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آمری ــکا پ ــس از جن ــگ جه ـ نـا� دوم اقدام ــات نظ ــایم و سیاس ـتهای
یکجانب ــه و مداخلهگران ـهای انج ــام داده اس ــت ک ــه در آنه ــا
ب ــدون در نظ ــر گرف ـ ت ن
ـن فرهن ــگ ،س ــازههای جم ــی و اعتب ــار ب ــه فک ــر
مناف ــع اقتص ــادی اس ــت .ب ــه منط ــق تج ــاری و بازیه ــای ب�اعتب ــار
گ
آمری ــکا ،خودش ــیفت� ترام ــپ ن ـ ی زـز اضاف ــه گردی ــد ک ــه نتیج ــه آن
ن
غ�قاب ــل پیشبی ـ نـی اس ــت ک ــه در آنه ــا نش ــا� از تدب ـ یـر
رفتاره ــای ی
س ــیایس وج ــود ن ــدارد .آمری ــکا آش ــوب و ب�نظ ــی مهارش ــده ایج ــاد
یمنمایــد تــا منافــع خــود را بــه لحــاظ مانــدگاری در منطقــه و جــذب
رسمایهگــذاری نـ ش
ـا� از ایجــاد وحشــت و تــرور افزایــش دهــد .اغلــب
کش ــورهای ران ـ تـی و مس ــتبد منطق ــه ک ــه ش
م�وعی ــت م ــردیم ندارن ــد
و در ش�ای ــط دول ــت ورشکس ــته هس ــتند ب ــدون حمای ــت آمری ــکا
ت ــوان حف ــظ ق ــدرت خ ــود را ندارن ــد .بهمح ــض س ــقوط طالب ــان و
ح ــزب بع ــث در افغانس ــتان و ع ـراق همگ ـر یا� ای ـران ب ــا همس ــایگان
بیش ـ تـر گردی ــد .ای ـران پیش ــگام مذاک ـرات و صل ــح ی ن
ب�المل ــل ش ــد و ب ــا
هم ــه اقدام ـ تـا� ک ــه آمری ــکا و ارسائی ــل انج ــام دادن ــد ای ـران توانس ــت
ج ــو حق ـ ق
ـو� و دیپلماتی ــک دنی ــا را بهنف ــع خ ــود تغی ـ یـر ده ــد .گفتم ــان
ِ
مقاوم ــت و اس ــتقالل ب ــه ره ـ بـری ای ـران ش ــکل گرف ــت و کش ــورهای
همس ــایه ،آین ــده تکی ــه ب ــر ق ــدرت خ ـ ج
ـار� را همانن ــد دیکتاتوره ــای
منطق ــه س ــیاه دیدن ــد.
ت ــوان نظ ــایم ای ـران ب ــا مه ــارت و فن ــون راه ــردی رسدار س ـ ن
ـلیما� رو
ب
ب ــه افزای ــش نه ــاد .بن�ده ــای کام ــا شکس ـتخوردهای ک ــه توس ــط
ع ـراق و س ــوریه در برخ ــورد ب ــا داع ــش ب ــه وج ــود آم ــده ب ــود توس ــط
ای ـران تغی ـ یـر مس ـ یـر داد .داع ــش حرک ـ تـی تروریس ـ تـی ،آموزشدی ــده ب ــر
اســاس اسـ تـراتژی رعــب و وحشــت ب ـرای احیــای خالفــت و وحــدت
جهــان اهــل ســنت در برابــر ایـران بــود .داعــش بــا حمایــت اطالعـ تـا�،
م ــایل ،نظ ــایم و دیپلماتی ــک توانس ــت دول ــت ع ـراق و س ــوریه را ب ــه
مــرز ســقوط بکشــاند و پهنــه جغرافیـ یـا� وســییع در اختیــار گفتمــان
خالف ــت ق ـرار ده ــد .س ــوریه و ع ـراق پ ــس از رس ــیدن ب ــه مرحل ــه
بح ـران از ای ـران تقاضــای کمــک کردنــد .ای ـران بــه لحــاظ مستشــاری
و سیاسـتگذاری دقیــق نظــایم و امنیـ تـی هــر دو کشــور را کمــک کــرد
تــا بــر ین�وهــای متعصــب ابوبکــر بغــدادی پـ یـروز گردنــد .قهرمـ نـا� کــه
پایــان داعــش را اعــام کــرد رسدار سـ ن
ـلیما� بــود کــه همیشــه بــا لبخنــد
و تواض ــع نویددهن ــده آرام ــش و صل ــح ب ـرای ای ـران و همس ــایگان
بهش ــمار یمرف ــت .آمری ــکا پ ــس از اش ــغال غ�قان ـ ن
ـو� افغانس ــتان و
ی
ن
ن
طوال�م ــدت ک ــه بحرانه ــای امنی ـ تـی ف ـراوا� در
ع ـراق و حض ــور
خاورمیان ــه ش ــکل داده اس ــت ب ــه ص ــورت آش ــکاری علی ــه ای ـران
اقدام ــات یکجانب ــه و تهاج ــی انج ــام یمده ــد .ترام ــپ در عرص ــه
سیاس ــت داخ ــی پ ــس از رأی آوردن اس ــتیضاح در کنگ ــره نی ــاز ب ــه
اق ــدایم در محی ــط ی ن
ب�المل ــل داش ــت ت ــا بهوس ــلیه آن شکس ـتهای
ـار� را پوشــش دهــد و بــه صــورت غ�قانـ ن
متعــدد داخــی و خـ ج
ـو� و
ی
ـن و قواع ــد رسدار س ـ ن
یکجانب ــه در مغای ــرت ب ــا هم ــه قوان ـ ی ن
ـلیما� را
ت ــرور ک ــرد.
رسدار سـ ن
ـلیما� مــی بــود بــه ایــن معنــا کــه اندیشــه و کنــش او فراتــر از
جریانهــای ســیایس ق ـرار یمگرفــت .او باالتــر از طبقــات ،اصنــاف،
احـزاب و گروههــا و موضوعــات ِدمدسـ تـی و روزمــره قـرار یمگرفــت.
سـ ن
ـلیما� بــا تــوان و جــان و دل از ایـران دفــاع کــرد و تــا آخریــن لحظــه
ب ـرای مناف ــع م ــی ای ـران آرام نگرف ــت .دی ــدگاه راه ـ بـردی داش ــت و ب ــا
ه ــوش زی ــاد یمتوانس ــت بن�ده ــا را بهنف ــع ین�وه ــای مقاوم ــت تغی ـ یـر
دهــد .رسدار اعتقــاد داشــت کــه اگــر در منطقــه بــا دشــمنان وحـ شـی
و عقبمانــده و بــا کشــورهای تروریسـ تـی نجنگیــم از مرزهــای ای ـران
عبــور خواهنــد کــرد .ادب ،شــجاعت و خــرد راهــردی رسدار سـ ن
ـلما�
ب
را ح ـ تـی دش ــمنان او س ــتایش یمکردن ــد .در راس ــتای وظیف ــه امنی ــت
و فعالیتهــای نظــایم همیشــه بــا ســاختار ســیایس داخلــه و خارجــه
ای ـران هماهن ـ گـی کام ــل داش ــت و تواض ــع و ادب ،س ـ ن
ـلیما� را تبدی ــل
ب ــه رسداری م ــی ب ــا چه ــرهای کاریزماتی ــک س ــاخته ب ــود .ای ــن جنب ــه
باع ــث گردی ــد ک ــه در بحرانه ــای س ــوریه ،افغانس ــتان و ع ـراق ه ــر
گاه مشــکیل بــه لحــاظ راهــردی یــا حکمیــت پیــش یمآمــد از سـ ن
ـلیما�
ب
دع ــوت یمگردی ــد ت ــا گ ــره ک ــور را ب ــاز کن ــد .رسدار س ـ ن
ـلیما� ب ــازوی
نظ ــایم و امنی ـ تـی ب ـرای عم ــق اس ـ تـراتژیک ای ـران و چن ــان محب ــوب
و کارآم ــد ب ــود ک ــه اطمین ــان هم ــه ش ــهروندان محس ــوب یمگردی ــد.
او پی ـشگام رسب ــازان خوی ــش و ف ـ ئ
ـدا� یپ�وان ــش ب ــود ب ــه نح ــوی ک ــه
همیش ــه در خ ــط مق ــدم ب ــود.
در ش�ای ــط فع ــی ن ـ زـز دولت-کش ــور ای ـران همانن ــد گذش ــته نخب ـ ن
ـگا�
ی
مــی و سیاس ـتمدار نا� راهـ بـردی دارد کــه یمتواننــد کشــور را حفــظ
کنن ــد و مناف ــع م ــی را در بحرانه ــای منطق ــه ن ــگاه دارن ــد .رسدار
سـ ن
ـلیما� الگ ــوی خ ــرد ،تواض ــع ،ادب ،ش ــجاعت ،ه ــوش راه ـ بـردی
اد� ،تعص ــب ،نابخ ــردی،
و ت ــاش ب ـرای کش ــور ب ــود .ه ــر گون ــه ب� ب
گ
نداش ـ ت ن
ـن ح ــس تعل ــق ب ــه کش ــور و مل ــت عام ــل تضعی ــف همبس ــت�
م ــی و ایجادکنن ــده ش ــکافهای اجتم ــایع و س ــیایس ب ـرای ای ـران
اســت .هــر یــک از مــا وظیفــه داریــم ب ـرای امنیــت ،توســعه ،آبـ ن
ـادا�
و رساف ـرازی ای ـران تم ــام ت ــوان و ج ــان خوی ــش را ق ـرار دهی ــم .بای ــد
همچ ــون رسدار س ـ ن
ـلیما� از خان ــه خوی ــش دف ــاع کنی ــم چراک ــه هی ــچ
کش ــوری ب ــه اس ــتقالل و ش ــکوه دس ــت نیافت ــه اس ــت مگ ــر آنک ــه
ن
ـهروندا� ب ــا تم ــام ج ــان از کش ــور و مل ــت دف ــاع ک ــرده باش ــند.
شـ

ت
سخ� در انتظار جنایتکاران است
ره�ی :انتقام
مقام معظم ب

2

نگاه ویژه

در � شــهادت رسدار پرافتخــار اســام حــاج قاســم سـ ن
ـلیما� و شــهدای همـراه او بهویــژه مجاهــد بــزرگ اســام جنــاب آقــای
پ
ش
ابومهــدی المهنــدس ،رهـ بـر انقــاب پیــایم صــادر کردنــد .بــه گ ـزارش ایســنا ،در بخــی از ایــن پیــام آمــده اســت« :شــهادت
پــاداش تــاش �وقفـ ه او در همـهی ایــن ســالیان بــود ،بــا رفـ ت ن
ـن او بــه حــول و قــو ه الــی کار او و راه او متوقــف و بســته نخواهــد
ب
شــد ،ویل انتقــام سـ ت
ـخ� در انتظــار جنایتــکار نا� اســت کــه دســت پلیــد خــود را بــه خــون او و دیگــر شــهدایمان آلودنــد».
ـن رسدار شــهید سـ ن
ـن ایشــان در حکــی ،رسدار رستیــپ اســماعیل قـ ن
ـلیما� تعیـ ی ن
ـاآ� را بــه عنــوان جانشـ ی ن
همچنـ ی ن
ـن کردنــد.
ن
در بخـ شـی از ایــن حکــم آمــده اســت:
ـروج شــهید عایلمقــام رسدار پرافتخــار حــاج قاســم ســلیما� رضــوان هللا
پ
«در� عـ ِ
ن
علیــه ،فرمانــدیه نـ یـروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســایم را بــه رسدار رساف ـراز رستیــپ اســماعیل قــاآ� کــه در شــمار
برجســتهترین فرماندهــان ســپاه در دفــاع مقــدس بــوده و در طــول ســالیان متمــادی در نـ یـروی قــدس درکنــار رسدار شــهید در
یمســپارم».
منطقــه خدمــت کــرده اســت 
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منطقه خاورمیانه و بهطور خاص منطقه خلیج فارس بهدلیل
وجود قومیت ،مذاهب ،گرایشهای غربگرا ،بنیادگرا
ی ن
ج
خار� و بیگانه همواره صحنه
همچن� دخالت عوامل
و
ی ن
ی ن
همچن� جنبشهای رادیکال و
خون� و
گ�یها و نزاعهای
در ی
اگ�
افرایط بوده است .ضمن اینکه ظهور عرص مدرن و فر ی
شدن گفتمان دموکرایس و جامعه ن
مد� به آن صورت که
تصور یمشد ،نتوانست مشکالت خشونتبار در این منطقه
ت
واردا� در این منطقه نه تنها
را حل نماید .عنارص مدرن و
کمیک به حل بحران خشونت ی ز
آم� در این منطقه نکردهاست،
بلکه خود ی ز
گ�یهای
ن� عامیل برای افزایش تنشها و در ی
ن
هم� راستا منطقه خاورمیانه
مذه� و قویم شدهاند .در ی
ب
و زیرمجموعه مهم آن ن
یع� منطقه خلیج فارس زمینههای
مذه� و
تضادها� قویم ،نژادی،
مناس� برای تشدید
ب
ب
ی
فعالیتهای مرتبط با آن یمباشد .این امر از یکسو به فراهم
گ
بودن زمینههای تضاد فرهن� و سیایس و از سوی دیگر به
خار� با زیمگردد.
ج
نقش و حضور قدرتهای مداخلهگر
بهطور خاص در این زمینه فعالیتهای گروههای ترور ت
یس�
نظ� القاعده و داعش قابل توجه است.
ی
اخ� خاورمیانه نشان یمدهد
نگایه دقیق به تاری ــخ دو دهه ی
ت
که تحوالت سیایس_
امنی� و ژئوپلیتیک در خاورمیانه پس
سپتام� و بحران عراق ،مسائل خاورمیانه را
از حوداث 11
ب
ن
عمویمتر ،بههم پیوستهتر و یب�الملیلتر کرد و این امر نظام
امنیت خاورمیانه را به نظام امنیت ی ن
ب�الملل متصل نمود .در
این میان و در نتیجهی تحوالت ساخت قدرت و سیاست
در منطقه ،ایران ی ز
ن� به دلیل برخورداری از موقعیت طبییع
گ
ن
همچن� عنارص فرهن� و ایدئولوژیک
و برتر ژئوپلیتیک و
ی
ت
امنی� در
قدرت میل از یکسو و بروز تحوالت سیایس-
سطح منطقه و تعریف جدید از ماهیت تهدیدات امنیت
ی ن
ب�الملل از سوی دیگر نقش ُپررنگتری پیدا کرده و قدرت
ن
چانهز� آن در مسائل جاری خاورمیانه افزایش یافته است.
ت
بهتبع ،افزایش نقش سیایس_
امنی� ایران در خاورمیانه پس
فای بر
سپتام� و بحران عراق ،عواقب من�
از حوادث 11
ب
منافع ت
اس�اتژیک آمریکا در منطقه ،متحدان منطقهای آن
در جهان عرب ازجمله عربستان و موقعیت ارسائیل داشته
ت
است .درواقع تحوالت سیایس_
امنی� پس از حوداث 11
سپتام� و بحران عراق ،مسائل خاورمیانه را در مرکز مسائل
ب
امنیت ی ن
ب�الملل قرار داد.

عیل عبادتیان
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بامداد جمعه ی ز
خ�ی به رسعت رسانههای
س�دهم دیماه ،ب
خ�حایک ازانفجاریک دستگاه اتومبیل
مختلف جهان رافراگرفت .ب
ق
ن
در نزدییک فرودگاه بغداد وکشته شدن مقامات ایرا� و عرا� در
ن
سلیما� در
این واقعه بود .شایعات ،حول حضور رسدار قاسم
میان کشتهشدگان این واقعه یمگردید و در نهایت با اعالم رسیم
ن
سلیما� در
خ� شهادت سپهبد قاسم
این مهم از تلویزیون ایران ،ب
جهان پیچید .ق
اتفا�که اخباررسانههای تمام جهان را به مدت 24
ً
ساعت تماما به خود اختصاص داد .در نوشتار پیشرو مروری
ن
جها� در مورد این مهم،
خواهم داشت بر آنچه در رسانههای
مورد بحث قرارگرفت.
ن
ن
خ�،بانااطمینا�ونگرا�درسطحرسانههای
ساعاتاولیهمخابره ب
جهان آغازگردید ودرادامه ،با اعالمکاخ سفید ،نگر نا� ازاقدامات
تغی�ات ش�ایط منطقه ،عمده بحثهای رسانهای
احتمایل ایران و ی
خ�گزاریهای نزدیک به کاخ سفید
را تشکیل داد .در این میان ب
ف
یز
مختل� از خود نشان دادند .برای مثال شبکه
ن� واکنشهای
فاکسنیوز،که به عنوان شبکه مورد عالقه شخص رئیسجمهور
آمریکا همواره مورد توجه بوده است ،درمناظره خود منباب ترور
ن
سلیما� ،با بحث شدیدی درباره حضور آمریکا در منطقه
رسدار
عراق مواجه شد .تاکر کارلسن ،مجری برنامه مشهور Tucker
 ،Carlson Tonightکه توسط شبکه فاکس نیوز پخش یمگردد
گ�ی در منطقه خاورمیانه
به شدت سیاست ترامپ در آغاز در ی
را محکوم کرد و با سیاستهای مداخلهجویانه آمریکا در منطقه
در حایل که در مسائل داخیل ،آمریکا با مشکالت بسیاری دست
تن
واشنگ� ُپست
به گریبان است ،مخالفت ورزید .در طرف دیگر،
که همواره به عنوان روزنامه منتقد دولت آمریکا شناخته یمشود،
ن
سلیما� به چرخه انتقام و قصاص
عنوان کرد که شهادت قاسم

ت
امنی� شدن سیاست ج
خار� جمهوری اسالیم
برآمدن داعش؛
ایران
ش
نمای� نو از بنیادگر یا� اسالیم افرایط،
برآمدن داعش بهعنوان
ریشه در رقابتهای سیایس و عملکرد اقتداری ن
جها� در منطقه
خاورمیانه داشت.
نظ� عربستان ،قطر ،اردن،
کشورها� ی
ی
آمریکا و خ
اروپا� در نتیجهی تحوالت داخیل
بر� دولتهای
ی
گ
عراق و شکنند� ساختارهای نظایم و سیایس در این کشور
همچن� ضعف داخیل خ
ی ن
بر� دولتهای عرب منطقه و با
و
هدف بحرانسازی در منطقه و افزایش فشار بر ایران زمینههای
گ�ی و فعالیت این گروه ترور ت
یس� را در منطقه خاورمیانه
شکل ی
ت
گ�ی داعش وآغازفعالیتهای تروریس�
فراهم آوردند .با شکل ی
ّ
و ضدشییع آن در منطقه ،دولتهای شییع و بهطور خاص ایران
اقدامات ش
نا� ازقدرت ت ن
گرف� داعش را تهدیدی برای امنیت خود
ق
ن
هم� دلیل به رسعت به دو سیاست
در منطقه تل� کرده و به ی
ی ن
همچن� «نفوذ» درمنطقه روی آوردند .درواقع ظهور
«مهار» و
داعش بهگونهای محسوس بهعنوان ییک از عوامل تهدیدکننده
غ� ت
قدرتهای شییع اعم از ت
دول� بهشمار یمآمد که
دول� و ی
در صورت تداوم سبب تضعیف عراق و جبهه مقاومت شییع
و در نتیجه افزایش قدرت جریانهای ف
ره�ی عربستان
سل� به ب
سعودی یمشد.
عربستان که همواره از نفوذ ایران در منطقه در

ّ
ن
هراس بوده ضمن دامن زدن به بحث شیعه و س� ،سیع در القاء
این باورکه ایرانیان از اجتماعات شییع استفاده ابزاری یمکنند و
یمکوشند نویع صفویگری را در منطقه دامن بزنند که نتیجه
آن ی ز
چ�ی جز برتری و سلطه ایران در منطقه نخواهد بود ،را به
کشورهای منطقه داشتند .آنها هالل شییع را نویع سازه جدید
ایران درکنار خط مقاومت یم دانند که قادر است کمربند ایمن
خط مقاومت منطقه برای شیعیان باشد.
گ
از طرف دیگر ،امنیت ایران ارتباط تنگاتن� با امنیت کشورهای
همجوار خود داشته و ورود داعش به سوریه و سپس عراقکه در
گ
همسای� و نزدییک جغرافیای سیایس ایران قرار دارد ،باعث شده
است تا ایران با حساسیت ت
بیش�ی بحرانهای منطقه و به طور
ت
امنی�
خاص مسائل سوریه و عراق را رصد کند .این امر سبب
شدن سیاست ج
خار� ایران و تالش برای مهار تهدیدها و نفوذ در
گ�ی از افزایش ن
ناام�ها و خطرات احتمایل
منطقه با هدف جلو ی
ش
نا� از فعالیتهای ترور ت
یس� این گروه و حامیان آنها برای
متغ�ی
مرزهای جمهوری اسالیمگردید .بنابراین داعش به عنوان ی
مهم باعث تقویت مجددگرایشهای ت
امنی� در سیاست ج
خار�
ت
ایران بوده است .مهمترین نشانههای امنی� شدن سیاست
خار� ایران پس از قدرت ت ن
ج
ایجا� و
گرف� داعش در دو وجه
ب
.
ایجا� ،حضور مستشاری در سوریه،
وجه
در
است
نمایان
سل�
ب
ب
انقال� در یمن ،بحرین و عربستان
حمایت از جریانهای شییع و
ب

سل� ،ممانعت نظایم ،مستشاری و رسانهای از قدرت
و در وجه ب
تن
گرف� داعش در عراق و سوریه است.کمک به دولتهای مرکزی
عراق ،سوریه و حمایت و همرایه با ین�وهای جبهه مقاومت
ترین این اقدامات است .درواقع جمهوری اسالیم
از جمله مهم ِ
ایران با تقویت حمایتهای خود از محور مقاومت ،درصد
گرف�گروههای ترور ت
برآمد تا جلوی نفوذ و قدرت ت ن
تکف�ی
یس�_ ی
ت
ن
بگ�د .با این استدالل که قدرت گرف� این گروهها
در منطقه را ی
مخصوصا در سوریه و عراق به ر ت
اح� یمتواند سبب تضعیف
شیعیان وبرهم خوردن موازنه قدرت بهنفع عربستان وهمپیمانان
منطقهای وفرامنطقهای اینکشورشود.
شکست داعش؛ ایران بازیگراصیل
درحایلکه پس ازظهورو ش
پی�وی رسی ــع داعش درشهرهاومناطق
ن
مختلف عراق و سوریه بسیاری از بازیگران منطقهای و یب�الملیل
غ�مستقیم به حمایت از آن پرداختند و
به صورت مستقیم یا ی
خ
بر� ی ز
ی ن
نخست�
ن�نظارهگرتحوالت بودند ،جمهوری اسالیم ایران
کشوری بودکه به حمایت ازکشورهای عراق و سوریه شتافت و
گ�ی از ش
پی�وی داعش نقش مهیم در
تداب�ی ضمن جلو ی
با اتخاذ ی
ت
گ�ی و آزادسازی مناطق تحت اشغال این گروه تروریس�
بازپس ی
ایفا کرد .داعش که پس اعالم خالفت در سال  2014توانست
ت
جمعی�
افیا� عراق و سوریه با
بیش از یکسوم مساحت جغر ی
در حدود ده میلیون نفر را به ترصف خود درآورد ،با ورود ایران به
تغی�کرد.
عرصه منازعه روند بازی قدرتها بهگونهای محسوس ی
ورود بهموقع جمهوری اسالیم ایران به موضوع وکمک به ارتش
و نظام سیایس عراق ،ییک از موانع اسایس ت
گس�ش جریان داعش
بهشمار یمرود .کمکهای رسی ــع جمهوری اسالیم ایران در مقام
ت
ن
عملیا� عراق ،ضمن بازسازی روحیه ارتش
میدا� و
تنها حایم
گ�ی از سقوط بغداد ،کربال ،نجف و
و دولتمردان عراق و جلو ی
اربیل در سازماندیه ین�وهای داوطلب مردیم مؤثر واقع شد و
گ�ی مناطق اشغالشده آغازشد .حمایتهای
بهتدری ــج ،بازپس ی
ایران در یپ�وزی عراق بر داعش نقش ی ن
تعی�کنندهای داشت .در
حقیقت ،ایران ی ن
اول� کشوری بود که به یاری عراق شتافت و
ت
ت
تسلیحا� گس�دهای را در اختیار ارتش عراق ،حشد
کمکهای
ُ
.
گ کرد گذاشت عالوه بر آن جمهوری
شع� و ین�وهای پیشمر 
ب
اسالیم ایران ،نقش مهیم در آموزش و حمایت از ین�وهای حشد
ً
ت
تبلیغا� و رسانهای غرب،
شع� ،خصوصا در برابر هجمههای
ب
عربستان سعودی ورژیم ارسائیل ایفا نمود.
عالوه برعراق ،باراصیل مقابله باگروه ترور ت
یس� داعش درسوریه
ن
را جمهوری اسالیم ایران برعهده گرفته است .نقشآفری� ایران
تغی� داده است.
در سوریه قاعده بازی را به سود دولت سوریه ی
ایران عالوه بر حمایت دیپلماتیک و اقتصادی ،در فراهم نمودن
تسلیحات واعزام مستشاران نظایم برای نظام سوریه نقش مهیم

ی ن
همچن� اشاره
خ�گزاری
میان ایران وآمریکا منجرخواهد شد .این ب
کردکه این اقدام ترامپ به دلیل نزدیک بودن او به استیضاح و در
گ�ی ازاین مهم صورتگرفته است .این درحایل است
جهت جلو ی
خ�گزاریهای تندرو جمهوریخواهان
که در طرف دیگر طیف ،ب
ن
اگزمی� و نیویورکتایمز به خوشحایل از این واقعه
مثل نیویورک
پرداختند .در این میان شبکه اخبار دموکرایس ،با حضور یرواند
آبراهامیان ،استاد بازنشسته دانشگاه نیویورک وپژوهشگرمسائل
ایران و آمریکا ،به مسئله افزایش خطر ظهور دوباره داعش در
خاورمیانه پرداخت .یرواندآبراهامیان درصحبتهای خودبااشاره
ن
تأث� بهسز یا� در حذف داعش از
به این که رسدار قاسم سلیما� ی
منطقه داشت عنوان کرد :روح ابوبکر البغدادی از این اتفاق شاد
همچن� اقدام آمریکا را تحت همه تعاریف ،ترور ت
ی ن
یس�
شد .او
خواند و این اقدام را مصداق تروریسم ت
دول� دانست.
گ
گان� نظرات در رسانههای اروپا� ی ز
ن� به چشم یمخورد.
این دو
ی
ن
آلما� دیوت ،با ابراز بت�یک به دولت آمریکا ،از این
خ�گزاری
ب
اقدام اظهار خوشحایل کرد و آن را در راستای صلح دانست.
در طرف دیگر روزنامه زوددویچ هزیتانگ در مقال ه خود عنوان
کرد :خأل قدرت در منطقه همواره با خشونت ُپر یمشود .سایر
رسانههای ن
آلما� منجمله فرانکفورتر ی ز
ن�با نگر نا� ازآینده ،ترامپ
ش
را مقرص اصیل �ایط فعیل دانستند .روزنامه فیگارو فرانسه در
جو� خواهد بود».
مقاله خود عنوان کرد« :عراق عرصه انتقام ی
این روزنامه عنوان داشتکه مقامات پارلمان عراق به دنبال یب�ون
لی�اسیون
کردن ین�وهای
آمریکا� از این کشور هستند .روزنامه ب
ی
فرانسه ی ز
ن� از تنش شدید ی ن
ب� ایران و آمریکا ابراز نگر نا� کرد.
خ�گزاری مسکوتایمزروسیه ی ز
ن�سناریوپیشآمده رابدترین سناریو
ب
ممکنخواند.
با نگایه به رسانههای کشورهای همسایه ،یمتوان نگر نا� تمام
گ�یها در منطقه را به وضوح مشاهده کرد.
آنها از افزایش در ی
ن
ن
پاکستا� متعددی به جایگاه قدرت
افغانستا� و
رسانههای عر قا�،
ن
تأث�ات این جایگاه قدرت اشاره و از
رسدار سلیما� در منطقه و ی

افزایش تنشها ی ن
ب� ایران وآمریکا درمنطقه ابرازنگر نا�کردند .برای
مثال روزنامه  8صبح افغانستان دررسمقاله خود به این نکته اشاره
کردکه عملکرد دولت افغانستان دراین ش�ایط بسیارمهم است و
ت
ت
گ�ی دراین ماجراست وبه این نکته
به�ین اس�اتژی آنان عدم سو ی
اشارهکردکه افغانستان ظرفیت استفاده ازمنازعههای منطقهای
گ�ی سناتورهای
تأث�سو ی
راندارد .رسانههایکشورپاکستان تحت ی
ن
همچن�ن
پاکستا� ،علیه مداخالت دولت آمریکا درمنطقه است.
ی
ق
ن
رسانههای عرا� با نگرا� زیادی درباره افزایش تنش دراینکشوربه
جهت این اقدام ترور ت
یس� آمریکاصحبت یمکنند.
گ�ی را تشکیل
سو
بدون
های
ه
رسان
های
آنچه عمده بحث
ی

ن
شهادت رسدار سلیما� در آینه رسانههای جهان

ایفاکرده است .تشکیل ین�وهای مردیم ازدیگراقدامات جمهوری
نظ�
اسالیم ایران درسوریه است .سازماندیهگروههای مختلف ی
لشکر فاطمیون ،تیپ زینبیون ،تیپ ابوالفضلالعباس و ...برای
مقابله با گروههای ترور ت
یس� از دیگر اقدامات مهم ایران برای
.
مقابله باگروه داعش در سوریه یمباشد حزبهللا لبنان به عنوان
عضوتوانمند وکارآمد درمحورمقاومت ی ز
تداب� ین�وهای
ن�تحت ی
ی ن
قدس در سوریه حضور پیداکرد.
همچن� تشکیل ائتالف 4+1
متشکل از ایران ،روسیه ،عراق ،سوریه و حزبهللا لبنان برای
مقابله با تروریسم از ابتکارات جمهوری اسالیم ایران است .عالوه
بر آن ،جمهوری اسالیم ایران پس از درخواست نظام سوریه
بسیاری ازمستشاران سپاه وارتش را برای مقابله و بن�د باگروههای
یس� به این کشور اعزام کرده است .خ
ترور ت
بر� ازگزارشها ذکر
کردهاند که در تابستان  2015ایران  700نفر از مستشاران رده
باالی سپاه پاسداران و سپاه قدس را به منظور همکاری با ارتش و
ین�وهای ت
امنی� سوریه اعزامکرده است.
ن
ت
فرص� دوباره برای ظهور داعش؟
شهادت رسدار سلیما�،
حذف داعش و یپ�وزی مقتدرانه ین�وهای جبهه مقاومت در
ره�ی ایران و تداوم حضور قدرتمند ایران در عراق و
منطقه به ب
سایرنقاط حساس منطقه درجهت حمایت ازجریانهای شییع
و یز
ن� ی ن
تأم� امنیت مرزهای جمهوری اسالیم ایران قدرتهای
گ
منطقهای وفرامنطقهای رادچارترس ،خشم وآشفت�کردهاست.
به ی ن
هم� دلیل ایاالت متحده آمریکا و همپیمانان منطقهای آن با
اتخاذ راهکارهای متعدد ازجمله بمباران مواضع ارتش سوریه و
ناام� در این مناطق و ی ز
عراق و ایجاد ن
ن� فشار بر جمهوری اسالیم
ایران سیع دارند که ایران را به عنوان مهمترین کنشگر منطقه
اخ� در منطقه و بهطور خاص
مهار نمایند .تحوالت چند روزه ی
ن
سلیما� بهعنوان فرمانده اصیل ین�وهای
بهشهادت رسیدن رسدار
جبهه مقاومت این سوأل را به ذهن بسیاری متبادر یمکندکه آیا
ن
ت
فرص� مجددبرای ظهور
سلیما� درجبهه مقاومت
فقدان رسدار
ت
دوباره گروههای تروریس� و بهطور خاص داعش خواهد بود؟
متغ�های چندگانهای
نگارنده این سطور با تأکید بر این امرکه ی
ت
امنی� منطقهای و
در قدرتمندی ایران در معادالت سیایس و
سازماندیه جبهه مقاومت نقش دارد ،براین باوراستکه اگرچه
ن
سلیما� در میان ین�وهای مقاومت بهطور
فقدان حضور رسدار
پیامدها� را در جهتکاهش قدرت جبهه مقاومت خواهد
قطع
ی
داشت؛ اما بهنظر یمرسد که این مسئله مقطیع باشد؛ درواقع
ایران یمتواند با اتخاذ رویکردی واقعگرا نسبت به تحوالت منطقه
ت
امنی� مستحکم ،همچنان در صف نخست طراحان
تداب�
و ی
ق
نظم سیایس خاورمیانه با� بماند و مانع از بازتولید اندیشههای
یاف� دوباره نمایش گروههای ترور ت
ترور ت
یس� و نضج ت ن
یس� بهویژه
داعش شود.

تن
افروخ� آتش جنگ
یمدهد ،نگر نا� ازافزایش تنشها درمنطقه و
حا� به نظر یمرسد کم�ت
توسط دولت آمریکا است .در حال ض
رسانهای بهنفع دولت آمریکا حرکتکند و همانطورکه ذکر شد،
خ�ی نزدیک به دولت ،مثل فاکس نیوز ،ی ز
ت
ن�
ح� در بنگاههای ب
شکاف ی ن
اخ� آن ،به چشم
ب� طرفداران دولت ترامپ درباره اقدام ی
خ�ی متخاصم و
یمخورد .در این میان به نظر یمرسد بنگاههای ب
ها�که بهطوررسیم با ایران مقابله یمکنند ،سیع
وابسته به دولت ی
دربزرگنشاندادن نظرات متضاد جوغالب ایران دارند وبه ی ن
هم�
نرمال�هکردن اقدام غ� ن
یز
قانو� و ترور ت
یس� دولت
ترتیب به دنبال
ی
ن
آمریکادرماجرای شهادت سپهبدقاسم سلیما� هستند.

ن
پمپئو مأیوس از واکنش اروپا به ترور رسدار سلیما�

3

نگاه ویژه

وزیــر امــور خارجــه آمریــکا پــس از اقــدام دولــت ایــن کشــور در تــرور رسدار سـ ن
اروپا�هــا بــه ایــن اقــدام
ی
ـلیما� ،از واکنــش رسد
تروریسـ تـی انتقــاد و در عــوض ،از واکنــش بـ خ
ـر� اعـراب منطقــه بــه ایــن اقــدام جنایتکارانــه ابـراز رضایــت کــرد .بــه گـزارش ایرنــا،
ن
ـکا� فاکسنیــوز گفــت کــه در ماج ـرای تــرور رسدار ســلیما� ،کشــورهای انگلیــس،
مایــک پمپئــو در گف 
ت وگــو بــا شــبکه آمریـ ی
فرانسه و آلمان به اندازه ف
تحس� واکنش خ
ی ن
بر� متحدان آمریکا در
کا� از این اقدام آمریکا حمایت نکردهاند .پمپئو ضمن
غ�قابل مقایســه با واکنش ش�کای واشـ ت ن
ـنگ� در منطقه از
منطقه خلیج فارس با این اقدام تروریسـ تـی ،واکنش
اروپا�ها را ی
ی
ش
:
.
یمــان در منطقــه خاورمیانــه
ـر� متحــده دانســت پمپئــوگفــت مــن ســاعتها بــا �کا 
جملــه ارسائیــل ،عربســتان و امــارات عـ ب
نهــا شــدم .همــه
مشــورت کــردم و بــه آن هــا اطــاع دادم کــه مــا چــه کردیــم و چـرا ایــن کار را انجــام دادیــم .مــن جویــای یــاری آ 
ً
ـا خــوب نبــود.
یمــان در دیگــر نقــاط (اشــاره بــه ش�کای اروپـ یـا�) اصـ
نهــا عــایل بودنــد .امــا گفتوگوهــای مــن بــا ش�کا 
آ

گ
اد�  /سال پنجم  /شماره شصت و هفتم  /نیمه اول دی 1398
دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

ن
محمد عثما�

ت
دک�ی علوم سیایس 96

گ
نمادها ونشانهها درکشورهای ش� ق� مؤلف ه فرهن�ای هستندکه
باعث اتحاد دریک جامعه یمشوند .حال اگراین نمادها درقامت
ن
انسا� نمود یابد ،بود یا نبود آن شخصیت ،مسئله نیست؛
فرد
ِ
بلکه کارویژه آن نماد در عرصه مناسبات اجتمایع مورد توجه
است .در این رویکرد نمادها در جایگایه فراتر از موقعیتهای
ت
مقبولی�
سیایس و اقتصادی در جامعه یمنشیند که باعث
عمویم در جامعه یمشود .از اینرو در ش�ایط بحر نا� در عرصه
خار�،کارکرد ش
داخیل یا ج
م�وعیتساز و مقبولیتپذیر را یمتوان
از این نمادها توقع کرد .نمادها قدرت فوقالعاده اثربخش و ین�ز
گ
متحدکننده دارند .این ویژ�ها رایه به نجات از بحران را فراهم
ن
سلیما� ازجمله این نمادها و نشانههای اثربخش
یمآورد .رسدار
ن
اجتمایع در جامعه ایرا� و منطقه خاورمیانه بود .وی این قدرت
نمادین خود را از موفقیتها و یپ�وزیهای برآمده از میدان بن�د
ن
کسب کرده است.
انقال� و فاقد تجربه چندان با اتکاء
جوا�
ب
انقال� در ابتدای جنگ به فرماندیه
ای
ه
روحی
به ین�وی ایمان و
ب
لشکرکرمان یمرسد .اما رسدار موقعیت امروزین خود را در فردای
پس از جنگ در قالب فرماندیه سپاه قدس بهدست یمآورد.
اصل
سپاه قدس با مأموریتهای برونمرزی ،درصدد اجرای آن ِ
قانون اسایس جمهوری اسالیم ایران که حکومت را موظف به
ی ن
فلسط�
دفاع از مظلوم کرده است ،بریمآید .همرایه با مردم
ن
ت
سلیما� شخصی�
و ایستادن در کنار مقاومت لبنان ،از قاسم
مرد روزهای سخت مبارزه ساخت .این شخصیت
اسطورهای و ِ
درزمان بحران لبنان درجنگ  33روزه ،اسطوره شکستناپذیری
ی ن
همچن�
ارتش ارسائیل را در اذهان عمویم مسلمانان شکست و
ن
.
جها� قرار گرفت وی
یا�
در میدان مبارزه با داعش مورد ارز ب
با درایت و ی ز
ت� ن
اه�دی ،این میدان بن�د را با اتحاد ین�وهای
بی� ر ب
ن
سیایس شیعه و س� در عراق و سوریه به یپ�وزی تبدیل کرد .این
یپ�وزیها و موفقیتهای در میدان بن�د ،او را در جایگایه واال و
ن
مورد قبول میل و ی ن
سلیما� به فردی
ب� الملیل قرار داد .رسدار
ن
بدل شدکه توانست هژمو� غرب و ارسائیل را به چالش بکشد.

ن
معادالت سیایس خاورمیانه پس از ترور رسدار سلیما�

ت
غر� وارسائیل اورا دنبال
براین اساس دستگاههای امنی� ونظایم ب
یمکردند تا مورد هدف قرار دهند .اما موقعیت میل و منطقهای
ن
سلیما� این اجازه را به آمریکا و یا ارسائيل نیمداد تا با او
رسدار
در برخورد نظایم برآیند .حال سوألهای مهیم در جریان ترور
از ِ
ن
رسدار سلیما� مطرح یمشود که عبارتند از اینکه چرا و به چه
ن
سلیما� برآمد؟ آیا آمریکا
دلیل آمریکا این بار درصدد ترور رسدار
ن
با توجه به موقعیت میل و منطقهای رسدار سلیما� از عواقب
این ترور آگاه است؟ آمریکا چه ف
هد� را از افزایش سطح نزاع در
منطقه خلیجفارس دنبال یمکند؟
ن
سلیما�
اهداف آمریکا از ترور رسدار
آمریکا با حضور ایر ِان قدرتمند در عرصه سیاست ی ن
ب�الملل ،با
ن
ت
ی ن
آمریکا� را در
هژمو�
نخست�بار
قدر� روبهرو شده که برای
ی
منطقه خاورمیانه به چالشکشیده است .اماحضورایران ،همواره
با نویع احتیاط از جانب آمریکا همراه شده است .آمریکا هیچگاه
درصدد افزایش سطح نزاع ازطریق 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 رویکار آمدن ترامپ به عنوان رئيسجمهور آمریکا
شکسته شد .ن
یع� با خروج ترامپ از برجام ،سیاست مواجهه
مستقیم با ایران را درپیشگرفت .ب�شک افزایش این سطح نزاع با
ف
پیگ�ی یمشود .هدف نخستکاهش
اهدا� چند ازسوی آمریکا ی
قدرت ایران،کاهش نفوذ ایران درمیانکشورهای منطقه ،سقوط
حکومت ایران و ...است .این اهداف سیایسّ ،نیات اقتصادی را
یز
ن� به همراه دارد .با رویکار آمدن ترامپ ،سیاست بهرهبرداری
.
اقتصادی از توان نظایم آمریکا مد نظر قرارگرفت این سیاست
با این نگرش همراه است که آمریکا از لحاظ اقتصادی در نقطه
خودکفا� انرژی قرار گرفته و خود به صادرات انرژی مبادرت
ی
ورزیده است .حال کشورهای تولیدکننده انرژی منطقه خلیج
فارس برای ی ن
تأم� امنیت صادرات باید هزینه آن را پرداخت نمایند.
رویارو� با آمریکا در سطح
لذا با تحریم ایران از سوی آمریکا،
ی
منطقهای به صورت حملههای ض� تب� ازسوی حامیان ایران نمود
یافت .آنچه در این چند ماه رخداده ،این است که طرفهای
گ� با گامهای تال�فجویانه ،نزاع را در باالترین سطح خود قرار
در ی
ن
سلیما�
دادند؛ تا اینکه آمریکا ،اقدام به ترور نابخردانه رسدار

ن
عقال� برای این ترور
کرد .از لحاظ سیایس و نظایم ،هیچ توجیه
ن
ت
سلیما� درزمان ترورتنها شخصی� میل به
نیمتوان پیداکرد ،زیرا
حساب نیمآمد؛ بلکه ی ز
م�ان نفوذ وی در منطقه خاورمیانه از او
ت
شخصی� محبوب و اثرگذار ساخته بود .اما تصور آمریکا از ترور
ن
رسدار سلیما� احتماال این بوده است که با شدت عمل یمتواند

ین�وهای حایم ایران درمنطقه را درموضع انفعال قراردهد .ریشه
این انفعال را باید در مناسبات تجاری و اقتصادی میان دولت
عراق وآمریکا ازیکسووآمریکا ،ارسائيل ،عربستان ،امارات و ...از
سوی دیگر درککرد .اما نکته اسایس در این معادله این استکه
گروههای شبهنظایم که ذیل جریان مقاومت شناخته یمشوند،
گ
هیچ رابطه ساختاریای از لحاظ اقتصادی و البته وابست� به
گ
بدنه قدرت نهادینه ندارند .این ویژ� باعث یمشود تا این ین�وها با
گ
آزادی عمل ت
بیش�وبراساس وابست�های ایدئولوژیک رفتارکنند.
اخ� آمریکا برای متقاعدسازی
بهطور مثال ،فشارهای چند ماهه ی
جا� نرسید ودرنهایت
به
شع�
حکومت عراق درانحالل حشد ب
ی
.
اخ�
اقدام
شک
�
شد
نظایم
منجربه ادغام در بدنه ین�وهای
ی
ب
ف برای هوادران جریان مقاومت
آمریکا سبب قدرت رویح مضاع 
درمنطقه یمشود.
ن
سلیما� در خاورمیانه
معادالت قدرت پس از ترور
امروز معادالت قدرت در منطقه خاورمیانه به دو بلوک شفاف
ت
نیاب� به
ک از فرآیند مواجه ه
تبدیل شده است .این دو بلو 
رویارو� ن
تغی� رهیافت خواهد داد .برای درک صحنه
عل� ی
ی
مواجه ه سیایس در منطقه به این مثال توجه کنید :دو بوکسور
قدرتمند با تکنیکهای ش
ورز� خاص خود در رینگ قرار دارند.
یا� دو حریف از یکدیگر در ابتدای مسابقه امروز به
دقایق ارز ب
پایان رسیده است و دو طرف از توان هم مطلع شدهاند .در ادامه
به سبب توازن قدرت و همسطیح چابیک ش
ورز� ،صحنه بازی
به صورت «زدی ض� تب� ،ض� تب� نوش کن» تبدیل شده است.
ن
یع� هر یک از ورزشکاران بوکس در رینگ در لحظهای ض�بهای
وارد یمسازدکه باعث شوک به طرف مقابل یمشود .اما ورزشکار
ت
لحظا� به خود یمآید و با استفاده از غفلت طرف
مقابل ،پس از
مقابل از تاکتییک جدید استفاده یمکند و ض�ب ه محکمتری را به
او وارد یمسازد .ش�ایط مواجهه میان ایران و آمریکا در منطقه
خلیجفارس اکنون به این صورت درآمده است .در این معرکه

آمریکا ازنقاط ضعف چندی درمقابل ایران برخورداراست؛ ایران
رویارو� با آمریکا
در منطقه خود و در میان ین�وهای مقاومت به
ی
اقدام یمکند .اما در مقابل آمریکا با توجه به نوع سیاستهای
ی ن
ترامپ ،از حمایت دیگر متحدانش برخوردار نیست.
همچن�
.
متحدان آمریکا از افزایش سطح تنش با ایران استنکاف دارند در
کنار مسائل قدرت و توان مادی ،ایران و ین�وهای مقاومت از
توان و قدرت رویح ویژهای متیک به دین و مذهب برخور دارند.
مؤلفههای معنوی چون شهادت ،جهاد و انتظار برای ین�وهای
مقاومت استواری عقیده وپایداری براهداف را به ارمغان یمآورد.
نگرش ایدئولوژیک حمایت از مظلوم و دفاع از همکیش را توجیه
گ
یمکند .اما آمریکا در بن�دهای گوناگون در تاری ــخ ،موارد شکنند�
روحیه ین�وهای نظایم را در کارنامه خود داشته است .به هر
صورت میدان مواجهه در خلیج فارس به حالت افزایش سطح
هوشیاری ازبرای «زدی ض� تب� ،ض� تب� نوشکن» درآمده است.
گ�ی
نتیجه ی
ن
سخنا� به آمریکا هشدار داده
ره� ایران در چند ماه گذشته در
ب
رو� به پایان رسیده است» .از یکسو با
است که زمان «بزن در ی
توجه به این نگاه در ذهنیت باالترین مقام سیایس و نظایم ایران و
ن
سلیما�
از دیگر سو خواست افکار عمویم برای اخذ انتقام رسدار
که ض�بهای بسیار عمیق و ناگوار به ایران وارد کرده ،جهان را
ت
شخصی� با محبوبیت
در شوک و انتظار قرار داده است .ترور
ن
سلیما� ،باعث فر ش
ت
امو� نزاع معیش� در داخل و اتحاد
رسدار
میل برای مواجههای در راستای انتقام شده است .حال باید
منتظر واکنش ایران بود .هرچه واکنش ایران به این ترور محکمتر
گ
و استوارتر باشد ،به همان ی ز
م�ان جهان به سوی جن� عمیقتر
ش
پیش خواهد رفت .مگرآنکه ایران �ایط را درمنطقه چنان برای
آمریکا�
آمریکا ُپراضطراب و ناامن سازد که دیگر بقای ین�وهای
ی
در منطقه خلیجفارس توجیه سیایس ،اقتصادی و ت
امنی� نداشته
اه�دی و برای ایران بسیار
باشد .اخذ رویکرد دوم ،رویکردی ر ب
ض
ض
ُپرثمرتر از مواجهه انتقایم خواهد بود .مواجهه �به به �به،
منجر به اتالف روحیه یمشود .اما در مقابل ایجاد ش�ایط بحران
مملوء ازاضطراب و ت
اس�س ازطریق ض�بههایگوناگون متحدین
آمریکا�
ایران درمنطقه برای طرف مقابل ،سبب خروج ین�وهای
ی
و انزوای همپیمانان آن خواهد شد.

منازعه شدید یا خروج؟
سید احمد فاطیمنژاد

استادیار روابط ی ن
ب�الملل دانشگاه فردویس مشهد

ن
سلیما� ییک از مشهورترین
بامداد جمعه  13دی رسدار
مس� فرودگاه
فرماندهان نظایم ایران به همراه همراهانش در ی
بغداد هدف حمالت موشیک آمریکا قرار گرفتند .این حرکت
ن
ت
جها� و داخیل
خ�گزاریهای بزرگ
اخ� رستی� ب
یط روزهای ی
بوده است .ابعاد این اتفاق و پیامدهایش آن قدر اهمیت دارد
که تحلیلگران و مفرسان متعدد از منظرهای گوناگون به آن
پرداختهاند .عدهای به چر یا� این رخداد پرداختهاند؛ گرویه به
انگ�ههای ترامپ از این کار توجه کردهاند؛ خ
یز
بر� واکنش احتمایل
یا� کردهاند؛ و  . ...اما پرسش بنده در این یادداشت
ایران را ارز ب
به پیامدهای این واقعه بر منازعه ایران و آمریکا و نظم خاورمیانه
ن
سلیما� چه پیامدی برای
بریمگردد .به عبارت دیگر ،ترور رسدار
تأث�ی بر نظم
چه
امر
این
منازعه ایران و آمریکا خواهد داشت و
ی
خاورمیانه خواهدگذاشت؟
اگر بخواهیم به پرسش باال پاسخ دهیم باید به سناریوهای
احتمایل در روزهای تآ� توجه کنیم :ی ن
اول� سناریو این است که
ایران همانگونه که مقامات و رسان آن تأکید کردهاند به دنبال
انتقام سخت باشد .ترامپ ی ز
ن� پس از رصد دیدگاه ایران ،تهدید
به واکنش سختتر و حمله به  52نقطه ایران کرده است .اگر
هر یک از اینها رخ دهد ،نتیجه کامال مشخص است :جنگ.
درست است که هم ایران و هم آمریکا تأکیدکردهاندکه به دنبال
جنگ نیستند اما همزمان ترصی ــح داشتهاندکه اگرناچارشوند از
جنگ هرایس ندارند .تا پیش از این اغلب تحلیلها به این سمت
بود که ترامپ نیمخواهد در آستانه انتخابات ریاستجمهوری
اخ� اتفاقا
گ� جنگ کند .اما وقایع روزهای ی
آمریکا خود را در ی
گ
گو� ترامپ چندان هم از یک جن� که او را
نشان یمدهد که ی
نا� از استیضاح رها کند نار ض
از معضالت داخیل ش
ا� نیست.
مجموع این موارد فضا را به شدت یت�ه و تار و جنگآلود یمکند.
ُ ُ
ی ن
دوم� سناریو این است که ایران به صورت تدر جی� و خردخرد
ئ
ن
به ترور رسدار سلیما� واکنش نشان دهد و به رفتار ایذا� در
مقابل امریکا اکتفاکند .این تقریبا رفتاری است که ایران در موارد
مشابه قبیل ی ز
ن� داشته است .اما نکتهای که وجود دارد این
ن
است که ترور سلیما� برای ایران بسیار هولناک بوده وگویا این
انتقامهای حداقیل آرامشبخش نیست .در هر حال ،مضمون

پنهان در حکم انتصاب رسدار ن
قاآ� به فرماندیه ین�وی قدس،
ن
بیانیه شورای امنیت میل پس از واقعه ترور رسدار سلیما� و
اخ� فرماندهان سپاه ن
مب� بر انتقام در
صحبتهای دو روز ی
«جغرافیای مقاومت» تقریبا موید این سناریو است .به عبارت
دقیقتر ،در چارچوب این سناریو رفتارهای ئ
ایذا� علیه امریکا
غ�رسیم پیداکرده وکارکاخ سفید برای اقناع افکار
عمدتا حالت ی
عمویم ملت امریکا و جهان علیه ایران را دشوار یمسازد.
ن
ی ن
سلیما� رفتار
سوم� سناریو این است که ایران با ترور رسدار
بگ�د و واکنش نظایم اسایس چه بهطور
محافظهکارانه در پیش ی
غ�مستقیم انجام ندهد .در این سناریو،
مستقیم و چه بهطور ی
ایران سیع خواهد کرد با روشنسازی افکار عمویم ابعاد جنایت
ق
آمریکا را برجسته کرده و در صورت امکان خ
حقو�
بر� راههای
اخ� با
پیگ�ی کند (که البته مورد ی
برای شکایت از آمریکا را ی
ن
سلیما� را در زمره
توجه به اینکه آمریکا ین�وی قدس و رسدار
ف
معر� کرده بسیار دشوار است) .در این وضعیت،
تروریستها

ت
ح� یمتوان با شبیهسازی ش�ایط جاری با ش�ایط پس از هدف
ت
گرف� ایرباس مسافربری ایران منتظرنویع مصالحه ی ز
ن
ن�بود.
قرار
با توجه به سناریوهای باال یمتوان سه وضعیت را برای آینده
منطقه پیش ن
بی� کرد :در وضعیت نخست که از سناریوی
گ�د احتماال واکنش شدید ایران به ترور رسدار
اول نشأت یم ی
ن
ی ن
سهمگ� آمریکا را در پ� خواهد داشت .اگر این
سلیما� ،پاسخ
وضعیت از ت
کن�ل خارج شود و به جنگ منجر شود صحبت از
ثبات میل و منطقهای بالموضوع شده و باید منتظر دور جدیدی
ن
از ناآرایم فزاینده در سطح منطقهای و ت
جها� بود.
ح�
گ�د و بیش از
در وضعیت دوم که از سناریوی دوم نشأت یم ی
همه امکانپذیر است ،ایران برنامههای منطقهای خود را عینا
ن
سلیما� ادامه خواهد داد .این رویه به معنای
شبیه رویه رسدار
ز
یز
آمریکاست�ی در منطقه است.
آمریکاست�ی پایدار برای
تداوم
ی
ش
فرسای� دارد و در نهایت ممکن است ت
ح� به
آمریکا هزینه
ن� منجر شود .واقعهای که اکنون ی ز
خروج آمریکا از منطقه ی ز
ن�

مقدمات آن هویدا شده است.
در وضعیت سوم ،ممکن است ت
جگری
ح� فضا برای میان�
یز
اخ� شاهد تالش کشورهای
ن� فراهم شود .یط روزهای ی
مختلف برای تماس با ایران بودهایم که جدیترین آنها عمان
ن
عما�
و قطر بودند .هرچند طبق اخبار موجود تالش هیأت
به نتیجهای منجر نشد اما وزیر خارجه قطر تقریبا با همه
ره�ی دیدار داشت .هرچند
غ� از ب
مقامات سیایس ردهباال به ی
در فضای احسایس و غم ی ز
انگ� فعیل نیمتوان انتظار داشت که
جگریها به نتیجهای برسد اما در درازمدت این اتفاق
این میان�
بعید نیست.
در نهایت ،یمتوان نتیجه گرفت که مناسبات ایران و امریکا و
ی ن
هم�طور نظم منطقهای یط هفتهها و ماههای آینده ارتباط
ش
زیادی با سناریوها و وضعیتهای باال دارد و این �ایط در
پیوستاری از منازعه شدید تا خروج امریکا از منطقه قابل ترسیم
است.

4
باشـ ـ ـ ـ ــگاه
مخاطبان

سامانه 30007650005743پل ارتباطی
ما با شما مخاطبان گرامـــی اســـت .در
صــورت تمایل به همکاری با نشریه ،میتوانید
کلمه «همکاری» را به سامانه ارسال کنید.

جدیدتریــن اخبــار و رویدادهــا در
کانــالتلگــرام ســازمان دانشــجویان:

@ S D J D I R

نگاه ویژه

سازمان دانشجویان جهاددانشگایه ،شهادت
ن
رسدار رساف ـزار وطــن ،حــاج قاســم ســلیما� و
ی ن
همچن� هیأت همراه ایشان ازجمله ابومهدی
المهنــدس را بــه همــه آزادگان جهــان و بــه ویــژه
مردم ش�یف ایران تسلیت عرض یمکند.

گ
اد�  /سال پنجم  /شماره شصت و هفتم  /نیمه اول دی 1398
دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

ن
ی ن
حس�گلمکا�
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تــرور رسدار قاســم سـ ن
ـلیما� ،فرمانــده نـ یـروی ســپاه قــدس و از
طگ ـر یا� در
کلیدیتریــن چهرههــای مبــارزه بــا تروریســم و افرا 
عـراق توســط ارتــش آمریــکا و بــا دســتور مســتقیم دونالــد ترامــپ،
رئیــس جمهــور آمریــکا ،اقــدایم نــادر در تحــوالت خاورمیانــه بــود
همچن� چرا� انجام ی ن
ی ن
چن� اقدایم از ســوی
که پیامدهای آن و
ی
.
ایــاالت متحــده ،جهــان را در حـ یـرت فــرو بــرده اســت اکنــون،
معــادالت جدیــدی ف ـراروی آینــده خاورمیانــه و بهخصــوص
رابطه میان آمریکا و ایران قرارگرفته اســت و بدین ســبب ،ســایر
بازیگـران جهـ نـا� ،هــر یــک بــه ســهم خــود ســی کردهانــد بــا واکنـ شـی
متناسب با منطق حاکمه بر دستگاه سیاستگذاری خویش ،از
ُ
ح�ت سیطرهیافته بر فضا بکاهند و به زعم خود ،جهت
بهت و ی
خــروج از بحـران ،راهگشــا شــوند؛ هرچنــد کــه گاه ایــن ایفــای نقــش
از حــدود دایــره عقــل و انصــاف خــارج شــده اســت .ایــن نوشــتار بــر
شهــا بــه شــهادت رسدار
آن اســت کــه گوشـهای از ایــن قبیــل واکن 
قاســم سـ ن
ـلیما� را بیــان نمایــد.
ن
نکــه اقــدام بــه تــرور رسدار ســلیما� ،واکنــش شــدید
عــاوه بــر آ 
نجــا کــه ایــن حادثــه
دولــت و ملــت ایـران را بــه همـراه داشــت ،از آ 
ی ن
همچن� اقدامات شهید رسدار
در خاک عراق صورت گرفت و
سـ ن
طگ ـر یا� در آن کشــور ،رسان
ـلیما� در جهــت زدودن افرا 
دولــت عـراق و پارلمــان ایــن کشــور ،ایــن اقــدام آمریــکا را بــه شــدت
محکــوم کردنــد .عــادل عبدالمهــدی ،نخسـتوزیر موقــت عـراق،
بــا «شــهید» خوانــدن رسدار سـ ن
ـلیما� و ابومهــدی المهنــدس ،ایــن
توه� به استقالل و تمامیت ض
اقدام آمریکا را ی ن
ار� عراق دانست
و در بیانی ه خود ،خواستار واکنش پارلمان به این اقدام شد« :ما
طبــق مــاده  58قانــون اســایس درخواســت رســی ب ـرای برگ ـزاری
جلســه فوقالعــاده مجلــس نماینــدگان را داریــم تــا موضــع رســی
عـراق را در ایــن زمینــه را اتخــاذ کــرده و اقدامــات ض�وری مناسـ بـی
را انجــام دهیــم کــه حافــظ کرامــت ،امنیــت و حاکمیــت ع ـراق
باشــد» .برهــم صالــح ،رئیسجمهــور ع ـراق نـ ی زـز شــهادت رسدار
سـ ن
ـلیما� و المهنــدس را دردنــاک توصیــف کــرد و بــر نقــش مؤثــر
خ�
آنان در مبارزه با داعش تأکید کرد« :با نهایت تأسف و تأثر ب
ن
سلیما� و حاج ابومهدی
شهادت دو فرمانده شهید حاج قاسم
ـع� را دریافــت کردیــم،
ـ
ش
ـد
المهنــدس معــاون رئیــس ســازمان حشـ
ب
گ�ی در مبارزه با داعش داشته
این دو شهید نقش مهم و چشم ی
و در جنــگ علیــه داعــش باشــکوهترین تصاویــر فــداکاری و ایثــار

ئ
نص�ا�
فاطمه ی
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پــس از شــهادت رسدار قاســم سـ ن
ـلیما� ،بــه دفعــات از ســوی
چهرههــای برجســته جناحهــای مختلــف ســیایس کشــور ،بــا
ایــن عبــارت مواجــه شــدیم کــه شــهید سـ ن
ـلیما�« ،رسدار مــی»
اســت .بهقطعیــت یمتــوان گفــت کــه شــهادت رسدار ســلیما�ن
بهدســت دولـ ِـت تــرور ایــاالت متحــده آمریــکا و اعــام ســوگ
و ع ـزای عمــویم ،ســبب ملقــب شــدن ایشــان بــه ایــن عنــوان
نیســت .امــا پــس چ ـرا رسدار سـ ن
ـلیما� را بهدرسـ تـی بایــد رسدار
میل خطاب کرد؟ پاسخ به این پرسش را باید در منش و روش
گ�یهایــش
ایشــان در طــول حیــات و البتــه ســخنان و موضع ی
دنبــال کــرد .در ذیــل تنهــا بــه مــرور بـ خ
ـر� از بیانــات ایشــان اکتفــا
یمکنیــم.

در هنــگام گالیهمنــدی و اســتعفای محمدجــواد ظریــف،
وزیــر امــور خارجــه ایـران پــس از عــدم اطــاع و عــدم حضــور در
جلســه مالقــات بشــار اســد رئیــس جمهــوری ســوریه و حســن
روحـ نـا� ،رسدار قاســم سـ ن
ـلیما� متـ نـی را منتـ شـر و بــه ایــن نکتــه
اشــاره کــرد کــه حتمــا محمدجــواد ظریــف مســئول سیاســت
خـ ج
ـار� جمهــوری اســایم ای ـران اســت و همــواره مــورد تأییــد
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دنیا در بهت

را بــه نمایــش گذاشــتند» .پارلمــان ع ـراق نـ ی زـز در واکنــش بــه تــرور
رسدار سـ ن
ـلیما� توســط آمریــکا ،طــریح جهــت تحدیــد اقدامــات
نظــایم ارتــش ایــن کشــور در عـراق را بــه تصویــب رســاند .همچنـ یـنن
کمیســیون امنیــت و دفــاع ایــن نهــاد نـ ی زـز درصــدد شــکایت از حملــه
آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل است .دیگر آنکه نماینده
ائتــاف ســائرون در پارلمــان ع ـراق بیــان کــرد« :پارلمــان ع ـراق در
گ
آماد� قرار داشته و برای پاسخ به درخواستهای دولت فدرال
در مــورد توافقنامــه امنیـ تـی میــان آمریــکا و ع ـراق مصمــم اســت؛
خــواه ایــن درخواســت اصــاح ایــن توافقنامــه یــا لغــو آن باشــد».
تلویزیون المیادین ی ز
ن� مدیع شده که دو ائتالف سائرون و الفتح
ت
ن
آمریکا�هــا از ع ـراق بــه توافــق
ی
در ع ـراق ،بــر رس طــرح یب�ونرفــن
رســیدهاند.
ســایرکشــورهای عــر� منطقــه نـ ی زـز خواســتار خویشـ ت ن
ـنداری ایـران
ب
و آمریــکا و جلوگـ یـری از بــه خطرانداخت هشــدن امنیــت خاورمیانــه
شــدند« .ضی ـفهللا الفایــز» ســخنگوی وزارت امورخارجــه اردن
درکنفرانــس خـ بـری بــر ض�ورت تــاش مضاعــف جهــت مهــار ایــن
ـدیدها� شــد کــه یمتوانــد پیامدهــای گسـ تـرده
بحـران وکاهــش تشـ
ی
:
.
و دشــواری بــه همـراه داشــته باشــد الفایــزگفــت «امــان تحــوالت
اوضــاع در ع ـراق را بــا نگ ـر نا� کامــل دنبــال و بــر اهمیــت همــکاری
برای حمایت از امنیت و ثبات عراق تأکید یمکند» .روز جمعه
نـ ی زـز ،تلویزیــون دولـ تـی عربســتان ســعودی ،از همپیمانــان ایــاالت
متحــده در منطقــه ،بــه نقــل از یــک منبــع رســی رژیــم اعــام کــرد
پادشــایه ســعودی روز جمعــه خواســتار خویشـ ت ن
ـنداری ب ـرای
جلوگـ یـری از تشــدید تنــش پــس از حملــه آمریــکا در ع ـراق شــد.
وزارت خارجــه عربســتان ســعودی هــم در بیانی ـهای اعــام کــرد
ض�ورت دارد تــا جامعــه جهـ نـا� بــه مســئولیت خــود ب ـرای اتخــاذ
تدابـ یـر الزم در راســتای تضمـ ی ن
ـن امنیــت منطقــه عمــل کنــد .دولــت
ـکا� از پایــگایه در ایــن کشــور
قطــرکــه ظــن آن یمرود پهپــاد آمریـ ی
بــه پــرواز درآمــده اســت ،در بیانی ـهای اعــام کــرد« :دولــت قطــر
نسبت به ت
بیش�شدن نشانههای تنش در عراق هشدار یمدهد.
ایــن اقدا مهــا ممکــن اســت کــه منجــر بــه نتایــیج شــود کــه عاقبــت
فهــای درگـ یـری را بــه خویشـ ت ن
ـنداری و
ـو� ندارنــد .همــه طر 
خـ ب
دورکردن عراق و مردم آن و مردم منطقه از خشــونت رعبآور
و پیامدهــای تنــش مســلحانه مســتقیم و غـ یـر مســتقیم دعــوت
ن
جها� هم
یمکنیم؛ همچنانکه به عنوان کشور قطر از جامعه
خواســتار هســتیم کــه بــه مســئولیتهای خــود در قبــال منطقــه
ز
ـر� ،بــر
عمــل کنــد» .عمــان نـ یـز ه مچــون ســایر کشــورهای عـ ب
جلوگ�ی از افزایش تنش در بیانیهای رسیم تأکید داشته و بنا به
ی
ن
گمانه ن
ز�ها ،ت
پادرمیا� میان ایران و ایاالت
هیئ� از عمان جهت

متحــده بــه تهـران ســفرکردهانــد امــا ایـران ،بنــا بــه ادعــای تلویزیــون
المیادیــن ،توجــه بــه هیــچ تـ ش
ـا� جهــت پادرمیـ نـا� بـ ی ن
ـن ای ـران و
ن
آمریکا نخواهد کرد و درخواســت هیئت عما� را رد کرده اســت.
کشــورهای اروپــا� نـ زـز در واکنــش بــه تــرور رسدار سـ ن
ـلیما�،
ی ی
خواستارگفتوگو با ایران جهت کاهش تنشها شدهاند .هایکو
مــاس ،وزیــر امــور خارجــه آلمــان گفتــه اســت کــه همـراه بــا همتایــان
اروپا� خویش ازکشورهای فرانسه و بریتانیا به دنبال گفتوگو
ی
با ایران برای کمکردن تنشها در خاورمیانه هستند .صدر اعظم
اتریــش ،سباسـ ی ن
ـت� کورتــس پیشــنهاد دادهاســت کــه ایـران و آمریــکا
شهــا میــان خــود در ویــن ،پایتخــت اتریــش بــه
ب ـرای کاهــش تن 
َ َ
گفتوگــو بنشــینند .آمــی دومونشــلن ،معــاون وزیــر امــور خارجــه
ادیو� با تأکید بر این که اولویت پاریس
فرانسه در مصاحبهای ر ی
ایجــاد ثبــات در خاورمیانــه اســت ،اظهــار کــرد« :چـ ی زـزی کــه دارد
اتفاق یمافتد همان ی ز
چ�ی است که ما از آن یمترسیدیم :تنشها
بـ ی ن
ـن ایـران و آمریــکا در حــال افزایــش اســت .اولویــت بــا ثبــات کــردن
منطقــه اســت» .ایــن مقــام ارشــد وزارت خارجــه فرانســه همچنـ یـنن
گفــت :مقا مهــای ارشــد کشــورش بــه دنبــال برق ـرار سـ ت ن
ـاخ�
ها� در ســطوح عایل با بازیگران ارشــد در منطقه هســتند.
تماس ی
وزارت خارجــه روســیه نـ ی زـز بــا صــدور بیانی ـهای ،اقــدام آمریــکا در
تــرور رسدار سـ ن
ـلیما� را محکــوم کــرده و آن را اقــدایم ب�پروایانــه
شهــا در خاورمیانــه منجــر خواهــد شــد.
دانســت کــه بــه افزایــش تن 
ن
ی ن
همچن� ،روسیه به سبب ترور و شهادت رسدار قاسم سلیما�،
بــا مــردم ایـران ابـراز هـمدردی کــرد.
گ
امــا در آمریــکا ،چنددســت� و تفــاوت نظــر در خصــوص ایــن
نکــه بســیاری از ســناتورهای
اقــدام خصمانــه بســیار اســت .بــا آ 
آمریکا� ،اقدام این دولت در به شهادترساندن رسدار سلیما�ن
ی
�خـ بـری خــود از ایــن اقــدام و در نظرنگرفـ ت ن
ـن
را تأییــد یمکننــد امــا ب 
پیامدهــای آن ،موجبــات اعـ تـراض آنــان را فراهــم ســاخته اســت.
تهــای دموک ـرات مجلــس ســنای
«چــاک شــومر» ،رهـ بـر اقلی 
ن
�خـ بـری از ایــن اقــدام ،تــرور رسدار ســلیما� را
آمریــکا ،بــا تقبیــح ب 
امــری بــا پیامدهــای بســیار توصیــف کــرد« .آدام شــیف» ،رئیــس
کمیتــه اطالعـ تـا� مجلــس ســنای آمریــکا یمگویــد« :کنگــره ایــن
کشــور اجــازه تــرور رسدار سـ ن
ـلیما� ،فرمانــده نـ یـروی قــدس ســپاه
پاسداران انقالب اسالیم را به ارتش آمریکا نداده است» .شیف
در توئیـ تـر بعــد از تک ـرار اتهامــات �اســاس علیــه رسدار سـ ن
ـلیما�
ب
نوشــت« :کنگــره اجــازه تــرور او را نــداد و مــردم آمریــکا جنــگ بــا
ی ن
ایران را نیمخواهند».
همچن�« ،نانیس پلویس» رئیس مجلس
:
نماینــدگان آمریــکا نـ ی زـز بیــان کــرده اســت «دولــت آمریــکا ایــن حملــه
ـوا� را بــدون مشــورت بــا کنگــره یــا دریافــت مجــوز ب ـرای کاربــرد
هـ ی

ـن ،بـ ن
ین�وهــای نظــایم علیــه ایـران ،اجـرا کــرده اســت» .همچنـ ی ن
ـر�
ســندرز و چنــد ســناتور دموک ـرات دیگــر ،بــه هم ـراه رنــد پــال،
یخــواه نـ ی زـز بــه دنبــال ارائــه طــریح بــه ســنا جهــت
ســناتور جمهور 
عسـ ت ن
ـاخ� جنــگ آمریــکا بــا ای ـران هســتند.
ممنو 
سو� ،واکنش نامزدهای احتمایل دموکرات انتخابات ریاست
از ی
گ
ز
جمهــوری  2020نـ یـز همــی بــا تأکیــد بــر سیاســت نامناســب
ترامــپ در خاورمیانــه ،خــود را نگـران پیامدهــای ایــن اقــدام نشــان
دادهاند .جو بایدن در بیانهای اظهارکرد« :بیانیه دولت یمگوید
هــدف از ایــن اقــدام جلوگــری از حمـ ت
ـا� تآ� ایـران اســت ،امــا ایــن
ی
ً
اقــدام یقینــا اثــر عکــس خواهــد داشــت» .بایــدن در ایــن بیانیــه از
ترامــپ خواســته بـرای مــردم آمریــکا دربــاره راهـ بـردش جهــت ایمــن
نــگاه داشـ ت ن
ـن ین�وهــا و پرســنل آمریــکا در منطقــه و فراتــر از آن
ن
تهــا
توضیــح دهــد .بــر� ســندرز ،دیگــر نامــزد احتمــایل دموکرا 
در رشــته ت
تویی� بیــان کــرد:
«زما�کــه در ســال  ۲۰۰۲بــه جنــگ
ن
در ع ـراق رأی مخالــف دادم نگ ـران بــودم ایــن قــدام بــه �ثبــا�ت
ب
قتــری در منطقــه منجــر شــود؛ و متأســفانه آن نگ ـر نا� بــه
عمی 
حقیقــت پیوســت .آمریــکا در حــدود  ۴۵۰۰نـ یـروی شــجاع خــود
نهــا دالر
را از دســت داد؛ د ههــا ه ـزار نفــر زخــی شــدند و تریلیو 
نما�هــای خطرنــاک ترامــپ مــا را بــه جنــگ
هزینــه شــد .بزرگ ی 
فاجعهبار دیگری در خاورمیانه نزدیک یمکندکه به هزینه شدن
گ
نهــا دالر دیگــر خواهــد انجامیــد.
�شــمار و تریلیو 
ند�هــای ب 
ز 
ترامــپ قــول داده بــود ایــن جنــگ ب�پایــان را خاتمــه بخشــد امــا ایــن
اقــدام مسـ یـر دیگــری را پیــش روی مــا ق ـرار داد» .ی ز
ال�ابــت وارن،
دیگــر نامــزد محتمــل ریاســت-جمهوری نـ ی زـز بــا توییـ تـی بــه ایــن اقــدام
ت
موقعی� که
واکنش نشان داد و ترصی ــح کرد« :این حرکت ب�پروا
در قبال ایران وجود دارد را تشدید خواهد کرد و افزایش احتمایل
گ
کشتار و پیچید� وضعیت خاورمیانه را در پ� خواهد داشت .او
گ
اولویــت فعــی را جلوگـ یـری از جنــی ُپرهزینــه دانســت».
تهــا و سیاســتمداران
آنچــه از تفاصیــل فــوق و واکنــش دول 
ز
برجســته جهــان بریمآیــد ،اقــدام خصومتآمـ یـز ایــاالت متحــده
ن
سلیما� ،امنیت و آرامش خاورمیانه
آمریکا در ترور رسدار قاسم
و ت
ی ن
ح� جهان را با خطری جدی روبهرو ســاخته اســت.
همچن�
ضهــای غلــط دونالــد
برخــاف تصــورات متوهمانــه و پیشفر 
ترامــپ ،افــکار عمــویم ی ن
ب�الملــی و حـ تـی سیاســتمداران ،نــه تنهــا
از تــرور قاســم سـ ن
ـلیما� اســتقبال نکــرده و درصــدد انتقــاد از آن
ن
برآمدهانــد بلکــه بــر نقــش رسدار ســلیما� در برق ـراری امنیــت
طگ ـر یا� در خاورمیانــه صحــه گذاشــته و حــذف
و مبــارزه بــا افرا 
ناجوانمردانــه ایــن عنــر کلیــدی از میــدان سیاســت را امــری
پرمخاطــره ارزیـ بـا� کردهانــد.

رسداری در قامت وطن
و حمایــت مقامــات عــایل نظــام بــوده و هســت .ظریــف ب ـرای
تأمـ ی ن
ـن منافــع مــی کشــور پیوســته اقدامــات ارزشــمندی را در
ســطوح گوناگــون انجــام داده و در مبــارزه بــا دشــمنان انقــاب
اســایم و ملــت ای ـران نـ ی زـز هم ـرایه الزم را داشــته اســت .ذوق
گ
تأث�ی بر اراده نظام اســایم
زد� دشــمنان از این اتفاق ،هیچ ی
ای ـران در پیشـ بـرد اهــداف و منافــع مــی و نـ ی زـز پـ یـروزی جبهــه
مقاومــت اســایم نخواهــد گذاشــت.

تروی ــج دین گفت« :این که در جامعه مدام بگوییم او ب�حجاب
و این باحجاب است یا اصالحطلب و اصولگراست ،پس چه
نهــا همــه مــردم مــا هســتند .آیــا همــه بچ ههــای
کــی یممانــد؟ ای 
.
شــما متدینانــد؟ آیــا همــه مثــل هــم هســتند؟ نــه امــا پــدر ،همــه
نکــه
نهــا را جــذب یمکنــد و جامعــه هــم خانــواده شماســت .ای 
ای 
نکــه
بگوییــم مــن هســتم و تنهــا بچ ههــای حزباللــی خــودم ،ای 
نیمشــود حفــظ انقــاب».

پــس از تهدیــد بــه جنــگ دونالــد ترامــپ در توییــت خــود
در شــبکه اجتمــایع توییـ تـر ،در مردادمــاه  ،97رسدار سـ ن
ـلیما�
در یــادواره عملیــات مرصــاد و رمضــان کــه در همــدان برگ ـزار
شــد گفــت« :بیانــات شــجاعانه و قابــل افتخــار رئیسجمهــور
بســیار اثرگــذار و حــرف دل مــردم بــود و هرکــی بخواهــد ایــن
روش و بیــان را تضعیــف کنــد خائــن بــه مملکــت اســت».
رسدار سـ ن
ـلیما� همچنـ ی ن
ـن در حمایــت از ایـران و شــخص رئیــس
جمهــور بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه «ترامــپ در مقابــل ســخنان
رئیسجمهــور مــا ،مطالــب سـ ف
ـخی� را در توییــت خــود بیــان کــرد
کــه پاســخ دادن بــه آن در شــأن رئیسجمهــور کشــور مــا نبــود،
مــن بــه عنــوان رسبــاز ملــت جــواب ایشــان را یمدهــم و یمگویــم
آقــای ترامــپ تــو بــه چــه ج ـر تأ� مــا را تهدیــد یمکـ نـی؟».
در جمــع ائمــه جماعــات در ســال  ،1396رسدار قاســم
گ
سـ ن
ـلیما� در واکنــش بــه بعـ ضـی تندرویهــا در عرصــه فرهنــی و

رسدار قاســم سـ ن
ـلیما� در روز دهــم خــرداد مــاه امســال
بــه مناســبت روز قــدس و در جهــت تأکیــد بــر لــزوم وحــدت
ملــت ای ـران و لــزوم دفــاع ین�وهــای نظــایم از همــه ملــت ای ـران
در توییـ تـر خــود عنــوان کــرد« :بارهــا گفتــم؛ مــا مـ ی زـزان تـ ش
ـا� کــه
ب ـرای دفــاع از ب ـرادران اهــل ســنتمان یمکنیــم ،کمـ تـر از شــیعه
نیســت بلکــه بیشـ تـر از شــیعه اســت .نمونــه مه ـماش ایــن روز
قــدس اســت کــه فــردا یمبینیــد و بایــد همهمــان نشــان بدهیــم
ایــن را».
ن
ن
ن
رسدار قاســم ســلیما� در ســخ�ا�ای در رابطــه بــا شــهید
گ
مهــدی باکــری و ش
ت�یـ ـ ــح چگونــی فرمانــدیه ایشــان و اینکــه
در هنــگام شــهادت در گــودایل بودنــد ،گفتــه بــود :فرمانــدیه
در جنــگ مــا امامــت بــود و نــه هدایــت .ســخن فرماندهــان
ـن و گفـ ت ن
مــا بــه یارانشــان ،دســتور بــه رفـ ت ن
ـن بــه «بــرو» نبــود،
بلکــه خودشــان جلــو یمرفتنــد و یمگفتنــد «بیــا» .فــرق اســت

بـ ی ن
ـن کلمــه «بیــا» و «بــرو» .فرماندههــای مــا خــود در جلــوی
صــف بودنــد .اعتقــاد بــه اینکــه در میــدان نـ بـرد فرمانــده خــود
ـگام فرمانـ بـر ِان خــود باشــد ،در طــول فعالیــت نظــایم
بایــد پیشـ ِ
رسدار سـ ن
ـلیما� در جبهههــای مختلــف ،قابــل مشــاهده اســت.
بــه اذعــان همراهــان رسدار سـ ن
ـلیما� در جبهههــای مختلــف،
فرمانــده پیــش از همــه در خــط مقــدم بــود.

در یت�مــاه  98و در واکنــش بــه دخالتهــای دولــت آمریــکا
در منطقــه ،حســاب توییـ تـری رسدار سـ ن
ـلیما� بیــان کــرد:
«ناامنســازی جــزو ذات [دولــت] آمریــکا اســت .شــما پیــدا
نیمکنیــد آمریــکا در جـ یـا� وارد شــده باشــد و بــا وجــود و حضــور
و قــدرتاش ب ـرای آن منطقــه امنیــت ایجــاد کــرده باشــد».

