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آمریـــکا پـــس از جنـــگ جهـــا�ن دوم اقدامـــات نظـــایم و سیاســـت های 
آن هـــا  در  کـــه  اســـت  داده  انجـــام  مداخله گرانـــه ای  و  یک جانبـــه 
ن فرهنـــگ، ســـازه های جمـــی و اعتبـــار بـــه فکـــر  بـــدون در نظـــر گرفـــنت
منافـــع اقتصـــادی اســـت. بـــه منطـــق تجـــاری و بازی هـــای �ب اعتبـــار 
آن  نتیجـــه  اضافـــه گردیـــد کـــه  ن  نـــزی ترامـــپ   

گ
خودشـــیفت� آمریـــکا، 

قابـــل پیش بیـــین اســـت کـــه در آن هـــا نشـــا�ن از تدبـــزی  رفتارهـــای غزی
ســـیایس وجـــود نـــدارد. آمریـــکا آشـــوب و �ب نظـــی مهارشـــده ایجـــاد 
یم نمایـــد تـــا منافـــع خـــود را بـــه لحـــاظ مانـــدگاری در منطقـــه و جـــذب 
رسمایه گـــذاری نـــایسش از ایجـــاد وحشـــت و تـــرور افزایـــش دهـــد. اغلـــب 
وعیـــت مـــردیم ندارنـــد  کشـــورهای رانـــیت و مســـتبد منطقـــه کـــه م�ش
آمریـــکا  حمایـــت  بـــدون  هســـتند  ورشکســـته  دولـــت  ایـــط  رسش در  و 
تـــوان حفـــظ قـــدرت خـــود را ندارنـــد. به محـــض ســـقوط طالبـــان و 
حـــزب بعـــث در افغانســـتان و عـــراق هم گـــرا�ی ایـــران بـــا همســـایگان 
ن الملـــل شـــد و بـــا  بیشـــزت گردیـــد. ایـــران پیشـــگام مذاکـــرات و صلـــح بنی
همـــه اقدامـــا�ت کـــه آمریـــکا و ارسائیـــل انجـــام دادنـــد ایـــران توانســـت 
جـــِو حقـــو�ت و دیپلماتیـــک دنیـــا را به نفـــع خـــود تغیـــزی دهـــد. گفتمـــان 
ی ایـــران شـــکل گرفـــت و کشـــورهای  مقاومـــت و اســـتقالل بـــه رهـــزب
همســـایه، آینـــده تکیـــه بـــر قـــدرت خـــار�ب را هماننـــد دیکتاتورهـــای 

منطقـــه ســـیاه دیدنـــد. 
دی رسدار ســـلیما�ن رو  تـــوان نظـــایم ایـــران بـــا مهـــارت و فنـــون راهـــزب
توســـط  شکســـت خورده ای کـــه  دهـــای کامـــال  نزب نهـــاد.  افزایـــش  بـــه 
عـــراق و ســـوریه در برخـــورد بـــا داعـــش بـــه وجـــود آمـــده بـــود توســـط 
، آموزش دیـــده بـــر  ایـــران تغیـــزی مســـزی داد. داعـــش حرکـــیت تروریســـیت
اتژی رعـــب و وحشـــت بـــرای احیـــای خالفـــت و وحـــدت  اســـاس اســـزت
 ، جهـــان اهـــل ســـنت در برابـــر ایـــران بـــود. داعـــش بـــا حمایـــت اطالعـــا�ت
مـــایل، نظـــایم و دیپلماتیـــک توانســـت دولـــت عـــراق و ســـوریه را بـــه 
مـــرز ســـقوط بکشـــاند و پهنـــه جغرافیـــا�ی وســـیی در اختیـــار گفتمـــان 
مرحلـــه  بـــه  رســـیدن  از  پـــس  عـــراق  و  ســـوریه  دهـــد.  قـــرار  خالفـــت 
بحـــران از ایـــران تقاضـــای کمـــک کردنـــد. ایـــران بـــه لحـــاظ مستشـــاری 
و سیاســـت گذاری دقیـــق نظـــایم و امنیـــیت هـــر دو کشـــور را کمـــک کـــرد 
وز گردنـــد. قهرمـــا�ن کـــه  وهـــای متعصـــب ابوبکـــر بغـــدادی پـــزی تـــا بـــر نزی
پایـــان داعـــش را اعـــالم کـــرد رسدار ســـلیما�ن بـــود کـــه همیشـــه بـــا لبخنـــد 
ایـــران و همســـایگان  بـــرای  آرامـــش و صلـــح  نویددهنـــده  تواضـــع  و 
قانـــو�ن افغانســـتان و  پـــس از اشـــغال غزی به شـــمار یم رفـــت. آمریـــکا 
فـــراوا�ن در  عـــراق و حضـــور طوال�ن مـــدت کـــه بحران هـــای امنیـــیت 
ایـــران  علیـــه  آشـــکاری  صـــورت  بـــه  اســـت  داده  شـــکل  خاورمیانـــه 
اقدامـــات یک جانبـــه و تهاجـــی انجـــام یم دهـــد. ترامـــپ در عرصـــه 
سیاســـت داخـــی پـــس از رأی آوردن اســـتیضاح در کنگـــره نیـــاز بـــه 
ن الملـــل داشـــت تـــا به وســـلیه آن شکســـت های  اقـــدایم در محیـــط بنی
قانـــو�ن و  متعـــدد داخـــی و خـــار�ب را پوشـــش دهـــد و بـــه صـــورت غزی
ن و قواعـــد رسدار ســـلیما�ن را  یک جانبـــه در مغایـــرت بـــا همـــه قوانـــنی

تـــرور کـــرد.
رسدار ســـلیما�ن مـــی بـــود بـــه ایـــن معنـــا کـــه اندیشـــه و کنـــش او فراتـــر از 
جریان هـــای ســـیایس قـــرار یم گرفـــت. او باالتـــر از طبقـــات، اصنـــاف، 
احـــزاب و گروه هـــا و موضوعـــات دِم دســـیت و روزمـــره قـــرار یم گرفـــت. 
ســـلیما�ن بـــا تـــوان و جـــان و دل از ایـــران دفـــاع کـــرد و تـــا آخریـــن لحظـــه 
دی داشـــت و بـــا  بـــرای منافـــع مـــی ایـــران آرام نگرفـــت. دیـــدگاه راهـــزب
وهـــای مقاومـــت تغیـــزی  دهـــا را به نفـــع نزی هـــوش زیـــاد یم توانســـت نزب
دهـــد. رسدار اعتقـــاد داشـــت کـــه اگـــر در منطقـــه بـــا دشـــمنان وحـــیش 
و عقب مانـــده و بـــا کشـــورهای تروریســـیت نجنگیـــم از مرزهـــای ایـــران 
دی رسدار ســـلما�ن  عبـــور خواهنـــد کـــرد. ادب، شـــجاعت و خـــرد راهـــزب
را حـــیت دشـــمنان او ســـتایش یم کردنـــد. در راســـتای وظیفـــه امنیـــت 
و فعالیت هـــای نظـــایم همیشـــه بـــا ســـاختار ســـیایس داخلـــه و خارجـــه 
 کامـــل داشـــت و تواضـــع و ادب، ســـلیما�ن را تبدیـــل 

گ
ایـــران هماهنـــ�

بـــه رسداری مـــی بـــا چهـــره ای کاریزماتیـــک ســـاخته بـــود. ایـــن جنبـــه 
باعـــث گردیـــد کـــه در بحران هـــای ســـوریه، افغانســـتان و عـــراق هـــر 
دی یـــا حکمیـــت پیـــش یم آمـــد از ســـلیما�ن  گاه مشـــکی بـــه لحـــاظ راهـــزب
بـــازوی  بـــاز کنـــد. رسدار ســـلیما�ن  تـــا گـــره کـــور را  دعـــوت یم گردیـــد 
ایـــران و چنـــان محبـــوب  اتژیک  اســـزت بـــرای عمـــق  امنیـــیت  و  نظـــایم 
و کارآمـــد بـــود کـــه اطمینـــان همـــه شـــهروندان محســـوب یم گردیـــد. 
وانـــش بـــود بـــه نحـــوی کـــه  او پیـــش گام رسبـــازان خویـــش و فـــدا�ئ پزی

همیشـــه در خـــط مقـــدم  بـــود.
ن دولت-کشـــور ایـــران هماننـــد گذشـــته نخبـــگا�ن  ایـــط فعـــی نـــزی در رسش
دی دارد کـــه یم تواننـــد کشـــور را حفـــظ  مـــی و سیاســـت مدارا�ن راهـــزب
نـــگاه دارنـــد. رسدار  مـــی را در بحران هـــای منطقـــه  کننـــد و منافـــع 
دی  ســـلیما�ن الگـــوی خـــرد، تواضـــع، ادب، شـــجاعت، هـــوش راهـــزب
، تعصـــب، نابخـــردی،  و تـــالش بـــرای کشـــور بـــود. هـــر گونـــه �ب اد�ب
 

گ
ن حـــس تعلـــق بـــه کشـــور و ملـــت عامـــل تضعیـــف همبســـت� نداشـــنت
ایـــران  بـــرای  ســـیایس  و  اجتمـــایع  شـــکاف های  ایجادکننـــده  و  مـــی 
اســـت. هـــر یـــک از مـــا وظیفـــه داریـــم بـــرای امنیـــت، توســـعه، آبـــادا�ن 
و رسافـــرازی ایـــران تمـــام تـــوان و جـــان خویـــش را قـــرار دهیـــم. بایـــد 
هم چـــون رسدار ســـلیما�ن از خانـــه خویـــش دفـــاع کنیـــم چراکـــه هیـــچ 
بـــه اســـتقالل و شـــکوه دســـت نیافتـــه اســـت مگـــر آن کـــه  کشـــوری 

شـــهروندا�ن بـــا تمـــام جـــان از کشـــور و ملـــت دفـــاع کـــرده باشـــند. 
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ی: انتقام سخ�ت در انتظار جنایتکاران است مقام معظم ره�ج

در �پ شــهادت رسدار پرافتخــار اســالم حــاج قاســم ســلیما�ن و شــهدای همــراه او به ویــژه مجاهــد بــزرگ اســالم جنــاب آقــای 
ابومهــدی المهنــدس، رهــزب انقــالب پیــایم صــادر کردنــد. بــه گــزارش ایســنا، در بخــیش از ایــن پیــام آمــده اســت: »شــهادت 
ن او بــه حــول و قــوه  الــی کار او و راه او متوقــف و بســته نخواهــد  پــاداش تــالش �ب وقفــه  او در همــه ی ایــن ســالیان بــود، بــا رفــنت
شــد، ویل انتقــام ســخیت در انتظــار جنایتــکارا�ن اســت کــه دســت پلیــد خــود را بــه خــون او و دیگــر شــهدای مان آلودنــد«. 
ن کردنــد.  ن رسدار شــهید ســلیما�ن تعیــنی ن ایشــان در حکــی، رسدار رستیــپ اســماعیل قــاآ�ن را بــه عنــوان جانشــنی همچنــنی
در بخــیش از ایــن حکــم آمــده اســت: »در�پ عــروِج شــهید عایل مقــام رسدار پرافتخــار حــاج قاســم ســلیما�ن رضــوان هللا 
وی قــدس ســپاه پاســداران انقــالب اســالیم را بــه رسدار رسافــراز رستیــپ اســماعیل قــاآ�ن کــه در شــمار  علیــه، فرمانــدیه نــزی
وی قــدس در کنــار رسدار شــهید در  برجســته ترین فرماندهــان ســپاه در دفــاع مقــدس بــوده و در طــول ســالیان متمــادی در نــزی

منطقــه خدمــت کــرده اســت یم ســپارم«.  نگاه ویژه
امکان سن�ج ظهور مجدد داعش پس از رسدار سلیما�ن

شهادت رسدار سلیما�ن در آینه رسانه های جهان

ی سارا اک�ج
ی علوم سیایس 96 دک�ت

عیل عبادتیان
کارشنایس اقتصاد 94

برآمدن داعش؛ امنی�ت شدن سیاست خار�ب جمهوری اسالیم 
ایران

برآمدن داعش به عنوان نماییش نو از بنیادگرا�ی اسالیم افرایط، 
ریشه در رقابت های سیایس و عملکرد اقتداری جها�ن در منطقه 
اردن،  قطر،  عربستان،  نظزی  کشورها�ی  داشت.  خاورمیانه 
نتیجه ی تحوالت داخی  در  اروپا�ی  بر�ن دولت های  و  آمریکا 
این کشور  در   ساختارهای نظایم و سیایس 

گ
عراق و شکنند�

ن ضعف داخی بر�ن دولت های عرب منطقه و با  و  همچننی
هدف بحران سازی در منطقه و افزایش فشار بر ایران زمینه های 
ی و فعالیت این گروه تروریسیت را در منطقه خاورمیانه  شکل گزی
ی داعش و آغاز فعالیت های تروریسیت  فراهم آوردند.  با شکل گزی
و ضّدشیی آن در منطقه، دولت های شیی و به طور خاص ایران 
ن داعش را تهدیدی برای امنیت خود  اقدامات نایسش از قدرت گرفنت
ن دلیل به رسعت به دو سیاست  در منطقه تل�ت کرده و به همنی
ن »نفوذ« در منطقه روی آوردند. درواقع ظهور  »مهار« و همچننی
داعش به گونه ای محسوس به عنوان ی� از عوامل تهدیدکننده 
به شمار یم آمد که  دولیت  از دولیت و غزی اعم  قدرت های شیی 
در صورت تداوم سبب تضعیف عراق و جبهه مقاومت شیی 
ی عربستان  و در نتیجه افزایش قدرت جریان های سل�ن به رهزب
سعودی یم شد. عربستان   که همواره از نفوذ ایران در منطقه در 
، سی در القاء  هراس بوده ضمن دامن زدن به بحث شیعه و سینّ
این باور که ایرانیان از اجتماعات شیی استفاده ابزاری یم کنند و 
یم کوشند نویع صفوی گری را در منطقه دامن بزنند که نتیجه 
ی جز برتری و سلطه ایران در منطقه نخواهد بود، را به  ن آن چزی
کشورهای منطقه داشتند. آن ها هالل شیی را نویع سازه جدید 
ایران در کنار خط مقاومت یم دانند که قادر است کمربند ایمن 

خط مقاومت منطقه برای شیعیان باشد.
 با امنیت کشورهای 

گ
از طرف دیگر، امنیت ایران ارتباط تنگاتن�

هم جوار خود داشته و ورود داعش به سوریه و سپس عراق که در 
 و نزدی� جغرافیای سیایس ایران قرار دارد، باعث شده 

گ
همسای�

ی بحران های منطقه و به طور  است تا ایران با حساسیت بیشزت
خاص مسائل سوریه و عراق را رصد کند. این امر سبب امنییت 
شدن سیاست خار�ب ایران و تالش برای مهار تهدیدها و نفوذ در 
ی از افزایش ناامین ها و خطرات احتمایل  منطقه با هدف جلوگزی
نایسش از فعالیت های تروریسیت این گروه و حامیان آن ها برای 
ی  مرزهای جمهوری اسالیم گردید. بنابراین داعش به عنوان متغزی
مهم باعث تقویت مجدد گرایش های امنییت در سیاست خار�ب 
سیاست  شدن  امنییت  نشانه های  مهم ترین  است.  بوده  ایران 
ن داعش در دو وجه ایجا�ب و  خار�ب ایران پس از قدرت گرفنت
، حضور مستشاری در سوریه،  سلیب نمایان است. در وجه ایجا�ب
حمایت از جریان های شیی و انقال�ب در یمن ، بحرین و عربستان 

ن اشاره  گزاری همچننی میان ایران و آمریکا منجر خواهد شد. این خزب
کرد که این اقدام ترامپ به دلیل نزدیک بودن او به استیضاح و در 
ی از این مهم صورت گرفته است. این در حایل است  جهت جلوگزی
گزاری های تندرو جمهوری خواهان  که در طرف دیگر طیف، خزب
مثل نیویورک اگزمیزن و نیویورک تایمز به خوشحایل از این واقعه 
پرداختند. در این میان شبکه اخبار دموکرایس، با حضور یرواند 
آبراهامیان، استاد بازنشسته دانشگاه نیویورک و پژوهشگر مسائل 
ایران و آمریکا، به مسئله افزایش خطر ظهور دوباره داعش در 
خاورمیانه پرداخت. یرواند آبراهامیان در صحبت های خود با اشاره 
ا�ی در حذف داعش از  به این که رسدار قاسم سلیما�ن تأثزی به رسن
منطقه داشت عنوان کرد: روح ابوبکر البغدادی از این اتفاق شاد 
ن اقدام آمریکا را تحت همه تعاریف، تروریسیت  شد. او همچننی

خواند و این اقدام را مصداق تروریسم دولیت دانست.
ن به چشم یم خورد.   نظرات در رسانه های اروپا�ی نزی

گ
این دوگان�

یک به دولت آمریکا، از این  گزاری آلما�ن دی وت، با ابراز تزب خزب
را در راستای صلح دانست.  اقدام اظهار خوشحایل کرد و آن 
در طرف دیگر روزنامه زوددویچه زیتانگ در مقاله  خود عنوان 
کرد: خأل قدرت در منطقه همواره با خشونت ُپر یم شود. سایر 
ن با نگرا�ن از آینده، ترامپ  رسانه های آلما�ن من جمله فرانکفورتر نزی
ایط فعی دانستند. روزنامه فیگارو فرانسه در  را مقرص اصی رسش
مقاله خود عنوان کرد: »عراق عرصه انتقام جو�ی خواهد بود«. 
ون  این روزنامه عنوان داشت که مقامات پارلمان عراق به دنبال بزی
اسیون  وهای آمریکا�ی از این کشور هستند. روزنامه لیزب کردن نزی
نگرا�ن کرد.  ابراز  آمریکا  و  ایران  ن  بنی تنش شدید  از  ن  نزی فرانسه 
ن سناریو پیش آمده را بدترین سناریو  گزاری مسکو تایمز روسیه نزی خزب

ممکن خواند.
با نگایه به رسانه های کشورهای همسایه، یم توان نگرا�ن تمام 
ی ها در منطقه را به وضوح مشاهده کرد.  آن ها از افزایش درگزی
، افغانستا�ن و پاکستا�ن متعددی به جایگاه قدرت  رسانه های عرا�ت
ات این جایگاه قدرت اشاره و از  رسدار سلیما�ن در منطقه و تأثزی

وهای مردیم از دیگر اقدامات جمهوری  ایفا کرده است. تشکیل نزی
اسالیم ایران در سوریه است. سازماندیه گروه های مختلف نظزی 
لشکر فاطمیون، تیپ زینبیون، تیپ ابوالفضل العباس و... برای 
مقابله با گروه های تروریسیت از دیگر اقدامات مهم ایران برای 
مقابله با گروه داعش در سوریه یم باشد. حزب هللا لبنان به عنوان 
وهای  ن تحت تدابزی نزی عضو توانمند و کارآمد در محور مقاومت نزی
ن تشکیل ائتالف 4+1  قدس در سوریه حضور پیدا کرد. همچننی
متشکل از ایران، روسیه، عراق، سوریه و حزب هللا لبنان برای 
مقابله با تروریسم از ابتکارات جمهوری اسالیم ایران است. عالوه 
از درخواست نظام سوریه  ایران پس  بر آن، جمهوری اسالیم 
د با گروه های  بسیاری از مستشاران سپاه و ارتش را برای مقابله و نزب
تروریسیت به این کشور اعزام کرده است. بر�ن از گزارش ها ذکر 
کرده اند که در تابستان 2015 ایران 700 نفر از مستشاران رده 
باالی سپاه پاسداران و سپاه قدس را به منظور همکاری با ارتش و 

وهای امنییت سوریه اعزام کرده است.   نزی
، فرص�ت دوباره برای ظهور داعش؟ شهادت رسدار سلیما�ن

وهای جبهه مقاومت در  وزی مقتدرانه نزی حذف داعش و پزی
ی ایران و تداوم حضور قدرتمند ایران در عراق و  منطقه به رهزب
سایر نقاط حساس منطقه در جهت حمایت از جریان های شیی 
ن امنیت مرزهای جمهوری اسالیم ایران قدرت های  ن تأمنی و نزی
 کرده است. 

گ
منطقه ای و فرامنطقه ای را دچار ترس ، خشم و آشفت�

ن دلیل ایاالت متحده آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آن با  به همنی
اتخاذ راهکارهای متعدد ازجمله بمباران مواضع ارتش سوریه و 
ن فشار بر جمهوری اسالیم  عراق و ایجاد ناامین در این مناطق و نزی
ایران سی دارند که ایران را به عنوان مهم ترین کنش گر منطقه 
مهار نمایند. تحوالت چند روزه اخزی در منطقه و به طور خاص 
وهای  به شهادت رسیدن رسدار سلیما�ن به عنوان فرمانده اصی نزی
جبهه مقاومت این سوأل را به ذهن بسیاری متبادر یم کند که آیا 
فقدان رسدار سلیما�ن در جبهه مقاومت فرصیت مجدد برای ظهور 
دوباره گروه های تروریسیت و به طور خاص داعش خواهد بود؟ 
های چندگانه ای  نگارنده این سطور با تأکید بر این امر که متغزی
در قدرتمندی ایران در معادالت سیایس و امنییت منطقه ای و 
سازماندیه جبهه مقاومت نقش دارد، بر این باور است که اگر چه 
وهای مقاومت به طور  فقدان حضور رسدار سلیما�ن در میان نزی
قطع پیامدها�ی را در جهت کاهش قدرت جبهه مقاومت خواهد 
داشت؛ اما به نظر یم رسد که این مسئله مقطی باشد؛ درواقع 
ایران یم تواند با اتخاذ رویکردی واقع گرا نسبت به تحوالت منطقه 
و تدابزی امنییت مستحکم، هم چنان در صف نخست طراحان 
نظم سیایس خاورمیانه با�ت بماند و مانع از بازتولید اندیشه های 
ن دوباره نمایش گروه های تروریسیت به ویژه  تروریسیت و نضج یافنت

داعش شود.

ن آتش جنگ  یم دهد، نگرا�ن از افزایش تنش ها در منطقه و افروخنت
توسط دولت آمریکا است. در حال حا�ن به نظر یم رسد کمزت 
رسانه ای به نفع دولت آمریکا حرکت کند و همان طور که ذکر شد، 
ن  ی نزدیک به دولت، مثل فاکس نیوز، نزی حیت در بنگاه های خزب
ن طرفداران دولت ترامپ درباره اقدام اخزی آن، به چشم  شکاف بنی
ی متخاصم و  یم خورد. در این میان به نظر یم رسد بنگاه های خزب
وابسته به دولت ها�ی که به طور رسی با ایران مقابله یم کنند، سی 
ن  در بزرگ  نشان دادن نظرات متضاد جو غالب ایران دارند و به همنی
ه کردن اقدام غزی قانو�ن و تروریسیت دولت  ن ترتیب به دنبال نرمالزی

آمریکا در ماجرای شهادت سپهبد قاسم سلیما�ن هستند. 

منطقه خاورمیانه و به طور خاص منطقه خلیج فارس به دلیل 
بنیادگرا  غرب گرا،  گرایش های  مذاهب،  قومیت،  وجود 
صحنه  همواره  بیگانه  و  خار�ب  عوامل  دخالت  ن  همچننی و 
ن جنبش های رادیکال و  ن و همچننی ی ها و نزاع های خوننی درگزی
افرایط بوده است. ضمن این که ظهور عرص مدرن و فراگزی 
آن صورت که  به  مد�ن  جامعه  و  دموکرایس  شدن گفتمان 
تصور یم شد، نتوانست مشکالت خشونت بار در این منطقه 
را حل نماید. عنا� مدرن و واردا�ت در این منطقه نه تنها 
ن در این منطقه نکرده است،  کم� به حل بحران خشونت آمزی
ی های  درگزی و  تنش ها  افزایش  برای  عامی  ن  نزی خود  بلکه 
خاورمیانه  منطقه  راستا  ن  همنی در  شده اند.  قویم  و  مذهیب 
و زیرمجموعه مهم آن یعین منطقه خلیج فارس زمینه های 
و  مذهیب  نژادی،  قویم،  تضادها�ی  تشدید  برای  مناسیب 
فعالیت های مرتبط با آن یم باشد. این امر از یک سو به فراهم 
 و سیایس و از سوی دیگر به 

گ
بودن زمینه های تضاد فرهن�

باز یم گردد.  خار�ب  مداخله گر  قدرت های  حضور  و  نقش 
به طور خاص در این زمینه فعالیت های گروه های تروریسیت 

نظزی القاعده و داعش قابل توجه است. 
نگایه دقیق به تاریــــخ دو دهه اخزی خاورمیانه نشان یم دهد 
که تحوالت سیایس_ امنییت و ژئوپلیتیک در خاورمیانه پس 
از حوداث 11 سپتامزب و بحران عراق، مسائل خاورمیانه را 
ن الملی تر کرد و این امر نظام  عمویم تر، به هم پیوسته تر و بنی
ن الملل متصل نمود. در  امنیت خاورمیانه را به نظام امنیت بنی
نتیجه ی تحوالت ساخت قدرت و سیاست  این میان و در 
ن به دلیل برخورداری از موقعیت طبیی  در منطقه، ایران نزی
ایدئولوژیک  و   

گ
فرهن� عنا�  ن  همچننی و  ژئوپلیتیک  برتر  و 

در  امنییت  سیایس-  تحوالت  بروز  و  یک سو  از  می  قدرت 
امنیت  تهدیدات  ماهیت  از  جدید  تعریف  و  منطقه  سطح 
ن الملل از سوی دیگر نقش ُپررنگ تری پیدا کرده و قدرت  بنی
چانه ز�ن آن در مسائل جاری خاورمیانه افزایش یافته است. 
به تبع، افزایش نقش سیایس_ امنییت ایران در خاورمیانه پس 
بر  از حوادث 11 سپتامزب و بحران عراق، عواقب من�ن ای 
آن  منطقه ای  متحدان  منطقه،  در  آمریکا  اتژیک  اسزت منافع 
در جهان عرب ازجمله عربستان و موقعیت ارسائیل داشته 
است. درواقع تحوالت سیایس_ امنییت پس از حوداث 11 
سپتامزب و بحران عراق، مسائل خاورمیانه را در مرکز مسائل 

ن الملل قرار داد.  امنیت بنی

رسانه های  رسعت  به  ی  خزب دی ماه،  دهم  ن سزی جمعه  بامداد 
مختلف جهان را فراگرفت. خزب حایک از انفجار یک دستگاه اتومبیل 
در نزدی� فرودگاه بغداد و کشته شدن مقامات ایرا�ن و عرا�ت در 
این واقعه بود. شایعات، حول حضور رسدار قاسم سلیما�ن در 
میان کشته شدگان این واقعه یم گردید و در نهایت با اعالم رسی 
این مهم از تلویزیون ایران، خزب شهادت سپهبد قاسم سلیما�ن در 
جهان پیچید. اتفا�ت که اخبار رسانه های تمام جهان را به مدت 24 
 به خود اختصاص داد. در نوشتار پیش رو مروری 

ً
ساعت تماما

خواهم داشت بر آن چه در رسانه های جها�ن در مورد این مهم، 
مورد بحث قرار گرفت.

، با نااطمینا�ن و نگرا�ن در سطح رسانه های  ساعات اولیه مخابره خزب
جهان آغاز گردید و در ادامه، با اعالم کاخ سفید، نگرا�ن از اقدامات 
ایط منطقه، عمده بحث های رسانه ای  ات رسش احتمایل ایران و تغیزی
گزاری های نزدیک به کاخ سفید  را تشکیل داد. در این میان خزب
ن واکنش های مختل�ن از خود نشان دادند. برای مثال شبکه  نزی
فاکس نیوز، که به عنوان شبکه مورد عالقه شخص رئیس جمهور 
آمریکا همواره مورد توجه بوده است، در مناظره خود من باب ترور 
، با بحث شدیدی درباره حضور آمریکا در منطقه  رسدار سلیما�ن
 Tucker عراق مواجه شد. تاکر کارلسن، مجری برنامه مشهور
Carlson Tonight، که توسط شبکه فاکس نیوز پخش یم گردد 
ی در منطقه خاورمیانه  به شدت سیاست ترامپ در آغاز درگزی
را محکوم کرد و با سیاست های مداخله جویانه آمریکا در منطقه 
در حایل که در مسائل داخی، آمریکا با مشکالت بسیاری دست 
ن ُپست  به گریبان است، مخالفت ورزید. در طرف دیگر، واشنگنت
که همواره به عنوان روزنامه منتقد دولت آمریکا شناخته یم شود، 
عنوان کرد که شهادت قاسم سلیما�ن به چرخه انتقام و قصاص 

، ممانعت نظایم، مستشاری و رسانه ای از قدرت  و در وجه سلیب
ن داعش در عراق و سوریه است. کمک به دولت های مرکزی  گرفنت
وهای جبهه مقاومت  عراق، سوریه و حمایت و همرایه با نزی
از جمله مهم تریِن این اقدامات است. درواقع جمهوری اسالیم 
درصد  مقاومت،  محور  از  خود  حمایت های  تقویت  با  ایران 
ی  _تکفزی ن گروه های تروریسیت برآمد تا جلوی نفوذ و قدرت گرفنت
ن این گروه ها  د. با این استدالل که قدرت گرفنت در منطقه را بگزی
مخصوصا در سوریه و عراق به راحیت یم تواند سبب تضعیف 
شیعیان و برهم خوردن موازنه قدرت به نفع عربستان و هم پیمانان 

منطقه ای و فرامنطقه ای این کشور شود. 
شکست داعش؛ ایران بازیگر اصیل

وی رسیــــع داعش در شهرها و مناطق  در حایل که پس از ظهور و پی�ش
ن الملی  مختلف عراق و سوریه بسیاری از بازیگران منطقه ای و بنی
مستقیم به حمایت از آن پرداختند و  به صورت مستقیم یا غزی
ن  ن نظاره گر تحوالت بودند، جمهوری اسالیم ایران نخستنی بر�ن نزی
کشوری بود که به حمایت از کشورهای عراق و سوریه شتافت و 
وی داعش نقش مهی در  ی از پی�ش ی ضمن جلوگزی با اتخاذ تدابزی
ی و آزادسازی مناطق تحت اشغال این گروه تروریسیت  بازپس گزی
ایفا کرد. داعش که پس اعالم خالفت در سال 2014 توانست 
بیش از یک سوم مساحت جغرافیا�ی عراق و سوریه با جمعییت 
در حدود ده میلیون نفر را به ترصف خود درآورد، با ورود ایران به 
عرصه منازعه روند بازی قدرت ها به گونه ای محسوس تغیزی کرد. 
ورود به موقع جمهوری اسالیم ایران به موضوع و کمک به ارتش 
ش جریان داعش  و نظام سیایس عراق، ی� از موانع اسایس گسزت
به شمار یم رود. کمک های رسیــــع جمهوری اسالیم ایران در مقام 
تنها حایم میدا�ن و عملیا�ت عراق، ضمن بازسازی روحیه ارتش 
ی از سقوط بغداد، کربال، نجف و  و دولتمردان عراق و جلوگزی
وهای داوطلب مردیم مؤثر واقع شد و  اربیل در سازماندیه نزی
ی مناطق اشغال شده آغاز شد. حمایت های  به تدریــــج، بازپس گزی
ن کننده ای داشت. در  وزی عراق بر داعش نقش تعینی ایران در پزی
ن کشوری بود که به یاری عراق شتافت و  حقیقت، ایران اولنی
ده ای را در اختیار ارتش عراق، حشد  کمک های تسلیحا�ت گسزت
رد گذاشت. عالوه بر آن جمهوری 

ُ
وهای پیش مرگ  ک شعیب و نزی

وهای حشد  اسالیم ایران، نقش مهی در آموزش و حمایت از نزی
 در برابر هجمه های تبلیغا�ت و رسانه ای غرب، 

ً
، خصوصا شعیب

عربستان سعودی و رژیم ارسائیل ایفا نمود.
عالوه بر عراق، بار اصی مقابله با گروه تروریسیت داعش در سوریه 
را جمهوری اسالیم ایران برعهده گرفته است. نقش آفریین ایران 
در سوریه قاعده بازی را به سود دولت سوریه تغیزی داده است. 
ایران عالوه بر حمایت دیپلماتیک و اقتصادی، در فراهم نمودن 
تسلیحات و اعزام مستشاران نظایم برای نظام سوریه نقش مهی 

ن ایران و آمریکا در منطقه ابراز نگرا�ن کردند. برای  افزایش تنش ها بنی
مثال روزنامه 8 صبح افغانستان در رسمقاله خود به این نکته اشاره 
ایط بسیار مهم است و  کرد که عملکرد دولت افغانستان در این رسش
ی در این ماجراست و به این نکته  اتژی آنان عدم سوگزی ین اسزت بهزت
اشاره کرد که افغانستان ظرفیت استفاده از منازعه های منطقه ای 
ی سناتورهای  را ندارد. رسانه های کشور پاکستان تحت تأثزی سوگزی
ن  ، علیه مداخالت دولت آمریکا در منطقه است. همچننی پاکستا�ن
رسانه های عرا�ت با نگرا�ن زیادی درباره افزایش تنش در این کشور به 

جهت این اقدام تروریسیت آمریکا صحبت یم کنند.
تشکیل  را  ی  سوگزی بدون  رسانه های  بحث های  عمده  آن چه 
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منازعه شدید یا خروج؟

معادالت سیایس خاورمیانه پس از ترور رسدار سلیما�ن

سید احمد فاطیم نژاد
ن الملل دانشگاه فردویس مشهد استادیار روابط ب�ی

محمد عثما�ن
ی علوم سیایس 96 دک�ت

وی قدس،  پنهان در حکم انتصاب رسدار قاآ�ن به فرماندیه نزی
بیانیه شورای امنیت می پس از واقعه ترور رسدار سلیما�ن و 
صحبت های دو روز اخزی فرماندهان سپاه مبین بر انتقام در 
»جغرافیای مقاومت« تقریبا موید این سناریو است. به عبارت 
دقیق تر، در چارچوب این سناریو رفتارهای ایذا�ئ علیه امریکا 
رسی پیدا کرده و کار کاخ سفید برای اقناع افکار  عمدتا حالت غزی

عمویم ملت امریکا و جهان علیه ایران را دشوار یم سازد.
ن سناریو این است که ایران با ترور رسدار سلیما�ن رفتار  سومنی
د و واکنش نظایم اسایس چه به طور  محافظه کارانه در پیش بگزی
مستقیم انجام ندهد. در این سناریو،  مستقیم و چه به طور غزی
ایران سی خواهد کرد با روشن سازی افکار عمویم ابعاد جنایت 
آمریکا را برجسته کرده و در صورت امکان بر�ن راه های حقو�ت 
با  اخزی  البته مورد  )که  ی کند  پیگزی را  آمریکا  از  برای شکایت 
وی قدس و رسدار سلیما�ن را در زمره  توجه به این که آمریکا نزی
تروریست ها معر�ن کرده بسیار دشوار است(. در این وضعیت، 

براین اساس دستگاه های امنییت و نظایم غر�ب و ارسائیل او را دنبال 
یم کردند تا مورد هدف قرار دهند. اما موقعیت می و منطقه ای 
رسدار سلیما�ن این اجازه را به آمریکا و یا ارسائيل نی داد تا با او 
از دِر برخورد نظایم برآیند. حال سوأل های مهی در جریان ترور 
رسدار سلیما�ن مطرح یم شود که عبارتند از این که چرا و به چه 
دلیل آمریکا این بار درصدد ترور رسدار سلیما�ن برآمد؟ آیا آمریکا 
با توجه به موقعیت می و منطقه ای رسدار سلیما�ن از عواقب 
این ترور آگاه است؟ آمریکا چه هد�ن را از افزایش سطح نزاع در 

منطقه خلیج فارس دنبال یم کند؟
اهداف آمریکا از ترور رسدار سلیما�ن

ن الملل، با  آمریکا با حضور ایراِن قدرتمند در عرصه سیاست بنی
ن بار هژمو�ن آمریکا�ی را در  قدر�ت روبه رو شده که برای نخستنی
منطقه خاورمیانه به چالش کشیده است. اما حضور ایران، همواره 
با نویع احتیاط از جانب آمریکا همراه شده است. آمریکا هیچ گاه 
درصدد افزایش سطح نزاع از طریق مواجهه مستقیم نبوده است؛ 
لذا جز مواردی معدود در زمان جنگ ایران و عراق، ایران و آمریکا 
نزاع خود را به سطح مواجهه مستقیم افزایش ندادند. اما این 
سیاست با روی  کار آمدن ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمریکا 
شکسته شد. یعین با خروج ترامپ از برجام، سیاست مواجهه 
مستقیم با ایران را در پیش گرفت. �ب شک افزایش این سطح نزاع با 
ی یم شود. هدف نخست کاهش  اهدا�ن چند از سوی آمریکا پیگزی
قدرت ایران، کاهش نفوذ ایران در میان کشورهای منطقه، سقوط 
حکومت ایران و... است. این اهداف سیایس، نّیات اقتصادی را 
ن به همراه دارد. با روی کار آمدن ترامپ، سیاست بهره برداری  نزی
اقتصادی از توان نظایم آمریکا مد نظر قرار گرفت. این سیاست 
با این نگرش همراه است که آمریکا از لحاظ اقتصادی در نقطه 
خودکفا�ی انرژی قرار گرفته و خود به صادرات انرژی مبادرت 
ورزیده است. حال کشورهای تولیدکننده انرژی منطقه خلیج 
ن امنیت صادرات باید هزینه آن را پرداخت نمایند.  فارس برای تأمنی
لذا با تحریم ایران از سوی آمریکا، رویارو�ی با آمریکا در سطح 
بیت از سوی حامیان ایران نمود  منطقه ای به صورت حمله های �ن
یافت. آن چه در این چند ماه رخ داده، این است که طرف های 
درگزی با گام های تال�ن جویانه، نزاع را در باالترین سطح خود قرار 
دادند؛ تا این که آمریکا، اقدام به ترور نابخردانه رسدار سلیما�ن 

مقدمات آن هویدا شده است. 
برای میان�ب گری  در وضعیت سوم، ممکن است حیت فضا 
تالش کشورهای  شاهد  اخزی  روزهای  یط  شود.  فراهم  ن  نزی
مختلف برای تماس با ایران بوده ایم که جدی ترین آن ها عمان 
و قطر بودند. هرچند طبق اخبار موجود تالش هیأت عما�ن 
همه  با  تقریبا  قطر  خارجه  وزیر  اما  نشد  منجر  نتیجه ای  به 
ی دیدار داشت. هرچند  مقامات سیایس رده باال به غزی از رهزب
ن فعی نی توان انتظار داشت که  در فضای احسایس و غم انگزی
این میان�ب گری ها به نتیجه ای برسد اما در درازمدت این اتفاق 

بعید نیست.
در نهایت، یم توان نتیجه گرفت که مناسبات ایران و امریکا و 
ن طور نظم منطقه ای یط هفته ها و ماه های آینده ارتباط  همنی
در  ایط  این رسش و  دارد  باال  با سناریوها و وضعیت های  زیادی 
پیوستاری از منازعه شدید تا خروج امریکا از منطقه قابل ترسیم 

است.

آمریکا از نقاط ضعف چندی در مقابل ایران برخوردار است؛ ایران 
وهای مقاومت به رویارو�ی با آمریکا  در منطقه خود و در میان نزی
اقدام یم کند. اما در مقابل آمریکا با توجه به نوع سیاست های 
ن  ترامپ، از حمایت دیگر متحدانش برخوردار نیست. همچننی
متحدان آمریکا از افزایش سطح تنش با ایران استنکاف دارند. در 
وهای مقاومت از  کنار مسائل قدرت و توان مادی، ایران و نزی
توان و قدرت رو� ویژه ای مت� به دین و مذهب برخور دارند. 
وهای  مؤلفه های معنوی چون شهادت، جهاد و انتظار برای نزی
مقاومت استواری عقیده و پایداری بر اهداف را به ارمغان یم آورد. 
نگرش ایدئولوژیک حمایت از مظلوم و دفاع از هم کیش را توجیه 
 

گ
دهای گوناگون در تاریــــخ، موارد شکنند� یم کند. اما آمریکا در نزب
وهای نظایم را در کارنامه خود داشته است. به هر  روحیه نزی
صورت میدان مواجهه در خلیج فارس به حالت افزایش سطح 
بیت نوش کن« در آمده است.  ، �ن بیت هوشیاری از برای »زدی �ن

ی نتیجه گ�ی
رهزب ایران در چند ماه گذشته در سخنا�ن به آمریکا هشدار داده 
است که زمان »بزن در رو�ی به پایان رسیده است«. از یک سو با 
توجه به این نگاه در ذهنیت باالترین مقام سیایس و نظایم ایران و 
از دیگر سو خواست افکار عمویم برای اخذ انتقام رسدار سلیما�ن 
به ای بسیار عمیق و ناگوار به ایران وارد کرده، جهان را  که �ن
در شوک و انتظار قرار داده است. ترور شخصییت با محبوبیت 
، باعث فرامویسش نزاع معیشیت در داخل و اتحاد  رسدار سلیما�ن
باید  انتقام شده است. حال  راستای  در  برای مواجهه  ای  می 
منتظر واکنش ایران بود. هرچه واکنش ایران به این ترور محکم تر 
 عمیق تر 

گ
ان جهان به سوی جن� ن و استوارتر باشد، به همان مزی

ایط را در منطقه چنان برای  پیش خواهد رفت. مگر آن که ایران رسش
وهای آمریکا�ی  آمریکا ُپراضطراب و ناامن سازد که دیگر بقای نزی
در منطقه خلیج فارس توجیه سیایس، اقتصادی و امنییت نداشته 
دی و برای ایران بسیار  باشد. اخذ رویکرد دوم، رویکردی راهزب
به،  به به �ن ُپرثمرتر از مواجهه انتقایم خواهد بود. مواجهه �ن
ایط بحران  منجر به اتالف روحیه یم شود. اما در مقابل ایجاد رسش
به های گوناگون متحدین  س از طریق �ن مملوء از اضطراب و اسزت
وهای آمریکا�ی  ایران در منطقه برای طرف مقابل، سبب خروج نزی

و انزوای هم پیمانان آن خواهد شد.

مشهورترین  از  ی�  سلیما�ن  رسدار  دی   13 جمعه  بامداد 
فرماندهان نظایم ایران به همراه همراهانش در مسزی فرودگاه 
این حرکت  بغداد هدف حمالت موش� آمریکا قرار گرفتند. 
گزاری های بزرگ جها�ن و داخی  یط روزهای اخزی رستیزت خزب
بوده است. ابعاد این اتفاق و پیامدهایش آن قدر اهمیت دارد 
که تحلیلگران و مف�ان متعدد از منظرهای گوناگون به آن 
پرداخته اند. عده ای به چرا�ی این رخداد پرداخته اند؛ گرویه به 
ه های ترامپ از این کار توجه کرده اند؛ بر�ن واکنش احتمایل  ن انگزی
ایران را ارزیا�ب کرده اند؛ و ... . اما پرسش بنده در این یادداشت 
به پیامدهای این واقعه بر منازعه ایران و آمریکا و نظم خاورمیانه 
بریم گردد. به عبارت دیگر، ترور رسدار سلیما�ن چه پیامدی برای 
ی بر نظم  منازعه ایران و آمریکا خواهد داشت و این امر چه تأثزی

خاورمیانه خواهد گذاشت؟
سناریوهای  به  باید  دهیم  پاسخ  باال  پرسش  به  بخواهیم  اگر 
ن سناریو این است که  احتمایل در روزهای آ�ت توجه کنیم: اولنی
ایران همان گونه که مقامات و رسان آن تأکید کرده اند به دنبال 
ن پس از رصد دیدگاه ایران، تهدید  انتقام سخت باشد. ترامپ نزی
به واکنش سخت تر و حمله به 52 نقطه ایران کرده است. اگر 
هر یک از این ها رخ دهد، نتیجه کامال مشخص است: جنگ. 
درست است که هم ایران و هم آمریکا تأکید کرده اند که به دنبال 
جنگ نیستند اما هم زمان ترصیــــح داشته اند که اگر ناچار شوند از 
جنگ هرایس ندارند. تا پیش از این اغلب تحلیل ها به این سمت 
بود که ترامپ نی خواهد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا خود را درگزی جنگ کند. اما وقایع روزهای اخزی اتفاقا 
 که او را 

گ
نشان یم دهد که گو�ی ترامپ چندان هم از یک جن�

از معضالت داخی نایسش از استیضاح رها کند نارا�ن نیست. 
ه و تار و جنگ آلود یم کند. مجموع این موارد فضا را به شدت تزی

ن سناریو این است که ایران به صورت تدری�ب و ُخردُخرد  دومنی
به ترور رسدار سلیما�ن واکنش نشان دهد و به رفتار ایذا�ئ در 
مقابل امریکا اکتفا کند. این تقریبا رفتاری است که ایران در موارد 
این  دارد  وجود  نکته ای که  اما  است.  داشته  ن  نزی قبی  مشابه 
است که ترور سلیما�ن برای ایران بسیار هولناک بوده و گویا این 
انتقام های حداقی آرامش بخش نیست. در هر حال، مضمون 

 ای هستند که 
گ

�ت مؤلفه  فرهن� نمادها و نشانه ها در کشورهای رسش
باعث اتحاد در یک جامعه یم شوند. حال اگر این نمادها در قامت 
فرِد انسا�ن نمود یابد، بود یا نبود آن شخصیت، مسئله نیست؛ 
بلکه کارویژه آن نماد در عرصه مناسبات اجتمایع مورد توجه 
است. در این رویکرد نمادها در جایگایه فراتر از موقعیت های 
مقبولییت  باعث  یم نشیند که  جامعه  در  اقتصادی  و  سیایس 
ایط بحرا�ن در عرصه  عمویم در جامعه یم شود. از این رو در رسش
وعیت ساز و مقبولیت پذیر را یم توان  ، کارکرد م�ش داخی یا خار�ب
ن  از این نمادها توقع کرد. نمادها قدرت فوق العاده اثربخش و نزی
 ها رایه به نجات از بحران را فراهم 

گ
متحدکننده دارند. این ویژ�

یم آورد. رسدار سلیما�ن ازجمله این نمادها و نشانه های اثربخش 
اجتمایع در جامعه ایرا�ن و منطقه خاورمیانه بود. وی این قدرت 
د  وزی های برآمده از میدان نزب نمادین خود را از موفقیت ها و پزی
کسب کرده است. جوا�ن انقال�ب و فاقد تجربه چندان با اتکاء 
وی ایمان و روحیه ای انقال�ب در ابتدای جنگ به فرماندیه  به نزی
لشکر کرمان یم رسد. اما رسدار موقعیت امروزین خود را در فردای 
پس از جنگ در قالب فرماندیه سپاه قدس به دست یم آورد. 
سپاه قدس با مأموریت های برون مرزی، درصدد اجرای آن اصِل 
قانون اسایس جمهوری اسالیم ایران که حکومت را موظف به 
ن  دفاع از مظلوم کرده است، بریم آید. همرایه با مردم فلسطنی
و ایستادن در کنار مقاومت لبنان، از قاسم سلیما�ن شخصییت 
اسطوره ای و مرِد روزهای سخت مبارزه ساخت. این شخصیت 
در زمان بحران لبنان در جنگ 33 روزه، اسطوره شکست ناپذیری 
ن  ارتش ارسائیل را در اذهان عمویم مسلمانان شکست و همچننی
در میدان مبارزه با داعش مورد ارزیا�ب جها�ن قرار گرفت. وی 
وهای  د را با اتحاد نزی دی، این میدان نزب بیین راهزب ن با درایت و تزی
وزی تبدیل کرد. این  سیایس شیعه و سین در عراق و سوریه به پزی
د، او را در جایگایه واال و  وزی ها و موفقیت های در میدان نزب پزی
ن الملی قرار داد. رسدار سلیما�ن به فردی  مورد قبول می و بنی
بدل شد که توانست هژمو�ن غرب و ارسائیل را به چالش بکشد. 

ایط پس از هدف  ایط جاری با رسش حیت یم توان با شبیه سازی رسش
ن بود. ن ایرباس مسافربری ایران منتظر نویع مصالحه نزی قرار گرفنت

با توجه به سناریوهای باال یم توان سه وضعیت را برای آینده 
سناریوی  از  نخست که  وضعیت  در  پیش بیین کرد:  منطقه 
د احتماال واکنش شدید ایران به ترور رسدار  اول نشأت یم گزی
ن آمریکا را در �پ خواهد داشت. اگر این  ، پاسخ سهمگنی سلیما�ن
ل خارج شود و به جنگ منجر شود صحبت از  وضعیت از کنزت
ثبات می و منطقه ای بالموضوع شده و باید منتظر دور جدیدی 

از ناآرایم فزاینده در سطح منطقه ای و حیت جها�ن بود.
د و بیش از  در وضعیت دوم که از سناریوی دوم نشأت یم گزی
همه امکان پذیر است، ایران برنامه های منطقه ای خود را عینا 
شبیه رویه رسدار سلیما�ن ادامه خواهد داد. این رویه به معنای 
ی پایدار برای  ن ی در منطقه است. آمریکاستزی ن تداوم آمریکاستزی
آمریکا هزینه فرساییش دارد و در نهایت ممکن است حیت به 
ن  ن منجر شود. واقعه ای که اکنون نزی خروج آمریکا از منطقه نزی

کرد. از لحاظ سیایس و نظایم، هیچ توجیه عقال�ن برای این ترور 
نی توان پیدا کرد، زیرا سلیما�ن در زمان ترور تنها شخصییت می به 
ان نفوذ وی در منطقه خاورمیانه از او  ن حساب نی آمد؛ بلکه مزی
شخصییت محبوب و اثرگذار ساخته بود. اما تصور آمریکا از ترور 
رسدار سلیما�ن احتماال این بوده است که با شدت عمل یم تواند 
وهای حایم ایران در منطقه را در موضع انفعال قرار دهد. ریشه  نزی
این انفعال را باید در مناسبات تجاری و اقتصادی میان دولت 
عراق و آمریکا از یک سو و آمریکا، ارسائيل، عربستان، امارات و... از 
سوی دیگر درک کرد. اما نکته اسایس در این معادله این است که 
گروه های شبه نظایم که ذیل جریان مقاومت شناخته یم شوند، 
 به 

گ
هیچ رابطه ساختاری ای از لحاظ اقتصادی و البته وابست�

وها با   باعث یم شود تا این نزی
گ

بدنه قدرت نهادینه ندارند. این ویژ�
 های ایدئولوژیک رفتار کنند. 

گ
آزادی عمل بیشزت و براساس وابست�

به طور مثال، فشارهای چند ماهه اخزی آمریکا برای متقاعدسازی 
حکومت عراق در انحالل حشد شعیب به جا�ی نرسید و در نهایت 
وهای نظایم شد. �ب شک اقدام اخزی  منجربه ادغام در بدنه نزی
آمریکا سبب قدرت رو� مضاعف  برای هوادران جریان مقاومت 

در منطقه یم شود.
معادالت قدرت پس از ترور سلیما�ن در خاورمیانه

امروز معادالت قدرت در منطقه خاورمیانه به دو بلوک شفاف 
به  نیابیت  مواجهه   فرآیند  از  بلوک   دو  این  است.  شده  تبدیل 
صحنه  درک  برای  داد.  خواهد  رهیافت  تغیزی  علین  رویارو�ی 
مواجهه  سیایس در منطقه به این مثال توجه کنید: دو بوکسور 
قدرتمند با تکنیک های ورزیسش خاص خود در رینگ قرار دارند. 
دقایق ا رزیا�ب دو حریف از یکدیگر در ابتدای مسابقه امروز به 
پایان رسیده است و دو طرف از توان هم مطلع شده اند. در ادامه 
، صحنه بازی  به سبب توازن قدرت و هم سط� چاب� ورزیسش
بیت نوش کن« تبدیل شده است.  ، �ن بیت به صورت »زدی �ن
به ای  یعین هر یک از ورزشکاران بوکس در رینگ در لحظه ای �ن
وارد یم سازد که باعث شوک به طرف مقابل یم شود. اما ورزشکار 
مقابل، پس از لحظا�ت به خود یم آید و با استفاده از غفلت طرف 
به  محکم تری را به  مقابل از تاکتی� جدید استفاده یم کند و �ن
ایط مواجهه میان ایران و آمریکا در منطقه  او وارد یم سازد. رسش
خلیج فارس اکنون به این صورت درآمده است. در این معرکه 

پمپئو مأیوس از واکنش اروپا به ترور رسدار سلیما�ن

، از واکنــش رسد اروپا�ی هــا بــه ایــن اقــدام  وزیــر امــور خارجــه آمریــکا پــس از اقــدام دولــت ایــن کشــور در تــرور رسدار ســلیما�ن
تروریســیت انتقــاد و در عــوض، از واکنــش بــر�ن اعــراب منطقــه بــه ایــن اقــدام جنایتکارانــه ابــراز رضایــت کــرد. بــه گــزارش ایرنــا، 
، کشــورهای انگلیــس،  مایــک پمپئــو در گفت  و گــو بــا شــبکه آمریــکا�ی فاکس نیــوز گفــت کــه در ماجــرای تــرور رسدار ســلیما�ن
ن واکنش بر�ن متحدان آمریکا در  فرانسه و آلمان به اندازه کا�ن از این اقدام آمریکا حمایت نکرده اند. پمپئو ضمن تحسنی
ن در منطقه از  کای واشــنگنت قابل مقایســه با واکنش رسش ، واکنش اروپا�ی ها را غزی منطقه خلیج فارس با این اقدام تروریســیت
کای مــان در منطقــه خاورمیانــه  جملــه ارسائیــل، عربســتان و امــارات عــر�ب متحــده دانســت. پمپئــو گفــت: مــن ســاعت ها بــا رسش
مشــورت کــردم و بــه آن هــا اطــالع دادم کــه مــا چــه کردیــم و چــرا ایــن کار را انجــام دادیــم. مــن جویــای یــاری آن هــا شــدم. همــه 

( اصــًا خــوب نبــود. کای اروپــا�ی کای مــان در دیگــر نقــاط )اشــاره بــه رسش آن هــا عــایل بودنــد. امــا گفت وگوهــای مــن بــا رسش نگاه ویژه
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سازمان دانشجویان جهاددانشگایه، شهادت 
رسدار رسافــزار وطــن، حــاج قاســم ســلیما�ن و 
ن هیأت همراه ایشان ازجمله ابومهدی  همچن�ی
المهنــدس را بــه همــه آزادگان جهــان و بــه ویــژه 

یف ایران تسلیت عرض یم کند.   مردم رسش

دنیا در ُبهت

رسداری در قامت وطن

ن گلمکا�ن حس�ی
کارشنایس علوم سیایس 96

ا�ئ فاطمه نص�ی
کارشنایس ارشد علوم سیایس 98

ن در واکنــش بــه تــرور  را بــه نمایــش گذاشــتند«. پارلمــان عــراق نــزی
رسدار ســلیما�ن توســط آمریــکا، طــر� جهــت تحدیــد اقدامــات 
ن  نظــایم ارتــش ایــن کشــور در عــراق را بــه تصویــب رســاند. همچنــنی
ن درصــدد شــکایت از حملــه  کمیســیون امنیــت و دفــاع ایــن نهــاد نــزی
آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل است. دیگر آن که نماینده 
ائتــالف ســائرون در پارلمــان عــراق بیــان کــرد: »پارلمــان عــراق در 
 قرار داشته و برای پاسخ به درخواست های دولت فدرال 

گ
آماد�

در مــورد توافق نامــه امنیــیت میــان آمریــکا و عــراق مصمــم اســت؛ 
خــواه ایــن درخواســت اصــالح ایــن توافق نامــه یــا لغــو آن باشــد«. 
ن مدیع شده که دو ائتالف سائرون و الفتح  تلویزیون المیادین نزی
ن آمریکا�ی هــا از عــراق بــه توافــق  ون رفــنت در عــراق، بــر رس طــرح بزی

رســیده اند. 
ن داری ایــران  ن خواســتار خویشــنت ســایر کشــورهای عــر�ب منطقــه نــزی
ی از بــه خطرانداخته شــدن امنیــت خاورمیانــه  و آمریــکا و جلوگــزی
شــدند. »ضیــف هللا الفایــز« ســخنگوی وزارت امورخارجــه اردن 
ورت تــالش مضاعــف جهــت مهــار ایــن  ی بــر �ن در کنفرانــس خــزب
ده  بحــران و کاهــش تشــدیدها�ی شــد کــه یم توانــد پیامدهــای گســزت
و دشــواری بــه همــراه داشــته باشــد. الفایــز گفــت: »امــان تحــوالت 
اوضــاع در عــراق را بــا نگــرا�ن کامــل دنبــال و بــر اهمیــت همــکاری 
برای حمایت از امنیت و ثبات عراق تأکید یم کند«. روز جمعه 
، تلویزیــون دولــیت عربســتان ســعودی، از هم پیمانــان ایــاالت  ن نــزی
متحــده در منطقــه، بــه نقــل از یــک منبــع رســی رژیــم اعــالم کــرد 
بــرای  ن داری  خویشــنت خواســتار  جمعــه  روز  ســعودی  پادشــایه 
ی از تشــدید تنــش پــس از حملــه آمریــکا در عــراق شــد.  جلوگــزی
وزارت خارجــه عربســتان ســعودی هــم در بیانیــه ای اعــالم کــرد 
ورت دارد تــا جامعــه جهــا�ن بــه مســئولیت خــود بــرای اتخــاذ  �ن
ن امنیــت منطقــه عمــل کنــد. دولــت  تدابــزی الزم در راســتای تضمــنی
قطــر کــه ظــن آن یم رود پهپــاد آمریــکا�ی از پایــگایه در ایــن کشــور 
بــه پــرواز درآمــده اســت، در بیانیــه ای اعــالم کــرد: »دولــت قطــر 
نسبت به بیشزت شدن نشانه های تنش در عراق هشدار یم دهد. 
ایــن اقدام هــا ممکــن اســت کــه منجــر بــه نتایــ�ب شــود کــه عاقبــت 
ن داری و  ی را بــه خویشــنت خــو�ب ندارنــد. همــه طرف هــای درگــزی
دور کردن عراق و مردم آن و مردم منطقه از خشــونت رعب آور 
و پیامدهــای تنــش مســلحانه مســتقیم و غــزی مســتقیم دعــوت 
یم کنیم؛ همچنان که به عنوان کشور قطر از جامعه جها�ن هم 
خواســتار هســتیم کــه بــه مســئولیت های خــود در قبــال منطقــه 
بــر   ، عــر�ب ســایر کشــورهای  ن هم چــون  نــزی عمــان  عمــل کنــد«. 
ی از افزایش تنش در بیانیه ای رسی تأکید داشته و بنا به  جلوگزی
گمانه ز�ن ها، هیئیت از عمان جهت پادرمیا�ن میان ایران و ایاالت 

     در هنــگام گالیه منــدی و اســتعفای محمدجــواد ظریــف، 
وزیــر امــور خارجــه ایــران پــس از عــدم اطــالع و عــدم حضــور در 
جلســه مالقــات بشــار اســد رئیــس جمهــوری ســوریه و حســن 
، رسدار قاســم ســلیما�ن متــین را منتــ�ش و بــه ایــن نکتــه  روحــا�ن
سیاســت  مســئول  ظریــف  محمدجــواد  حتمــا  اشــاره کــرد کــه 
ایــران اســت و همــواره مــورد تأییــد  خــار�ب جمهــوری اســالیم 

، بــر�ن  ن وهــای نظــایم علیــه ایــران، اجــرا کــرده اســت«. همچنــنی نزی
پــال،  رنــد  همــراه  بــه  دیگــر،  دموکــرات  ســناتور  چنــد  و  ســندرز 
ن بــه دنبــال ارائــه طــر� بــه ســنا جهــت  ســناتور جمهوری خــواه نــزی

ن جنــگ آمریــکا بــا ایــران هســتند. ممنوع ســاخنت
، واکنش نامزدهای احتمایل دموکرات انتخابات ریاست  از سو�ی
نامناســب  سیاســت  بــر  تأکیــد  بــا   

گ
همــ� ن  نــزی جمهــوری 2020 

ترامــپ در خاورمیانــه، خــود را نگــران پیامدهــای ایــن اقــدام نشــان 
داده اند.  جو بایدن در بیانه ای اظهار کرد: »بیانیه دولت یم گوید 
ی از حمــال�ت آ�ت ایــران اســت، امــا ایــن  هــدف از ایــن اقــدام جلوگــزی
 اثــر عکــس خواهــد داشــت«. بایــدن در ایــن بیانیــه از 

ً
اقــدام یقینــا

دش جهــت ایمــن  ترامــپ خواســته بــرای مــردم آمریــکا دربــاره راهــزب
وهــا و پرســنل آمریــکا در منطقــه و فراتــر از آن  ن نزی نــگاه داشــنت
توضیــح دهــد. بــر�ن ســندرز، دیگــر نامــزد احتمــایل دموکرات هــا 
در رشــته تویییت بیــان کــرد: »زما�ن کــه در ســال 2002 بــه جنــگ 
بــه �ب ثبــا�ت  بــودم ایــن قــدام  در عــراق رأی مخالــف دادم نگــران 
عمیق تــری در منطقــه منجــر شــود؛ و متأســفانه آن نگــرا�ن بــه 
وی شــجاع خــود  حقیقــت پیوســت. آمریــکا در حــدود 4500 نــزی
را از دســت داد؛ ده هــا هــزار نفــر زخــی شــدند و تریلیون هــا دالر 
بــه جنــگ  را  مــا  ترامــپ  هزینــه شــد. بزرگ نما�ی هــای خطرنــاک 
فاجعه بار دیگری در خاورمیانه نزدیک یم کند که به هزینه شدن 
انجامیــد.  خواهــد  دیگــر  دالر  تریلیون هــا  و  �ب شــمار   هــای 

گ
زند�

ترامــپ قــول داده بــود ایــن جنــگ �ب پایــان را خاتمــه بخشــد امــا ایــن 
ابــت وارن،  ن اقــدام مســزی دیگــری را پیــش روی مــا قــرار داد«. الزی
ن بــا توییــیت بــه ایــن اقــدام  دیگــر نامــزد محتمــل ریاســت-جمهوری نــزی
واکنش نشان داد و ترصیــــح کرد: »این حرکت �ب پروا موقعییت که 
در قبال ایران وجود دارد را تشدید خواهد کرد و افزایش احتمایل 
 وضعیت خاورمیانه را در �پ خواهد داشت. او 

گ
کشتار و پیچید�

 ُپرهزینــه دانســت«.
گ

ی از جنــ� اولویــت فعــی را جلوگــزی
سیاســتمداران  و  دولت هــا  واکنــش  و  فــوق  تفاصیــل  از  آنچــه 
ن ایــاالت متحــده  برجســته جهــان بریم آیــد، اقــدام خصومت آمــزی
، امنیت و آرامش خاورمیانه  آمریکا در ترور رسدار قاسم سلیما�ن
ن  و حیت جهان را با خطری جدی روبه رو ســاخته اســت. همچننی
دونالــد  غلــط  پیش فرض هــای  و  متوهمانــه  تصــورات  برخــالف 
ن الملــی و حــیت سیاســتمداران، نــه تنهــا  ترامــپ، افــکار عمــویم بنی
از تــرور قاســم ســلیما�ن اســتقبال نکــرده و درصــدد انتقــاد از آن 
امنیــت  برقــراری  در  ســلیما�ن  نقــش رسدار  بــر  بلکــه  برآمده انــد 
و مبــارزه بــا افراط گــرا�ی در خاورمیانــه صحــه گذاشــته و حــذف 
امــری  را  سیاســت  میــدان  از  عنــرص کلیــدی  ایــن  ناجوانمردانــه 

ارزیــا�ب کرده انــد. پرمخاطــره 

وی ســپاه قــدس و از  ، فرمانــده نــزی تــرور رسدار قاســم ســلیما�ن
در  افراط گــرا�ی  و  تروریســم  بــا  مبــارزه  چهره هــای  کلیدی تریــن 
عــراق توســط ارتــش آمریــکا و بــا دســتور مســتقیم دونالــد ترامــپ، 
رئیــس جمهــور آمریــکا، اقــدایم نــادر در تحــوالت خاورمیانــه بــود 
ن اقدایم از ســوی  ن چرا�ی انجام چننی که پیامدهای آن و همچننی
اکنــون،  اســت.  بــرده  فــرو  ت  حــزی در  را  جهــان  متحــده،  ایــاالت 
به خصــوص  و  خاورمیانــه  آینــده  فــراروی  جدیــدی  معــادالت 
رابطه میان آمریکا و ایران قرار گرفته اســت و بدین ســبب، ســایر 
، هــر یــک بــه ســهم خــود ســی کرده انــد بــا واکنــیش  بازیگــران جهــا�ن
متناسب با منطق حاکمه بر دستگاه سیاست گذاری خویش، از 
ت سیطره یافته بر فضا بکاهند و به زعم خود، جهت  ُبهت و حزی
خــروج از بحــران، راهگشــا شــوند؛ هرچنــد کــه گاه ایــن ایفــای نقــش 
از حــدود دایــره عقــل و انصــاف خــارج شــده اســت. ایــن نوشــتار بــر 
آن اســت کــه گوشــه ای از ایــن قبیــل واکنش هــا بــه شــهادت رسدار 

قاســم ســلیما�ن را بیــان نمایــد.
، واکنــش شــدید  عــالوه بــر آن کــه اقــدام بــه تــرور رسدار ســلیما�ن
دولــت و ملــت ایــران را بــه همــراه داشــت، از آن جــا کــه ایــن حادثــه 
ن اقدامات شهید رسدار  در خاک عراق صورت گرفت و همچننی
رسان  آن کشــور،  در  افراط گــرا�ی  زدودن  جهــت  در  ســلیما�ن 
دولــت عــراق و پارلمــان ایــن کشــور، ایــن اقــدام آمریــکا را بــه شــدت 
محکــوم کردنــد. عــادل عبدالمهــدی، نخســت وزیر موقــت عــراق، 
بــا »شــهید« خوانــدن رسدار ســلیما�ن و ابومهــدی المهنــدس، ایــن 
ن به استقالل و تمامیت ار�ن عراق دانست  اقدام آمریکا را توهنی
و در بیانیه  خود، خواستار واکنش پارلمان به این اقدام شد: »ما 
طبــق مــاده 58 قانــون اســایس درخواســت رســی بــرای برگــزاری 
جلســه فوق العــاده مجلــس نماینــدگان را داریــم تــا موضــع رســی 
وری مناســیب  عــراق را در ایــن زمینــه را اتخــاذ کــرده و اقدامــات �ن
عــراق  امنیــت و حاکمیــت  انجــام دهیــم کــه حافــظ کرامــت،  را 
ن شــهادت رسدار  باشــد«. برهــم صالــح، رئیس جمهــور عــراق نــزی
ســلیما�ن و المهنــدس را دردنــاک توصیــف کــرد و بــر نقــش مؤثــر 
آنان در مبارزه با داعش تأکید کرد: »با نهایت تأسف و تأثر خزب 
شهادت دو فرمانده شهید حاج قاسم سلیما�ن و حاج ابومهدی 
المهنــدس معــاون رئیــس ســازمان حشــد شــعیب را دریافــت کردیــم، 
ی در مبارزه با داعش داشته  این دو شهید نقش مهم و چشم گزی
و در جنــگ علیــه داعــش باشــکوه ترین تصاویــر فــداکاری و ایثــار 

، بــه دفعــات از ســوی  پــس از شــهادت رسدار قاســم ســلیما�ن
بــا  ســیایس کشــور،  مختلــف  جناح هــای  برجســته  چهره هــای 
، »رسدار مــی«  ایــن عبــارت مواجــه شــدیم کــه شــهید ســلیما�ن
اســت. به قطعیــت یم تــوان گفــت کــه شــهادت رسدار ســلیما�ن 
اعــالم ســوگ  ایــاالت متحــده آمریــکا و  تــرور  به دســت دولــِت 
ایــن عنــوان  بــه  و عــزای عمــویم، ســبب ملقــب شــدن ایشــان 
نیســت. امــا پــس چــرا رسدار ســلیما�ن را به درســیت بایــد رسدار 
می خطاب کرد؟ پاسخ به این پرسش را باید در منش و روش 
ی هایــش  ایشــان در طــول حیــات و البتــه ســخنان و موضع گزی
دنبــال کــرد. در ذیــل تنهــا بــه مــرور بــر�ن از بیانــات ایشــان اکتفــا 

یم کنیــم. 

متحــده بــه تهــران ســفر کرده انــد امــا ایــران، بنــا بــه ادعــای تلویزیــون 
ن ایــران و  المیادیــن، توجــه بــه هیــچ تــالیسش جهــت پادرمیــا�ن بــنی
آمریکا نخواهد کرد و درخواســت هیئت عما�ن را رد کرده اســت. 
 ، ســلیما�ن رسدار  تــرور  بــه  واکنــش  در  ن  نــزی اروپــا�ی  کشــورهای 
خواستار گفت وگو با ایران جهت کاهش تنش ها شده اند. هایکو 
مــاس، وزیــر امــور خارجــه آلمــان گفتــه اســت کــه همــراه بــا هم تایــان 
اروپا�ی خویش از کشورهای فرانسه و بریتانیا به دنبال گفت وگو 
با ایران برای کم کردن تنش ها در خاورمیانه هستند. صدر اعظم 
ن کورتــس پیشــنهاد داده اســت کــه ایــران و آمریــکا  اتریــش، سباســتنی
بــه  اتریــش  پایتخــت  بــرای کاهــش تنش هــا میــان خــود در ویــن، 
ن، معــاون وزیــر امــور خارجــه 

َ
گفت وگــو بنشــینند. آمــی دومونَشــل

فرانسه در مصاحبه ای رادیو�ی با تأکید بر این که اولویت پاریس 
ی کــه دارد  ن ایجــاد ثبــات در خاورمیانــه اســت، اظهــار کــرد: »چــزی
ی است که ما از آن یم ترسیدیم: تنش ها  ن اتفاق یم افتد همان چزی
ن ایــران و آمریــکا در حــال افزایــش اســت. اولویــت بــا ثبــات کــردن  بــنی
ن  منطقــه اســت«. ایــن مقــام ارشــد وزارت خارجــه فرانســه همچنــنی
ن  ســاخنت برقــرار  دنبــال  بــه  کشــورش  ارشــد  مقام هــای  گفــت: 
تماس ها�ی در ســطوح عایل با بازیگران ارشــد در منطقه هســتند. 
ن بــا صــدور بیانیــه ای، اقــدام آمریــکا در  وزارت خارجــه روســیه نــزی
تــرور رسدار ســلیما�ن را محکــوم کــرده و آن را اقــدایم �ب پروایانــه 
دانســت کــه بــه افزایــش تنش هــا در خاورمیانــه منجــر خواهــد شــد. 
 ، ، روسیه به سبب ترور و شهادت رسدار قاسم سلیما�ن ن همچننی

بــا مــردم ایــران ابــراز هــم دردی کــرد. 
ایــن  خصــوص  در  نظــر  تفــاوت  و   

گ
چنددســت� آمریــکا،  در  امــا 

اقــدام خصمانــه بســیار اســت. بــا آن کــه بســیاری از ســناتورهای 
، اقدام این دولت در به شهادت رساندن رسدار سلیما�ن  آمریکا�ی
ن  ی خــود از ایــن اقــدام و در نظرنگرفــنت را تأییــد یم کننــد امــا �ب خــزب
اض آنــان را فراهــم ســاخته اســت.  پیامدهــای آن، موجبــات اعــزت
ســنای  مجلــس  دموکــرات  اقلیت هــای  رهــزب  شــومر«،  »چــاک 
ی از ایــن اقــدام، تــرور رسدار ســلیما�ن را  آمریــکا، بــا تقبیــح �ب خــزب
امــری بــا پیامدهــای بســیار توصیــف کــرد. »آدام شــیف«، رئیــس 
ایــن  کمیتــه اطالعــا�ت مجلــس ســنای آمریــکا یم گویــد: »کنگــره 
وی قــدس ســپاه  ، فرمانــده نــزی کشــور اجــازه تــرور رسدار ســلیما�ن
پاسداران انقالب اسالیم را به ارتش آمریکا نداده است«. شیف 
در توئیــزت بعــد از تکــرار اتهامــات �ب اســاس علیــه رسدار ســلیما�ن 
نوشــت: »کنگــره اجــازه تــرور او را نــداد و مــردم آمریــکا جنــگ بــا 
، »نانی پلویس« رئیس مجلس  ن ایران را نی خواهند«. همچننی
ن بیــان کــرده اســت: »دولــت آمریــکا ایــن حملــه  نماینــدگان آمریــکا نــزی
هــوا�ی را بــدون مشــورت بــا کنگــره یــا دریافــت مجــوز بــرای کاربــرد 

و حمایــت مقامــات عــایل نظــام بــوده و هســت. ظریــف بــرای 
ن منافــع مــی کشــور پیوســته اقدامــات ارزشــمندی را در  تأمــنی
ســطوح گوناگــون انجــام داده و در مبــارزه بــا دشــمنان انقــالب 
ن همــرایه الزم را داشــته اســت. ذوق  اســالیم و ملــت ایــران نــزی
ی بر اراده نظام اســالیم   دشــمنان از این اتفاق، هیچ تأثزی

گ
زد�

وزی جبهــه  پــزی ن  نــزی و  مــی  منافــع  و  اهــداف  د  پیشــزب در  ایــران 
مقاومــت اســالیم نخواهــد گذاشــت.

توییــت خــود  بــه جنــگ دونالــد ترامــپ در  تهدیــد  از  پــس      
، در مردادمــاه 97، رسدار ســلیما�ن  در شــبکه اجتمــایع توییــزت
یــادواره عملیــات مرصــاد و رمضــان کــه در همــدان برگــزار  در 
شــد گفــت: »بیانــات شــجاعانه و قابــل افتخــار رئیس جمهــور 
بســیار اثرگــذار و حــرف دل مــردم بــود و هرکــی بخواهــد ایــن 
اســت«.  مملکــت  بــه  خائــن  تضعیــف کنــد  را  بیــان  و  روش 
ن در حمایــت از ایــران و شــخص رئیــس  رسدار ســلیما�ن همچنــنی
جمهــور بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه »ترامــپ در مقابــل ســخنان 
رئیس جمهــور مــا، مطالــب ســخی�ن را در توییــت خــود بیــان کــرد 
کــه پاســخ دادن بــه آن در شــأن رئیس جمهــور کشــور مــا نبــود، 
مــن بــه عنــوان رسبــاز ملــت جــواب ایشــان را یم دهــم و یم گویــم 

؟«. آقــای ترامــپ تــو بــه چــه جــرأ�ت مــا را تهدیــد یم کــین
قاســم  ســال 1396، رسدار  در  ائمــه جماعــات  جمــع  در      
 و 

گ
ســلیما�ن در واکنــش بــه بعــین تندروی هــا در عرصــه فرهنــ�

ترویــــج دین گفت: »این که در جامعه مدام بگوییم او �ب حجاب 
و این باحجاب است یا اصالح طلب و اصول گراست، پس چه 
کــی یم مانــد؟ این هــا همــه مــردم مــا هســتند. آیــا همــه بچه هــای 
شــما متدین انــد؟ آیــا همــه مثــل هــم هســتند؟ نــه. امــا پــدر، همــه 
این هــا را جــذب یم کنــد و جامعــه هــم خانــواده شماســت. این کــه 
بگوییــم مــن هســتم و تنهــا بچه هــای حزب اللــی خــودم، این کــه 

نی شــود حفــظ انقــالب«.

امســال  مــاه  خــرداد  دهــم  روز  در  ســلیما�ن  قاســم      رسدار 
لــزوم وحــدت  بــر  بــه مناســبت روز قــدس و در جهــت تأکیــد 
وهــای نظــایم از همــه ملــت ایــران  ملــت ایــران و لــزوم دفــاع نزی
ان تــالیسش کــه  ن در توییــزت خــود عنــوان کــرد: »بارهــا گفتــم؛ مــا مــزی
بــرای دفــاع از بــرادران اهــل ســنت مان یم کنیــم، کمــزت از شــیعه 
نیســت بلکــه بیشــزت از شــیعه اســت. نمونــه مهــم اش ایــن روز 
قــدس اســت کــه فــردا یم بینیــد و بایــد همه مــان نشــان بدهیــم 

ایــن را«.
ا�ن ای در رابطــه بــا شــهید       رسدار قاســم ســلیما�ن در ســخزن
 فرمانــدیه ایشــان و اینکــه 

گ
ــح چگونــ� ـ ـ ـ یـ مهــدی باکــری و ت�ش

بــود: فرمانــدیه  در هنــگام شــهادت در گــودایل بودنــد، گفتــه 
فرماندهــان  ســخن  هدایــت.  نــه  و  بــود  امامــت  مــا  جنــگ  در 
نبــود،  بــه »بــرو«  ن  ن و گفــنت بــه رفــنت بــه یاران شــان، دســتور  مــا 
بلکــه خودشــان جلــو یم رفتنــد و یم گفتنــد »بیــا«. فــرق اســت 

مــا خــود در جلــوی  ن کلمــه »بیــا« و »بــرو«. فرمانده هــای  بــنی
د فرمانــده خــود  صــف بودنــد. اعتقــاد بــه این کــه در میــدان نــزب
اِن خــود باشــد، در طــول فعالیــت نظــایم  بایــد پیشــگاِم فرمانــزب
رسدار ســلیما�ن در جبهه هــای مختلــف، قابــل مشــاهده اســت. 
بــه اذعــان همراهــان رسدار ســلیما�ن در جبهه هــای مختلــف، 

فرمانــده پیــش از همــه در خــط مقــدم بــود.

مــاه 98 و در واکنــش بــه دخالت هــای دولــت آمریــکا       در تزی
کــرد:  بیــان  ســلیما�ن  رسدار  ی  توییــزت حســاب  منطقــه،  در 
پیــدا  شــما  اســت.  آمریــکا  ]دولــت[  ذات  جــزو  »ناامن ســازی 
نی کنیــد آمریــکا در جــا�ی وارد شــده باشــد و بــا وجــود و حضــور 

باشــد«. ایجــاد کــرده  امنیــت  بــرای آن منطقــه  قــدرت اش  و 


