم نست هرک و مییی هرستا نم م وا
سیاست ننتقا سخت نرنئه گرهه ما میتنابر آ م بتان رندیرهدا و رن دارداا الم رن هر پیش گرفت
و نی م مسأ ه نا نست ده مادنا هر دیچ پژودوا به نی صارت ماره بررسا قرنر نگرفته نست.

روششناسی پژوهش
با ما،ه به نینیه نی مقا ه بههنیا مییی سیاست قطعا ننتقا سخت میتنابر هییگا ردیر معموم
ننقالب نسالما نستم نم ب تری روشداا ما،اه برنا محقا نیو دوی م روش محلیول محتوانا
دی ا ما باهی .نی روشم نب نرا مناسو

بورنا هرک نیویئا اژا و مانضوع سیاسوام نقتصواها و

فردنگا نو نب و نفرنه نمرریا محلیول و بررسوا ننوانآ نسوناه منتورهوی مواباهوی (منواو را و
ددیارن م  .)196 :1393ددا رار ده نم نا نی روش موخ

نستم نی روش با محلیول و آنوا ی

محتان مالش مادنی هنه دایا رن نم مت ماره بررسا نستخرنا دنی .با نی و،اه وی ا دوه محوت
عنان محلیل محتان نا گتنرا ماگرهه ناآ خاصا نم محلیل نست ده با هیگر هیا داا برگرفته نم
14
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مت م مت اوت نست (هیرا و عمیدام  .)80 :1391با ما،ه به میاوثا ده گ ته هیم محلیل محتوان رن
مامان روها هقیا و نما م نی برنا مطا عه ننانآ متا هننست ده برنا محلیل ننوانآ منوابع وواپام
هستناهتهدام فیلمدام مصاویرم سخنرننادوا و ...مواره نسوت اه قورنر مواگیوره (سویینمامام :1387
 .)377نی روش هر وا ت دلا خاه به هو هسوته ددوا و دی وا مقسویمبنویا مواهواه؛ هر روش
محلیل محتانا ددا بیوتر بر روا ظوادرم فروننوا و قابلیوت ددوادوره محتوان مأدیوی مواهواهم
هروا ا ده روش محلیل محتانا دی ا ده هر نی پوژودش نیو مارهنسوت اه قورنر گرفتوه نسوتم
میتنابر مضامی پن ا متا و مصاویهدا نست و مالش ماهاه معناا ما،واه هر آ دوا نسوتنیاط و
نستخرنا گورهه (مو منارنه و ددیوارن م  .)195 :1392مسوأ ه م وم هیگورا دوه هر روش محلیول
محتانا دی ا نددیت هنرهم فرآینی پیواه سواما نیو روش برمینواا هو منطوا نسوقرنیا یوا قیاسوا
ماباهی .مماناده محقا بههنیا بررسا یا آمما یک نمریه یوا موی و فرضویاما باهویم نم منطوا
قیاسا نست اه مادنی؛ نما نگر بههنیا هستیافت به ف م ،ییی یا می و نمریوه ،ییویا هر مواره
یک مسأ ه خاص باهیم نم منطا نسقرنیا ب ر مواگیوره (مو منارنه و ددیوارن م  .)196 :1392هر
محلیل محتانا دی ا نم در هو منطا نسقرنیا و قیاسا نست اه ماهاه؛ نما هر گوا نو معدواال بوه
ساخت مقا هدا برنساس منطا نسقرنریا ما،ه ماهاه و بعی نم آنیوه ووینقلا نم مقا وهدوا سواخته
هیم مامان نم نی مقا هدا بهصارت قیاسا برنا محلیل موابقا متوا نسوت اه دوره .پوس هر نیو
روش بی مقا وهدواا نسوقرنیا و قیاسوا یوک ،ریوا رفوتوبرگووتا و،واه هنره (منواو را و
ددیارن م )197 :1393؛ نما هر نی پژودشم بیوتر بر روییره نسقرنیا مأدیی ماهاهم ورنده دی
نم ننجا نی پژودشم رسیی به ن گوا و موی ا نم سیاسوت ننتقوا سوخت مواباهوی دوه المموه آ م
بررسام دیگتنرا و مقا هبنیا بیانات ردیر معمم ننقوالب نسوالما نسوت؛ هرونقوع نیو پوژودش
ناعا وردت نم  ،ء (،دالت دلییا) به دل (مقا هبنیا و نرنئه می ) ماباهی.
هرن ایتم مرنول محلیل محتانا دی ا و دیگتنرا با روییره نسقرنیا رن مامان بوهصوارت
میر موادی نداه:

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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آمادگی
موخ

دره مسأ ه پژودش

معری

میوی س نالت و ندین

و موخ

دره متییردا

سازماندهی
دیگتنرا و مقا هبنیا

ندانهگیرا و ننتخاب ونویداا محلیل و ممینه

گزارش
محلیل و نستنیاط نتای و گ نرشدا
هیل  .1مرنول نمجا محلیل محتانا دی ا (م منارنه و ددیارن م )199 :1392

،دالت دلییا

بروس دا

میرمقا هدا

مقا هدا

هیل  .2مرنول دیگتنرا هر محلیل محتانا دی ا با روییره نستقرنیا(م منا رنه و ددیارن م .)208 :1392

نگاهی به منطقه غرب آسیا
منطقه خاورمیانه موتدل بر ویوه  18دوار باه و دوارداا م دا وا نیرن م مردیوهم مصور
و عربستا هر نی منطقه ،یرنفیایا قرنر گرفتهننی .نی منطقه رن مامان به پن منطقوه فرعوا خلوی
فارس و هیه ،یر عربستا م هدا آفریقام بخشداا هرقا مییترننهم هریاا سرخ و منطقه مییترننه
مقسیم نداه (ه یعاعربام  .)87 :1387ن یته برخا نی خاورمیانه رن به هو بخش ددربنی هودا ا دوه
غیرعرب دستنی و ددربنی ،نابا ده عرب دستنی مقسیم دره ننی ده نمنمر فردنگا دم نی ریقوه-
بنیا هرست ماباهی (نودیا و سایری م .)33 :1378
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مصایر  .1نقوه منطقه غرب آسیا (خاورمیانه)

به نعتقاه بسیارا نم ننییودنین م هر میا منارا ژئاپلیتییا دوه نقوش و ،ایگوا آ هر عرصوه
نما بی ن دللا نرمقا یافتهم قسدت ،ناب غربا آسیا و بهویژ منطقه خاورمیانه ماباهوی (نخیوارا و
نیامام  .)37 :1386نی منطقه  85هرصی مسلدانا  ،ا و بیش نم  65هرصی منوابع ن توا و گواما
هنیا (،ینا نم منابع ممینا و رییعا هیگر) رن هربرماگیره و بهه یل و،اه م هدایا ماننی منواآ و
گسترهگا قاما و متدیام نختالفات مورمام ویاموتدوایا بوا نهویا مختلو

و نسوتقرنر رژیوم

ص یانیستا هر نی منطقهم به یک دانا بحرننا هر  ،ا میییل هی نست (بیگوی ام .)62 :1385
دمونی م نی منطقه نقش م دا هر نما هینوا و عقیویما  ،وا هنره و نهیوا آسودانا ی اهیوتم
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مسیحیت و نسال نم نی منطقه برخاستهننی ده نیو مسوأ هم ندایوانگر ندایوه م دوا نم نیو دارملنوی

1

 ،انا نست (قامتم  .)92 :1388هرونقع نی منطقه نسترنمژیکم ویژگاداا خواص و هاخصوا رن
هر خاه ،اا هنه نست ده ماننی آ رن هر ددتر بخوا نم  ،ا مامان پیین دره .نی منطقوه م وی
مدی و محل ظ ار نهیا ب رگ آسدانا باه و نژنهداا گاناگا ننسانا هر آ منیگا مادننوی
(ه یعا عربام .)88 :1387
حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا
برنساس دال پروژ «وا ش قر  ،انا» 2ده بوهوسویله «م سسوه مطا عوات نسوترنمژیک ملوا»

3

هننوگا هفاآ ملا آمرییا و با پوتییانا و ودایت «هپارمدا نیروا هریایا» 4نی دوار میوی هی
نستم رندیره ملا دوارداا پیورفته بیو ما،ه به منطقه خاورمیانه ناق

خاندوی بواه و هرونقوع

نی وضار نیجابا یا سلیام نم م م مری عناصر نسوترنمژا ملوا مدواما بوامیگرننا نسوت دوه قصوی
نی اا نقش هر سط  ،انا هنرنی (نخیارا و نیامام  .)49 :1386به ددی ه یول بوه گ توه الورنوس
داربم هر  ،ا ندامان منطقهنا یافت ده بهننینم خلی فارس هر نسترنمژا نمنیت ملا آمرییا
مأثیرگتنر باهی (داربم )165 :2004؛ تن آمرییا هر را  70سا گتهته بهصوارت مسوتدر و بوا
نست اه نم روشداا مینخله مستقیم ما دنتر نم رن هورم هر پا برقرنرا نمم مینمر خاه هر  ،ا
و مخصاصا مسلط بر خاورمیانه باه نست (آدایام  .)45 :1396هرونقع وضار و ن اذ گستره نی
دوار هر خاورمیانه رن مامان هر نونیل قر بیستم و پس نم پایا ،نگ  ،انا هو موادی ندواه
ده آمرییا ماننست با بهدارگیرا قیرت نماما و نقتصواها خواهم ،واا ننگلسوتا رن گرفتوه و بوا
خروا ننگلستا نم نی منطقه ( )1971قویرت بواووا ووورنا خاورمیانوه هواه (پیووگادافوره و
رودانام .)170 :1388
هر مقطع ممانا ده نم آ محت عنان هور ،نگ سره یاه مواهواهم  ،وا هوادی هو قویرت
ب رگ ییرن یسم و ساسیا یسم باه و  ،ا میا نی هو قیرت  ،وانا مقسویم هوی بواه .هر نبتوین
وضار و ن اذ آمرییا هر خاورمیانه بهه یل وضار و ودایت هاروا نم بعضا دووارداا منطقوهم
1. Heartland
2. World Century Challenge
3. National Institute for Strategic Studies
4. Navy Department
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غا یا مارها و پرندنی و مابع واروابدا و محیوهیتداا نما هوقطیا باه؛ ،نگا ده موأثیرنت
گستره م راالنا و مخربا رن بر روا نی منطقوه گتنهوت (نسوالگلتم  .)132 :1390هرن ایوت بوا
فروپاها نما هوقطیا ده میتنابر بلاکبنیا هرق و غرب باهم ممینه سویطر یوک،انیوه و مطلوا
آمرییا بر رونبط بی ن دلول فورندم هوی (پارقیوامام )178 :1388؛ نموا نمدوا ،نوگ سوره ماقعیوت
نسترنمژیک مضاع ا به نی منطقه هنه و مسائل و وانهثا ماننی  11سهتامیرم ودله نماما آمرییا بوه
نفیانستا و عرنقم بیینرا نسالما و خی شداا مرهما هر دوارداا عربام بحرن داا پیشآموی
هر دوارداا ساریه و ید و دمونی ظ ار گرو داا مروریستا دومووا هنعوشم نددیوت نیو
منطقه رن بیش نم گتهوته ندواه (عیاسوا و روادرام  .)6 :1398بعوی نم واهثوه  11سوهتامیرم فرصوت
رالیا برنا ن،رنا رندیره ،ییی آمرییا هر منطقه خاورمیانه فرندم هی و نی دوار به ب انه میارم
با مروریسمم بیش نم پیش ونره میوین هوی و هر مقابول بوامیگرن فرنملوا و هو وتدواا ملوا دوه
مخا

نرمشداا آمرییایا باهنیم ص آرنیوا دوره و بوا هوعارداا ،وتنب و فریینوی نا ماننوی

همادرنساساما و مقابله با منیروا و مروریسمم دواردایا ماننی عرنقم نفیانستا و نیرن رن محل
ماختومام مستقیم و غیرمستقیم خاه قرنر هنه (پارقیامام .)179 :1388
ن یته بایی نی نیته رن خاررنوا نداه ده به عقیی وامسیا و آهیارم ن ت نقوش محوارا هر
سیاستداا آمرییا هر منطقه خاورمیانه هنهته نست .به عقیی وامسیا هرصوارما دوه خاورمیانوه
منافع نصلا ننرژا و ن ت  ،ا رن نینهتم آمرییایادا هغیغه و وساسیتا نسیت بوه آ نینهوتنی.
درونی وا معتقی نست نی مالش آمرییا برنا مسلط بر خاورمیانه و ن ت آ صرفا بورنا مصور
خاه نداباهیم ورنده خاه آمرییا ییا نم ب رگتری دوارداا ما ییدننی ن ت  ،ا ماباهوی؛
بنابرنی دی

آ دا نم نی نقین نی نست ده خاورمیانه رن بهعنان ب رگتوری منیوع ن وت و ننورژا

هنیا محت سلطه و دنتر خاه هنهته باهی؛ میرن نی مسأ ه ماماننی نب نرا برنا سلطه  ،وانا باهوی
(وامسیا و آهیارم  .)103-104 :1388ژیلیر آهیار نی بر نی باور نست با ما،ه بوه نینیوه ن وتم
مرد ثقل منافع مختل

نسترنمژییا و نقتصواها نسوتم دنتور آ نددیوت رندیورها هنهوته و هر

مقابل هردا و رقیاا آمرییام مواموان نم آ بوهعنوان نمتیواما م وم و معیوی دننوی ب ور گرفوت
(وامسیا و آهیارم .)108 :1388
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با ما،ه به میاوث مطر هی و نددیت مسأ هم الم نست نختصوارن هو م وا رور خاورمیانوه
ب رگ و ،ییی ده ماسط آمرییا و هر نرمیاط با نی منطقه مطر هی بررسا گرهه.
پس نم واهثه  11سهتامیرم آمرییا با هعار میارم با مروریسمم سیاستدا و رندیرهدواا ،ییویا
رن برنا خاورمیانه ررنوا نداه و پس نم یارش به دوارداا نفیانسوتا و عورنق و نیجواه میییورنت
گستره منطقهنام سیاستداا خاه رن هر قا

رر «خاورمیانه ب رگ» 1نعال نداه (هنرن و واما

دلانفام  .)66-67 :1392هرونقع با ما،ه به و،اه  70هرصیا منابع ننرژا  ،ا هر نیو منطقوه و
نقاط پیرنمانا آ م آمرییا بهعنان دوارا ده نم آ بهعنان قیرت دژمانا نقتصاه یواه مواهواه
برنا و ظ ماقعیت خاه و مسلط دامل بر منابع ننرژا نی منارام با ن ا نم رر هیدا پرم رئیس
نسیا رژیم ص یانیستا و پس نم واهثه  11سهتامیر 2001م رر خاورمیانوه بو رگ رن نعوال دوره؛
رروا ده هامل خاورمیانه بوهعوالو بخوشدوایا نم پادسوتا م نفیانسوتا م آسویاا مردو ام ق قوام
،نابام هاخ آفریقا و بخشدایا نم هدا آفریقا ماهی و دی

نم آ م مسلط قیرتداا  ،انا و

هر رأس آ دا آمرییا بر ننرژا نی منطقه باه ده نتیجه آ رقابتدا و هرگیراداا هییی آمرییوا
و سایر قیرتدا با قیرتداا منطقهنا و فرنمنطقهنا باه نست (ه یعاعربوام  .)85-86 :1387هر
نی رر م آمرییایادا به هنیا نی باهنی با برننینما هو تداا بهمعوم خواه هورورم هو وتدواا
ددسا با منافع خاه رن ،ایگ ی دننی؛ نما با گتهت مما متا،ه هینی نهمن ا پروژ هو تساما هر
خاورمیانهم باعث روادارآمی هو تداا دمسا و فرما برهنر نویم بلیه ممینوه و فرصوت الم رن
برنا به قیرترسیی همادرنمیک نسال گرنیا فرندم دوره دوه نتیجوه آ م بوهخطرنفتواه منوافع و
رندیرهداا نی دوار هر منطقه خاورمیانه باه .با هیست رر خاورمیانه ب رگ و نف نیش قویرت
منطقهنا ا.ن.نیرن م نی دوار ونره فام ،ییی سیاستداا خاورمیانهنا خاه یعنا رر «خاورمیانه
،ییی» 2هی ده با برنامهری ا و عدلیات ودله رژیم ص یانیستا به و بنهلل ینا روندایا هی؛ تن
روییرها سختنف نرننه و نمواما بوا خ

هر بخوش خاورمیانوه عربوا و نیورن بواه (پارقیوامام

 .)186-188 :1388هر مجداآ مامان گ ت ده دی

نصلا آمرییا نم ننجا میییورنت بنیواهی هر

منطقه خاورمیانه نی باه ده بتاننی دژمانا خاه رن هر نی منطقه و ظ ندایی؛ ورنده سیاسوتدوا و

1. Greater Middle East
2. New Middle East

20

سال پانزدهم | شماره پنجاه و چهار | بهار 1401

نشریه علمی آفاق امنیت

نقینمات آمرییا هر ونی هده گتهوته نتوای و پیامویداا مطلوابا دوه آمرییوا بوههنیوا آ بواه رن
نینهت و مین سیاستداا قیلا نی برنا نی دوار هیگر نمیا پتیر نیاه (نردد م .)27 :2004
هر مجداآ ندین

آمرییا هر منطقه غرب آسیا رن مامان هر نی نیو موانره نوصوا ندواه)1 :

مضدی نمنیت رژیم ص یانیسوتام  )2نسوترنمژا م وار و ننو ون بوا خ

هر قیوا دووار نیورن م )3

مضدی نمنیت صیور ن ت نم منطقوه خاورمیانوه بوهعنوان م دتوری نقطوه موأمی ننورژا  ،وا م )4
پیورفت فرآینی صل خاورمیانه بوا محاریوت صول میوا رژیوم ص یانیسوتا و دووارداا منطقوه
با خ

فلسطی م  )5نسترنمژا آمرییا هر ،نگ علیه مروریسم و مقابله بوا ننییووهدواا هینوا نیو

منطقه و میر دره ،انمع نسالما نمرریوا نهواعه فردنوگ غربوام  )6هموادرنمی دوره منطقوه
خاورمیانووه و ن و ن بووه رعایووت منوووار وقوواق بووور بووا خ

نم سووا  2002دووه دووی

نصوولا آ

یکهستساما فردنگا هر مدا  ،ا و بهویژ هر منطقه پر موتت خاورمیانه باه و ، )7لواگیرا
نم گسترش و میثیر سال داا دوتار ،دعا (بیگی ام .)65 -68 :1385
تبیین سیاست انتقام سخت
برنا هرک سیاست ننتقا سخت الم نست نبتین پیوینه مقابل مدینا ،د ارا نسالما نیرن بوا
آمرییا ماره بحث قرنر گرفتهم سهس الیه داا نصلا سیاست ننتقا سخت و رندیرهداا محقوا آ
ماره بررسا قرنر گیره.
بعی نم پایا هور ،نگ سره و آغام یک،انیوهگرنیوا آمرییوا هر عرصوه بوی ن دللوام نوهمن وا
نددیت نی منطقه دادش نیافت ده با ظ ار قیرتداا ،ییی منطقهنا و معارض و مضاه منافع آ -
دا با آمرییام عدا رندیرها نی منطقه بویش نم گتهوته نفو نیش یافوت دوه هر نیو میوا پیوروما
ننقالب نسالما و نمبی رفت پایگا و ژننینر مطدی آمرییا هر منطقهم وا شداا ،یییا رن برنا
نبرقیرما آمرییا نیجاه دره و صیور ننقالب نسالما و مسرا آ به دوارداا هیگر منطقهم منوافع
خاورمیانهنا آمرییا رن بیش نم پیش با خطر ،یا مان،ه دره (هنرن و واما دلانفام .)62 :1392
تن مامان نیرن رن وا ش نصلا آمرییا هر خاورمیانه هننست (بیگی ام )65 :1385؛ مسوأ هنا
ده وامسیا نی نی به آ نذعا هنره« :نم هیی ونهنگت م نیرن بایی مجوامنت هواه ووا هر سوا
 1979نم قیدامیت آمرییا خارا هی نست  ...به در وا نیرن پلداا نرمیارا خواه بوا آمرییوا رن
هر سا  1979قطع دره و نی ،نایتا نست ده بایی بهخارر نرمیاب آ مجامنت هاه» (وامسویا
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و آهیارم  .)215-216 :1388هر مجداآ بایی گ ت ده رفتارداا نما سیاسوا ووادم هر نیورن بوا
بخش م دوا نم منوافع آمرییوا هر مضواه هنئدوا نسوت و بوا ما،وه بوه ،ایگوا سیاسوام نقتصواهام
نییئا اژییا و نمنیتا نیرن هر منطقه خاورمیانه و با خ

خلی فارسم نمیا درگانه میییر نم باال

بیو ما،ه به نی ،ایگا و قویرت ،ی وه مقاوموت و نب نردواا نیویئا اژییام سیاسوام نمنیتوا و
ننرژا ده هر نختیار ا.ن.نیرن نستم نامدی ماباهی (پارنودیام .)51 :1388
نما میییرنت نیجاههی هر سیاست بی ن دلل بعی نم واهثه  11سهتامیر و ودله نمواما آمرییوا بوه
نفیانستا هر سا  2001و سهس ویردوا آ به عرنق هر سا 2003م محیط فارا نمنیتا نیرن رن
با م ییینت ،یا و م دا روبرو دره (پارنودیا و ماساا نیوام  )25 :1385و باعوث هوی مقابول
نیرن و آمرییا بهصارت ن هیکمر و با هیلا پیچیی مر نهنمه یابی و هرن ایت با هو اهت سر ووگر
قاسم سلیدانا فرمانی سها قیس نیرن م ونره مروله ،یییا هی ده نتیجه آ نعال سیاست قطعوا
«ننتقا سخت» و رندیره «نخرنا آمرییا» نم منطقه به هیلا دامال ،یامر باه.
با ما،ه به دیگتنرا بیانات ردیر معمم ننقالب نسالما بعی نم مرور ه یی سلیدانام یافتوهدواا
بههستآمی هر و ار بخش آثار ویات و ه اهت سرهنر سلیدانام نبعاه عداما و نختصاصا ننتقا
مرور نیوا م الیهبنیا سیاست ننتقا سخت و هرن ایتم رندیرهداا محقا الیه نصلا نی ننتقا نرنئه
و محلیل ماگرهه.
 -1آثار حیات و شهادت سردار سلیمانی:
،یو  .1دیگتنرا و مقا هبنیا آثار ویات و ه اهت سرهنر سلیدانا
جمالت کليدی

مفاهيم /برچسبها

زیرمقولهها

مقولهها

یک نمرنه از تدب ر و شجاعت او (شه د
ل مانی) که دشمنان او جری میدانند و
شاید بعضی از دو تان ندانند و ای برد
که او به کمک ملترای منقهه یا با
کمکرایی که به ملترای منقهه کرد،

جنثی ازی نهشهرای
دشم در منقهه با
تدب ر و شجاعت

جنثی ازی نهشهرای
دشم

آثار ح ات ردار
ل مانی

ردار ل مانی

ترانست رمه نهشهرای ناشروع آمریکا را
در منقهه ری آ ا جنثی کند.
نهشه آمریکا در عراق ،در رریه و در
22
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جنثی ازی نهشهرای

آثار ح ات ردار

نشریه علمی آفاق امنیت

جمالت کليدی

مفاهيم /برچسبها

لدنان ،به کمک و فعال ت ای شه د عزیز

آمریکا در منقهه

جنثی شد.
ملترا بهحمداهلل ب دارند ،ملترا امروز
ب دارند؛ ولی نهش شه د عزیز (شه د
ل مانی) و رفهای محلّی ای شه د

تر

شه د ل مانی با حرکات جرد و باألجره
با شهادت جرد ،ا م رمز برانگ ختگی و

در ب داری ملترای
منقهه ری آ ا
ب داری کشرررای
ا المی تر

بس ج مهاومت در دن ای ا الم شد.
ا تکدار را شکست داد ،رم با شهادتش
شکست داد؛ در زمان زندهبردنش
ا تکدار را شکست داد ،پس از شهادت
رم دشمنان را شکست داد.
با رفت او ( ردار ل مانی) به حرل و
قره الهی کار او و راه او مترقف و بسته
نخرارد شد؛ ولی انتهام ختی در انتظار
جنایتکارانی ا ت که د ت پل د جرد را
به جرن او و دیگر شهدای حادثه دیشب
آلردند.

ردار

ل مانی

شه د ل مانی رم در زمان زندهبردنش

دشم

ب داری ملترای

آثار ح ات ردار

منقهه

ل مانی

ب داری ملترای
مسلمان

شکست ا تکدار
تر

ل مانی

ردار ل مانی

نهش ردار ل مانی

بیبدیل برد.

زیرمقولهها

مقولهها

ردار ل مانی
در زمان ح ات و

آثار ح ات و
شهادت ردار
ل مانی
آثار ح ات و

شکست ا تکدار

شهادت ردار
ل مانی

شهادت ایشان
عدم ترقف اقدامات
ردار ل مانی بعد از
شهادت و گرفت

انتهام خت

انتهام خت از عرامل

آثار شهادت
ردار ل مانی

ترور ایشان

شه د ل مانی چهره ب المللی مهاومت
ا ت و رمه دلدستگان مهاومت،

ب المللیبردن چهره

جرنجراه اویند .رمه دو تان و و ن ز

ردار ل مانی در

رمه دشمنان و بدانند ج ّ جهاد مهاومت

جدهه مهاومت و

با انگ زه مضاعف ادامه جرارد یافت و

ادامهداربردن مس ر

پ روزی ققعی در انتظار مجاردان ای راه

ایشان

پ روزی نهایی

آثار شهادت

مهاومت

ردار ل مانی

مدارک ا ت.
شهادت او (شه د ل مانی) ،زندهبردن

شهادت ردار

زندهبردن انهالی در

آثار شهادت

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جمالت کليدی

مفاهيم /برچسبها

زیرمقولهها

مقولهها

انهالی در کشرر ما را به رخ رمه دن ا

ل مانی مؤلفهای مهم

ایران

ردار ل مانی

کش د  ...شهادت او نشان داد که انهالی

در نمایش زندهبردن

زنده ا ت.

انهالی

جرد ای شهادت بزرگ رمو اینکه حاال
مربرط به تش م برد و جرد ای شهادت
رم یکی از آیات قدرت الهی ا ت؛
ر رایی دولت آمریکا ،دولت بیآبروی

یرماهللبردن شهادت
ردار ل مانی و بی-
آبروکردن ا تکدار و

ر رایی دشم

آثار شهادت
ردار ل مانی

آمریکا

آمریکا ،ر رایی ای دولت را رقم زد.
ما به حا قا م ل مانی و شه د عزیز و
و به ابرمهدی و شه د عزیز و به چشم
یک فرد نگاه نکن م؛ به آنرا به چشم یک

مکتببردن شه د

مکتب نگاه کن م .ردار شه د عزیز ما را

ل مانی و لزوم ترجه

ترجه عملی به راه و

آثار شهادت

با چشم یک مکتب ،یک راه ،یک مدر ه

به آن بهعنران یک

مکتب شه د ل مانی

ردار ل مانی

درسآمرز ،با ای چشم نگاه کن م؛ آن

مس ر الهی و انهالبی

وقت ارم ت ای قص ه روش جرارد
شد.
ملت ایران نشان داد که از ج مجاردتِ
شجاعانه دفاع میکند ،ملت ایران نشان

دفاع ملت ایران از

داد که به نمادرای مهاومت عشق می-

ج مجاردت و

ورزد ،ملت ایران نشان داد که طرفدار

مهاومت

دفاع از مهاومت

آثار شهادت
ردار ل مانی

مهاومت ا ت ،طرفدار تسل م ن ست.

با بررسا بیانات ردیر معمم ننقالب نسالما مامان گ وت ویوات و هو اهت سورهنر سولیدانا
آثار و نتای م دا هنهته نست .سرهنر سلیدانا هر را ویات بوا نقوینمات خوایش سوی

بیوینرا

ملتداا مسلدا هی و ددی نمر باعث خنثاساما نقوه ههد و هرن ایت هیست ،ی ه نستییار
به سردرهگا آمرییا هر منطقه هی نست.
نما ه اهت سرهنر سلیدانا دموا هورن ویات نیوا نی آثار و بردات م دا برنا منطقوه و
،ی ه مقاومت هنهته نست .با موادی وانهث بعی نم ه اهت نیوا م دمونوا هوادی بیوینرا روم-
24
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نشریه علمی آفاق امنیت

نف و ملتداا مسلدا و هرنتیجه هیست سیاستداا نستییارا ههد دسوتیم و عوالو بور نیو م
وانهث بعی نم ه اهت نیوا نوا گر منی باه روویه ننقالبا موره نیورن و هفواآ آ دوا نم خوط
مقاومت و دمونی رسانیا و باآبرویا ههد و نهعاداا وندا آ دستیم .هرن ایت نی هو اهت
هی و پیروما ن وایا ،ی وه

ب رگ باعث ما،ه ،یا به مسیر و نقینمات نیوا بهمثابه یک میت
مقاومت رن هر پا خاندی هنهت.

بیداری ملتها
خنثیسازی نقشه دشمن

دوران حیات

شکست استکبار
بیداری ملتها

آثار حیات و شهادت سردار
سلیمانی

شکست استکبار
زندهبودن روحیه انقالبی مردم
ایران
دوران شهادت

دفاع مردم ایران از خط مقاومت
رسوایی دشمن
توجه به مکتب شهید سلیمانی
پیروزی نهایی جبهه مقاومت

هیل . 3آثار ویات و ه اهت سرهنر سلیدانا میتنابر بیانات ردیر معمم ننقالب نسالما

 -2بعد عمومی و مردمی انتقام ترور سردار شهید سلیمانی:
،یو  .2دیگتنرا و مقا هبنیا بعی عداما ننتقا مرور سرهنر ه یی سلیدانا

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جمالت کليدی

مفاهيم /برچسبها

زیرمقولهها

مقولهها

آنچه وظ فه ما (در مهابل شهادت ردار
ل مانی) بهعنران مردم ،بهعنران آحاد

دشم شنا ی و نحره

جمهرری ا المی ا ت :اوالً دشم شنا ی

مهابله با اقدامات

ا ت  ...مردم بایستی رم دشم را

دشم وظ فه مردم در

بشنا ند ،رم ش رهرای کاریِ دشم را

مهابل شهادت ردار

بدانند ،رم باید نحره مهابله با ای ش رهرا

ل مانی

بعد عمرمی انتهام
دشم شنا ی

ترور ردار
ل مانی

را بدانند.
دشم را بشنا م .م ای را بهطرر قاطم
میگریم :دشم عدارت ا ت از آمریکا،
رژیم صه رن ستی و د تگاه ا تکدار؛
د تگاه ا تکدار فه آمریکا ن ست ،فه
دولترا ن ستند؛ یک مجمرعهای از

لزوم شناجت دق ق
دشم اعم از دولترا
و مجمرعه د تگاه

کمپانیرا و ارتگران دن ا و تمکاران دن ا

بعد عمرمی انتهام
دشم شنا ی

ل مانی

ا تکدار

و مانند ای را رستند که با رر مرکزی که با

ترور ردار

تم و ارتگری مخالف باشد مخالفند؛
دشم ای را رستند.
در شناجت دشم نداید اشتداه کرد؛ اگر ای
را دانست م ،راه مهابله نهشه دشم را رم
اگر دانست م مرفق میشریم .نهشه دشم
ای ا ت که جرانان ما را ،مردم ما را در
بخشرای گرناگرن دچار جلل در عظم و
اراده کند؛ نهشه ا ا ی دشم ای ا ت؛

لزوم شناجت در ت
دشم نهشه ا ا ی
آن و راهرای مهابله با

تردیدافکنی در ایمان مردم و در عزم را خ
مردم؛ یعنی رمان دو عنصری که عرض
کردم؛ دو کل د واژه ایمان و رت دینی.
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آن

بعد عمرمی انتهام
دشم شنا ی

ترور ردار
ل مانی

نشریه علمی آفاق امنیت

مفاهيم /برچسبها

جمالت کليدی

زیرمقولهها

مقولهها

تردیدافکنی در ایمان و رت دینی مردم
آن چ زی ا ت که دشم دندال آن ا ت؛

ش رهرای کاری دشم

میدانند که اگر چنانچه ای اتفاق افتاد،

برای مهابله با قدرت

قدرت تهاجمی و حتی قدرت دفاعی

دفاعی و تهاجمی

جمهرری ا المی ایران رم تحتتأث ر قرار

جمهرری ا المی

جرارد گرفت و ازب

جرارد رفت؛ لذا

بعد عمرمی انتهام
دشم شنا ی

ترور ردار
ل مانی

ایران

دارند ترطئه میکنند.
نهشه دشم را باید فهم د؛ در مهابل ای
نهشه رم بایستی آن نهاط ا ا ی را
مرردنظر داشت .نهاط ا ا ی عدارت ا ت
از مدانی فکری و چه مدانی فکریِ ا المی،
چه مسائل مربرط به انهالی و و وحدت

لزوم شناجت نهشه

ملی؛ ای وحدتی که جرشدختانه در زیر

دشم و راهرای

تابرت پ کر مقهر شه د ل مانی و شهدای

مهابله با آنرا

رمراه ایشان در ب

بعد عمرمی انتهام
دشم شنا ی

ترور ردار
ل مانی

مردم دیده شد ،باید

محفرظ بشرد ،محفرظ بماند؛ جهتگ ری
مردم باید ای جهتگ ری باشد؛ جهت-
گ ری انهالی.
دشمنیِ ای جدهه دشمنی که نام بردم،

دائمی و ذاتیبردن

مر می و فصلی ن ست؛ ای دشمنی ،یک

دشمنی و م ل

دشمنی ذاتی ا ت ،رم شگی ا ت ،رر

رم شگی آنرا به

وقت بترانند ضربه بزنند میزنند.

ضربهزدن

بعد عمرمی انتهام
دشم شنا ی

ترور ردار
ل مانی

ریا یافتهداا بههستآمی هر ودله نو و بهصارت عدامام آواه ،امعه نیرن نسیت به مورور
ه یی سلیدانا یک وظی ه م م هنرنی ده ددا مسأ ه «ههد هناسا"» ماباهوی .نموا ههود هناسوا
خاه سه رد نصلا هنره :ن

) هناخت ههد م ب) آهنایا با هیا داا دارا ههد و ا) مقابله

با هیا داا دارا ههد .

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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هر بحث هناخت ههد آنچه ده نددیوت هنره نیو نسوت دوه عوالو بور هوناخت هو وتدواا
نستییارام دل مجداعه نستییار (با هرنمرگورفت ددهوانادوا و مدوا سواختارداا نسوتییارا) نیو
هناخته هاه و فرنماش نواه ده ههدنا نستییار هنئدا و ذنما نست .دمونی هر بحث آهنایا بوا
هیا داا دارا ههدنا نی بایی ما،ه هنهت ده هیا نصلا ههد م مرهیینفینا هر هو عنصر م م
نیدا و غیرت هینا مره ماباهی ده برنا مقابله با نی هیا دا الم نسوت  ،وتگیورا موره هر
مداما عرصهدا ننقالبا باهی و وویت ملا و ظ گرهه.
•هناخت دل مجداعه نستییار (نعم نم هو تدام ددهانادام ساختاردا و )...
شناخت دشمن

•ما،ه به هنئدا و ذنماباه ههدنا نستییار

•مرهیینفینا هر نیدا مره
آشنایی با
شیوههای دشمن

•مرهیینفینا هر غیرت هینا مره

• ،تگیرا ننقالبا مره
مقابله با شیوههای •و ظ وویت ملا
دشمن

هیل  .4نردا بعی عداما ننتقا مرور سرهنر ه یی سلیدانا میتنابر بیانات ردیر معمم ننقالب نسالما

 -3بعد اختصاصی انتقام ترور سردار شهید سلیمانی (الیههای سیاست قطعیی انتقیام
سخت):
،یو  .3دیگتنرا و مقا هبنیا الیهداا بعی نختصاصا ننتقا مرور سرهنر ه یی سلیدانا
جمالت کليدی
آن روزی رم که مرشکرای پاه پا داران
انهالی ا المی ،پایگاه آمریکوایی را درروم
کرب د؛ آن روز رم یکی از ایاماهلل ا ت.
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مفاهيم /برچسبها
یرماهللبردن حمله
مرشکی پاه به
پایگاه آمریکایی
ع اال د

زیرمقولهها

مقولهها

حمله مرشکی

بعد اجتصاصی

پاه

انتهام ترور

( لی اول ه)

ردار ل مانی

نشریه علمی آفاق امنیت

جمالت کليدی

مفاهيم /برچسبها

زیرمقولهها

مقولهها

یک نکته قابل ترجه ایو ا وت کوه جوب
حاال وظ فه ما چ ست؛ باألجره یوک حادثوه

حمله مرشکی پاه

مهمی اتفواق افتواده ا وت؛ بحوت انتهوام و

به پایگاه ع اال د

مانند ای حرفروا ،بحوت دیگوری ا وت؛

در پا خ به شهادت

حاال یک لیای (حمله مرشکی وپاه بوه

ردار ل مانی

حمله مرشکی

بعد اجتصاصی

پاه

انتهام ترور

( لی اول ه)

ردار ل مانی

پایگاه ع اال د) دیشب به ای را زده شد.
پاه ایران ضربه متهابلی علویالعجالوه زد و

لگدمالشدن ابهّت و

پایگاه آمریکوایی را بوا مرشوکروای جورد

آبروی آمریکا با

دررم کرب ود و ابهّوت و آبوروی آن دولوت

حمله مرشکی به

ظالم و متکدّر را لگدمال کرد.
جب برادرروا ( وپاه) یوک و لی (حملوه
مرشکی به ع اال د) زدند.

حمله مرشکی

بعد اجتصاصی

پاه

انتهام ترور

( لی اول ه)

ردار ل مانی

لی حمله مرشکی

حمله مرشکی

بعد اجتصاصی

پاه به پایگاه

پاه

انتهام ترور

آمریکایی

( لی اول ه)

ردار ل مانی

ع اال د

پا خ قدرتمندانه وپاه روم در جورر تودبر
ا ت .ای یرماهلل تشو م جنوازه و شوهادت
بزرگ شه د عزیز یک طرف قضو ه ا وت،
عکسالعمل و واکنش قدرتمندانه پاه روم
طرف دیگر قض ه ا وت ،آن روم در جورر
تدبر ا ت .ای ضربه به آمریکوا بورد ،الدتوه
ضربه نظامی برد ،ضربه مؤثر نظامی برد ،اما
مهوومتوور و بوواالتر از ضووربه نظووامی ،ضووربه

ضربه ح ث تی به
ر دت ابرقدرتی

حمله مرشکی

بعد اجتصاصی

آمریکا در پی حمله

پاه

انتهام ترور

مرشکی پاه به

( لی اول ه)

ردار ل مانی

پایگاه ع اال د

ح ث تووی بوورد ،ضووربه بووه ر دووت ابرقوودرتی
آمریکا برد.
آمریکا الرا وت در ورریه ،در عوراق ،در
لدنان ،در افغانستان ضربه میجررد ،از د وت

ضربه ح ث تی به

قدرتمند مهاومت ضربه میجوررد لکو ایو

ابهت آمریکا و عدم

ضربه از رمه آنروا بواالتر بورد؛ ایو ضوربه،

امکان جدران آن برای

ضربه ح ث تی برد ،ضربه به ابهت آمریکا برد؛

دشم

حمله مرشکی

بعد اجتصاصی

پاه

انتهام ترور

( لی اول ه)

ردار ل مانی

ای ضربه با ر چ چ زی جدران نمی شرد.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مفاهيم /برچسبها

جمالت کليدی

زیرمقولهها

مقولهها

ای را (حمله مرشکی پاه به عو اال ود)
روزرای عقف تاریخند ،روزروای تواریخ-
ازند ،روزرای عادی ن ستند اینهوا .اینکوه

یرماهللبردن و

یک ن رویی ،یک ملتی ،ای قودرت را دارد،

تاریخ ازبردن حمله

ای تران روحی را دارد که به یوک قودرت

مرشکی پاه به

لی بزنود،

پایگاه ع اال د

متکدر زورگری عالم ای جرر

حمله مرشکی

بعد اجتصاصی

پاه

انتهام ترور

( لی اول ه)

ردار ل مانی

نشاندرنده د ت قدرت الهی ا وت ،پوس
آن روز جزو ایاماهلل ا ت.
حادثه یرماهلل تش م جنوازه شوه د و حادثوه

زندهترشدن یرماهلل-

یرماهلل دررومکرب ودن پایگواه آمریکوایی از

رای تش م ردار

ذر ای مردم نخرارد رفوت و روزبوهروز

ل مانی و حمله

ان شاءاهلل زندهتر جرارد شد.

مرشکی پاه

حمله مرشکی
پاه  +تش م

بعد اجتصاصی

م ل رنی مردم

انتهام ترور

( لی اول ه +

ردار ل مانی

لی خت)

یرماهلل یعنی چه؟ یعنی آن روزی که د وت
قدرت جدا را انسوان در حورادم مشوارده
میکند؛ آن روزی که دهرا م ل رن در ایوران
و صووودرا رزارنفووور در عوووراق و بعضوووی
کشرررای دیگر به پاس جرنِ فرمانده پاه
قدس به ج ابانرا آمدند و بزرگتری بدرقه
جهان را شکل دادند ،ایو یکوی از ایواماهلل

یرماهللبردن حضرر
پرشرر و م ل رنی

تش م م ل رنی

بعد اجتصاصی

مردم ایران و عراق

ردار ل مانی

انتهام ترور

در تش م ردار

( لی خت)

ردار ل مانی

شه د ل مانی

ا ت.
ای فریاد انتهامی که از مردم شن ده شود در

فریاد انتهام مردم در

رتا ر کشرر ،درواقوم ایو فریواد انتهوام،

تش م ردار ل مانی

رجت حه هی مرشکرایی برد که پایگواه

رجت حه هی

آمریکایی را زیرورو کرد.
ای تش عی که در ایران شد ،تش م عج ب
و واقعاً فرامورشنشودنی بورد و رومچنو
تش م م ل رنی که در عراق شد.
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مرشکرای پاه
ع جب و فرامرش-
نشدنیبردن تش م
م ل رنی ردار
ل مانی

تش م م ل رنی

بعد اجتصاصی

ردار ل مانی

انتهام ترور

( لی خت)

ردار ل مانی

تش م م ل رنی

بعد اجتصاصی

ردار ل مانی

انتهام ترور

( لی خت)

ردار ل مانی

نشریه علمی آفاق امنیت

جمالت کليدی
آنچه در شهادت او اتفاق افتاد ،اول

لی

ختی برد که به آمریکوا زده شود و توا آن
زمان مهومتوری

و لی بوه آمریکوا رمو

حرکت عظ م مردمی برد که انجام گرفت.
آنچه در مهام مهابله مهم ا ت ای ا ت که
بایستی حضرر فسوادانگ ز آمریکوا در ایو
منقهه منتهی بشرد؛ تمام بشرد.

مفاهيم /برچسبها

زیرمقولهها

مقولهها

تش م عظ م ردار

تش م م ل رنی

بعد اجتصاصی

لی

ردار ل مانی

انتهام ترور

( لی خت)

ردار ل مانی

اجرا آمریکا از

بعد اجتصاصی

منقهه

انتهام ترور

( لی ختتر)

ردار ل مانی

اجرا آمریکا از

بعد اجتصاصی

منقهه

انتهام ترور

( لی ختتر)

ردار ل مانی

اجرا آمریکا از

بعد اجتصاصی

منقهه

انتهام ترور

( لی ختتر)

ردار ل مانی

اجرا آمریکا تند ه

اجرا آمریکا از

بعد اجتصاصی

اصلی ترور ردار

منقهه

انتهام ترور

ل مانی

( لی ختتر)

ردار ل مانی

ل مانی اول

خت به آمریکا
مهابله با حضرر
آمریکا در منقهه در
پا خ به ترور ردار
ل مانی

ای منقهه قدرل نمیکند حضورر آمریکوا را

عدم مهدرل ت حضرر

در کشرررای منقهه؛ ملترای منقهه قدورل

آمریکا در منقهه از

نمیکنند ،دولتروای برجا وته از ملوتروا

ری ملترا و
دولترای مردمی

قدرل نمیکنند بدون تردید.
مصووربه پارلمووان عووراق رووم کووه پریووروز
تصریب شد مصربه بس ار جوربی بورد کوه
مصربه اجرا آمریکا از عراق برد.

تند ه اصولی او (آمریکوا) اجورا از منقهوه
ا ت.

تمج د مصربه
پارلمان عراق مدنیبر
اجرا آمریکا از
عراق

ملترای منقهه ب دار شدهاند ،ترانایی ایران
در مهاومت بلندمدت در برابر جداثوتروای
آمریکووا تووأث ر جوورد را در فضووای عموورمی
منقهوه و روح ووه ملووترووا گذاشووته ا ووت،
رنرشت منقهه ،نجات از لقه ا تکداری
آمریکووا و ررووایی فلسووق

از حاکم ووت

ب داری ملترای
منقهه و نجات یافت
منقهه از لقه
ا تکداری آمریکا

اجرا آمریکا از

بعد اجتصاصی

منقهه

انتهام ترور

( لی ختتر)

ردار ل مانی

ب گانگان صه رن ست ا ت.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مفاهيم /برچسبها

جمالت کليدی

زیرمقولهها

مقولهها

و لی ووختتوور عدووارت ا ووت از لدووه
نرمافزاری بر ر منه پرچ ا تکدار؛ ای

لی

خت به آمریکا ا ت که بایود زده بشورد،
بایستی جرانان انهالبی ما و نخدگان موؤم
ما با رمت ،ای ر منه ا تکداری را بشکنند
و ای

لی خت را به آمریکا بزننود ایو

یک؛ یکی رم اجرا آمریکا از منقهه ا ت

لده نرمافزاری بر
ا تکدار و اجرا
آمریکا از منقهه
لیرای ختتر
به دشم

کووه ای و رمووت ملووترووا و ا ووترووای

لده نرمافزاری +
اجرا آمریکا از
منقهه
( لی ختتر)

بعد اجتصاصی
انتهام ترور
ردار ل مانی

مهاومت را میطلدد که بایستی ایو کوار را
انجام بدرند؛ ای

لی خت ا ت.

اینها ( لی ،لی خت و لی وخت-
تر) ر از انتهام از قاتل ا ت؛ ای رایی کوه
گفتوو م مربوورط بووه مجموورع ا ووتکدار و

محفرظ و

آمریکا ت؛ قاتل ول مانی و آمور بوه قتول

حتمیبردن انتهام از

ل مانی باید انتهامشان را پوس بدرنود؛ آن
بهجای جردش محفرظ ا وت  ...روم آمور،
رم قاتل ،بدانند که در رر زمان ممک  ،رور

آمری و قاتل
ردار ل مانی در
اول

جرنخراری
( لی نهایی)

بعد اجتصاصی
انتهام ترور
ردار ل مانی

زمان ممک

وقت که ممک شدو ما دندال وقت ممکو
رست م و باید انتهامشان را پس بدرند.

نما عالو بر بعی عداما و مرهما ننتقا مرور ه یی سلیدانام بعی نصلا و نختصاصا نیو ننتقوا
رن مامان محت عنان سیاست قطعا ننتقا سخت نا گتنرا ندواه .برنسواس نیو سیاسوت م وم و
قطعا ده بعی نم ه اهت سرهنر سلیدانام ماسط ردیر معمم ننقالب نسالما و هر ونی مقطع مموانا
نعال هیم مامان گ ت ده نی سیاست و ار الیه نصلا هنره:
الیه نو سیاست ننتقا سختم ودله ماهیا سها پاسینرن ننقالب نسالما به پایگا آمرییایا
عی نالسی هر ماریخ  18ها ما  1398ماباهی .نی بخش ده به حاظ نددیت «سیلا نو یه» به ههد
باهم ضربهنا غیرقابل ،یرن به نب ت و آبروا آمرییا ونره نداه و باعوث نمبوی رفوت آبوروا نیو
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نشریه علمی آفاق امنیت

ههد مستییر هر مدا هنیا و باالخ

منطقه غرب آسیا هی ده به معییر ردیر معمم ننقالب نسالما

نم یا نهللداا م م بعی نم ه اهت سرهنر سلیدانا باه.
الیه هو نی سیاست وضار پرهار و میلیوانا موره منوارا مختلو

هنیوا بوا خ

نیورن هر

مرنسدات ب رگینهت و موییع پییر مط ر ه یی سلیدانا و هو ینا ددورن نیووا بواه .نیو مسوأ ه
عجی

و فرنماشنوینا نهمن ا باعث ونرهآمی «سیلا سخت» بر پییر و آبوروا ههود هوی دوه

وتا بهعنان یک یا نهلل ب رگم نوا گر نرنه عداما مره نیورن هر ودایوت نم ودلوه ماهویا
سها به پایگا آمرییا باه و به معییر ردیر معمم ننقالب نسالما ددی وضوار و هرخانسوت موره م
ساخت وقیقا ماهکداا سها برنا ودله به پایگا عی نالسی باه.
الیه سا ده م ممری الیه نی سیاست نستم «سیلا سختمور» رن بور روا نسوتییار و آمرییوا
ونره نداه و هامل هو مقا ه م م ماباهی؛ مقا ه نو غلیه نر نف نرا بر دیدنه پاچ نستییار نسوت و
مقا ه هو نی نخرنا آمرییا نم منطقه غرب آسیاست ده الممه آ بیینرا دروه بیووتر ملوتدواا
منطقه و ددیارا دده،انیه آ دا برنا ردایا نم هر سلطه نستییار و نیاها آ ماباهی.
هرن ایت الیه و ار نی سیاستم ننتقا نم آمری و عاملی ه اهت سورهنر سولیدانا هر نو وی
فرصت مدی نست .هرونقع بایوی گ وت دوه بحوث خوا خواندا نیووا هر دنوار سوایر نقوینمات
میربنایا و نساسا دمونا به قات خاه باقا نست و بهنمر مارسی نی الیهم «سویلا ن وایا» ننتقوا
مرور سرهنر ه یی سلیدانا ماباهی.
الیه اول
(سیلا نو یه)
الیه دوم
(سیلا سخت)

•ودله ماهیا سها پاسوینرن بوه پایگوا
آمرییایا عی نالسی هر عرنق
•وضووار میلیووانا مووره هر موووییع پییوور
مط ر ه یی سلیدانا هر نیرن و عرنق

الیه سوم

• غلیه نر نف نرا بر ددینه پاچ نستییار

(سیلا سختمر)

•نخرنا آمرییا نم منطقه غرب آسیا

الیه چهارم

• خا خاندا و ننتقا نم قاملی و آمری بوه

(سیلا ن ایا)

قتل ه یی سلیدانا و ددرندا نیوا

هیل  .5الیهبنیا سیاست قطعا ننتقا سخت میتنابر بیانات ردیر معمم ننقالب نسالما
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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 -4راهبردهای تحقق الیه اصلی سیاست انتقام سخت:
،یو  .4رندیرهداا محقا الیه نصلا سیاست ننتقا سخت (غلیه نر نف نرا +نخرنا آمرییا نم منطقه)
جمالت کليدی

مفاهيم /برچسبها

زیرمقولهها

مقولهها

عالجش (مهابله با ضربه دشم ) ای
ا ت که ما جردمان را قری کن م؛ قری

قریشدن کشرر

ازلحاظ نظامی ،قری ازلحاظ امن تی ،قری

عال و راه مهابله

ازلحاظ ا ی ،قری ازلحاظ اقتصادی،

با ضربه و دشمنی

از جهات مختلف جردمان را قری کن م

ا تکدار

راردرد قریشدن

بعد اجتصاصی

(ناظر به لده نرم-

انتهام ترور

افزاری)

ردار ل مانی

که دشم نتراند ضربه بزند.
ملت عزیز ایران باید رمّتشان ای باشد
که قری بشرند ،تنها راه پ ش پای ملت

قریشدن تنها راه

راردرد قریشدن

بعد اجتصاصی

پ ش پای ملت

(ناظر به لده نرم-

انتهام ترور

ایران

افزاری)

ردار ل مانی

ایران عدارت ا ت از قریشدن؛ باید
تالش کن م قری بشریم.
ما به حمداهلل دارای قدرت م و به ترف ق

قریشدن

الهی قریتر رم جرار م شد .الدته قدرت
فه قدرت نظامی ن ست  ...اقتصاد
کشرر باید قری شرد  ...جهش علمی و
فناوری باید ادامه پ دا کند؛ پشترانه رمه
ای را رم حضرر مردم عزیزمان در

رمهجانده در
عرصهرای مختلف
نظامی ،اقتصادی و
علمی به پشترانه

افزاری)

ردار ل مانی

کشرر تالش-

شان برای قریشدن کشرر و قریشدن

تالش مردم و

ملت باشد .با اتحاد ،با حضرر ،با صدر و
ا تهامت و با کار خت و پرر ز از
تندلی؛ ای اگر محهق شد ،به ترف ق الهی،
به فضل الهی ملت ایران در آینده
نهچندان دوری آنچنان جرارد شد که

مسئرل

برای

قریشدن با اتحاد،
صدر ،ا تهامت و
کار خت و دوری

دشمنان حتی جرأت تهدید رم پ دا
نکنند.
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(ناظر به لده نرم-

انتهام ترور

حضرر مردم

صحنه ا ت.
باید ملت ایران و مسئرل

راردرد قریشدن

بعد اجتصاصی
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از تندلی

راردرد قریشدن

بعد اجتصاصی

(ناظر به لده نرم-

انتهام ترور

افزاری)

ردار ل مانی

نشریه علمی آفاق امنیت

جمالت کليدی
کشرر و ملت عزیزمان

به مسئرل

مفاهيم /برچسبها
وظ فه رمگانی ملت

میجرارم ترص ه بکنم که عی کنند

و مسئرل

قری بشرند؛ باید قری بشرید؛ رم در

قریشدن در ابعاد

اقتصاد قری بشرید ،رم در علم قری

مختلف اقتصادی،

بشرید ،رم در فناوری باید قری بشرید،

علمی ،فناوری و

رم در دفاع نظامی باید قری بشرید.

نظامی

باید قری بشرید .تا قری نشرید دشم را

لزوم قریشدن

به شما طمم جرارند کرد ،به شما تعرّض

جمهرری ا المی

جرارند کرد ،تجاوز جرارند کرد  ...م

ایران برای ایجاد

جهت

جردم تا تران دارم و تا ترف ق ازطرف

بازدارندگی

پروردگار داشته باشم ،ای قض ه را دندال

حداکثری در مهابل

میکنم؛ مسئرل

رم مؤظفند دندال کنند.

دشمنان شما و ما میجرارند اقتصاد جرد
را با منابم کشرررای ما ،عزت جرد را
با ذلت ملترای ما و صدرنش نی جرد را
با تفرقه ما تأم

کنند ،میجرارند ما و

شما را به د ت جردمان نابرد کنند.

زیرمقولهها

مقولهها

راردرد قریشدن

بعد اجتصاصی

(ناظر به لده

انتهام ترور

نرمافزاری)

ردار ل مانی

راردرد قریشدن

بعد اجتصاصی

(ناظر به لده

انتهام ترور

نرمافزاری)

ردار ل مانی

دشم و ا تکدار
تفرقه م ان

راردرد رمکاریرای

کشرررای ا المی

جهان ا الم

عامل عزت و

(ناظر به اجرا

پ شتازی دشم

آمریکا)

بعد اجتصاصی
انتهام ترور
ردار ل مانی

دن ای ا الم باید صفحه جدیدی
بگشاید ،وجدانرای ب دار و دلرای
مؤم باید اعتمادبهنفس را در ملترا
ب دار کنند و رمه بدانند که تنها راه
نجات ملترا تدب ر و ا تهامت و

ب داری ملترای
مسلمان و نتر دن
از دشم

راردرد رمکاریرای
جهان ا الم
(ناظر به اجرا
آمریکا)

بعد اجتصاصی
انتهام ترور
ردار ل مانی

نتر دن از دشم ا ت.
رمت ملترا باید زمان ر دن به ای

لزوم رمکاری و

راردرد رمکاریرای

مهصرد (اجرا آمریکا از منقهه) را

وحدت تمامی

جهان ا الم

نزدیک کند .جهان ا الم باید عرامل

ملترای منقهه

(ناظر به اجرا

تفرقه را بزداید.

برای اجرا آمریکا

آمریکا)

بعد اجتصاصی
انتهام ترور
ردار ل مانی
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جمالت کليدی
وحدت علمای دی  ،راهحلرای ا المی
برای دک زندگی نری ا المی را

مفاهيم /برچسبها
وحدت علمای دی
عامل کشف دک
زندگی نری

کشف میکند.

ا المی

جدید را جرارد اجت.
رمارنگی ر انهرای ما (کشرررای
ا المی) فررنگ عمرمی را از ریشه
اصالح جرارد کرد.

ارتداط ن رورای مسلح ما جنگ و تجاوز

را از لقه کمپانیرای ارتگر ب رون
جرارد آورد.
رفتوآمدرا و فررای مردم ما،
رمزبانی ،رمدلی ،وحدت و دو تی به
ارمغان جرارد آورد.

(ناظر به اجرا

انتهام ترور

آمریکا)

ردار ل مانی

تأث ر رمکاری
دانشگاهرای

دانشگاری

کشرررای ا المی

(ناظر به اجرا

در ارتهای علم

آمریکا)

اصالح ریشهای

راردرد رمارنگیرای

فررنگ عمرمی

ر انهای

ازطریق رمارنگی

(ناظر به اجرا

ر انهای

آمریکا)

دورشدن منقهه از
جنگ با ارتداط

را از رمه منقهه دور جرارد کرد.

ارتداط بازاررای ما ،اقتصاد کشرررایمان

راردرد وحدت علما

بعد اجتصاصی

راردرد رمکاریرای

رمکاری دانشگاهرای ما علم و فناوری
را ارتها بخش ده و زیربنارای تمدن

زیرمقولهها

مقولهها

ن رورای مسلح

راردرد رمکاریرای
نظامی
(ناظر به اجرا
آمریکا)

رراشدن اقتصاد

راردرد رمکاریرای

کشرررای ا المی

اقتصادی

با ارتداط م ان بازار

(ناظر به اجرا

آنرا

آمریکا)

ایجاد وحدت و

راردرد گردشگری و

رمدلی ازطریق

فررای مردمی

گردشگری م ان

(ناظر به اجرا

ملترای مسلمان

آمریکا)

بعد اجتصاصی
انتهام ترور
ردار ل مانی
بعد اجتصاصی
انتهام ترور
ردار ل مانی
بعد اجتصاصی
انتهام ترور
ردار ل مانی
بعد اجتصاصی
انتهام ترور
ردار ل مانی
بعد اجتصاصی
انتهام ترور
ردار ل مانی

ددا گانه ده هیی هی هر الیهبنیا سیاست قطعا ننتقا سختم م ممری الیه مرباط بوه الیوه
سا باه ده هربرگیرنی هو مقا ه نصلا غلیه نر نف نرا بر نستییار و نخرنا آمرییا نم منطقه نست.
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نما  ،ت محقا نی مانره نیام به رندیرهدایا نست ده میتنابر بیانات ردیر معموم ننقوالب نسوالما
نستخرنا گرهیی نست.
 ،ت محقا غلیه نر نف نرا بر دیدنه نستییار رندیره نصلا «قااهی » ،د ارا نسالما نیرن
هر نبعاه مختل

نمامام نقتصاهام سیاسام علدا و فناورا و  ...نست و الممه نی قااهی موالش

و وضار م ثر و دده،انیه مسیا ی و مره ماباهیم نی قااهی نهمن ا باعث غلیه نر نفو نرا بور
ههد ماهاه ده سی

نیجاه یک بامهنرنیگا نصلا و دده،انیه هر برنبر ،ی ه نستییار نیو موا-

گرهه .دم ونی رندیره نصلا ده برنا محقا نخرنا آمرییا نم منطقوه قابول نسوتخرنا هوی نسوتم
بحث وویت و ددیاراداا  ،ا نسال ماباهی .نی رندیره نصلا خاه هش رندیره فرعا هنره
ده محقا آ دا بهمعناا م یاهی بستر نخرنا دده،انیه آمرییا نم منطقه غورب آسویا مواباهوی .بوا
رندیره وویت علداا هی ما مان ممینه دو

سیک منیگا نای نسالما رن ننتمار هنهت ددوا

وی ا ده ماماننی بهعنان گ تدا هیگراِ سویک منویگا ییورن همادرنسوا آ رن هووار ووا ش
،یا دره و هرن ایت به پایی بیوی .رندیره ددیاراداا علدا و هننوگادا نیو باعوث نرمقواا
علم و فناورا و ساخت میربناداا مدی نای نسالما ماگرهه .رندیوره ددوادنگادواا رسوانهنا
سی

نصال ریووهنا فردنوگ عدواما مواگورهه و رندیوره ددیوارا و نرمیواط نیرودواا مسول

دوارداا نسوالما دوم باعوث نیجواه صول و هورا منطقوه نسوترنمژیک غورب آسویا نم ،نوگ و
هرگیرا ماگرهه .رداهی بامنر و نقتصاه دوارداا نسالما نم سیطر نستییار نی هر گرو رندیره
ددیاراداا نقتصاها بی نی دواردا ماباهی و هرن ایت با رندیره گرههگرا و رفتوآمیداا
مرهما میا دوارداا نسالما ما مان ننتمار نیجاه وویتم ددی ا و هوسوتا میوا مرهموا نیو
دواردا رن هنهت.
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راهبردهای تحقق سیاست انتقام سخت

همکاریهای جهان اسالم

وویت علداء

ددیاراداا
هننوگادا

ددادنگاداا
رسانه نا

ددیاراداا
نماما

قویشدن

ددیاراداا
نقتصاها

س رداا
مرهما

هر مداما نبعاه
نقتصاها
نمامام علدام
فناورا و ...

هیل  .6رندیرهداا نصلا و فرعا محقا سیاست ننتقا سخت میتنابر بیانات ردیر معمم ننقالب نسالما

بحث و نتیجهگیری
منطقه غرب آسیا نم منارا رندیرها  ،ا نست ده با هنهت م هدواا مختلو

ژئواپلیتییام

سیاسام نقتصاهام فردنگا و هینا نم هیربام ماره ما،ه و ردوع قویرتدواا مختلو

قورنر هنهوته

نست .با پایا یافت هور ،نگ سره و فروپاها بلاک هرق به ردیورا هواروا سوابام هور نموا
مک قطیا و دژمانا  ،انا آمرییا آغام هی و منطقه غرب آسیا دداننوی سوایر نقواط  ،وا محوت
سلطه آمرییا قرنر گرفت .ن یته نی وضارِ باوا و ورن هون ونیننا نینهته و با پیروما ننقوالب
نسالما ده به حاظ میانا و نگا داا نییئا اژییا نختالفات هیییا با مدی غرب به سوردرهگا
آمرییا هنهتم وضار آمرییا هر نی منطقه بوا ووا شدواا ،ویا مان،وه هوی .آمرییوا هر دنوار
نمهستهنه م ممری متحی خاه هر منطقه هادی هیلگیرا ،نیشداا نسالما و آمنهاخاندانه
متأثر نم نی ننقالب فرنملا باه ده عنصر نستییارستی ا نم هن داا م م گ تدوانا آ دوا محسواب
ماهاه.
مقابل میا نیرن و آمرییا ده بعی نم ویردوا سا  2001آمرییا به منطقه ،یامر نم گتهته
هی باهم با مرور ه یی سلیدانا ونره مروله ،ییی و پیچیی نا هی و سیاست رسدا ا.ن.نیورن دوه
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ماسط ردیر معموم ننقوالب نسوالما رور و نعوال گرهیویم سیاسوت قطعوا «ننتقوا سوخت» بواه؛
نسترنمژا ده و ار الیه نصلا هنره :مرولوه اول دوه بوا ودلوه ماهویا سوها پاسوینر بوه پایگوا
آمرییایا عی نالسی هر عرنق آغام هیم الیه نو یا به معییر ردیر ننقالب سیلا نو یه باه؛ الیوه دوم

وضار میلیانا و باهیا مره هر ب رگینهت و موییع پییر مط ر ه یی سلیدانا و هو ینا ددورن
نیوا هر دوارداا مختل

با خ

نیرن باه ده سیلا سختا رن به پییر و ویثیت آمرییوا ونره

نداه؛ الیه سوم نی ننتقا ده هر ونقع نصلامری الیه نی سیاسوت نسوت هر هو بخوش قابول ذدور
نست :ییا غلیه نر نف نرا بر ددینوه پاهوا ا نسوتییار و هیگورا نخورنا آمرییوا نم منطقوه غورب
آسیاست و هرن ایت الیه چهارم ده خا خاندا و ننتقا نم قاملی و آمری ه اهت سرهنر سلیدانا
ماباهی.
غلیه نر نف نرا بر نستییار و نخرنا آمرییا نم منطقه ،یامری الیه نی سیاست مواباهوی دوه
ذیل هو رندیره نصلا و هش رندیره فرعا قابلیت محقا هنره .رندیره نصلا محقا غلیه نور نفو نرا
قااهی هر نبعاه مختل

ما باهی و رندیره نصلا برنا نخرنا آمرییوا نم منطقوه ددیوارا  ،وا

نسال و نممیا برهنهت عانمل م رقه نست ده ذیل نی رندیره نصلام هش رندیره فرعا رن مامان
نوصا نداه :وویت علداا هی م ددیارا هننوگا دام ددادنگا رسانهدام نرمیاط نیرودواا مسول م
ددیاراداا نقتصاها و هرن ایت س ردا و رفتوآمیداا مرهما.
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ا ت ،ال  ،2شماره  ،7زمستان  ،1392ص .69-92
جل لی ،رضا ( ،)1381برر ی کتای :ا ترای آمریکا در جاورم انه ،فصلنامه مقالعات راردردی ،شمارهرای  17و  ،18پوای ز
و زمستان  ،1381ص .936-946
دارا ،جل ل؛ حامی کلرافق ،ولیاهلل ( ،)1392ایرانررا ی ،ابزار رهمرنیطلدی آمریکا در جاورم انه ،فصلناموه رر افوت انهوالی
ا المی ،شماره  ،24پای ز  ،1392ص .61-82
رش دی ،مهناز ( ،)1399امکان نجی طرح دعرا در محاکم قضایی ب المللی و داجلوی در مرضورع تورور وردار ول مانی و
رمراران» ،فصلنامه مجله حهرقی دادگستری ،دوره  ،84شماره  ،111پای ز  ،1399ص .107-127
رردار ،احمد ( ،) 1399نهش انهالی ا المی در افرل آمریکا ،نشست علمی مؤ سه فترح اندیشه ،انتشار در جدرگوزاری حورزه
( ،1399/08/08 ،)hawzahnews.comکد جدر.925379 :
دامامی ،کاووس ( ،)1387پهورش در علرم ا ی ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق(عل هالسالم).
شف عیعربی ،م رعلی ( ،) 1387ارم ت منقهه جاورم انه و برر ی اجمالی طرح جاورم انه بزرگ ،فصلنامه فضوای جغراف وایی،
شماره  ،23پای ز  ،1387ص .83-114
ش ری ،طهمررم؛ عظ می ،ندا ( ،)1391برر ی مهایسهای تحل ول محتورای ک فوی و روش ررمنرت وک ،فصولناموه مقالعوات
جامعهشناجتی ،ال چهارم ،شماره  ،15تابستان  ،1391ص .79-99
طداطدایی ،دمحمد؛ فی ،یر ف ( ،) 1391ا تراتهی کالن آمریکا در جاورم انه :م دانی برای تعامل قدرت خت و قودرت
نرم ،فصلنامه مقالعات رواب ب الملل ،شماره  ،19پای ز  ،1391ص .141-174
عدا ی (اشلهی) ،مج د؛ طارری ،طارر ( ،) 1398راردرد مرازنه فرا احلی آمریکوا در جاورم انوه و پ امودرای آن بورای ایوران،
فصلنامه رواب جارجی ،شماره  ،41بهار  ،1398ص .5-35
قامت ،جعفر ( ،)1388جایگاه جاورم انه در اندیشهرای ژئرپل ت ک ،نشریه دانشنامه ،شماره  ،5بهار  ،1388ص .91-100
کرری ،الورنس ( ،)2004جایگاه جل ج فارس در راردرد امن ت ملی آمریکا ،ترجمه عسگر قهرمانپرر ،مجمرعه مهاالت آمریکا
و جاورم انه؛ راردردرا و چالشرا ،به ارتمام المرضا جسروی ( ،)1387تهران :پهورشکده مقالعات راردردی ،ص -182
.165
کرشکی ،محمدصادق؛ م رحس نی ،فرشته ( ،)1400الیهبندی اجرا آمریکا از جلو ج فوارس» ،فصولناموه مقالعوات راردوردی
آمریکا ،ال اول ،شماره  ،2تابستان  ،1400ص .149-164
منرچهری ،عداس و رمکاران ( ،)1393رر افت و روش در علرم ا ی ،تهران :انتشارات مت.
مؤمنیراد ،اکدر و رمکاران ( ،)1392تحل ل محترای ک فی در آی

پهورش :مار ت ،مراحل و اعتدار نتایج» ،فصولناموه انودازه-

گ ری ترب تی ،ال چهارم ،شماره  ،14زمستان  ،1392ص .187-222
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تبیین سیاست «انتقام سخت» براساس دیدگاههای رهبر معظم انقالب اسالمی
نجفی ار ،رحمان ( ،)1399الزامات راردردی جرو ایاالت متحده آمریکا از منقهوه وری آ و ا» ،مجمرعوه مهواالت اولو
رمایش ب المللی افرل آمریکا ،آبان  ،1399تهوران :دب رجانوه مجموم تشوخ م مصولحت نظوام و دانشوگاه جوامم اموام
حس (عل هالسالم).
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