
 

 

محور سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم ای با اندیشة امتمنطقه -حکمرانی دفاعی

 های ژئوپلیتکی غرب آسیاسلیمانی در بحران

 1درچهمحسن عابدی

 

 چكيده
های هی و جهانی و در حوزاهای مختلف محلی، ملی، منطقهدر دنیای کنونی حکمرانی در مقیاس

در  شود. حکمرانیمختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نظامی و انتظامی انجام می

ر دهای مختلف دفاعی و امنیتی قابل تقسیم است. حکمرانی دفاعی حوزة نظامی خود به بخش

نطقة غرب ژئوپلیتیکی در م هایگیری بحرانای، موضوعی است که پس از شکلمقیاس منطقه

از خود  ای براساس منافع خود سعی داشتند در اين منطقةای و فرامنطقهآسیا، بازيگران منطقه

ژيم ای همچون عربستان، ترکیه، ربروز و ظهور دهند. در اين میان اتحاد بازيگران منطقه

االت اي ای غربی به سرکردگیصهیونیستی و برخی ديگر از کشورهای عربی با بازيگران فرامنطقه

ت تکفیری سبب ايجاد تحوال -های تروريستیمتحدة آمريکا بر سر تشکیل و حمايت از گروهك

ی باری در اين منطقه شده است. اين مقاله ضمن پرداختن به رويکرد جمهوری اسالمخشونت

های ژئوپلیتیکی غرب ايران به فرماندهی سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی در قبال بحران

ای اش در مقیاس منطقهساز وی در حکمرانی دفاعیمحور و امتبه بررسی انديشة وحدتآسیا 

ای حاج قاسم منطقه -پردازد. هدف تحقیق اين است که اساساً رويکرد حکمرانی دفاعیمی

ردآوری ژئوپلیتکی در منطقه غرب چه بوده است. در همین راستا با گ سلیمانی در قبال بحران

ها و تحلیلی به تجزيه و تحلیل داده -برداری به روش توصیفیای با فیشاطالعات کتابخانه

يج اين های موجود در منطقه پرداخته شده است. نتااطالعات موجود در زمینه تحوالت و بحران

عنوان سیاست دينی دهد ايشان با تکیه بر رويکرد امام و امت، امت اسالم را بهتحقیق نشان می

مین اساس هکمرانی دفاعی خود را در منطقه بر اين رويکرد ابتنا کرد و بر محور قرار داده و ح

 دست آورد.های شگرفی را بهجبهة مقاومت تشکیل شد و پیروزی
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 مقدمه -1

کرد حکومت يا دولت و مديريت امور همگانی و فعالیت احزاب سیاسی و تدابیری سیاست به معنی کار

ها و اصولی مورد بررسی که حکومت به منظور اداره امور کشور اتّخاذ کند، همواره بر اساس سلسله ديدگاه

توان مجموعه آن را انديشه سیاسی نامید، چنان که بر بنیادهای فلسفی اين گیرد که میقرار می

(. از ديدگاه مجتهدزاده، 32: 1393شود )عمیدزنجانی، های اصولی نیز فلسفه سیاسی گفته میگاهديد

و به کار گرفتن تدبیر در کار کشوردارری يا در مديريت سیاسی اجتماع است. « تدبیر»سیاست به معنی 

سیاست يعنی:  (. درباره مفهوم سیاست، دو ديدگاه وجود دارد: نخست آن که21 -22: 1392)مجتهدزاده، 

ها و يا زير پا گذاشتن هرگونه ها، قتل انسانها، هتك عفتپیمانبازی، نقضکاری، نیرنگزورگويی، فريب

يابی ای برای دست( و استخدام هر وسیله264: 1344آيور، اصول بشری، عقايد مذهبی، اخالق انسانی )مك

؛ «ره» ( در ديدگاهی ديگر که امام خمینی23: 1370های ناپاک، نامشروع و نامقدس )ابوالحمد، به هدف

در دوره معاصر، در صدر ارائه دهندگان آن قرار دارد، سیاست را به سیاست انبیاء و اولیای الهی و غیر از 

اصالح امور دين »( در اين ديدگاه، سیاست يعنی: 159 -160: 1397کند )امام خمینی، آن، تقسیم می

(. به ديگر سخن، با کنار هم نهادن مفهوم انديشه و معنای سیاست 16: 1393)شیرودی، « و دنیای مردم

های مرتبط با قدرت و توان انديشه سیاسی را يك نظام فکری منسجم دانست که حول محور پديدهمی

طور ای از باورهای سیاسی تلقی کرد که بهتوان آن را مجموعهيابد، يا میسعادت و مانند آن سامان می

گیرند، به و اداره امور جامعه ارتباط دارد. اين باورها در يك نظام و منظومه قرار می مستقیم به دولت

برند. برخی نیز، انديشه سیاسی را تراوشات فکری سر میخورند و در هماهنگی با هم، بههمديگر پیوند می

رت و سعادت شود مسائلی که در اطراف و در ارتباط با قدبشر دانسته که به مسائل سیاسی معطوف می

(. متناسب با انديشه سیاسی و ايدئولوژی سیاسی، نوع نظام سیاسی و 43: 1373جريان دارند )بلوم، 

توزيع قدرت در هر کشوری مبتنی بر باورهای ايدئولوژيکی و ملی آن جامعه بنا نهاده شده است، بر اين 

تناسب با نظام سیاسی حاکم بر اساس ابتنا الگوی حکمرانی يا حکمروائی و توزيع قدرت در هر کشوری م

تواند از يك انديشه، ايدئولوژی و قواعد صحیح و آن کشور است. هر چند اصول کلی حاکم بر آن می

« هريتیج»از سوی ديگر، در فرهنگ لغت آمريکايی (. 2: 1398)زارعی و همکاران، درست سرچشمه بگیرد 

معنا شده است. در فرهنگ « حکمراندن؛ دولتفعالیت، شیوه عمل يا قدرت »به عنوان « حکمرانی»واژه 

های فعالیت يا روش حکمراندن، اعمال کنترل يا قدرت بر فعالیت»لغت انگلیسی آکسفورد، حکمرانی 

المللی علوم اجتماعی نه المعارف بینتعريف شده است. در دايره« زيردستان؛ نظامی از قوانین و مقررات

ای درج نشده است )میدری و رد بلکه در نمايه آن نیز چنین واژهوجود ندا« حکمرانی»تنها تعريف واژه 

اعمال »های بانك جهانی درباره آفريقا، حکمرانی به صورت (. در يکی از گزارش193: 1383خیرخواهان، 

(. همچنین World Bank, 1989: 60معنا شده است )« قدرت سیاسی به منظور اداره امور يك ملت

به عنوان روشی که بر اساس آن قدرت بر مديريت اقتصادی يك کشور و منابع  حکمرانی را»بانك جهانی 

کند، در حالی که بوئینگر حکمرانی را به تعريف می« شوداجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می
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(. حکمرانی در لغت به معنای اداره Lateef, 1992: 295کند )تعريف می« دولت مطلوب جامعه»عنوان 

شود )میدری و خیرخواهان، کنندگان اطالق میامور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت و تنظیم

(. امروزه حکمرانی مفهومی است که در جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی، 258 -259: 1383

شوند بنابراين با شناسی سیاسی، امور دولتی و به ويژه مديريت توسعه مطرح و به کار گرفته میجامعه

به دلیل تغییرات مستمر جوامع و ارتباط  جه به موضوعیت يافتن اين مفهوم و ضرورت توجه به آنتو

سازی آن اهمیتی قابل توجه دارد )زارعی، کارگیری و متولیان جاریها با يکديگر، تعیین سطوح بهآن

های گوناگون حوزهرغم اين که حکمرانی در عبارت ديگر، علی(. به37: 1380ثانی، ؛ شريفیان259: 1398

امنیتی، نظامی و انتظامی جاری و ساری است، در  -اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی

رتبه مدنظر قرار های جغرافیايی مختلف نیز مبنای عملکرد مديران و فرماندهان میانی و عالیمقیاس

مديران، بلکه بیشتر در میان  گیرد. در عرصة امور نظامی و انتظامی واژة حکمرانی نه فقط در بینمی

های عملی میدان نبرد با نفوذ و تأثیرگذاری شگرف کند. فرماندهان در صحنهفرماندهان مصداق پیدا می

مداران و زيردستان خود منشأ اثر شوند همین عامل نفوذ و توانند در تفکر و سیاست، سیاستخود می

های نبرد و تواند فرماندهان را پیروز میدانیرهبری در دل، قلب، فکر و جان رزمندگان است که م

کارزارهای عملیاتی گرداند. سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی نیز با همین خصوصیات اخالقی نظیر 

ها کارگیری تمامی ظرفیتحُسن خلق، صبر، اخالص، شجاعت، گوش شنوای مشکالت رزمندگان، تدبیر، به

ای در حوزة امور دفاعی به نماد و سنبل بارز حکمران منطقه های توانمند در عرصة حکمرانیو انسان

 نظامی تبديل گرديد.

 

 مباني نظری مفاهيم و  -2

 امت و حدود و ثغور آن: .أ

« قصد، يقصُد»هم وزن « ام، يؤمّ»صرفاً مفهومی عقیدتی است که از ريشة « امت»از لحاظ لغوی، مفهوم  

اُمّ بر مادر نیز بدان جهت است که کودک در زمینه  (. اطالق86: 1ق، ج1404اصفهانی، باشد )راغبمی

، حالت زايندگی که در «اُمّ»کند. در واژة های خود يا به جهت احساس آرامش، او را قصد مینیازمندی

وجود دارد نیست؛ بلکه مقصد و مقصود بودن و ملجأ بودنمادر، نسبت به فرزند مطرح است. « والده»واژة 

گردد که هدف و مقصد واحدی آنان را گرد هم ها اطالق میای از انسانمجموعه ، به«امت»بر اين اساس، 

کان الناس امه »(. عالمه در تفسیر المیزان در ذيل آية 172: 4ق، ج1394جمع نموده باشد )طباطبايی، 

 اصل اين کلمه از اُم به فتح همزه به» دهد: با اشاره به معنای مختلف امت اين گونه شرح می« واحده

شود که دارای شود، بلکه به جمعیتی گفته میمعنای قصد است و لذا به گروهی از مردمان گفته نمی

قصد واحدی بوده و به واسطة آن با يکديگر مربوط و متحد شده باشند و به همین مناسبت بر يك فرد 

رانی بر بشر گذشته کند که دوشود. در هر حال ظاهر آيه داللت بر اين مسانسان و ساير معانی اطالق می
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کردند نه در امور زندگی با يکديگر که افراد با يکديگر متحد و متفق بودند و ساده و بی سروصدا زندگی می

گرايانه به گروهی از نزاع و جنگی داشتند و نه در امور دينی و در هر صورت، واژة امت در تفسیری قانون

، سورة 1350اند )طباطبايی، ی با يکديگر متحد شدهمردم اشاره دارد که به وسیلة عقیده و عمل مذهب

رود. از نظر برخی از متفکرين اسالمی واژة امت در معنايی نزديك به ملت )شعب( نیز به کار می (.1مومن/

طبعاً در اين کاربرد مقصور از امت گروه بزرگی از مردم است که دارای زبان يکسان با دين واحد و يا 

برای تشکیل جامعه »(. قاضی معتقد است: 103: 1379انی هستند )ابراهیمی، سرزمین جغرافیايی يکس

جای متشکل سیاسی، امروزه دست کم سه عامل ملت، سرزمین و قدرت سیاسی واجب است. در اسالم به

مفهوم ملت که بر اشتراکات نژادی، تاريخی، فرهنگی و روانی استوار است، نظرية امت وجود دارد که 

ها، مرزهای جغرافیايی رف دارد و از اين جهت از معنای ملت متمايز است. مرز بین امتجنبة عقیدتی ص

صلی اهلل علی و آله » و طبیعی نیست، بلکه مرز عقیدة دينی است. هر کس به يگانگی اهلل و نبوت محمد

شود. اعتقاد داشته و بر شريعت قرآن و سنت گردن نهد، جزء اعضای امت اسالمی محسوب می «و سلم

)قاضی، « طايفه، زبان، رنگ پوست و امثال اين گونه عوارض، در آن اثری نیستاز عناصر نژاد، قبیله، 

امت يعنی وجود جمعی مردم، »نويسد: (. زارعی به نقل از آيت اهلل صدر در تعريف امت می140: 1379

ها ای از افکار و آرماننه اين يا آن فرد ... يعنی گروهی که بین افرادش روابط و پیوندها براساس مجموعه

سازد. و مبانی وجود دارد و اين پیوندهای مشترک آنها را در برخی از نیروها و استعدادها به هم مربوط می

(. يکی از مفاهیم اساسی و 155: 1392)زارعی، « ای است که قرآن تعبیر به امت کرده استاين جامعه

ها و موضوع قلمرو خاص ملت دهد،مهمی که نظرية امت را از ملت جدا و در تقابل با يکديگر قرار می

المللی متعدد امت در جهان اسالم است. مفهومی که برای تشريح و قلمرو عام و واحد و فاقد مرزهای بین

شود و جهان اسالم را يك وطن اعتقادی کار برده میهای جهان اسالم بهتحلیل قلمرو کشورها و سرزمین

نويسد: امت اسالمی( است. زارعی به نقل از زنجانی میشناسد، مفهوم داراالسالم )قلمرو و ايمانی می

ها احکام اسالم جاری و نافذ باشد. شهید اول دربارة شود که در آنهايی گفته میداراالسالم به سرزمین»

منظور از داراالسالم سرزمینی است که در آن احکام اسالم جاری و نافذ باشد و در »نويسد: داراالسالم می

کند، مگر اينکه تحت پیمان دولت اسالمی باشد. و دارالکفر سرزمینی کافری زندگی نمیآن مکان هیچ 

است که احکام کفار در آن حاکم و نافذ باشد و هیچ مسلمانی در آن اقامت ندارد، مگر اينکه پیمان آشتی 

داراالسالم  و صلح با کفار بسته باشد. به هر حال نظريه امت در جهان اسالم در بسیاری موارد مبتنی بر

: 1392)زارعی، « و بر سرزمینی با جمعیت مسلمانان بیشتر نسبت به جمعیت غیرمسلمان آن بستگی دارد

مفهومی نوين است که در گسترة شايان توجهی برجای مفهوم « ملت»(. با توجه به اين حقیقت که 172

 همخوانی و هماهنگی نشسته است، جای دقت دارد که مفهوم جديد با مفهوم امت دقیقاً « امت»کهن 

وابسته به سرزمینی مشخص است، يعنی « ملت»دارد. از دو جنبه با مفهوم امت تفاوت دارد: نخست اينکه 

ای است پديده« امت»مفهومی فرامرزی است. دوم اينکه « امت»دارد؛ حال آنکه « درون مرزی»مفهومی 

دارد. فراتر، در حالی که « فرامرزی»ای هناشی از جمع آمدن مردمان بر گرد يك باور دينی ويژه که جنب
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ای حاصل پیوند چند عامل فرهنگی و محیطی )دين( است، ملت پديده -امت ناشی از يك عامل فرهنگی

 (.69: 1392زاده، محیطی است )مجتهد

 

 : 2و حاكميت 1حكومت .ب

تور است. به مفهوم امر، فرمان و دس« حُکم»حکومت واژه عربی در زبان فارسی است که ريشه آن 

روايی و داوری بر اين پايه، حکومت در حالت مصدری به مفهوم حکم دادن، فرمان دادن، فرمان

(. حکومت 1389روايی، پادشاهی و داوری است )عمید، کردن است و در حالت اسمی به معنای فرمان

الهی، اساسی،  ای است که اعتبار و مشروعیّت آن بر مبنای رأی مردم و قوانیندستگاه سازمان يافته

(. در فرهنگ فارسی معین 183: 1390حقوقی، مدنی، عرفی و سنّتی جوامع متّکی است )تهامی،

فرمان دادن، امر کردن، فرمانروايی کردن، سلطنت کردن، »حکومت اين طور تعريف شده است: 

(. حکومت بعد عمودی ساختار 416: 1387)معین، « پادشاهی کردن، داوری کردن، قضاوت کردن

سیاسی تشکیالتی قانونی است که بر بنیاد رضايت عمومی مردم در يك گروه انسانی مشخص پای 

شود. به گفته ديگر، سرزمین سیاسی )کشور( چهره افقی آن شمرده می« سرزمین»گیرد که می

(. هر چند 33: 1392شود )مجتهدزاده، گاه فیزيکی است که بُعد عموديش حکومت خوانده میجلوه

اند که حکومت و دولت دو کلمه مترادف هستند، اکثريت ز نويسندگان چنین اظهار داشتهتعدادی ا

نظر چنین عقیده دارند که حکومت يك وسیله و ابزار ضروری دولت است و يا حکومت افراد صاحب

طور عادی از سه قسمت يعنی قوه مجريه، قوه مقننه و قوه توان سازمانی از دولت نامید که بهرا می

(. انواع گوناگونی از شکل 43: 1391ئیه به اضافه تشکیالت اداری تشکیل شده است )قالیباف، قضا

طور که لیکاک گفته است برای به وجود آمدن حکومت: و ساختار حکومت وجود دارد، اما همان

های استبدادی يا ستمگری حکومت با فراهم صرف وجود اطاعت از نیروی برتر کافی است. شکل»

آورد که اگر اقتدار حکومت از رضايت شرايط، همان وضعیت سیاسی را به وجود می کردن اين

حکومت از ديدگاه ساختار سیاسی بر دو گونه  (.Leacock, 1924: 14)« عمومی برآمده باشد

خودی بودن آن هماهنگی دارد است: حکومت پادشاهی که با نظريه پاندز در زمینه خودبه

(Pounds & Ball, 1964: 24- 40و قديمی )اش را در تر است و بی گمان بايد ريشه اصلی

تاريخ باستان ايران جستجو کرد و حکومت جمهوری که با نظريه راتزل در زمینه اندامی بودن 

( و ريشه اصلی آن را بايد در تاريخ روم باستان جستجو کرد. Ratzel, 1969حکومت برابر است )

جزيره عرب که های شبهاست، همانند بیشتر پادشاهیهای پادشاهی يا سنتی و مطلقه حکومت

گیرنده اصلی و نهايی است يا مشروطه و دموکراتیك، همانند بیشتر پادشاه در آن حاکم و تصمیم

                                                           
1 state 
2 Sovereignty 
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های اروپا که پادشاه در آن نقشی سمبولیك دارد و حکومت و حاکمیت در آن متلق به پادشاهی

های منتخب که جلوه تشکیالتی حکومت است به دولتمردم است و اراده مردم برای اداره سرزمین 

پادشاهی است. « وراثت»شود. با اين حال، اصل تداوم و مشروعیت در هر دو گونه، اصل منتقل می

جمهوريت »يا « حاکمیت جمعی»از سوی ديگر، حکومت جمهوری که بر اساس انگیزه اصلی 

( انتخاب شده از سوی سنا در روم گیرد، در حکومت فرماندهان )سزارجامعه شکل می« سیاسی

باستان ريشه دارد. شايان توجه است که روم باستان پس از تبديل نظام پادشاهی خود به نظام 

المنافع ايران باستان، به نظام امپراتوری تبديل انتخابی ياد شده، جمهوريت را، در اقتباس از مشترک

از واژه التینی « حاکمیت»اژه (. از سوی ديگر، و115 -117: 1392کرد )مجتهدزاده، 

«Superanus» شود (. می190: 1388اللهی، ، گرفته شده است )رحمت«برتر است»، به معنای

« حاکمیت»واژه در علم اقتصاد سیاسی دارد دانش« ارزش»واژه گفت که آن معنا و مفهومی که دانش

نی از آن در ذهن بوده است در علم سیاست دارد و همیشه نوعی قدرت يا اقتدار حکومتی يا قانو

گذار و اجراکننده قانون (. به عبارت ديگر حاکمیت قدرتِ عالی دولت و قانون153: 1384)عالم، 

(. يکی از شرايط احراز حاکمیّت ملی، آن 128: 1391است و باالتر از آن قدرتی نیست )آشوری، 

ته باشد؛ به نحوی که نظارت است که حکومت توانايی اعمال قدرت مشروع را در سراسر قلمرو داش

بر تمامی امور صورت گیرد و ضمانت اجرايی الزم نیز برای دستورها، قوانین و احکام فراهم شود؛ به 

های قانونی گیری از روشعبارت ديگر حکومتی که نتواند ثبات، امنیت و نظم عمومی را با بهره

عهدها و احکام صادره فراهم سازد، در حقیقت بینی شده بر قرار کند و ابزار الزم را برای اجرای تپیش

فاقد قدرت مؤثر است. استمرار چنین وضعی، اضمحالل حکومت را در پی خواهد داشت، هر چند 

هیئت حاکمه ان از طريق قانونی به قدرت رسیده باشند. چنین حکومتی در اثر عدم توانايی برای 

(. در 190: 1390ه خواهد شد )تهامی، رفع نیازها و مشکالت جامعه با بحران مشروعیّت مواج

شود در مورد دو گروه اصلی از باورهای های گوناگون مربوط به حاکمیت، میمجموع، از میان نظريه

های حاکمیت مردم ( نظريه2های حاکمیت الهی؛ ( نظريه1مربوط به ريشه حاکمیت بحث کرد: 

 (.110: 1395پويا، نیا و شمس)توکلی

 : 1حكمراني .ج

حاکم، والی، فرمانروا، »فارسی معین در تعريف حکمران و حکمفرما واژگان متردافی نظیر فرهنگ 

(. حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است 416: 1387را آورده است )معین، « حکمران

(. حکمرانی در Johnson, 1997:9شود )کنندگان اطالق میو به رابطه میان شهروندان و حکومت

شناس و همکاران، ه معنای حکومت، فرمانروايی، راهبری و حکمرانی تعريف شده است )حقلغت ب

بیان « حکمرانی»و برخی « حکمروايی»(. معادل اصطالح گاورننس را در زبان فارسی 689: 1379

                                                           
1 Governance 
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حکم روا »و يا « حکم روا کردن»رسد که مفهوم حکمروايی در زبان فارسی اند. به نظر میکرده

کیم و (. زارعی به نقل از مك102: 1392است )ويسی، « حکم راندن»عنای حکمرانی، و م« داشتن

حکمرانی به روابط بین دولت و جامعه مدنی، حکمرانان و حکمرانی شوندگان، »نويسد: همکارانش می

و تعريف بانك جهانی از حکمرانی را چنین بیان « شودحکومت و حکومت شوندگان مربوط می

«. شودها و نهادهايی که از طريق آن تصمیمات اتخاذ و اقتدار در يك کشور اعمال میفرآيند»کند: می

اعمال اقتدار اقتصادی، سیاسی و »آورد: گونه میهمچنین تعريف برنامه عمران سازمان ملل را اين

ها، فرآيندها و اجرايی به منظور اداره امور يك جامعه در تمام سطوح حکمرانی شامل مکانیسم

کنند، با شان را منسجم و مشخص میها منافعايی است که از طريق آن شهروندان و گروهنهاده

و در جايی ديگر، تعريفی ديگر « کنندشان را حل و فصل میشوند و اختالفاتشان آشنا میوظايف

حکمرانی اعمال اقتدار اداری، اقتصادی، سیاسی در »کند: از همین سازمان اين چنین بیان می

گیرد مديريت امور کشور در تمام سطوح بوده و ساز و کارها، فرآيندها و مؤسساتی را در بر می راستای

های جامعه منافع خود را به هم پیوند زده، حقوق خود را پیگیری، ها شهروندان و گروهطريق آن

را نیز اين المللی پول تعريف صندوق بین«. تعهدات خود را ادا و اختالفات خود را حل و فصل نمايند

های اقتصادی لمللی پول، حکمرانی منحصر به جنبهابا توجه به اهداف صندوق بین»کند: طور ذکر می

و ... در دو زمینه بهبود اداره منابع عمومی، حمايت از توسعه و حفاظت از شفافیت و اقتصاد پايدار 

: 1398)زارعی، « تهای بخش خصوصی کاراسکننده فعالیتو محیط قانونمند است که مساعدت

260- 259 .) 

 

 شناسي تحقيقمحيط -3

در غرب آسیا  1390های های مردمی و تحوالت جديد پس از سالپس از بیداری اسالمی و در پی جنبش

باشد. الگوهای ای در حال دگرگونی و تحول میهای سیاسی و نظم منطقهو شمال آفريقا بسیاری از نظام

مختلف به مرحلة اجرا در آمده که برخی از بیرون از مرزها تحمیلی مختلفی از تحوالت در کشورهای 

ها توسط روشنفکران دينی و انقالبی مديريت گرديده است که به لحاظ خاستگاه فکری بوده و بعضی از آن

آمیزی از انتقال قدرت آغاز اند. در تونس و مصر روند مسالمتهای قابل توجهی با يکديگر داشتهتفاوت

سازی، قدرت از انقالبیون به نخبگان و تدريج با اصالح نظام سیاسی و روند نوينی از دولتشد و به 

های سیاسی جديد منتقل گرديد. با اين تفاوت که در مصر پس از کودتای نظامی السیسی با حمايت گروه

حراف و المسلمین اين جنبش دچار انسعود و غرب و برکناری مُرسی به عنوان نماينده حزب اخوانآل

سرکوب شد. در لیبی تغییر رژيم با جنگ داخلی و مداخلة نظامی غرب به خصوص فرانسه انجام شد و 

روست. در بحرين قیام مردمی ها و معضالت جدی روبهپس از سقوط رژيم قذافی، اين کشور هنوز با چالش

علی سلمان گرفتار یخخلیفه مورد سرکوب قرار گرفته و شسعود در حمايت از آلبا مداخله نظامی آل

زندان و شیخ عیسی قاسم با سلب تابعیت از بحرين مواجه گرديدند، اما در حال حاضر مردم انقالبی با 
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خلیفه از شیخ عیسی قاسم بوده و لزوم انرژی فروان خواستار آزادی شیخ علی سلمان و عذرخواهی آل

البی با برخی تغییرات در نخبگان سیاسی ناپذير کرده است. در يمن مهار جنبش انقتغییرات را اجتناب

جمهوری و فرار به عربستان سعودی همراه بود که در روزهای ابتدايی سال گذشته و استعفای رئیس

تر از رغم سرکوب اين جنبش انقالبیون مصمّمبا حملة نظامی به مردم بی دفاع يمن تاکنون علی 1394

سوريه به دلیل موقعیت ژئواستراتژيك خاص در غرب  قبل به دنبال در دست گرفتن قدرت هستند. اما

های فراوان رغم تالشالملل علیآسیا و محور مقاومت و حساسیت و تأثیرگذاری در مسائل منطقه و بین

رژيم اشغالگر غربی به همراه ترکیه و  -ها کشورهای  عربیتکفیری معاند و حامی آن -های تروريستیگروه

های ديگر مانند ها، کردها و گروهها، سنیای مختلف از جمله علویفرقه -های قومی، با وجود گروه قدس

ها، با کمك و حمايت کشورها و مردم انقالبی جبهة مقاومت تاکنون در مقابل همة مسیحیان و دروزی

فشارهای داخلی و خارجی ايستادگی کرد و باعث پاکسازی قسمت اعظم خاک سوريه شده است. همین 

های به فکر انتقال گروه رژيم اشغالگر قدسغربی به همراه ترکیه و  -ای عربیمقاومت باعث شد کشوره

های شمالی تروريستی به کشور در حال گذار عراق شوند. اين تدبیر موقت سبب شد که استان -تکفیری

و غربی عراق درگیر شود اما با تالش و مقامت عراق و جبهة مقاومت اين توطئه نیز خنثی گرديد و اکنون 

باشد. بحران ژئوپلیتیکی غرب آسیا با طیفی از مسائل و ر مسیر بازگشت به شرايط قبل میکشور عراق د

توان به آينده محور مقاومت و ها میای در ارتباط بوده که از جمله آنای و فرامنطقهبازيگران منطقه

گر اشغالای، مسأله فلسطین اشغالی و امنیت رژيم ای در قالب توازن قدرت منطقهسازی منطقهامت

ای مانند جمهوری های منطقهتکفیری و تقابل قدرت -گرايی گروهای تروريستیقدس، مسألة افراط

پس از ناکامی آمريکا در کشور عراق و اسالمی ايران، ترکیه و عربستان سعودی اشاره کرد. همچنین 

تونس، مصر، لیبی، ای با بیداری اسالمی)در کشورهای سازی منطقهتقويت جبهة مقاومت، مقدمات امت

گرفتن  ای با حضور مردم انقالبی در حال شکلهای منطقهيمن، بحرين و عربستان سعودی( و خیزش

تروريستی با حضور در  -های تکفیرینظام خود، يعنی گروهكغربی با پیاده -بود که اردوگاه عربی

به بهار عربی تعبیر شد، سعی  هاکشورهای عراق و سوريه پس از جريان بیداری اسالمی که از طرف غربی

ها قصد های جبهة مقاومت شدند. آنگیری و ادامة فعالیتدر انحراف افکار عمومی و جلوگیری از شکل

های مذکور را در قالب نارضايتی مردمی و بهار عربی جلوه دهند های غیرقانونی گروهكداشتند فعالیت

ت از ديگر کشورها بود و به جای زايش از درون، از در صورتی که ماهیت اتفاقات در کشور سوريه متفاو

 شد و رفته رفته پس از حاصل نشدن نتیجة مذکور آن را به عراق نیز تعمیم دادندبیرون کنترل می

 (. 4 -5: 1395درچه و همکاران، )عابدی

 

 تحقيق روش -4
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 -به روش توصیفی های حکمرانی متعالی در اسالممحقق در اين تحقیق با سیر و جُستاری در انديشه

ای سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی با تکیه منطقه -تحلیلی به مطالعه و بررسی حکمرانی دفاعی

های ژئوپلیتیکی غرب آسیا پرداخته است. در اين میان محور و وحدت محور وی در بحرانبر انديشة امت

 ده است.ای انجام شبرداری به روش کتابخانهگردآوری اطالعات با فیش

 

 های تحقيق و تجزیه و تحليل آنیافته -5

 اعتقاد به حكومت الهي در سبک حكمراني خدامحور:

در نظريه حاکمیت الهی، قدرت ناشی از نیرويی ماوراءالطبیعه است که از سوی خداوند، طبق موازين و 

: 1395پويا، یا و شمسن؛ توکلی230: 1370يابد )قاضی، تر انتقال میاحکامی، به مسئوالن و مراتب پايین

(. اين ديدگاه برمبنای اديان و کتب مقدس آسمانی و دستورهای دينی متّکی است. در مکاتب الهی، 110

گیرد و اعتقاد و باور پیروان واقعی اديان بر اين است که هر گونه قدرتی تنها از اراده خداوند نشأت می

الم آگاه است. از ديدگاه توحیدی، انسان آفريده خداوند خداست که از هر عیبی مبرّا و از ظاهر و باطن دو ع

های بسیار محدود است. به اعتقاد الخطا( و در دستگاه عظیم آفرينش موجودی فناپذير با آگاهی)ممکن

تواند مسیر رشد و تعالی را انتخاب پیروان اين ديدگاه، انسان در عین حالی که مختار آفريده شده و می

گذاری برای زندگی و سعادت ای از کمال برسد که واجد شرايط قانونر نخواهد بودجهکند، ولی هرگز قاد

اش و جامعه باشد. بنابراين ديدگاه، انسان شايستگی الزم را برای وضع قوانین ندارد، بلکه دنیوی و اخروی

نسان، از تمام قدرت و حکومت از مشیّت خداوندی است که پس از تعلّق گرفتن اراده خداوند بر خلقت ا

صلی اهلل » النبیینبه زمین تا بعثت حضرت خاتم «علیه السالم» بین مردم برگزيدگانی را از هبوط آدم

به پیامبری مبعوث و به آنان رسالت داد تا مردم را به يکتاپرستی و راه صحیح زندگی  «علی و آله و سلم

(. طرفداران اين 187-188: 1390ها را در دو جهان مهیّا کنند )تهامی، دعوت کرده، زمینه رستگاری آن

ظريه مدعی هستند که تشکیل دولت ناشی از حکمت الهی و اراده خداوندی بوده و متصديان امور از ن

کنند. اين نظريه در ممالك شوند و از جانب و به نمايندگی او مردم را اداره میطرف خداوند مبعوث می

آن دوران فرمانروايان  قديم مانند مصر، چین، آشور، کلده و حتی در يونان و روم نیز معمول بوده است. در

ها و امپراتوران را از اند. مردم مصر و روم، فرعوناند و خود در زمره خدايان بودهماهیت خدايی داشته

اين نظريه توسعه يافت و از طرف  «علیه السالم» اند. پس از ظهور حضرت مسیحدانستهخدايان می

نی که فرستاده خداوند هستند، روحانیون مسیحی تقويت شد. در حقیقت روحانیون مسیحی برای پیغمبرا

ها بايد بر مردم حکومت کنند و تعالیم دينی را در اجتماع حق حاکمیت قائل شده و معتقد بودند که آن

اجرا نمايند و پس از پیغمبران، وظیفه روحانیون است که اداره امور کشور را در دست گیرند. غالب 

ا ناشی از خداوند دانسته و مدعی بودند که اداره نويسندگان قرون وسطا مانند سنت آگوستین، دولت ر

سینا در قرن الرئیس ابوعلیمملکت بايستی در دست روحانیون و نمايندگان مذهب مسیح باشد. شیخ

چهارم و پنجم هجری نیز برای دولت منشأ الهی قائل شده و از اين نظريه چنین نتیجه گرفته است که 
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(. به اعتقاد پیروان حقیقی اديان الهی، قدرت 21: 1391)قالیباف،  مقنن بايد از طرف خداوند مبعوث شود

خداوند نامحدود و وجود اقدسش از هر نقصی مبرّاست. از اين رو فرستادگانش حامل بهترين قوانین بوده 

های خدايی بر مبنای توحید، ترين افراد برای تشکیل حکومت و اداره جامعه هستند. حکومتو شايسته

شوند و کل جامعه انسانی را مورد خطاب و حذف اعتبارهای طبقاتی، قومی و نژادی بنا می نبوّت، معاد

دهند و های الهی مبارزه با ظلم، فساد و جنايت را سرلوحه کار خود قرار میدهند. حکومتخود قرار می

ايی است وره(. قرن هفده و هجده میالدی، د188: 1390ها تعالی و سعادت انسان است )تهامی، آرمان آن

گرايی گرايی شد. اين علمکه در آن رشد علوم تجربی روی داد و اين موضوع باعث بروز روحیه افراطی علم

که روش آن، تأکید مفرط بر تجربه بود، اساساً به نفی تدبیر و حاکمیّت خدا انجامید و خدا به سان، 

عالوه، در دوره فوق، نظريه ا ساخت. بهسازی تصوير شد که جهان را آفريد و آن را به حال خود رهساعت

هايی ارائه شد که حکومت خدا )تئوکراسی( مورد تشکیك جدی و عمیق قرار گرفت و به جای آن، نظريه

اجتماعی، موکول به رأی مردم گرديد و حکومت از باال به پايین،  -ها، مشروعیت حاکمیت سیاسیدر آن

 (.100: 1393بین، از پايین به باال داد )شیرودی و جهانجای خود را به حکومت دموکراتیك )مردم( و 

 

 گرایي و بحران ژئوپليتيكي غرب آسياافراط

ای از هم جدا و بندبند شده است و با حملة سابقهطرز بیامروزه امت اسالمی از لحاظ جغرافیای سیاسی به

بته سکوالريسم مدرن، يهوديت بینی نشدة سکوالريسم مدرن روبرو شده است. الهای پیشامان و چالشبی

خواسته توان گفت از بافت خود آن جامعه برو مسیحیت در غرب را نیز به چالش گرفته، اما دست کم می

شود و نیروهای نظامی، اقتصادی، است، در حالی که اين چالش از بیرون بر امت اسالمی تحمیل می

. منطقة ژئواستراتژيك و ژئوپلیتیك غرب آسیا (191: 1386کند )نصر، بديلی از آن حمايت میسیاسی بی

ترين مناطق جهان بوده و تحوالت درون اين منطقه همواره معادالت و شمال آفريقا همواره يکی از بحرانی

تواند طور جدی تحت تأثیر قرار داده است. تحوالت سوريه از جمله تحوالتی است که روند آن میرا به

جمهوری اسالمی ايران را با دو رقیب استراتژيکش در منطقه يعنی آمريکا طور جدی تقابل استراتژيك به

گرايی در انواع رشد افراط (Joffe, May 2012: 2)و رژيم صهیونیستی، تحت تأثیر جدی قرا دهد. 

ثباتی و تشديد های تروريستی با گسترش ناامنی و بیگرايی سنی و گروهمختلف آن به خصوص افراط

در غرب آسیا و شمال آفريقا  1990گرايان سنی که از دهة ای رابطة مستقیم دارد. افراطهای منطقهبحران

اند های خود را در کشورهای منطقه ادامه دادهرشد يافته و در يك دهه گذشته در قالب القاعده فعالیت

اند. يکی دههای ديگر همچون داعش و جبهة النصره دارفته جای خود به گروه(، رفته173: 1391)اسدی، 

های های اخیر و به ويژه پس از تحوالت خیزش عربی نقش بسزايی در سیاستهايی که در سالاز جريان

منطقة غرب آسیا و شمال آفريقا ايفا کرده است و هر روز بر دامنة گسترش نفوذ آن در منطقه افزوده 

تروريستی به  -ای تکفیریهترين تحوالت گروهتروريستی است. تازه -های تکفیریشود، جريانمی

« دولت اسالمی عراق»های بارز آن در غالب گردد که نمونهباز می« خیزش عربی»رويدادهای موسوم به 
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اند )عبدخدائی در سوريه نمود يافته« جبهه النصره»در عراق و « داعش»معروف به « خالفت اسالمی»يا 

توسط جبهة غربی اياالت متحدة  2006ال (. اين جبهة افراطی عربی که از س150: 1394و تبريزی، 

گذاری گرديد، نطفة اش خانم کلینتون پايهآمريکا و توسط دولت اوباما و با مديريت وزير امور خارجه

ای کرد و تحت متولد شد و از موصل عراق، خالفت عربی خود را آشکارا رسانه 2011ناپاکش در سال 

ها را مطرح ساخت. اين در حالی بود که از همان سال خود« دولت اسالمی عراق و شام»عنوان داعش 

ها بهار عربی از کشورهای تونس، مصر، لیبی، يمن، بحرين، برخی بیداری اسالمی و بنا به قول غربی

های رژيم عربستان سعودی نظیر قطیف و طائف شکل گرفته بود و کشورهای غربی به همراه رژيم استان

های انقالبی و سواری از اين خیزش عربی بودند. در کنار اين خیزشموجگر قدس در پی مصادره و اشغال

ها و کودتاهايی در کشور سوريه به وقوع پیوست و ارتش آزاد آن تدبیری حکّام سوری، شورشدر کنار بی

پا به عرصة سیاسی و مبارزاتی « النصرهجبهه»های اخوانی با عنوان و گروه« الحرجیش»تحت عنوان 

يه گذاشتند. پس از وقوع اين تحوالت سه جبهة غربی، عربی و عبری با يکديگر متحد شده و کشور سور

بخش اسالمی با تفکر شیعی در منطقة غرب آسیا سازماندهی های آزادیجبهة واحدی را در مقابل نهضت

فقط به تر، سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی نه طور واضحنمودند. در اين میان سپاه قدس و به

بخش اسالمی از شرق های آزادیعنوان فرمانده، بلکه با رهبری و نفوذ در اعماق قلب رزمندگان اين گروه

دريای مديترانه در کشورهای لبنان و فلسطین اشغالی تا عراق، جمهوری اسالمی ايران، افغانستان و 

امنیتی خود در اين جغرافیای  -پاکستان، توانست جبهة متحدی را سازماندهی نمايد و با حکمرانی دفاعی

پهناور نه فقط در بین مسلمانان شیعی بلکه مسلمانان سنی مذهب معتقد به وحدت در مقابل جبهة کفر، 

امنیتی سپهبد پاسدار شهید حاج  -نظیری را ترتیب دهد. خاستگاه اين نوع حکمرانی دفاعیآرايی بیصف

مای قديم و معاصر اسالم در حوزة حکمرانی جهانی قاسم سلیمانی منشعب از تفکرات انديشمندان و عل

، «ره» ای نظیر فارابی، بوعلی سینا، خواجه نصیرالدين طوسی، شهید محمدباقر صدر، امام خمینیو منطقه

 بوده است. العالیمدظله ایعالمه شهید مرتضی مطهری و امام خامنه

 

 محوری در رفتار سپهبد پاسدار شهيد حاج قاسم سيمانياندیشة امت

مت نخستین بار از طريق قرآن کتاب آسمانی مسلمانان که تجلی اساسی اسالم، حقوق و فقه، اخالق واژة ا

ای بینی کلی آن است، وارد ادبیات علمی جهان اسالم شد. نخستین وظیفة پیامبر ساختن جامعهو جهان

لحاظ جغرافیای  های توحیدی بود که قرآن، پیروان خود را به آن امر کرده بود. بهواحد بر اساس ارزش

سیاسی، اسالم سرزمینی بود که بین دو امپراطوری بزرگ زمان خويش، ايران و روم شرقی )بیزانس( قرار 

توانست به حیات سیاسی و العرب در صورتی میداشت. بنابراين پیامبر به خوبی واقف بود که جزيره

بد و چنین نیز شد. پیش از هر سازی دست يافرهنگی خود ادامه دهد که به اين وحدت و فرآيند امت

های ورزد هر چند بعد از چهل سال اول تاريخ اسالم، شکافچیز، اسالم به اتحاد امت خود تأکید می

اقتصادی و سیاسی گوناگون پديد آمد و اگر چه بعد از پايان يافتن خالفت امويان در شرق در قرن دوم 
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آرمان اتحاد امت در طول تاريخ اسالم به شدت وجود  هجری، اتحاد سیاسی اسالم هرگز ايجاد نگرديد، اما

محوری در های مختلف نشان داده است. نظرية امتداشته و در دوران معاصر خود را در قالب جنبش

و پس از آن فروپاشی امپراطور عثمانی، اعتبار  1924جهان اسالم بعد از الغای خالفت اسالمی در سال 

بندی جهان به دو اردوگاه داراالسالم و دارالحرب تا حدودی از دست مخود را نزد مسلمانان برای تقسی

به بعد بار ديگر اين رويکرد توسط  1980های اسالمی در دهة گیری برخی از حکومتداد، اما با شکل

مردان اسالمی نگرش غیردينی و منبعث از گرای اسالمی احیا شد، هرچند غالب دولتانديشمندان سنت

المللی الملل و قراردادهای متعارف و موجود بینالمللی، حقوق بینبرآمده از نهادهای بین های عرفیارزش

شود که اين مفاهیم نزد مسلمانان، دهند، اما اين شرايط دلیلی نمیرا مبنای رفتار و عمل خويش قرار می

رار نگیرد )زارعی، خصوص انديشمندان اسالمی و حتی برخی حاکمان، مورد مطالعه، بازنگری و بررسی قبه

انديشمندان اسالمی عوامل ايجاد يك امت واحد در جهان اسالم را که ضامن حفظ  (.158 -161: 1392

 شمارند:و بقای وحدت باشند به صورت ذيل برمی

طوری که تمام موحدان به واسطة کند، بهتوحید تمام يکتاپرستان را در يك رابطه متحد می (1

االطالق مسلمانان وق و تعهدات با هم برابرند و او حاکم علیقبول بندگی خدا در جمیع حق

است. در درجة اول وجه مشترک و مالک پیوند دهندة آحاد امت اسالمی ايمان به وحدانیت 

 بخش در کالبد امت اسالمی است.خداوندی است که چون روحی حیات

يافته که نه تنها در نژاد  ابعاد جهانی اسالم در امور مسلم است. اسالم در میان اقوامی گسترش (2

های اقتصادی، موقعیت محیطی و سوابق تاريخی با هم بلکه در زبان، ملیت، طرز فکر، جنبه

داند، بلکه گونه شباهتی ندارند. اسالم اين گونه امتیازات ظاهری را نه تنها باعث برتری نمیهیچ

ژی ديگر خواه مادی و خواه داند. اصول ديانت بیش از هر ايدئولوهمه را يکسان و برابر می

 (.157-158: 1392معنوی، ناظر بر اتحاد، برادری و برابری آنهاست )زارعی، 

نمايد، را به مسلمانان بازگو می «صلی اهلل علی و آله و سلم» قرآن پیوسته رسالت حضرت محمد (3

ها به سوی برابری و برادری و تفاهم اخالقی را برعهده دارد رسالتی که نقش رهبری انسان

 .(27: 1372)نوربخش، 

تأسیس حکومت اسالمی در مدينه، ساختار جديدی از نظام سیاسی را پديد آورد که پیش از آن وجود 

صلی اهلل علی و آله و » ها و مشخصات اين نظام که حداقل تا پايان حیات پیامبرنداشت. برخی از ويژگی

( عبارت بود 33 -36: 1374نژاد، ادامه يافت )زرگری «علیه السالم» و نیز در حکومت کوتاه علی «سلم

گیری درباره نحوه برخورد برای استحکام پیوندها بین مسلمانان مهاجر و انصار، تصمیمگذاری از: سیاست

مسلمانان با يهوديان، تدوين استراتژی الزم برای رفع تهديدهای قطعی مشرکین مکّه و گسترش اسالم 

در نظام  در میان ساکنان يثرب و اعراب پیرامون آن و مبارزه با فقر و ... . به اين سان، انديشه جديدی

سیاسی  پیدا شد که وحدت دين و سیاست، طرح و اجرای اخوت بین مهاجر و انصار، انعقاد پیمان 

: 1385آمیز با يهوديان )وحدت سیاسی( در درون مدينه، از آن جمله بود )بناب، همزيستی مسالمت



 1399بهار شماره یکم/ حکمرانی متعالی/                                                                    181 
 

ن صحرانشین از های پیش آمده به وسیله مثلث مشرکان مکّه، يهوديان مدينه و بدويا(، اما جنگ157

(. در 29: 1393های مذکور گرديد )شیرودی، سال اول هجرت به بعد، مانع از توسعه و تحکیم ويژگی

صلی اهلل » اهللهای آن با دوره رسولگانه، نظام سیاسی جديدی شکل گرفت که ويژگیدوره خلفای سه

ری کارگیهای دينی و عدم بهتوجهی به ارزشهای اساسی داشت. از جمله: کمتفاوت «علی و آله و سلم

بخشی به اعراب بر شايستگان، کنار نهادن تدريجی مردم از ايفای نقش مؤثر در سرنوشت سیاسی، برتری

های ای، تأثیر گرايش و انگیزههای قبیلهاساس نژاد نه تقوا، استوار شدن قدرت سیاسی بر توانمندی

آوری ام سیاسی، رویشدن پاسخگويی نظغیرالهی در کشورگشايی، توجه به ظاهر و نه باطن اسالم، کم

خواهی گری و تجملهای جاهلی، توسعه دواير و مؤسسات ديوانی، افزايش میل به اشرافیبه ارزش

باشد. های حکمرانی ناشايست يا حکمرانی سفیهان می(. که اين موارد همه از ويژگی36: 1393)شیرودی، 

ها و گروه گانه، اولینو خالفت خلفای سه «صلی اهلل علی و آله و سلم» اما پس از رحلت پیامبر اکرم

های متعددی منشعب شدند. ها و نحلهها فرقههای سیاسی شکل گرفته در اسالم بودند که از آنجريان

عالوه بر  «علیه السالم» طالباز سوی ديگر، شیعیان معتقد به خالفت و واليت امیرالمومنین علی بن ابی

های ف هستند، نحلهعشری معروبوده و به اثنی «علیه السالم» فرقه امامیه که معتقد به دوازده امام معصوم

ها روند. از طرف ديگر، اهل سنّت نیز به گروهها به شمار میترين آنديگری نظیر زيديه و اسماعیلیه از مهم

های متعددی مانند اشاعره، معتزله و خوارج و نیز مرجئه، قدريه، ازارقه و اباضیه تقسیم شدند. و جريان

و تأمین  شیعه و اهل سنّت اعتقاد اهل سنّت به وجود خلیفهتفاوت عمده و مهم در نوع حکمرانی دو گروه 

علیه »  امنیت در رأس شرايط و وظايف حمکرانی مطلوب بوده اما شیعیان معتقد به واليت امام معصوم

باشند و عادل بودن ولی فقیه و اجرای عدالت و نائبان عام و خاص آنها تحت عنوان ولی فقیه می «السالم

دانند. و اما شباهت اساسی و عمده بین ه عنوان حکمرانی مطلوب میرا در رأس امور و وظايف حاکم ب

شیعه و اهل سنّت اعتقاد به وجود حاکم و حکومتی است که با دين رابطه دارد. اعتقاد به ساختار مناسب 

و کارگزار دارای شرايط مورد نظر اسالم که خروجی اين دو باعث کارکرد مطلوب گردد، از ضروريات اين 

های اين دو فرقه اصلی در اسالم شامل نی است. لذا عناصر اصلی حکمرانی متعالی در نظريهنوع حکمرا

ساختار، کارگزار و کارکرد است که بدون ايجاد و اصالح دو عنصر اولی، عنصر سوم بازخورد مناسب و 

یری تکف -های تروريستی(. از آنجايی که گروه9: 1398مطلوب را نخواهد داشت )زارعی و همکاران، 

اند، لذا اعتقاد به خالفت در حکمرانی داعش و النصره از فرقة وهابیّت سنّی مذهب نشأت گرفته و جدا شده

باشد. از سوی ديگر، جريان شیعی مذهب اسالم، از اصول بالمنازع و غیرقابل تفکیك از نحلة فکری آنها می

ان عام و خاص آنها تحت و نائب «علیه السالم» به رهبری جمهوری اسالمی ايران، به واليت امام معصوم

باشند و عادل بودن ولی فقیه و اجرای عدالت را در رأس امور و وظايف حاکم عنوان ولی فقیه معتقد می

 -های تروريستیطور خاص گروهکنند. از ديدگاه وهابیّت و بهبه عنوان حکمرانی مطلوب تشريح می

أمین امنیت )مدنظر آنها( در رأس شرايط و تکفیری داعش و النصره، وجود خلیفه )صالح يا ناصالح( و ت

باشد. اين که مبانی اسالم اين حکمرانی از کجا آمده و حاکم بايد چه وظايف حمکرانی مطلوب می
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های دينی و اخالقی داشته باشد، به هیچ وجه از شرايط حکمرانی و زمامداری در آئین وهابّیت ويژگی

و فرماندهی  العالیمدظله ایبهة مقاومت به رهبری امام خامنهای بود که جباشد. اين انحراف و فتنهنمی

 سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی، تمام قد در مقابل آن ايستاد. 

های عمرانی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در چارچوب ها و طرحدر مکان و زمانی که اجرای برنامه

تواند راهگشای بسیاری از مديريت جهادی میرسد، تعريف شدة اصولی و اساسی به نتايج مطلوب نمی

های معاند نظام ها در جوامع باشد. در مناطق ملتهب و پرآشوبی که گروهكهای انسانمشکالت و دغدغه

کنند کارگزاران حاکم با تکیه بر قدرت الهی مردم های خرابکاری و تروريستی میاقدام به انجام عملیات

(. 57: 1396درچه، توانند امنیت را به منطقه برگردانند )عابدینهاد میبومی منطقه و تفکر امنیت مردم 

اقدامات موثر در مديريت ناامنی به سبك و سیاق مديريت جهادی شهید بروجردی در کردستان و شهید 

شوشتری در سیستان و بلوچستان توسط سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی همچون زمانی که 

لوچستان مديريت امنیت را بر عهده داشت، براساس حکمرانی و نگرش اعتماد اولیه خود  در سیستان و ب

متصلّب و نفوذناپذير جمهوری اسالمی ايران و فرماندهی سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی نسبت 

ومیان خیز غرب آسیا را مديريت نمايد. به اين معنا که با بهای ملتهب و بحرانبه مردم بومی منطقه کانون

های و با اشرار و تروريست« رحماء بینهم»افزاری وحدت محور منطقه براساس مديريت جهادی مکتب نرم

به مبارزه برخاست و تأسی « اشداء علی الکفار»گری افزاری نظامیداعش و النصره برمبنای مکتب سخت

در دستور  العالیمدظله ایآفرين امام خامنهساز اسالم و چشم دوختن به منويات وحدتبه مکتب انسان

محور دين گیری از مديريت جهادی وحدتای ايشان قرار گرفت. وی با بهرهمنطقه -کار حکمرانی دفاعی

ها و مبین اسالم و با اخالص، تدبیر، شجاعت، کیاست و ادبیات رأفت بنیان خود قصد داشت تمامی گروه

یت مردم نهاد منطقة غرب آسیا بخش مسلمان اعم از شیعه و سنی را به عرصه امنهای آزادینهضت

مذهب، شیعی، های سنیبکشاند. وی با اتحاد میان کارگزاران حکومتی در کشور عراق و سوريه و قومیت

وی با همراه نمودن  فرهنگی نوينی بنیان نهاد. و فکری علوی و غیره در منطقة غرب آسیا، هندسه

 مردم کمك با کرد تالش و برد مردم میان به را منطقه امنیت حکمرانان سیاسی دو کشور عراق و سوريه

 مردمی خواست با وی انديشه در محلی و بومی امنیت در مقیاس. برساند سامان به را مهم اين منطقه

جمهوری اسالمی  .دادای نشان میيافت و خود را در مقیاس ملی و منطقهمی تریملموس بروز و ظهور

حاج قاسم سلیمانی از نقش خود به عنوان بازيگر مؤثر در مقابله ايران با فرماندهی سپهبد پاسدار شهید 

برد و غربی مولد ناامنی در منطقة غرب آسیا بود، بهره می -با رفتارهايی که توسط جبهة عبری، عربی

ای را در دستور کار قرار داد و اين يکی از خصوصیات يك بازيگر منطقه -تولید امنیت و حکمرانی دفاعی

های ای سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی مزيّن به ويژگیمنطقه -حکمرانی دفاعی هوشمند است.

داری و وفای به عهد در خصوص جان و مال و آبروی مردم محوری، امانتايمان، تقوا، معنويت و اخالق

ای وی، منطقه -تحت دفاع، حفظ استقالل، آزادی و حاکمیت کشورهای تحت حکمرانی دفاعی

ستیزی، مشارکت مردم در امنیت، پاسخگوئی منطقی در قبال همة تصمیمات تاکتیکی، عملیاتی استکبار
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ها، شفافیت در اقدامات پس از اجرای و استراتژيکی در منطقه به مردم و حکمرانان در تمامی مقیاس

 پذيری در قبال وظايفی کهتصمیم، سعادت اُخروی و رفاه عمومی مردم جوامع غرب آسیا، مسئولیت

 باشد.فقیه به عهدة او گذارده، نظارت بر عملکرد مجموعة تحت امر و کارآمدی و اثربخشی میولی

در پیامی که به مناسبت شهادت سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی  العالیمدظله ایامام خامنه 

نخواه المللی مقاومت است و همة دلبستگان مقاومت خوشهید سلیمانی چهرة بین»ايراد کردند فرمودند: 

اويند. همة دوستان و نیز همة دشمنان بدانند خط جهاد مقاومت با انگیزة مضاعف ادامه خواهد يافت و 

پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان اين راه مبارک است، فقدان سردار فداکار و عزيز ما تلخ است ولی ادامة 

عنوان چهرة « تر خواهد کرد.لخمبارز و دست يافتن به پیروزی نهايی کام قاتالن و جنايتکاران را ت

 العالیمدظله ایای است که امام خامنهمنطقه -المللی مقاومت، در واقع همان رهبری حکمرانی دفاعیبین

های مقاومت به وی اطالق نمودند. منظور از دلبستگان و دوستان و مجاهدان اين راه نیز همان گروه

 ایباشد. اين که امام خامنهنی میای حاج قاسم سلیمااسالمی در منطقة تحت حکمرانی منطقه

کامی قاتالن و جنايتکاران و دست يافتن به پیروزی نهايی ادامه مبارز تا تلخ»فرمايند: می العالیمدظله

؛ نشان از مکتبی است که حاج قاسم سلیمانی در اين ايدئولوژی سیاسی و انديشة حکمرانی رشد و «دارد

پردازد. از سوی ديگر، ای به ايفای نقش میمنطقه -نمو پیدا کرده و خود به عنوان يك حکمران دفاعی

پس از دو هفته التهابات سیاسی و  27/10/98های نماز جمعة در خطبه العالیمدظله ایامام خامنه

سردار شهید عزيز ما را با چشم يك مکتب، يك راه، يك »المللی دربارة شهادت ايشان فرمودند: بین

وقت اهمیّت اين قضیه روشن خواهد شد. قدر و قیمت اين  آموز، با اين چشم نگاه کنیم آندرس ةمدرس

قضیه روشن خواهد شد. سپاه قدس را به عنوان يك مجموعه و سازمان اداری صرفاً نبینیم؛ بلکه به عنوان 

کنیم. اگر اين جور شد، آن وقت اين  های بزرگ و روشن انسانی مشاهدهيك نهاد انسانی و دارای انگیزه

نیروهای  مةکند. البته هن تجلیل و تعظیم مردم، تکريم مردم معنای ديگری پیدا میاجتماع مردم، اي

های الهی است، بدون ترديد. امروز در کشور ما شان هدفمسلح ما از ارتش، سپاه، بسیج زيربنای فکری

 نیروهای مسلح ما، همین اهداف الهی و بلند است. سپاه قدس يك ةمسئله اين است. زيربنای فکری هم

کند. رزمندگان بدون مرزند؛ رزمندگان بدون صدر به همه جا و همه کس نگاه می ةنیرويی است که با سع

کنند، کنند؛ کرامت مستضعفان را حفظ میمرز. رزمندگانی که هرجا نیاز باشد، آنها در آنجا حضور پیدا می

ن چشم نگاه بکنیم، آن وقت، کنند. سپاه قدس را به ايهای مقدس میالگردان مقدسات و حريمخود را بَ

عَفای های ديگر و ضُتوان خودشان به کمك ملت ةها، همین کسانی که با جان خودشان، با همهمین

جنگ و ترور و تخريب را از کشور خودمان  ةها سايروند، همیناطراف منطقه که در دسترس آنها است می

همی از امنیتش محصول کار همین جوانان کنند. میهن عزيز ما يك بخش مکنند و دفع میهم دور می

ها ها کار کردند، تالش کردند؛ اينمؤمنی است که در زير فرماندهی سردار شهید عزيزمان سال

آورند؛ بله، به کمك فلسطین و غزه و ديگر مناطقی که به ها امنیت میآورند، برای کشور هم اينامنیت

کنند. آن دشمنی که آمريکا او را خودمان امنیت ايجاد میروند اما برای کشور وجود آنها نیاز هست می
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تجهیز کرده است، نه برای عراق و سوريه، بلکه در نهايت برای ايران، ايران عزيز؛ داعش را درست کردند، 

خواستند از اين طريق، نه برای اينکه فقط در عراق مسلط بشود، هدف اصلی و نهايی ايران بود. آنها می

ها متوقف های ما را دچار ناامنی و تشويش بکنند؛ اينمرزهای ما را، شهرهای ما را، خانوادهامنیت ما را، 

ها اين ويژگی« د.شدند به کمك همین جوانان مؤمن و عزيزی که رفتند و اين تالش بزرگ را انجام دادن

که در های يك حکمرانی است در خصوص سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی، جملگی از مولفه

 ای ايفای نقش نموده است.نقش دفاعی و امنیتی در مقیاس جغرافیايی منطقه

از سوی ديگر، خداوند متعال در قرآن کريم در سورة حجرات از وحدت مسلمانان و مذاهب اسالمی سخن 

ست: های انسانی زن و مرد به صراحت تأکید کرده ابه میان آورده، و البته به ملیت و قومیت جداگانة گروه

 أَتْقاکُمْ  اللَّهِ عِْندَ أَکْرَمَکُمْ  إِنَّ لِتَعارَفُوا قَبائِلَ  وَ  شُعُوباً  جَعَلْناکُمْ  وَ  أُنْثى وَ َذَکرٍ مِنْ خَلَقْناکُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يا»

قبیله گردانیديم  بیله؛ ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفريديم، و شما را ملت ملت و ق«خَبِیرٌ عَلِیمٌ اللَّهَ إِنَّ

تا با يکديگر شناسايی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهیزگارترين شماست. 

( ترديدی نیست که اصل ملت و ملیت و 517: 49ترديد، خداوند دانای آگاه است. )قرآن کريم، بی

تلف و متفاوت نه اينکه تعارض و های مخهای مختلف به واسطة قرار گرفتن در قبیلههمچنین هويت

منافاتی با تعالیم اسالمی ندارد بلکه هماهنگی و انطباق کامل دارد و دلیل آن را قرآن کريم شناسايی 

ها در نژادها و اقوام مختلف خلق شده و با نمايد. منظور اين که اگر انسانمتقابل افراد انسان معرفی می

اند فقط به خاطر تنوع ايی با فضای جغرافیايی متکثر ساکن شدههرنگ پوست و زبان متفاوت در سرزمین

توان گفت چون چنین باشد. نمیها به منظور سهولت در شناسايی افراد انسان از يکديگر میويژگی

های های موجود مابین افراد بشر را بايستی ناديده گرفت. ويژگیهايی وجود دارد؛ ديگر ويژگیاختالف

ها، تی، دفاع از مظلوم در برابر ظالم، عالقه به حفظ هويت دينی و تاريخی انساندوسهمانند حس نوع

ها بر های مشترک و ... ؛ که باعث نزديکی قلوب انسانهای دينی، توجه و اتحاد حول ارزشوحدت گروه

می گیری امت واحدة اسالمبنای اصول انسانی و اخالقی اسالمی به يکديگر شده و در نهايت منجر به شکل

توان با دو تعريف بیان کرد: ابتدا، تعبیر غربی آن که همان تفاوت گرايی را میباشد. از سوی ديگر، ملیمی

: «ره» (، به تعبیر امام خمینی7: 1395درچه، در زبان، نژاد، قومیت، رنگ پوست و ... است )عابدی

م و قرآن کريم و دستورات های مسلمان ديگر، مسئلة ديگری است که اسالگرايی در مقابل ملتملی»

(؛ و سپس 190: 1378، 2)امام خمینی، ج« بر خالف آن است. «صلی اهلل علی و آله و سلم» نبی اکرم

های احصاء شده توسط غربیان اسالمی آن يعنی وحدت در عین وجود تفاوت میان ويژگی -تعبیر ايرانی

های مشترک زشنمايد، همچنین وحدت حول ارکه از منظر ايرانی و اسالمی آن هیچ نوع برتری ايجاد نمی

و حفظ منافع ملی به منظور افزايش قدرت ملی و حفظ و ارتقاء امنیت ملی؛ از منظر ديدگاه دوم، انديشة 

محوری، تناقض و تضادّی با تفکر حفظ تمامّیت ارضی و توجه به حدود و ثغور مرزها ها و امتوحدت ملت

درچه، انديشة سیاسی اسالم است )عابدیها ندارد، زيرا اين انديشه مبتنی بر و منافع کشورها و ملت

ما برای اينکه وحدت امت اسالم را »فرمايد: در اين رابطه می «ره» (،  به نحوی که حضرت امام8: 1395
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ها خارج نشاندة آنهای دستتأمین کنیم، برای اينکه وطن اسالم را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت

های مسلمان را تشکیل حکومت بدهیم تا بتوانیم وحدت و آزادی ملت و آزاد کنیم راهی نداريم جز اينکه

( اين انديشه 210: 1378، 3)امام خمینی، ج« نشانده را سرنگون کنیم.های ظالم و دستاحیاء و حکومت

توان با دو راهبرد پیگیری نمود: نخست، حفظ مرزها با وحدت انديشه و افکار در قالب انديشة را می

رسد؛ دوم، گرايانه و اجرايی به نظر میدر شرايط کنونی راهکاری معقول، منطقی، واقع محوری کهامت

های مستمر و مکرّر در بین مرزهای خودساختة غربیان در منطقة غرب آسیا که با هدف بروز اختالف

و های ژئوپلیتیکی را سبب ساز شده حذف نمود جوامع اسالمی به رهبری انگلستان ترسیم شده و بحران

واحدة اسالمی را در يك پهنة جغرافیايی وسیع با اهداف برشمرده شده توسط انديشمندان اسالمی امت

برخاسته از متون و منابع دينی را بازتعريف و بازتولید نمايیم که البته اين هدف را به عنوان يك آرمان 

ای سپهبد منطقه -ی دفاعی(. حکمران8: 1395درچه، توان دنبال کرد )عابدیمحوری میدر انديشة امت

نگر برپاية گرايانه و واقعآلمحور با نگرشی ايدهپاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی مبتنی بر انديشة امت

های مختلف حکمرانی در منطقة غرب آسیا مديريتی جهادی با تولید امنیت نقطه به نقطه در مقیاس

 قابل نمايش است. 

 

 ایي منطقهای مقدمة حكمرانسازی منطقهامت

در دنیای کنونی و در گذر از مکتب خسته و ناتوان دموکراسی که نتوانسته نیازهای مادی و معنوی ابناء 

بشر را تأمین کند، معرفی يك ايدئولوژی و مکتب سیاسی با عنوان انديشة سیاسی اسالم در پايان قرن 

تمامی جغرافیای جمهوری اسالمی های عظیم تنها در چهل سال، نه تنها بیستم میالدی و کسب موفقیت

ايران را از برکات خود متأثر نموده بلکه توانسته با قدرت و نفوذ ژئوپلیتیکی سیاسی و اعتقادی خود 

: 1398درچه، فضاهای جغرافیايی ديگری را نیز فتح کرده و به جرگة دين اسالم متصل نمايد )عابدی

خصوص علیه دشمنان های مشترک بهيا نارضايتیهای اسالمی با عوامل منفی (. وحدت میان دولت15

های مشترک به حداکثر رسیده است، در عین حال عوامل مثبتی چون تمايل شديد به پیروی از ارزش

گويند ولی هنوز مجموعه های مشترک سخن میتواند مؤثر باشد. اسالم گرايان معموالً از ارزشمشترک می

ها توافق نظر داشته باشند ارائه کثريت جهان اسالم که دربارة آنهای مثبت اروشن يا قاطعی از برنامه

(. آرمان اتحاد امت اسالمی در طول تاريخ به شدت وجود داشته است و در 198: 1390اند )عزتی، نکرده

ترين (. ابتدايی157: 1386های اسالمی معاصر نشان داده است )نصر، دوران معاصر خود را در قالب جنبش

نمايد شعارهای آن انقالب است. شعارهای سر داده ز يك انقالب در چشم افکار عمومی رخ میچیزی که ا

خواهانه و شده در تونس، مصر، لیبی، يمن و بحرين گويای خواست و مطالبات مردمی با مضامین اسالم

يگاه گاهاً ضد رژيم صهیونیستی بوده است. در خیزش همزمان مردم ساير کشورهای عربی منطقه، هر پا

های شد چون دسیسهو حرکت اسالمی از سوی جهان غرب به عنوان جريانی مضموم معرفی و تالش می

(. 1390عامری، ها ترسانده شوند )ثغفیهراسانه غرب مردم به خصوص قشر جوان از آنقبلی و مطرح اسالم
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قیمانده بلوک شرق و هدف غرب از براندازی دولت اسد در مقیاس جهانی توسعه هژمونی خود در برابر با

های گذشته با ای مقابله با ژئوپلیتیك رو به رشد ايران و جبهة مقاومت است. در دههدر مقیاس منطقه

های سنی شکی نیست که عراق در دايرة نفوذ ايران قرار دارد. اين دستاورد خروج قدرت از دست گروه

خلیفه در بحرين يران شده است. تضعیف آلبسیار مهم باعث تغییر وزنه تعادل قدرت در منطقه به نفع ا

اهلل لبنان و حوادثی از اين دست، همگی موجبات تغییر  يابی حزبپیمانان عربستان، قدرتو ديگر هم

عربی  -توازن قدرت به نفع ايران و متحدينش را رقم زد. در مقابل اين تغییر توازن قدرت، جبهة غربی

های تکفیری و به ای مردمی سوريه، تجهیز و وارد کردن گروههتالش نمود با سوء استفاده از جنبش

بحران کشیدن سوريه، اسد را از حکومت ساقط کند. هدف دولت اوباما شکستن ارتباط رو به گسترش 

(. از لحاظ ژئوپلیتیك 114: 1392پناه و نامداری، میان سه کشور شیعی ايران، سوريه و عراق است )يزدان

يك ايران گسترش يافته و در غرب تا سواحل دريای مديترانه امتداد يافته است. نیز اينك عمق استراتژ

شود. تام دانیلون، مشاور عنوان خط مقدم منطقه نفوذ ايران تلقی میبنابراين، مرزهای لبنان و سوريه به

ترين پايان رژيم اسد موجب بزرگ»، صريحاً اعالم نمود که: 2011امنیت ملی آمريکا در دسامبر 

نشینی ايران در منطقه و بر هم خوردن توازن قوای راهبردی و تغییر آن در منطقه علیه ايران خواهد قبع

ای ايران همانند های رقیب منطقه(. در جريان تحوالت بحران سوريه قدرت22: 1391)محمدی، « بود

ای قدرت منطقهترکیه و عربستان سعودی نسبت به وضعیت موجود ناراضی و خواهان تغییر در موازنة 

باشد. اين باشند. در واقع اتحاد اين بازيگران در مورد پرونده سوريه برای تضعیف اتحاد مقابل میمی

های بازيگران سعی دارند سوريه را که يکی از متحدان کلیدی ايران در منطقه است و پل ارتباطی با گروه

ای را به سود خود تغییر دهند. ر موازنة منطقهاهلل و حماس هم هست از ايران جدا کنند و با اين کا حزب

ها نقش دروازه ورود ايران به جهان عرب و اتصال استراتژيك ايران به منطقة مديترانه را سوريه برای سال

آفرينی برعهده داشته است. تحوالت سوريه بر ژئوپلیتیك منطقه و در عین حال در سطح بازيگری و نقش

نطقه تاثیر زيادی دارد. همسايگی سوريه با فلسطین اشغالی، لبنان، ترکیه و جمهوری اسالمی ايران در م

تواند از طريق عراق به عنوان اجزای مهم ژئوپلیتیك منطقه از اهمیت زيادی برخوردار است. اين کشور می

در ساحل مديترانه، مسیر بسیار مهمی برای صادرات نفت و گاز به اروپا « طرطوس»و « بانیاس»بنادر 

ترين متحد های پس از انقالب اسالمی، نزديك(. سوريه در سال43: 1392ولدانی، اشد )نجات و جعفریب

عربی با جمهوری اسالمی ايران بوده است. نظام سوريه در جنگ تحمیلی رژيم بعثی علیه ايران اسالمی، 

حاظ نوع حکومتی که با جمهوری اسالمی همراهی کرد. جايگاه سوريه چه از لحاظ ژئوپلیتیکی و چه از ل

در آن قدرت را در دست دارد از يك طرف و همچنین قرار داشتن سوريه در خط مقاومت و در جبهة 

ای ايران برخوردار است. های راهبردی و منطقهايران از طرف ديگر، از اهمیت بسیار زيادی برای سیاست

و حمايت  اشغالگر قدسذ رويکرد ضد ( مخالفت با حضور و نفوذ غرب در منطقه، اتخا24: 1391)فرزندی، 

ای ايران و سوريه های مشترک سیاست منطقهترين مولفههای مقاومت در لبنان و فلسطین مهماز گروه

اند. سوريه به لحاظ راهبردی رود که دو کشور را به رکن اصلی محور مقاومت تبديل کردهشمار میبه
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های ای مهم برای حمايت ايران از گروهد و عرصهبیشترين اهمیت را برای جمهوری اسالمی ايران دار

ای و گسترش توان بازدارندگی در مقابل رژيم صهیونیستی و غرب محسوب آفرينی منطقهمقاومت، نقش

(. اما از آنجايی که، بعد از فروپاشی شوروی نقش افکار عمومی داخلی و 169: 1391شود )اسدی، می

یش از پیش برجسته گرديد. در رويکردهای امنیتی و استراتژيك های تروريستی بالمللی و سازمانبین

المللی که اند و به عنوان بازيگران مؤثر در محیط بینهای تروريستی جايگاه خاصی را اشغال کردهسازمان

ها )مثل امنیت( تأثیرگذار هستند، مورد توجه قرار های سیاسی و منافع آندر کیفیت روابط میان واحد

« مبارزه با تروريسم»(. در حال حاضر پارادايم امنیتی حول محور 21: 1387معزی،)ديلمیاند گرفته

المللی دارند، بیش از پیش مدنظر ها به واسطه نوع آثاری که در محیط بینگردد. اين سازمانمی

متون های تروريستی بخش زيادی از ها قرار دارند. مطالعه و بررسی سازمانسیاستمداران و استراتژيست

ای طوالنی دارد، اند. حمالت تروريستی سابقهامنیتی را )بعد از فروپاشی شوروی( به خود اختصاص داده

هايی که از زمان گذشته تا کنون وجود تروريست»ها تا به اين اندازه نبوده است. اگرچه هیچگاه اهمیت آن

(، به 54: 1381)والتر، « راست و چپ ها و افراطیونها، آنارشیستاند عبارتند از: ناسیونالیستداشته

واسطه اينکه در مورد تعريف تروريسم اجماع نظر وجود ندارد، لذا اطالق عنوان تروريسم به گروهی خاص 

 کنند:(. تروريسم را به انواع زير تقسیم بندی می249: 1378بدی، گیرد )جیمحل مناقشه قرار می

توان به عملکرد پردازد. در اين خصوص میمیتروريسم دولتی: که خود به کشتار شهروندان  (أ

 رژيم مستبد و ديکتاتور اشاره کرد.

ها اقدام به عملیات ها با پشتیبانی از برخی دولتالملل: که در آن تروريستتروريسم بین (ب

 کنند.تروريستی در ديگر کشورها می

ر ضد حکومت دست ها در داخل کشور خود بتروريسم محلی: در اين نوع از تروريسم؛ تروريست (ج

 زنند.به عملیات تروريستی می

های مختلف در کشورهای ديگر اقدام به ها از ملیتتروريسم فراملی: که در قالب آن تروريست (د

 (. 21: 1380کنند )هرسیچ، عملیات تروريستی می

های نقطه عطفی در تثبیت جايگاه گروه 2001سپتامبر  11حمله به مراکز استراتژيك آمريکا در 

سپتامبر پیام جهانی شدن پديده تروريسم و  11تروريستی به عنوان يك تهديد جهانی است. در واقع 

پیوستگی امنیت در سراسر جهان بود. اين حادثه نشان داد که تهديدهايی وجود دارند که حتی ابرقدرت 

به عنوان حامی پنهانی (، بلکه خود 14: 1382نژاد، ها گردد )سیفیتواند مانع از ظهور و بروز آننیز نمی

های تروريستی زند. گروههای تروريستی، حتی در داخل خاک کشور خود دست به چنین جناياتی میگروه

های ژئوپلیتیکی در غرب آسیا های وابسته به آنان که باعث بروز بحرانداعش و النصره و ساير گروهك

هوری آمريکا ساخته و پرداختة هیالری کلینتون شدند، بنا به گفتة تبلیغاتی ترامپ در انتخابات رياست جم

بندی هرسیچ از انواع بوده است. بر اساس تقسیم 2006وزير امور خارجة اسبق اياالت متحده در سال 

تکفیری محلی داعش و  -های تروريستیالمللی، محلی و فراملی، گروهتروريست به چهار نوع دولتی، بین
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لی که از نقاط مختلف دنیا نظیر آسیای شرقی و جنوب شرق، آسیای های فرامالنصره در کنار تروريست

عربی تشکیل شده بودند با اتحاد و  -عبری -میانه، اروپای شرقی و غربی، آفريقا توسط جبهة غربی

های عمومی کشورهای عراق الملل شده و اقدام به تخريب زيرساختسازماندهی تبديل به تروريست بین

گناه و اشغال شهرها و خالفت خودخوانده، با احکام جعلی و های بیتل عام انسانو سوريه نموده و با ق

ساختگی، سعی در اعمال حکمرانی پوشالی بر جغرافیای غرب آسیا داشتند. روند حمايتی تبديل 

عربی بر هیچ  -عبری -از سوی جبهة غربی« المللتروريسم بین»به « محلی و فراملی»های تروريست

المللی داعش و های بینیست. اين فرآيند باعث شد بازيگر جديد تحت عنوان تروريستکسی پوشیده ن

 (1های امنیتی و ژئوپلیتیکی گردند. )شکل النصره در منطقة غرب آسیا مولد بحران

 
المللي داعش و النصره در غرب آسيا؛ منبع: های بين: فرآیند تشكيل تروریست1شكل 

 نگارنده

 

ها از بنا به اضهارات آمريکايی« دولت اسالمی عراق و شام»یری داعش موسوم به تکف -گروه تروريستی

در زمان صدارت وی بر مسند وزارت امور خارجة اياالت متحدة  2006جمله هیالری کلینتون در سال 

آمريکا با همکاری اقتصادی و مديريت میدانی عربستان صعودی تشکیل و با هدف ايجاد اهرم فشار بر 

و تفکر مقاومت در منطقه زاد و ولد و رشد و نمو پیدا کرد. اين گروه ابتدا در عراق تشکیل شد  هادولت

های بیداری اسالمی منطقه در کشور سوريه به منظور های مسلحانة خود را در حین جنبشاما فعالیت

گر کشورها با انحراف افکار عمومی از بیداری اسالمی به بهار عربی و هم راستا جلوه دادن تحوالت دي

های متعدد و شروع مذاکرات صلح کشور سوريه ادامه داد. پس از گذشت حدود سه سال و بروز ناکامی

تکفیری داعش با احساس ناامنی در کشور سوريه و در حمايت حامیان خود و با همکاری  -گروه تروريستی

افیای اين کشور نهاد و در يك گام ها در ارتش  و مردم عادی عراق، پا به جغرو چراغ سبز بازماندة بعثی

الدين، االنبار و ... را اشغال و افراد بسیاری از اعم از نظامیان و غیرنظامیان را قتل های نینوا، صالحاستان

عام نمود. اشغال الرمادی در عراق و پالمیرا در سوريه گسترة وسیعی را در دو کشور در اختیار اين گروه 

دادند. را سر می« از فلوجه تا مبعوجه»خی از اعضای داعش شعارهايی از قبیل قرار داد. به نحوی که بر

اعضای اين گروه در آن زمان حدود و ثغور حکومت خود را در دو کشور، شهر فلوجه استان االنبار عراق 

گیری (. اما شکل11/05/1395درچه، کردند )عابدیو شهر مبعوجة استان حماء در سوريه معرفی می

ها ريشه در حدود يك های ژئوپلیتیکی اشاره شده در مطالب فوق حاکی از اين است که اين بحرانبحران

ها، ها، زبانها، نژادهای آيندنگر غرب بوده است. کشورهای غربی با تقسیم قومیتقرن قبل، براساس انديشه

تروریست 
محلي

تروریست 
فراملي

تروریست 
بين المللي
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طقی نداشته از همان ها، مذاهب و ... در دو طرف مرزی که هیچ پايه و اساس منها، رنگ پوستفرهنگ

سپتامبر، شروع  11گذاری کردند. پس از حوادث بنای اختالف را در بین جوامع اسالمی پايهابتدا سنگ

های افراطی تروريستی های تحمیلی به منطقه و ظهور گروههای آمريکا و جنگهراسی، دخالتموج اسالم

ژئوپلیتیکی در منطقه شد که تنها راه های جديد عربی باعث بروز بحران -با حمايت کشورهای غربی

طور ها بهها و يا هر دوی آنها يا ملتگیری جبهة مقاومت با همکاری دولتها، شکلمقابله با اين بحران

(. در اين بین، سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی با 10: 1395درچه، باشد )عابدیهمزمان می

اهلل لبنان به رهبری بخش حزبهای آزادیها و نهضتل از گروهتشکیل جبهة متحد مقاومت اسالمی متشک

های مقامت فلسطین، سیدحسن نصراهلل، انصاراهلل يمن به رهبری عبدالملك الحوثی، حماس و ديگر گروه

اهلل عراق به همراه حیدريون فعال در سوريه به رهبری مهندس ابومهدی و العامری، الشعبی و حزبحشد

، فاطمیون افغانستان و زينبیون پاکستان و اتحاد بین آنها بحران بزرگ ژئوپلیتیکی دفاع وطنی سوريه

 ترين مقیاس ممکن در اين جغرافیا تنزل دهد.غرب آسیا را مديريت نمايد و در نهايت آن را به کوچك

 

 گيرینتيجه -6

شود. در واقع، ط میحکمرانی به معنای اداره و تنظیم امور جامعه به رابطه میان مردم و حکمرانان مرتب

فرآيندها و نهادها و کارگزارانی که تصمیمات مقتضی را اتخاذ و اقتدار حاکمیتی را در يك کشور اعمال 

اداری،  -دهند. به عبارت ديگر، حکمرانی اعمال اقتدار سیاسیکنند به نوعی حکمرانی انجام میمی

های جهانی، ور عمومی کشور در تمام مقیاساقتصادی، اجتماعی و نظامی و انتظامی در راستای مديريت ام

ای و محلی است. به هر حال، نظريه و رويکرد حکمرانی در مکاتب، ای، ملی، ناحیهالمللی، منطقهبین

های سیاسی مختلفی مورد بحث و مداقّه قرار گرفته و هر کدام با اهداف، منظورها ها و ايدئولوژیانديشه

اند. در اين میان دو پارادايم و ديدگاه د به تشريح و تبیین آن پرداختههای خاص خوها و مولفهو ويژگی

مهم در عصر کنونی در تقابل با يکديگر و با رويکردی متفاوت به امر حکمرانی نظر دارند، يکی مکتب 

دموکراسی و ديگری مکتب تئوکراسی؛ رويکرد اول با محوريت انسان و ديدگاه دوم با خدامحوری به 

محور غربی در قالب انديشه سیاسی دموکراسی با هدف پردازند. مکتب انسانث خود میتبیین مباح

ای خاص به دنبال فراهم کردن رفاه حداکثری در اين دنیا بر افراد جامعه داشتن دنیايی خوب برای عده

تعالی باشد، خدا محور تمام مباحث و رشد و هدف خود است. اما در حکمرانی متعالی که مدنظر اسالم می

مادی و معنوی انسان هدف اصلی در اين نوع حکمرانی است. ساختار مناسب، کارگزار شايسته و کارکرد 

توان حکمرانی مطلوب ها میمطلوب سه عنصر اساسی و عمده اين رويکرد بوده، که با دست يافتن به آن

ا سپهبد پاسدار شهید حاج های آزادة دنیا اجرايی نمود. در همین راستو متعالی را برای تمامی انسان

های ژئوپلیتیکی در غرب آسیا، ای و مقابله با بحرانمنطقه -قاسم سلیمانی با اجرای حکمرانی دفاعی

محوری با حفظ تمامیّت ارضی و توجه به حدود و ثغور مرزها و منافع ها و امتتوانست با وحدت ملت

ای سازی منطقهیل جبهة مقاومت اسالمی، امتها مبتنی بر انديشة سیاسی اسالم با تشککشورها و ملت
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 واحدة اسالمی در راستای تشکیل حکومتسازی جهانی در قالب امتعنوان يك گام عملی در ابتدا و امتبه

 عنوان يك آرمان قابل دسترس را پیگیری و دنبال کند. جهانی حضرت مهدی)عج( به
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 ( .ترجمة مهدی ال1383قرآن کريم .)ای. چاپ دوم. پائیز. قم: انتشارات خوشرو.هی قمشه 

 تهران: «(ره»(، واليت فقیه؛ حکومت اسالمی )تقرير بیانات امام خمینی1397اهلل. )، روح«ره»امام خمینی ،

 «.ره»مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
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 .178تا  147. سال سیزدهم. تابستان. از صفحة 50راهبردی جهان اسالم. شمارة 

 ران: آران.های نظام سیاسی، ترجمه: احمد تدين، جلد اول، ته(، نظريه1373تی. )بلوم، ويلیام 

 ( .تحلیلی بر عملکرد يهود در عصر نبوی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 1385بناب، علی ،)
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 (، قدرت و حکمروايی شهری، تهران: مرکز چاپ و 1395پويا )نیا، جمیله و محمدکاظم شمستوکلی

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

 ( ،امنیت ملی،1390تهامی، سیدمجتبی ،) های دفاعی و امنیتی، جلد اول، چاپ دوم، داکترين، سیاست

 تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ايران، معاونت فرهنگی )نشر آجا(.
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 .90الملل. اسفند ط بینهای رواباستراتژيك. معاونت پژوهش
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 تهران: نشر میزان.

 ( حکومت محلی و توسعه ايران، تهران: ستوس.1399زارعی، بهادر ،) 
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 ( .1394طباطبايی، سیدمحمدحسین .)قم: مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان.«. المیزان فی تفسیر القرآن»ق 

 ( .1391فرزندی، عباسعلی« .)62انقالب. شهريورماه. شماره  پیام«. اهمیت راهبردی سوريه برای ايران. 
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