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 متاومق جریان نظیر بی دلیر، قاسم حاج شهید

 

  ملل سازمان و فرانسه در ایران سابق سفیر، خرازي صادق محمد سید: نویسنده 

  اي  فرمانده . است مقاومت  دنیاي و اسالم جهان کل  براي  بلکه  ایران  براي اي  ضایعه تنها نه  سلیمانی سردار شهادت
 تنها  و، بود او قاموس  در هنشد  تعریف اي واژه شکست، نداشت معنا برایش خستگی، آمد  نمی در  پاي از  گاه هیچ که
  خاك   در  نه  را  خود  عملیاتی  حوزه  که  اي  فرمانده .  بود  جهان  مظلوم  هاي  ملت  و   اسالم،  ایرانیت  و  ایران  پیروزي  فکر  به

  قاسم  حاج. بود کرده تعریف، است دشمن پاي رد جا هر عبارتی  به و افغانستان تا عراق از یمن تا شام از بلکه ایران
  گر  نظاره دور از  خود و دهد  دستور باید  نکرد  احساس  گاه هیچ . حاشیه نه بود  میدان  مرد. شعار دمر  نه  بود  عمل مرد

 . دید  می  نبرد  میدان در  حضور  را  هدف به  رسیدن بلکه باشد  خود  دستورات  اجراي

 مدت  در  را  عراق  خاك  از  اي  عمده  بخش  داعش  که  روزهایی  آن
  این  هاي  وحشیگري  ملتهب دنیا و  بود  کرده  اشغال کوتاهی 
  جریان این  هاي خشونت از همه  و، بود افراطی جریان

  دل  به ترس  قاسم  حاج، بود افتاده اندامشان بر  لرزه تروریستی 
 تهدید  که حالی در  موصل اشغال از پس ساعاتی، نداد راه

  از  بود انداخته  سایه  اشرف  نجف و  کربال  و  بغداد  بر  تروریسم 
  مولی  حرم در  را  نماز غروب، شد  اشرف  نجف راهی تهران

  مقدم   خط   در   شب  اول   و ،  خواند )  ع (  ابیطالب  بن  علی   الموحدین
  .بود تروریسم   با مبارزه جبهه

  برخالف . بود انسانیت فکر  به  هم نبرد میدان در قاسم حاج
  وسیله   هر   به  و   صرفا  نکرد  احساس   هیچگاه  اش   میدانی  دشمنان

  تاکتیک   قاسم  حاج  رسید   تکریت  آزادسازي  موقع  که  تیوق،  کند   می  تعریف  همرزمانش  از  یکی .  رسید   هدف  به   باید   اي
  شهر  عادي شهروندان از و رسید  آسیب شهر از درصد  8 به  تنها آن طی که کرد  استفاده را  فردي به منحصر نظامی

  در .  شدند  هالك قاسم  حاج  خاص شیوه  به  که بودند  داعشی  هاي تروریست  دید   آسیب که  آن ، ندید  آسیب کس  هیچ
 هیچ  و شد  یکسان خاك با شهر درصد  92، بگیرند  پس داعش از را رمادي شهر خواستند  وقتی ها امریکایی مقابل

  .شد  کشته بیگناه انسان کلی  و  نماند  باقی مسکونی  منطقه

  که   هنگامی،  کند   می  تعریف  عراقی  هاي  مقام  از   یکی.  بود  انسانیت  مالك،  نبود  مالك  سنی  و  شیعه  قاسم  حاج  مرام   در
  به   نسبت  آنها  میان  در   تروریستی  نیروهاي   حضور   بیم   از  عراق  وقت   دولت   و  شد   بغداد  روانه  اقیرع  آوارگان   عظیم  خیل
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  عراقی  هاي  مقام  به  حتی  و  نرسد  آسیب  مردم  به  کرد  را  خود تالش  نهایت قاسم  حاج ، کرد  می سختگیري  ورودشان
 .نگیرند  سخت مردم بر  و  نپردازند  مردم  عقاید  تفتیش   به آورد  می فشار

  هم  به  تنه   یک  را  یمن  و  لبنان و  سوریه  و  عراق  در   را  اسالم و  ایران  دشمنان  هاي  نقشه . بود  ساز  نقشه  خود  قاسم  حاج
 حمایت  نداند   که   کیست.  بود  کرد   و   شیعه  و  عراق  انتظار   در   تلخی   آینده  چه  نبود   او   اگر   عراق  در   نداند   که   کیست.  ریخت

  نبود  اگر که کرد  نابود شام سرزمین در را استکبار نیاجر شوم  هاي  نقشه سوریه  قانونی حکومت از او  دریغ بی هاي
  هاي  نقشه . بود لبنان  و سوریه و عراق کشورهاي  ارضی تمامیت و یکپارچگی ضامن او . نبود  اي  سوریه اکنون  بسا چه

 .کرد   تامین را  کشورها  این استقرار و ثبات  و  داد  باد بر  را  دشمنان شوم

  دل  و جان از  اسالم  و  مقاومت  راه  در  که  هستند  سلیمانی قاسم حاج  ونمدی عرب جهان، اسالم دنیاي ، مقاومت خط 
  هاي  راه  از  را او  حذف  و  مقابله  توان  دیدند  که  هنگامی  ها  امریکایی. شد  شهید  کف  بر  جان هم  آخر  در . گذاشت مایه 

  استیصال  قربانی  قاسم  حاج. کردند  حذف  را او  مستقیما و  شدند  میدان  وارد  خود، ندارند  کور ترورهاي  و آمیز  توطئه 
  همه  ایران  ملت ، بود فرد  یک  قاسم  حاج  که  این  از  غافل. شد  منطقه  در  او  ایادي  و  متحده ایاالت  شوم  هاي سیاست

 . باد پررهرو راهش و  گرامی  یادش . دهند   می ادامه را  راهش  او راه نقشه با و  دل  و   خون با و  هستند  قاسم حاج
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 هند دمی نشان واکنش آینده  از نگران ها دموکرات

 ! انداخت   باروت بشکه در دینامیت ترامپ :  سلیمانی  سردار ترور به واکنش  در بایدن جو

 

 ایرانی   دیپلماسی تحریریه  عضو، تسلیمی  طال: نویسنده 

  نیروهاي  فرمانده، سلیمانی قاسم سردار
  حمله  جریان در ، پاسداران سپاه قدس 

  در  خودرو  یک  به  آمریکایی بالگردهاي
  ابو  همراه  به  د بغدا فرودگاه  نزدیکی
  فرمانده  جانشین، مهندس  مهدي

 حشد ( عراق مردمی بسیج نیروهاي
  پنتاگون. رسیدند  شهادت به)، الشعبی

  به  که کرده اعالم و تایید  را حمله این
  » جمهوري رئیس مستقیم  دستور «

 .است گرفته  صورت

  تعیین  اتفاقی  و گذشته سال یک  ز ا بیش در  ایران  و  متحده ایاالت بین  هاي تنش اوج  نقطه توان می  را  فاجعه این
  شهادت   گفتن  تسلیت  ضمن  کشورمان  مقامات  دیگر  و  جمهوري  رئیس،  انقالب  معظم   رهبر.  دانست  خاورمیانه  در  کننده
  باور متحده ایاالت مقامات ها آمریکایی حمله این از پیش حتی. اند  گفته سخن او خونخواهی از، سلیمانی سردار

  اکنون . است بوده اشتباه عراق در ایران متحد  نظامی  شبه نیروهاي گرفتن هدف  به ترامپ دولت تصمیم  که  داشتند 
  » منطقه  در  ها  تنش  تشدید «  پی  در  عراق  تر  سریع  چه  هر  ترك  به  را  خود   شهروندان  متحده  ایاالت  خارجه  امور   وزارت

 .است فراخوانده

  سناتور ، مورفی کریس. داشتند  پ امتر مستقیم  دستور با حمله این به مختلفی  هاي واکنش خارجی سیاستمداران
  هشدار و  برده  سوال زیر  را بغداد المللی  بین فرودگاه نزدیکی در »مجوز   بدون« حمله این، کنتیکت  ایالت از دموکرات

  سلیمانی : «است  نوشته   توئیتی  در  مورفی .  بینجامد   »اي   منطقه   بزرگ   جنگ   یک «  به   تواند   می  اقدام  این  که   است  داده 
  دولت ، شده اعالم  ها گزارش  در  که آنطور  که است این مساله. نیست شکی هیچ این در . بود متحده ایاالت دشمن
  می  که   بوده  حالی  در این  و  رسانده قتل  به  را ایران  در  قدرتمند  مرد   دومین  کنگره از  مجوز کسب  بدون  متحده  ایاالت
  از خواسته  می که بوده این تارشک این توجیه . بینجامد  اي منطقه بزرگ جنگ یک به تواند  می مساله این دانسته
  نمی  خارجی سیاسی مقامات کشتار به دست عمده  طور به  ما که دالیلی  از  یکی. کند  جلوگیري ایران آتی  حمالت
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  نگرانی   پرفشارترین  و  ترین  بزرگ.  انجامد   می  بیشتري  هاي  آمریکایی   شدن  کشته  به  حمالتی  چنین  که  است  این،  زنیم
  به   ماجرا  این  داند   می   که   کند   ادعا  تواند   نمی  کسی  هیچ: «افزوده   ادامه   در  مورفی  یسرک.»  باشد   همین  باید   ما  ترس   و

 اشتاباهات ترین  بزرگ باشند  داشته یاد  به  باید  خوشحالند  حمله این از  که کارانی  نومحافظه  اما. شد  خواهد  ختم  کجا
 عاقبت  گرفتن نظر در بدون، ند دار آنجا در اندکی دوستان که  پیچیده مناطق در  که  است زمانی  جهانی هاي قدرت

 » .زنند  می  نظامی حمله به   دست، کار

 ریاست انتخابات در دموکرات حزب مطرح نامزدهاي از و متحده ایاالت جمهوري رئیس پیشین معاون، بایدن جو
  و  بوده  آفرین  تنش  شدت به  آمریکا اقدام  که  است گفته  و  کرده  مطرح  را  مورفی  مشابه دیدگاهی ، 2020 جمهوري

  در   دینامیت،  سلیمانی  قاسم  ترور   با  ترامپ  دونالد : «است  نوشته  توئیتی  در  او.  داد  خواهد   پاسخ  آن  به  شک  بدون  نراای
 » .انداخت باروت  بشکه

،  مجلس  این دموکرات رئیس،  پلوسی نانسی و، نمایندگان مجلس  در  دموکرات حزب سیاستمداران از، اِنگِل. ال الیوت
  کنگره   با   مشاوره   و   مجوز   بدون  حمله  این   انجام  بر   و   محکوم   شدت  به   را  ترامپ  دستور   به  ه حمل  هایی   بیانیه   انتشار  با   نیز

 مشارکت   با   توانیم  نمی   ما.  باشد   آمریکا  منافع   و  جان   از   محافظت  باید   آمریکایی   رهبران   اولویت  باالترین : «کردند   تاکید 
  هوایی  حمله. اندازیم خطر  به را دیگران  و ها دیپلمات، آمریکایی نیروهاي جان آفرین تنش و نامناسب اقدامات در

  نقطه  تا ها  تنش که بپذیرند  توانند  نمی جهان  و آمریکا. است همراه  خطرناك  خشونتی به  تحریک  مخاطره با امشب
 » .یابند  افزایش، بازگشت بی  اي

  آمریکایی   زندگی: «داد  هشدار  نیز ،  متحده  ایاالت  امنیت   سازمان  پیشین   مدیر  و   آمریکایی   بازنشسته   فرمانده ،  کلَپِر   جیمز
  بسیار  سلیمانی قاسم ترور  از بعد  منطقه اوضاع. داد خواهند   نشان  واکنش حتما ها ایرانی. است خطر  در منطقه در ها

 » .شد  خواهد  پیچیده

. اند   داده   قرار   تحسین  و  تمجید   مورد  را  ترامپ  دولت  اقدامات  عمده   طور  به   خواهان   جمهوري،  ماجرا  دیگر  طرف  در  اما
  موفقیت  ماموریت  این « دلیل  به  را  آمریکا نظامی  و   اطالعاتی خدمات، یوتا ایالت  از  خواه  جمهوري  سناتور ، نیرام میت
 جهت  در  را الزم اقدامات باید  متحده ایاالت، منطقه در ها تنش افزایش دوره این  در: «گفت و کرد  تحسین »آمیز

  اقدام  نیز، جنوبی  کارولیناي  ایالت  از  خواه هوري مج سناتور، گراهام لیندزي .» دهد  انجام ما نیروهاي  از  محافظت
.  یافت افزایش  شدت به  ناگاه  به  ها آمریکایی  کردن  زخمی  و  کشتن بهاي: « نوشت و  کرد  تشکر  ترامپ  دولت  تهورآمیز 

  اقدامات : «نوشت توئیتی  در  هم  فلوریدا  ایالت  تندروي  سناتور ، روبیو مارکو .» بود ایران  نظام  به  سهمگینی  ضربه  این
،  بود شده داده  آنها به پیشتر که  آشکاري هشدارهاي با آن نیابتی نیروهاي و ایران برابر در متحده ایاالت یاعدف

 » .داشت همخوانی
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  سلیمانی  سردار شدن کشته از  عراق مردم که است کرده  ادعا نیز، متحده ایاالت خارجه امور  وزیر، پومپئو مایک
  آمریکا   پرچم  تصویر  تنها   و   نکرده   باره   این   در   اظهارنظري   هیچ  هنوز ،  یکاآمر   جمهوري   رئیس،  ترامپ  دونالد .  خوشحالند 

 .است گذاشته اشتراك  به توئیتر در  را

  زخمی  نفر   چند   االنبار   در   ها   امریکایی  پایگاه   به   حمله   پی   در .  داد  رخ   گذشته   هفته   تحوالت  پی   در   سلیمانی   سردار   ترور 
  در  ایران. دانست حمله این مسئول را الشعبی الحشد  نیروهاي کاامری. شد  کشته متحده ایاالت دفاعی پیمانکار یک و

  که  گفت  الشعبی  الحشد  به  هوایی حمالت  با  ترامپ دولت . بود کرده  رد  را حمله  این با  ارتباطی  گونه  هر  موقع  همان
  سفارت  به یالشعب الحشد  طرفداران آن از پس.؛ است داده  انجام امریکایی پیمانکار شدن  کشته تالفی   در را اقدام این

  حامل   خودروي  اسرائیل  اطالعاتی  کمک  با  ظاهرا  ترامپ  دولت.  دادند   سر  » آمریکا  بر   مرگ«   فریاد  و  کردند   حمله  آمریکا
  دقیق  طور  به هنوز، باشد  چه تحوالت این در بعدي مرحله اینکه. گرفت هدف را مهندس  ابومهدي و سلیمانی سردار

  خروج رسمی طور  به  عراق دولت. گذاشت نخواهد  پاسخ بی  را کاریآم اقدام این  ایران، شک بی  اما؛ نیست مشخص
  محکوم   را  سلیمانی  سردار  ترور،  منطقه  در  ایران  دیگر  متحد ،  سوریه  و  شده  خواستار  را  خود  خاك  از  آمریکایی  نیروهاي

  راه به  گ رم پاي  تا اهللا حزب جنبش اعضاي  همه و  او که گفته، لبنان اهللا حزب  رهبر، نصراهللا حسن سید . است کرده 
  اهداف  به، »شده مرتکب که بزرگی جرم این« با هرگز آمریکا که است گفته همچنین او . داد خواهند  ادامه سلیمانی

 .یافت  نخواهد  دست  خود

  و  دوستان، منطقه  در ها تنش تشدید  صورت در یا تالفی به  تصمیم صورت در ایران که است این است مسلم  آنچه
  و  یمن، لبنان، سوریه، عراق در خاورمیانه  در  ایران متحد  نیروهاي شبکه. دارد متحده التایا برابر در زیادي همراهان

 باالترین در، ایران جویانه  تالفی حمله ترس  از اسرائیل شده سبب که بوده مساله همین و است گسترده غزه نوار
  هر   تا  کرده   کوتاه  را  یونان   به   خود  ر سف،  اسرائیل  وزیر  نخست،  نتانیاهو  بنیامین  حتی.  بگیرد  قرار   نظامی   هشدار  وضعیت

  در  که داند  می اما. است سوگواري و بهت در هنوز ایران. بازگردد آویو  تل به  امنیتی  هاي  آمادگی براي  زودتر  چه
  برابر   در   ایستادگی   براي   هم  را  چین  و   روسیه  مانند   دیگري  قدرتمند   دوستان،  اي  منطقه   متحدان   از   جداي،  نیاز  صورت

  رئیس  و کرده محکوم را سلیمانی سردار ترور  روسیه خارجه امور وزارت. دارد خود کنار در متحده تایاال تجاوزهاي
  تواند  می  و  بود  بزرگ  اشتباه یک  متحده  ایاالت هوایی  حمله «: گفته روسیه  اعالي  مجلس در  خارجی روابط  شوراي
  اقدامات  سرسخت  مخالفان   از  و  ایران  یک نزد  متحدان  از   که  هم   چین.»  بازگردد  آن  سازماندهندگان  به  بومرنگی  همانند 
 .است داده  هشدار منطقه در  ها تنش تشدید   درباره، رود می شمار به  ایران علیه  ترامپ  دولت 

  سعی ،  2018  مه   ماه   در   برجام  از  ترامپ  دولت  خروج   با  ها  تنش  تشدید   ابتداي   همان  از  که  اروپایی  کشورهاي   میان   در
  ترور  به که است کشوري  اولین فرانسه، ماندند  ایران کنار در زبانی طور  هب  کم دست و  داشتند  آرامش برقراري در

  دنیاي  در امروز ما: « گفت، فرانسه خارجه امور  وزیر معاون، دمونشالِن اَمِلی. است داده  نشان  واکنش سلیمانی سردار
  که  کرد  تایید  ل اح عین در  او.» است خطرناك اتفاقی  همواره نظامی هاي  تنش تشدید . شدیم بیدار  تري  خطرناك
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  همه  با ، «فرانسه جمهوري  رئیس، ماکرون  امانوئل  و  کرده  آغاز  بالفاصله  را  مصالحه  برقراري  براي  ها  تالش  کشورش 
  .است کرده  برقرار  تلفنی تماس   »منطقه   در بازیگران
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 شهادت فرمانده نیروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزایش تنش حتمی در غرب آسیا با 

 ر از تحقیر آمریکا در عراق اقدام به ترور سردار سلیمانی کردراي فراترامپ ب

 

ساعات اولیه بامداد امروز جمعه در یک حمله بالگردها و پهبادهاي ایاالت متحده آمریکا، سردار حاج قاسم سلیمانی،  
نیروهاي حشد الشعبی  سداران انقالب اسالمی ایران به همراه ابومهدي مهندس، فرمانده فرمانده نیروي قدس سپاه پا 

یدند. در پی این واقعه اکنون بسیاري از کارشناسان، تحلیلگران و رسانه  عراق در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رس 
در منطقه به شکل چشمگیري افزایش پیدا    ها بر این باورند که با این اقدام ایاالت متحده آمریکا میزان تنش و ناامنی 

در چنین مقطع حساسی    نکات اکنون این سوال در ذهن شکل می گیرد که چرا دونالد ترامپ  خواهد کرد. در سایه این 
اقدام به ترور حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهاي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرد؟ پاسخ این سوال در گفت  

اد ژئوپلیتیک و کارشناس  عبدالرضا فرجی راد، سفیر اسبق ایران در نروژ، است با  ی ایرانیدیپلماس  وگوي

 :پی گرفته شده است که در ادامه می خوانید  مسائل بین الملل 

 

ساعات اولیه بامداد جمعه، ایاالت متحده آمریکا در یک حمله هوایی اقدام به شهادت سردار سپهبد حاج 

برهه حساس کردند. از نگاه شما دلیل یا دالیل این اقدام ایاالت متحده آمریکا در این قاسم سلیمانی 

   چیست؟ 

قبل از پاسخ به این سوال شما من از تریبون دیپلماسی ایرانی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به ملت 
م که باید عوامل متعددي را براي این غیور ایران تبریک و تسلیت عرض می کنم. در رابطه با سوال شما من معتقد 

ه  ر راس آن تحوالتی که در سایه اعتراضات مردمی عرق در سه ماهه اخیر روي داد ها مدنظر قرار داد. د اقدام آمریکایی 
سواري گسترده سیاسی و رسانه اي به منظور فشار بر جمهوري  بود، سبب آن شد که ایاالت متحده آمریکا یک موج 

عث شده بود که تمام  شته باشند. اما در این میان میزان نفوذ و محبوبیت نیروهاي محور مقاومت بااسالمی ایران دا
آمریکا براي فرار از این شکست ها اقدام به بمباران هوایی   تالش هاي ایاالت متحده آمریکا با شکست مواجه شود. لذا 

یج مردمی عراق کرد که نتیجه آن هم  پایگاه هاي حشدالشعبی و شهادت و زخمی شدن تعدادي از نیروهاي بس
ده آمریکا در بغداد شد. به واسطه همین تحوالت و اقدام آمریکا در به  اعتراض مردم در مقابل سفارت ایاالت متح

نفر از نیروهاي حشدالشعبی، کاخ سفید این برآورد را داشت که نیروهاي محور مقاومت با محوریت   25رساندن    شهادت
مله به آنان  ها و در پی تدارك حاج قاسم سلیمانی به دنبال پاسخ به این جنایت آمریکایی سردار سپهبد شهید ح

ی در ترور این شهید بزرگوار کردد تا مانع از حمالت هستند، بنابراین ترامپ به زعم خود در یک اقدام پیش دستانه سع
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به هیچ وجه به سود نیروهاي آمریکایی، نه  بعدي شود. اما واقعیت آن است که یقیناً وضعیت کنونی واین اقدام ترامپ  
 . سیا نخواهد بوددر عراق که در کل در منطقه غرب ا

نکته دوم این است که با تجمع و اعتراض مردم  
عراق در برابر سفارت آمریکا در بغداد شاهد تحقیر  
آمریکایی ها، نه در منطقه خاورمیانه که در کل  

ار از این  جهان بودیم. لذا دونالد ترامپ براي فر
تحقیر خود، آن هم در آستانه انتخابات ریاست 

د با متهم کردن ایران و  سعی کر  2020جمهوري 
ترور حاج قاسم سلیمانی یک برگ برنده براي خود  

هم کند. مضاف بر آن اکنون فشارهاي ساختار  فرا
سیاسی ایاالت متحده آمریکا، به ویژه مجلس  

اد  سئله استیضاح نیز بسیار جدي تر شده است. از این رو دونالد ترامپ براي ایجنمایندگان بر دونالد ترامپ به واسطه م
ین فشارها پایان دهد. اما مطمئن باشید  انحراف در افکار عمومی سعی کرد با ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی به ا

جمهور این کشور که به ضرر  که تمام این اقدامات و تصمیمات اشتباه و خبیثانه دونالد ترامپ، نه به ضرر خود رئیس 
د. چراکه با شهادت سردار سلیمانی تحوالت راهبردي در منطقه  کل ساختار سیاسی ایاالت متحده آمریکا خواهد بو 

واهد گرفت که یقینا به ضرر منافع ایاالت متحده آمریکا رقم خواهد بود. کما اینکه بسیاري از  غرب آسیا شکل خ
ت متحده آمریکا، چه از حزب جمهوري خواه و چه از حزب دموکرات این موضوع  هاي سیاسی ایاالمقامات و شخصیت 

اي خارج از عرف سیاسی، دیپلماتیک و  ا عنوان کرده اند که اقدام به ترور یک فرمانده عالی رتبه یک کشور، مسئله ر
ین تصمیم خود را بپذیرد. پس  نظامی است که در تضاد با قوانین بین المللی قرار دارد. لذا دونالد ترامپ باید تبعات ا

تحده آمریکا به شدت نگران از تبعات منفی این ترور خبیثانه  می بینید که اکنون خود ساختار سیاسی ایاالت م
 .واشنگتن است

نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که طبق گفته نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 

دونالد ترامپ بدون هماهنگی و چراغ سبز کنگره صورت گرفته است. آیا  ایاالت متحده آمریکا این اقدام

 اشته است؟ مهور آمریکا در مقام فرمانده کل براي چنین اقدامی نیاز به همراهی کنگره دجرئیس

اوال در آمریکا سابقه این دست اقدامات از سوي رئیس جمهور آمریکا بدون هماهنگی با کنگره وجود دارد، به خصوص  
ه مجلس نمایندگان پیرامون  اکنون دونالد ترامپ یک فاصله و گسل جدي سیاسی با کنگره این کشور و به ویژ که 

ید به آن اشاره کرد این است که اقدام به ترور حاج قاسم سلیمانی،  مسئله استیضاحش دارد. اما نکته مهم دیگري که با
جه به اهمیت ابعاد این اقدام احمقانه خود، سعی کرده  اقدام ساده اي نیست. یعنی خود ایاالت متحده آمریکا با تو

ن می دانست  دیگر نهادها مانند کنگره این ترور کثیف را به صورت محرمانه انجام دهد. چواست بدون هماهنگی با 
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که مجلس نمایندگان با این اقدام وي مخالفت خواهد کرد. کما اینکه اکنون برخی از مهره هاي اصلی حزب دموکرات  
ن اقدام وحشیانه دونالدترامپ هستند.  خود خانم نانسی پلوسی تا برنی سندرز و جو بایدن به شدت نگران از تبعات ایاز  

مدت ترور حاج قاسم سلیمانی بود که اکنون خانم نانسی پلوسی، رئیس  نی اتفاقاً به واسطه همین پیامدهاي طوال
داند که از پیش باید کنگره آمریکا در جریان این اقدام می  ی مجلس نمایندگان این انتقاد را به دونالد ترامپ وارد م

قه بسیار راهبردي و  هاي سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و امنیتی آمریکا در منط ها و برنامه مام طرح بود، چرا که ت
  استراتژیک خاورمیانه تحت الشعاع قرار خواهد گرفت؛ اگر چنین شود که یقینا هم چنین خواهد شد، این مسئله 

 .بدل شود   2020ي منتهی به انتخابات  تواند به محور جدید فشارهاي جریان دموکرات بر دونالد ترامپ طی ماه هامی 

هاي سیاسی، تحلیلگران و رسانه هاي بین المللی هاي شما اکنون بسیاري از شخصیت در راستاي گفته 

دانند. ارزیابی شما در این  تبعات ترور حاج قاسم سلیمانی را ایجاد یک جنگ گسترده در منطقه می

 خصوص چیست؟ 

خواهد کرد و این تنش ها تنها محدود به  ها در منطقه به شدت افزایش پیدا ش قطعاً با ترور حاج قاسم سلیمانی تن
کشور عراق نخواهد بود، بلکه دیگر کشورهاي منطقه خاورمیانه را هم تحت تاثیر قرار می دهد. اما اینکه عنوان کنیم  

خن گفت. چون  جنگ گسترده نظامی خواهیم بود، اکنون قدري در این خصوص نمی توان با قاطعیت س شاهد یک 
توان عنوان کرد که حمالت ینی است. اما می براي شکل گیري جنگ گسترده نظامی نیاز به شمار باالي نیروهاي زم

مردم ایران، جامعه و ملت عراق   هوایی و اقداماتی از این دست صورت خواهد گرفت. در آن سو اکنون عالوه بر خشم
نیروهاي حشدالشعبی نیز آمادگی مبارزه با نیروهاي آمریکایی حاضر  نیز به واسطه شهادت ابومهدي مهندس، فرمانده  

دارند. با این تفاسیر اکنون مهمترین مسئله امنیت رژیم صهیونیستی است. به خصوص آن که طبق اخبار  در عراق را 
نار آن به  یدي در دادن اطالعات به آمریکا براي ترور حاج قاسم سلیمانی داشته است. در کواصله این رژیم نقش کل

به دنبال جنگ گسترده نظامی با جمهوري   رسد اکنون کشورهاي حامی ایاالت متحده آمریکا در منطقه نیزنظر می 
اهد گرفت. مضاف بر آن چون اقدام  اسالمی ایران نباشند چراکه امنیت آنها در خاورمیانه به شدت تحت الشعاع قرار خو

مانی، اقدامی خارج از عرف و در تضاد با قوانین بین المللی بوده است احمقانه دونالد ترامپ در ترور حاج قاسم سلی
امعه جهانی و به خصوص کشورهاي اروپایی نمی توانند حمایتی از این اقدام ایاالت متحده آمریکا و  اکنون ج

ریکایی شکل  د. لذا حتّی اگر واکنش جدي از سوي نیروهاي محور مقاومت در برابر نظامیان آمدونالدترامپ داشته باشن
معه جهانی با آمریکا باشیم. یعنی دونالد ترامپ  بگیرد که قطعاً خواهد گرفت، نمی توانیم شاهد همراهی و همسویی جا

تان و عراق می تواند یک اجماع جهانی را با  این تصور را نداشته باشد که مانند اقدام به حمله و اشغال نظامی افغانس
 .ور سردار سلیمانی از نظر حقوق بین الملل وجاهتی نداردخود داشته باشد. چون اقدام به تر
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گذارد  می واشنگتن  پاي جاي پا  برلین  

 سلیمانی  سردار  ترور  درباره  آلمان دولت مزورانه رفتار و دوگانه استاندارد

 

 سیاسی  کارشناس، کبریا محمدحسین: نویسنده 

  حشد  معاون المهندس  ابومهدي و سلیمانی سردار هوحشیان ترور، ترامپ مستقیم فرمان با، ماه دي 13 جمعه بامداد
  بین  قوانین تمامی برخالف اقدام این. خورد رقم  بغداد  فرودگاه نزدیکی  در آمریکایی اشغالگر نیروهاي  توسط  الشعبی
  اقدام  با  آمریکا تروریستی رژیم. است) عراق( مستقل کشور یک  سرزمینی  یکپارچگی و  ملی  امنیت ناقض  و المللی

  و  استقالل براي ارزشی نه  و گذارد  می  المللی  بین قوانین به احترامی نه که کرد  ثابت دیگر  بار  خود انهجنایتکار
.  است  گرفته   نادیده   نیز   را  عراق  با  امنیتی   توافقنامه   در  خود  تعهدات  رژیم  این  حتی.  است  قایل،  کشورها  ملی  حاکمیت

  و  کرده  دفاع  کشورشان ملی  حاکمیت و  استقالل از  باید ، مقتضی نحو  به  که آگاهند  خوبی  به  عراق  دولت  و  مردم 
 .دهند  انجام ، است کشور  آن  استکباري خوي  از  ناشی که   آمریکا اخیر اقدام  با را  موثري  برخورد

  آزاد  تمامی محبوب  بلکه، ایرانیان محبوب  تنها نه که  است سرداري دادن  دست از ، شود می مربوط  ایران به  آنچه 
  و  القاعده  مانند ، آمریکا نشانده دست  تروریستی  هاي گروه  پیکره  بر  را  مهلکی  ضربات  و بود  جهان و  منطقه  اندیشان

  سلیمانی   سردار   با   مقابله   توان،  عادي  حالت   در  آمریکا.  بود  کرده   وارد   عراق  و   سوریه،  افغانستان  بویژه ،  منطقه  در   داعش
  بزرگترین ،  تروریستی  حمله   این  با  که   داند   نمی   آمریکا  شاید .  برگزید   را   اي   بزدالنه  روش   او  بردن   بین  از   براي   و   نداشت  را

.  یافت نخواهد  رهایی  آسانی  به محاسباتی   اشتباه این  تبعات  از  و  شده  مرتکب   را آسیا  غرب منطقه  در   راهبردي  خطاي
  به  توسل با که شد  خواهد  متوجه و دید  خواهد  را خود تروریستی اقدام نتیجه، مناسبی مکان و  زمان در آمریکا قطعا
  سختی   انتقام «:  فرمودند   خود   پیام   در   رهبري   معظم   مقام   که   همانگونه .  برد  نخواهد   جایی  به   راه ،  بزدالنه  و   کور   اتاقدام

 » .کردند   آغشته  سلیمانی سردار پاك  خون به  را خود  پلید  دست  که است جنایتکارانی انتظار  در

  اروپایی  کشورهاي  واکنش  میان این  در  و  داشت دنبال  به  جهانی صحنه  در  را  هایی  واکنش آمریکا تروریستی  اقدام
  واکنش ، «سلیمانی  شهید   ترور  در   را   آمریکا  اقدام  آلمان   دولت.  نیست  جدا  آمریکا   راه   از  آنها  راه   که   داد  نشان  آلمان   بویژه 

  آمریکایی  رویکرد : «گفت برلین در خبري  کنفرانس در، دولت سخنگوي  معاون و کرد ارزیابی ایران »تحریکات به
  تنگه  در  نفتی  تانکرهاي علیه حمله  به اشاره با وي .» است ایران عهده بر که  نظامی تحریکات کلیه  به است واکنشی

  در  ما . هستیم ایران  اي  منطقه  هاي  فعالیت  نگران بسیار  نیز  ما: «گفت عربستان در  آرامکو نفتی  تاسیسات و  هرمز
  تاسیسات  و  نفتی  تانکرهاي  به حمله در التخد بارها ایران که است حالی در این.» داریم قرار خطرها تشدید   مرحله
  .باشد  حمالت  آن  در  ایران دخالت  از نشان  که ندارد  وجود  هم مدرکی   و  سند  هیچ و  کرده  رد را  عربستان در  آرامکو
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  محاصره   دنبال   به   بطوریکه ،  بود  منطقی   غیر   کافی  بقدر  آلمان  واکنشهاي،  هم  سلیمانی  سردار  علیه  آمریکا  جنایت  از  قبل
 پاکترین  از  نفر  25، الشعبی حشد  پایگاه  به  آمریکا  غیرقانونی  حمله  در  که  عراق  مردم  توسط  بغداد  در  آمریکا سفارت
  آوري   شگفت   بطور ،  آمریکا  دیپلماتیک  اماکن   به   تعرض   سازي  محکوم   ضمن  آلمان ،  بودند   داده   دست  از   را   خود   فرزندان

  خارجه  امور  وزارت  سخنگوي قول  به .» دهد  خاتمه  منطقه در  خود  کننده ثباتبی سیاست به « که خواست ایران از
  غیر  مداخالت مقابل در  را خود چشمان که زند می  ایران به  دروغ  و خطا با را اتهام این حالی در آلمان، «کشورمان

 «.است بسته  آسیا غرب  ثباتیبی  عامل ترینمهم  عنوان  به  آمریکا قانونی

  سرکنسولگري  به حمله جریان در بطوریکه، است متفاوت  هم  تیکدیپلما اماکن به تعرض مقابل در آلمان حساسیت
  به  آلمان ، بیگانگان هدایت و تحریک  با آنها شدن کشیده آتش به  و  نجف  اخیرا و  کربال، بصره در  کشورمان  هاي

 .نگرفت  »دیپلماتیک   هاي ماموریت  مصونیت و  امنیت « مورد  در  موضعی و  شد  دچار  فراموشکاري

  اقشار ،  بیماران  رنج   و   درد   در   خود   سهم   سازي  پنهان  بدنبال،  ها  فرافکنی  و   غیرمنطقی   مواضع  ا ب  آلمان  رسد   می   نظر   به
  اصول   رعایت  ي   بواسطه ،  خود  برجامی   تعهدات  اجراي  بجاي  کشور   این .  است  ایران   مردم   کل   و   کودکان   و   زنان،  ضعیف

  به  رسانی آسیب در آلمان نقش ه بتال. کند  می  شراکت، آمریکا جنایات در ، کشورمان علیه آمریکا اقتصادي تروریسم 
  جنگهاي بخاطر که فراوانی  مالی و  جانی خسارتهاي هرگز ایران  مردم و نیست موارد این به  محدود کشورمان مردم
  داغدار  همیشه  ایران. کنند  نمی فراموش ، بود آنها  اندازي راه در  اصلی عامل  آلمان و شدند  متحمل ، جهانی دوم  و  اول

  به ، صدام رژیم  توسط  آلمان  ساخت شیمیایی هاي  بمب  کارگیري به با که  است  خود فرزندان بهترین دادن  دست  از
  فرزندان  سالمت  روي و نکرده رها را کشورمان شیمیایی مصدومین ، ها بمب این ویرانگر آثار هنوز. رسیدند  شهادت

  تسلیحات  از  صدام  رژیم  ري یگ  بهره  از  ناشی  هاي  خرابی  هنوز. است گذاشته  منفی  تاثیر  نیز  بعدي  هاي  نسل  و  آنها
 .است نشده ترمیم   کامل  بطور ایرانی تاسیسات  و شهرها علیه  آلمانی

  جنایتکار  آمریکاي با همصدایی و  همنوایی  حال  در، کشورمان مردم علیه خود جنایات جبران جاي  به  آلمان  دولت 
  ویژه  به  کشورمان مردم  به  را  فراوانی  رنج  و  درد ، خود عمل بی  با، برجام عضو  اروپایی دیگر کشور  دو  کنار در  و  بوده 

 ثبات و  صلح  مسیر  در  مؤثر  نقش ایفاي « براي  ادعا، خود  اخیر مواضع با  آلمان. کند  می تحمیل  العالج  صعب بیماران
  را  ایران مردم تهدید  در ترامپ فراوان توئیتري پیامهاي و روزانه سخنان، آلمان.» دهد می  قرار  جدي تردید  مورد را

  خارجه  امور  وزارت  سخنگوي قول  به. شود می  متوسل واهی اتهامات به، ایران علیه  گیري موضع  در و  ه گرفت  نادیده
  این  ناخواسته یا و خواسته و داشته منطقه هايواقعیت  با برلین  فاصله از نشان اظهارات و مواضع اینگونه، «کشورمان

  اطاعت  مرز  به  نزدیک  که نگرشی چنین با  آلمان» .دهد می  قرار آمریکا دولتی تروریسم با همسویی مسیر  در  را  کشور
  می  قرار نظر زیر تمام  دقت با هرکشور  سیاسی رفتار که جائی، منطقه در را خود سیاسی هاي کارت ، است آمریکا از

 باید ، است منطقه  در  ثبات  و  صلح ایجاد  در  موثري  نقش  ایفاي دنبال  به  واقعا آلمان  چنانچه . دهد  می  دست از ، گیرد
  اساس  بر، ایران  قبال در  خود المللی بین تعهدات به پایبندي ضمن و گذاشته کنار را ریا و تزویر و آمریکا از اطاعت

  . کند  تنظیم   را خود  رفتار و  مواضع ،  منطقه واقعیات
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 نگرانی از تشدید تنش ها در پی ترور سردار سلیمانی

 آمریکا باید منتظر اقدام تالفی جویانه ایران باشد 

 رل ویک نویسنده: کا

ترور سردار سلیمانی، فرمانده نیروهاي قدس ایران، در حمله هوایی ایاالت متحده بالفاصله نگرانی هایی را درباره  
جنگاوري نظامی ایجاد کرد. پس از آنکه پنتاگون تایید کرد این ترور به دستور دونالد ترامپ صورت گرفته، تاسیسات 

خواست که   یی کایشهروندان آمرعراق از از  کایسفارت آمردند و باال برخود را  تیامن انهیدر خاورم کایآمر نظامی 
 .را ترك کنند  این کشور بالفاصله 

حمالت علیه   گر یمانند دترور سردار سلیمانی 
  ت یشخص کی یمانیسل؛ متحده نبود  االتیدشمنان ا
محبوب   یکی ازو فرمانده نظامی  ک ی، رانیمهم در ا

مار می رفت. او  شخصیت ها در این کشور به ش  نیتر
منطقه  هره اصلی و معمار فعالیت هاي را می شد چ

دانست.  و عراق    منی، لبنان،  هی در سوریعنی    ران یا  يا
، در سخنان خود  رانی، رهبر ايخامنه ا ی اهللا عل تیآ

مقاومت بود و همه    یالملل  ن یچهره ب  ی مانیسل«گفت:  
 ت.» در راه اس   قصاص سختی او خواهند بود.  انی دوستداران مقاومت انتقامجو

  ران یا  و  کایآمرتشدید خضومت ها بین    د یتهد با  بغداد    یالملل  نیفرودگاه بنزدیک به    يدر جاده اترور سردار سلیمانی  
در شمال   یی کایآمرمیزبان نیروهاي  گاهیبه پا ی حمله موشک کبا ی دسامبر  27از  ی تنش هاچرخه فعل همراه بود. 

  ی شبه نظامگروه  ترامپ. آغاز شد را در پی داشت،  ییکای آمرغیرنظامی  یدفاع مانکاری پ ک که کشته شدن یعراق 
  ند حمله کردی  شبه نظام این گروه  به    کا یآمر  يماهایهواپ  کشنبهیرا مقصر دانست و روز    ) ب حزب اهللائاتک(   ران یامتحد  

  ي ها  ساختماندند و هجوم بر در بغداد  کایبه سفارت آمر  طرفداران کتائب حزب اهللا. دو روز بعد، ند نفر را کشت 24و 
  ان یبنابومهدي مهندس،  سفارتدر میان افراد محاصره کننده دادند.  » کایمرگ بر آمر«را آتش زدند و شعار  یخارج
 شته شد.حمله آمریکایی کدر  یمانیبود که به همراه سل، هم حزب اهللا کتائب گذار

است، را  در خارج از کشور  اتیه مسئول عملاز سپاه پاسداران ک  يقدس، شاخه ا  ي روین  یساله فرمانده 62 یمانیسل
  ي مداوم برا   يد یطالبان که تهد   ه یعل  ییکایآمر  يروهایبا ن  يهمکار  ز طبق گزارش ها، در افغانستان ابر عهده داشت و  

محور  را عضو    ران یاکه  بوش    .و ی بلاجورج د  ي جمهور  س یرئدر پی اظهارات    ی شیآزمااتحاد  کرد؛ اما این  بود، دفاع    رانیا
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  یی در نزدیکی کایسرباز آمرهزار  100  از   ش یببا اعزام  متحده به عراق که    االتیا  2003سال  حمله  می خواند و    شرارت
 همراه بود، دوام نیاورد.  ران یمرز ا

فراهم  واکنش تدریجی ایران به حمله آمریکا به عراق می تواند سرنخ هایی درباره پاسخ احتمالی آن به ترور سلیمانی 
در ساعات اول بعد  است.  خوددار بوده  یاسالم ي جمهورعرض اندام کرده،  یقدرت نظامآمریکا با   که یدر مواقع  کند.

ي  مرزها  رانیا، 2003، در سال در شمال عراق یگروه سن ک ی انصاراالسالم،آمریکایی به  کروز  يها حمله موشکاز 
پس از  ادعا شده که ایران  کای رآم  در منتشر شدهو واکنش چندانی نشان نداد. در برخی گزارش هاي  بست خود را 

با افزایش  اما    ادامه داد.  يبرنامه هسته ا  یرنظامیغو به ابعاد    متوقف کردرا    یکالهک اتم   ي کار رو  نیسقوط صدام حس
با  ران یاند و وستینبرد پ ن یبه ا یمانیسلتحت فرمان قدس  هاي روین، در جنگ عراق آمریکا هی مقاومت مسلحانه عل

 هدف می گرفتند، متحد شد. را  کیپلماتید ساتیس ا و ت ییکایآمر يها گاهیپاکه   مسلح ی شبه نظامگروه هاي 

در بیش از یک دهه بعد از این جریانات، سلیمانی چهره مطرح نظام قدرت گرفته ایران در عراق در پی حمله آمریکا  
وي کار آمدن اکثریت شیعه  بود؛ حمله اي که ابتدا صدام حسین، دشمن دیرینه ایران، را سرنگون کرد و بعدتر به ر

،  یبهار عرب  هاي مربوط به ثبات  یاز منطقه و ب همتحد  التای ا ین یبا عقب نشعراق در یک نظام دموکراتیک انجامید. 
 فرصت بیشتري براي نفوذ در خاورمیانه یافت.  رانیا

متحد   حزب اهللا،   ي روهای نهم از  و  هم از نیروهاي خود  بشار اسد    ي جمهور  سینجات رئدر سوریه، ایران براي کمک به  
عربستان و امارات  با  يمنطقه ا یک متحد بالقوه در رقابت    ، استفاده کرد و بعدتر در حوثی هاي یمن، لبناندیرینه در 

آمریکا و هزاران نیروي کشته شده این کشور در عراق، تهران هنوز   يدالر ونی لیتر کی ي گذار ه یسرما یافت. به رغم
 بغداد به شمار می رود.  بانفوذترین عامل خارجی در 

، سلیمانی در رساندن خود به خطوط مقدم از آمریکایی  2014پس از ظهور گروه تروریستی افراطی داعش در سال 
دولت . شد ها  ست یتروروي شری پو همین اقدام مانع از کرد داد قوم  ي روهایسالح ها را به ن  ن یاولها پیشی گرفت و 

افزود.    قدس شوند و همین مساله به قدرت نیروهاي  بسیج  داعش    ه یلع  ی خواستشبه نظاماز نیروهاي  در بغداد  حاکم  
  ر یوز، فی جواد ظربه همین دلیل است که سلیمانی اساسا یک چهره مطرح در مبارزه با تروریسم به شمار می رود. 

و را اخواند و ترور ه» غیرداعش، النصره، القاعده و  علیه مبارز يرو ین نیمؤثرتر«را  یمانی سل، در توئیتی رانیخارجه ا
 » توصیف کرد. خطرناك و احمقانه  ار یبستنشی  د یتشد «

 ن ی شیپ لگریم. پوالك، تحلات نِ با نفوذ خود قرار داد، کِفرد صد فهرست را در  یمانیسل که «تایم» نام  2017در سال 
سلیمانی    يها  تی، موفقرانیار  یک ستاره است.» درومل و    نی باند، ارو   مزی، او جانهیخاورم«از نظر شیعه در  ، نوشت:  ایس 

مردم محبوب بود که   نمیادر بود. سردار سلیمانی آنقدر پارس  يافتخارات گذشته امپراتوریادآور در خارج از کشور 
می    یاسالم   يجمهور  یچهره عموم  محبوب ترین ،  يمقام معظم رهبردست کم بسیاري از افراد در تهران او را پس از  
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ایاالت  بر عهدهیی ماجراجواین عواقب  همه  تیمسئول تاکید کرده: « ران یخارجه ا ریوزاز این روست که  دانستند.
 متحده است.» 

 منبع: تایم 
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 بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار سلیمانی 

واشنگتن به استناد قوانین داخلی خود نمی تواند ترور سردار سلیمانی را در حیطه حقوق بین الملل  
 کند توجیه 

 

قدام خود در ترور سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروي قدس سپاه  ده آمریکا براي ااگرچه ایاالت متح
پاسداران انقالب اسالمی دالیل و توجیهاتی را مطرح کرده است، اما بسیاري از کارشناسان معتقدند هیچ کدام از این  

خ سفید در حوزه حقوق بین  انه دونالد ترامپ و کا براي این اقدام مذبوح  ايکننده دالیل و مواضع نمی تواند توجیه قانع 
المللی  الملل باشد. چراکه ترور دولتی فرمانده ارشد نظامی کشور، آن هم در خاك کشور دیگر مغایر با قوانین بین 

وحشیانه ایاالت متحده آمریکا، گفت  براي بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این اقدام  دیپلماسی ایرانی است. در این راستا
  از  ادامه  در که است  داده انجام یوسف موالیی، استاد دانشگاه، کارشناس و پژوهشگر حقوق بین الملل گویی را با  و

 : گذرانید  می نظر

بعد از اقدام ایاالت متحده آمریکا در تروریستی عنوان کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی برخی معتقدند 

ترور سردار سلیمانی، خود می تواند یک توجیه حقوقی براي  الد ترامپ با استفاده از همین اقدامکه دون

فرمانده نیروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی داشته باشد. اما از نگاه شما آیا رئیس جمهوري یک 

رمانده ارشد نظامی کشور، ولو ایاالت متحده آمریکا می تواند ذیل قوانین داخلی خود دستور ترور یک ف

 ر خاك کشور دیگر را صادر کند؟یک کشور، آن هم د 

از نظر حقوقی اساساً هیچ یک از قوانین داخلی در یک کشور، ولو ایاالت متحده آمریکا نمی تواند توجیه کننده اعمال  
نمی تواند ترور سردار  آن کشور بر خالف قوانین و حقوق بین الملل باشد. پس واشنگتن به استناد قوانین داخلی خود  

وق یک علم تفسیري است و نمی توان مانند ریاضیات براي  یطه حقوق بین الملل توجیه کند. اما حقسلیمانی را در ح
آن یک جواب قاطع پیدا کرد. یعنی هر بند و ماده قانونی می تواند از نگاه فردي تفاسیر متفاوت، متناقض و گاه متضاد  

 اما. باشد  داشته  وجود  ثابت تعریف یک آن  بر و  حوزه رویه و عرف بین المللی شکل گرفتهپیدا کند. مگر آنکه در آن 
  در  آمریکا متحده  ایاالت اقدام این که  است  درست. نداریم حقوقی  شفاف  رویه  یک  هنوز ما  خصوص  این  در  متاسفانه 

ترور سردار سلیمانی بر خالف قواعد و حقوق بین الملل است و می توان آن را یک اقدام تروریستی، آن هم در حوزه  
تی قرار داد. منتهی نکته مهم آنجاست که چگونه می توان از نظر حقوقی با ایاالت متحده آمریکا و این دست  ترور دول

کنون مراجعی که ایران می تواند براي مطرح کردن شکایت خود  ه کرد. چون واقعیت مطلب این است ااقداماتش مقابل
اکنون این خالء قانونی سبب شده است که ایران در پروسه    توانند دربردارنده و حقوق ایران باشند. یعنی آنجا برود، نمی 

 .شکایت از ایاالت متحده آمریکا نتواند به حقوق خود برسد 
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بر این که دونالد ترامپ، رئیس جمهوري ایاالت متحده دستور  آیا اعتراف رسمی مقامات آمریکایی مبنی

 اي حقوق ایران در مراجع ذي صالح عمل کند؟ انجام این ترور را داده است، نمی تواند براي اثبات و استیف

بله در این چند روز شاهد بودیم که رسما رئیس جمهور  
  ترور  این وي  دستور به که  ایاالت متحده آمریکا عنوان کرده

رت گرفته است. این مسئله وجود دارد. اما کدام نهاد و  صو
مرجع قانون می تواند به شکایت ایران رسیدگی کند و کاخ  

! چون در این میان با توجه  محکوم و مجازات کند؟ سفید را
به قدرت و توان ایاالت متحده آمریکا هیج نهادي و مرجعی  

 .به استیفاي حقوق کمک کند نمی تواند 

قدام ایران در ارسال نامه به دبیرکل سازمان ملل پس ا

 متحد نیز کارگر نیست؟ 

اري  ایم. اما دبیرکل چه کبله ما این نامه را ارسال کرده 
است که  تواند در این راستا صورت دهد؟ نهایت امر این می 

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در بیانیه اي عنوان کند 
  کدام  هیچ اما است، بوده الملل بین حقوق  خالف  آمریکا در ترور سردار سلیمانی، اقدامیکه این اقدام ایاالت متحده 

 نخواهد   ترور  این   عوامل  براي   قضایی  محکومیت  نیز  و   اجرایی  ضمانت  شود،   رحطم  اگر   هم  آن   مواضع،   و   ها  بیانیه   این  از
 است  کم بسیار  در این شورا آن شدن مطرح  احتماالً برود،  هم  ملل سازمان امنیت  شوراي  به  پرونده اگر  حتی . داشت
  این   مخالفت  این  ذیل  .شد   خواهد   مواجه  شورا   این  دائم  عضو  اروپایی  کشورهاي   و  آمریکا  متحده  ایاالت  مخالفت  با  چون

  امنیت  شوراي  در  مسئله  این محال فرض بر اگر  حتی . شود مطرح  امنیت شوراي در تواند نمی  ایران  شکایت و مسئله
یت به یک قطعنامه علیه ایاالت متحده آمریکا بدل شود. از آن سو دیوان بین المللی  نها در  تواند  نمی  شود،  مطرح 

  تقابل   و   مبارزه   به  مربوط   کنوانسیون  چند   در  البته .  ندارد  را  ایران   پرونده   به   گی رسید   و   ارجاع  صالحیت  دادگستري نیز  
 یق اقدام کرد مانند کنوانسیونطر این از  توان می اختالف بروز صورت در که  شده مطرح موضوع  این تروریسم  با

CFT  دیگر که مربوط به سال  ، اما نکته اینجاست که ما در این کنوانسیون عضو نیستیم. در کنار آن یک کنوانسیون
ند. پس  ایران و نه ایاالت متحده آمریکا عضو نیستمیالدي است، وجود دارد، اما در این کنوانسیون نیز، نه  1973

تواد به شکایت ایران رسیدگی کند. لذا ایران از نظر حقوقی با یک خالء مواجه است.  دیوان بین المللی دادگستري نمی
 جود دارد طرح این مسئله چه سودي براي ما دارد؟ خوب زمانی که خالء حقوقی و

انقالب اسالمی در لیست  در آن سو جمهوري اسالمی ایران نیز براي مقابله با قرار دادن سپاه پاسداران 

هاي تروریستی خود  هاي تروریستی ایاالت متحده آمریکا، نیروهاي سنتکام را در لیست گروه اعضاي گروه 
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اساساً واکنش ایران در تقابل با ترور سردار سلیمانی، به خصوص از بعد توسل به قرار داد. با این تفاسیر 

 زور از منظر حقوقی چگونه ارزیابی می شود؟ 

، حقوق بین الملل توسل به زور را تایید نمی کند. یعنی جمهوري اسالمی ایران هر  "مقابله به مثل"نید در حوزه ببی
اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی انجام دهد، اما این اقدامات در قالب توسل    اقدامی می تواند براي مقابله به مثل با

  که  باشد  "مشروع دفاع "وجیه شود. مگر آنکه این توسل به زور در مقام به زور نمی تواند از منظر حقوق بین الملل ت 
  حقوق  تایید  مورد  موضوع تصور  این  غیر در . کند  صادر را آن مجوز ملل  سازمان امنیت شوراي باید  صورت این در

  این  در   و  شده  تغییراتی   دچار   اخیر   سال   چند   در   دارد   وجود   مشروع   دفاع   مسئله   از   که   تفسیري  البته .  نیست  الملل   بین
را   "دفاع پیش دستانه"، موضوع "دفاع مشروع"ددي از آن شکل گرفته است. یکی از این تفاسیر متع تفاسیر راستا

زي که ایاالت متحده آمریکا اکنون با تاکید بر آن اقدام به ترور سردار سلیمانی کرده  تایید می کند. یعنی همان چی
کند چون سردار سلیمانی و نیروهاي الحشد الشعبی در عراق به دنبال  آمریکا عنوان می است. در این چارچوب 

ت متحده بوده است، واشنگتن ریزي براي انجام حمالت قریب الوقوع نظامی علیه منافع، اهداف و نیروهاي ایاال برنامه 
 .یی در معرض آسیب قرار نگیرند در اقدامی پیش دستانه سردار سلیمانی را ترور کرد تا منافع و نیروهاي آمریکا

البته در این میان بررسی حقوقی این مسئله یک بحث مفصل و تخصصی حقوقی است که در قالب مصاحبه نمی  
  و  ي و یا در قالب یک جزوه موضوعات مختلفي و طوالنی چند هزار کلمه ا گنجد و احتیاج دارد که یک مقاله تفسیر

ند سال اخیر ایاالت متحده  چ اقدامات سیر  که  دارد  نیاز  پرونده این  بررسی ون چ. گیرد قرار  بررسی  مورد  آن  جزئیات
المللی این اقدامات با آمریکا و جمهوري اسالمی ایران در منطقه و جهان مورد ارزیابی قرار گیرد و از نظر حقوق بین

 این در الزم  منابع. گیرد قرار ارزیابی  مورد موافق  و  مخالف آراي  شود؛  داده تطبیق مفاد و بندهاي حقوق بین الملل
جدي قرار گیرد تا بتوان در این خصوص یک اظهار نظر قطعی کرد. پس مطرح کردن این مسئله   واکاوي  مورد  رابطه 

  .کند   می  تراب در قالب یک مصاحبه موضوع را

را استیفا کند، ذیل نکات شما جمهوري اسالمی ایران اگر در حوزه حقوق بین الملل نمی تواند حقوق خود  

 تواند با ابزار سیاسی و دیپلماتیک شرایط را تغییر دهد؟ آیا می 

نظر دیپلماتیک و   واقعیت امر این است تنها ابزاري که در اختیار جمهوري اسالمی ایران قرار دارد، پیگیري مسئله از
ت متحده آمریکا وجود دارد، نمی  سیاسی است. چون حقیقتاً نوع اختالفی که اکنون در این مسئله بین ایران و ایاال

هاي بین المللی مطرح شود. یعنی براي رسیدگی به این مسئله الزم است که پرونده ترور  تواند از طریق کنوانسیون 
این خصوص با یک کنوانسیون بین المللی تطابق داشته باشد که در آن کنوانسیون  سردار سلیمانی و اقدام آمریکا در 

بینی شده باشد، مانند  المللی دادگستري براي رسیدگی به شکایت ایران پیشدیوان بین مرجع و نهادي مانند 
مربوط به   میالدي در خصوص گروگانگیري و یا کنوانسیون هاي  1979مونترال و یا کنوانسیون  1971کنوانسیون 
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ها به مسئله جمهوري   بمب گذاري در هواپیماهاي مسافربري و نظایر آن که متاسفانه هیچ کدام از این کنوانسیون
 . اسالمی ایران تطابق ندارد
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است  کرده  آغاز ترامپ که خطرناکی بسیار قمار  

 سلیمانی سردار ترور در متحده ایاالت  پنهان هايانگیزه

 

 طباطبایی  عالمه دانشگاه  بین الملل روابط دکتري دانشجوي، نژاد يتقو  رضا نویسنده: سید

  پیشگامان  از  یکی و جهان نظامی فرماندهان قدرتمندترین یکی عنوانبه  سلیمانی  سردار ترور  در  متحده ایاالت اقدام
  ترامپ   که  است  لیحا  در  این.  کرد   عبور  آن  کنار  از  سادگیبه   بتوان  که  نبود  عملی  تروریستی  گروههاي  با  مبارزه  عرصه

  را  ایران، خشن اقدامات به  شدن متوسل  بدون  کرد تالش  ایران مقابل در داريخویشتن با گذشته سال سه طی  در
 آمریکا  بیرون  و   درون   از  بسیاري  که(  آرامکو   به   حمله   مثل   مواردي  در   حتی   و  بیاورد  مذاکره  میز   پاي   شمالی  کره  همانند 

  اقدام  به  خود  میلیبی  نسبی انفعال  با متحده ایاالت پیشرفته  فوق  پهپاد  ونیسرنگ )، میدانستند  آن  مسئول  را  ایران
  ترامپ  دونالد  و کل در  متحدهایاالت دولت وجود این با. داد نشان را ایران با اختالفاتش وفصل حل به  تمایل و نظامی

  درصد   61  با  و  ایران  قدرتمند   فرد   دومین  خودشان  تحلیلهاي  اساس   بر  سلیمانی  سردار   کهاین   به  آگاهی  با  خاص   طور  به
  که  اقدامی  چنین  دیگر طرف از . کردند  اقدام  او  ترور  به بود ایران  اسالمی  جمهوري  سیاسی شخصیت  ترینمحبوب 
  ترامپ  چراکه؛ بود متحدهایاالت کنگره به  ترامپ  کجیدهن بکشاند  دیگر جنگ  یک به را متحدهایاالت است ممکن
  زیادي  مالی  و  جانی هايهزینه  و  بود  اشتباه  خاورمیانه  در متحده ایاالت هايدولت  نظامی اقدامات کرد اعالم  همواره

  محاسباتی   چه  که  دهیم  پاسخ  سؤال  این   به  داریم  قصد   کوتاه  یادداشت  این  در؛  است  داشته  دنبال   به   متحده ایاالت  براي
  براي ؟  بزند   دست  خطرناکی  ارمق  چنین  به  شد   حاضر  که  آمد   وجود  به  هدایتش  تحت  دولت  و   ترامپ  دونالد   اندیشه  در

 .دهیم می  قرار  بررسی  مورد اقدام  این از را متحده ایاالت پنهانی انگیزه و  هدف  شش سؤال به پاسخ

  بسیار  اهداف  منطقه در کشور آن  وظایف گرفتن عهده به  و  خاورمیانه منطقه از انگلیس خروج زمان  از متحدهایاالت
  مبارزه   روي  منطقه   در  متحدهایاالت  اهداف  مورد  در  تحلیلگران  سپتامبر  یازده  ثهحاد  از  بعد   ولی؛  میکرد   دنبال  را  زیادي

  آزاد   جریان  از  مراقبت   و   اي  منطقه  عرب  پیمانانهم   و  اسرائیل  امنیت  حفظ ،  منطقه  در  ایران  بانفوذ   مبارزه،  تروریست  با
  در  کشور  این  اخیر  اقدام  ازجمله  حدهمتایاالت  اقدامات  همه  باید   اساس   همین  بر.  رسیدند   اجماع  به  فارس خلیج   از  نفت
)  عراق در الشعبی حشد  معاون( مهندس  مهدي ابو ازجمله منطقه در  مقاومت فرماندهان  دیگر و سلیمانی سردار  ترور

  از  دفاع در  مربوطه مقامات  دیگر  و  متحده ایاالت دفاع وزارت که هرچند . قرارداد ارزیابی مورد چارچوب این در  را
  سربازان   جان   حفظ   هدف  با   پیشگیرانه  را  خود  هدف   عراق  در  سلیمانی  سردار   ترور   ازجمله  اخیر   روز  چند   نظامی   اقدامات

  فوق  هدف  بر  عالوه  که میدهند  نشان مدارك  و شواهد ؛ کردند  اعالم  خاورمیانه  در  کشور  این  منافع  و آمریکایی
  .شتدا بینالملل حقوق  ناقص اقدام  این از  دیگري پنهان هايانگیزه  متحدهایاالت
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  در  مؤثرتري  و بهتر سیاست که داد قول  آمریکا  در  آمدن  کار روي زمان از  ترامپ: متحدهایاالت 2020 انتخابات. 1
 منطقه  نفوذ  از  ایران هستهاي برنامه  کنترل بر  عالوه  که  یابد  دست ایران  با  بهتري توافق به  و کند  اتخاذ ایران  مقابل

  هایی میانجیگري   کنار  در  حداکثري  فشار  استراتژي  و  برجام  از  خروج   با  اول  سال  سه  طی  در  ولی؛  بکاهد   کشور  این  اي
 توسط  پهپادش  سرنگونی  گرفتن نادیده  با دیگر  طرف  از. بازگرداند  مذاکره میز  به را  ایران نتوانست  میدید  تدارك  که 

  بازي  کارت دادن  دست از حال در ؛ لبنان و یمن و سوریه و عراق در  ایران  مداخالت افزایش و  آرامکو  به  حمله ، ایران
  امتیازي  توانست  نمی انتخابات زمان  تا  بازمیگشت مذاکره  میز به  ایران اگر  حتی  و  بود  2020 ایران  انتخابات در ایران

  ابوبکر  قتل  دادن قرار  با کرد  خواهد  تالش  اکنون اقدام این با. کند  کمک انتخاباتی درنبرد را او  که بیاورد  دست به
  در  مؤثري اقدامات که کند  متقاعد  را آمریکا عمومی افکار عراق در مقاومت فرماندهان شهادت کنار  در البغدادي
 همین فرضیه  این تائید  در . است داده  انجام  منطقه  در  ایران نفوذ  و  تروریسم  با  مبارزه هدف  دو  به  دستیابی  راستاي

؛ شد  انجام جمهوري  رئیس  مستقیم  دستور  با حمله  این  کرد اعالم  صریحا اقدام این به  واکنش اولین  در پنتاگون  بس
  رئیس  پلوسی  نانسی و  متحدهایاالت جمهوري  ریاست دموکرات کاندیداي دو  سندرز برنی  و  بایدن جو  همچنین
  که  دانستند  منطقه در  جدیدي جنگ براي  ايزمینه  را آن، اقدام این از  انتقاد با امریکا نمایندگان مجلس دموکرات
 .دوش   آمریکا دامنگیر   دارد احتمال

  سپاه   اقدامات  و  حضور  است  من  دوست  دشمنم   دشمن  معروف   قاعده  اساس   بر   متحدهایاالت:  منطقه  در   داعش  پایان.  2
  تعداد  که نحوي  به  دید ¬می مناسب بسیار تروریستی  گروههاي با مبارزه  در را سلیمانی سردار  فرماندهی به  قدس 
 با دیدار در  امریکا  اسبق جمهوررئیس ، اوباما باراك : ختند پردا او  تحسین  به  آمریکایی فرماندهان و  مقامات از زیادي 
،  "هستم قائل  ايویژه  احترام  او  براي  من  ولی ، است من  دشمن او " گفت سلیمانی  سردار توصیف  در  العبادي  حیدر

 گفت  داعش  با  مبارزه  در  سلیمانی  قاسم  با  همکاري   بر  مبنی  عربی  کشورهاي   اعتراض   به  پاسخ  در  کري  جان  همچنین
  ظریف  از  کري  جان مذاکرات جریان  در حتی ؛ "ندارد داعش با  مبارزه  براي  سلیمانی قاسم نفر  یک عرب جهان  لک"

  سابق فرمانده، کریستالمک . "ببینم نزدیک  از  را سلیمانی قاسم مایلم شده  هم بار یک براي" کرد درخواست
  اکنون ، داعش نام  به  شیطانی و  شرور  پدیده یک  ظهور با": گوید می  بارهاین  در ، عراق در آمریکا ویژه  هايعملیات

  آمریکا   متحد   سلیمانی  که  رسید می   نظر  به  که  اياندازه  تا.  است  کرده  پیدا  آن  مقابل  در  را  سفید   شوالیه   نقش  سلیمانی
،  "ها سایه فرمانده". "بودند  هم  کنار غریب ايرابطه  در و محدود بسیار مدت یک براي طرف دو این اما، باشد  شده

  زمان در آمریکایی فرماندهان و   مقامات که  بودند  اصطالحی دیگر از....  و، "ناپذیرشکست  دشمن"، "شایسته دشمن"
 دشمن"  با  حسابتسویه   زمان  داعش  رفتن  بین  از   با  اکنون  و،  بردند   کار   به  سلیمانی  سردار  توصیف  در   داعش  با  مبارزه

  د.بو  رسیده  فرا "شایسته

  خاورمیانه   از  خروج   و   شرق   به  نگاه  استراتژي   که  زمانی   از :  روسیه  به   هشدار  و   منطقهاي   پیمانانهم   به   دادن  دلگرمی .  3
  بود  آمده وجود  به اسرائیل و عربی پیمانانهم  بین زیادي هراس  و ترس  شد  مطرح متحدهایاالت خارجی سیاست در
  آرامکو  به  حمله  مقابل  در  انفعال با و گذاشته تنها منطقه در ایران کننده تحریک  اقدامات مقابل  در  را هاآن  آمریکا که 
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  دولت  مجموعه  و ترامپ . بود شدهتقویت  بسیار  ترس  این سوریه  در  امریکا  کرد  پیمانانهم  به  اردوغان حمله  و
  نفوذ  از  جلوگیري بر مبنی خود تعهدات به که دادند  اطمینان اعراب و اسرائیل به همزمان اقدام این با متحدهایاالت
  آن  دنبال به و خاورمیانه از آمریکا خروج پروژه از پس همچنین. پایبندند  پیمانانهم از  حمایت و منطقه در ایران

  آمریکا  خالی  جاي  دارد قصد  روسیه  که  آمد  وجود  به ابهام این  فارس خلیج حاشیه  کشورهاي به  پوتین مکرر سفرهاي
  خاورمیانه   تحوالت   در   را   برتر  دست  هنوز  که  دهد   هشدار  نیز  روسیه  به   خواست  نحوي  به  اقدام  این  با   ترامپ.  کند   پر  را

 .واگذارد روسیه به  را خاورمیانه  ندارد قصد  نزدیک  آینده   در  و  دارد

  براي  بازار ایجاد کرده اجرا  منطقه در تاکنون ابتدا از متحدهایاالت  که استراتژیهایی همه کنار در: امنیت فروش . 4
  یک  که هرگاه بنابراین؛ است بوده  برخوردار اولویت از است جهانی تجارتهاي پرسودترین از یکی که  اسلحه فروش 
  براي   را  عربی   کشورهاي   منطقه   کردن   ناامن   با  و   کننده تحریک  حرکت   یک   با   میشود   خاموش   منطقه   در   تنش   یا  بحران 
 با  متحده ایاالت منطقه  در  تروریسم بحران نسبی  شدن خاموش  با نیز  اکنون . میکند  متقاعد  بیشتر  سالحهاي خرید 

 ادبیات   در   که   کرد   فراهم   منطقه   در   اسلحه   بازار  کردن   گرم   براي  را   زمینه   منطقه   کردن   ناامن  و   غافلگیرکننده   اقدام   کی
  .است معروف  "امنیت فروش " عنوانبه  الملل بین روابط  امنیتی

  مطمئناً   افتاد  اتفاق  پیش  روز  چند   که  عراق  در   آمریکا  ارتش  توسط   الشعبی  حشد   مواضع  بمباران   با:  پیشگیرانه  حمله.  5
  عراق   به  سلیمانی  سردار  ورود   با  و  بودند   عراق  در  گروه  این  حرکات  رصد   حال  در  امریکا  اطالعاتی  هاي¬دستگاه  تمامی

  حمله  این با  بنابراین؛ است جویانه تالفی اقدام  یک براي ریزي برنامه  حال در مقاومت محور  که رسید  نتیجه  این به
  الشعبی   حشد   مواضع  بمباران  پی   در   و  اقدام  این  از  قبل  آمریکا  دفاع  وزیر.  کنند   یريجلوگ  آن  از  کردند   تالش   پیشگیرانه

 حمالت انجام  دنبال به آن موردحمایت نظامیشبه  هايگروه یا ایران که  است دست در  شواهدي « داشت عنوان
  آن بر  دال اهدي وش  یا حمله ترینکوچک  اگر  و  دهیم می  نشان  واکنش  آن به بیفتد  اتفاق این اگر . هستند  بیشتري
 » .کنیم مراقبت هاآمریکایی   جان از تا  زنیممی  آمریکایی  نیروهاي  از حفاظت براي پیشگیرانه اقدام  به دست،  ببینیم

  هم  داشت  منطقه  در  که  همیشگی  اقدامات  بر  عالوه  ایران  اخیر  سال  یک  طی:  ایران  اخیر  سال  یک  اقدامات  از  انتقام .  6
  بود  شده  معرفی  آرامکو به  حمله اول  ردیف متهم  عنوان  به شدت به  هم  و  کرد  نگونرس  را امریکا پیشرفته  فوق  پهپاد
.  نشد  انجام بیاید  مذاکره میز پاي نهایت در ایران  بودند  امیدوار که  ترامپ و  متحدهایاالت سوي  از خاصی اقدام  ولی

 هاي پایگاه   به  حمله   مورد  11  حدهتم  ایاالت  توسط   الشعبی  حشد   مواضع  بمباران  از  قبل  اخبار  اساس   بر  هااین  بر   عالوه
  که  طورهمان  و؛ شدند  زخمی  نیز  سرباز چند  و  کشته  آمریکایی  تبعه یک  آنها آخرین  که  شده  ثبت  عراق در آمریکایی

  که   است  آمریکایی  سربازان  و  شهروندان  جان  آمریکایی  هايجناح   تمامی  قبول  مورد  قرمز  خطوط   از  یکی   میدانیم  همه
  یک  اقدامات به  پاسخی ترامپ که  بود  مناسبی فرصت بنابراین؛ است شده رو  روبه کشور این شدید  پاسخ با همواره

 .بدهد  ایران  گذشته سال
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 چند   هر ؛  است  زده   خاورمیانه   در  خطرناکی   بسیار   قمار  به   دست  دیگر   خودسرانه   اقدام   یک  با   ترامپ   است   مشخص   آنچه 
  دالیل  به  ولی  آورد  بار  به خود  براي  را  هزینه  کمترین  و سود بیشترین  داشت تالش  پیشرانها این  گرفتن نظر  در  با که 
  به  دودش   مطمئناً  که است  انداخته خطر  به  را  منطقه  امنیت همه از  بیش کار  این  با که این اول . بود نخواهد  موفق  زیر

 ت شدبه   که   کنگره   دموکراتهاي  هم  داخلی   سطح   در   دوم .  رفت  خواهد   منطقه   در  امریکا  همپیمان  کشورهاي   همه   چشم
  جمله   از  جمهوري  ریاست  کاندیداي  دیگر  و  طرف  یک  از  میبرند   پیش  را  ترامپ  استیضاح  طرح   و  بودند   ناراضی  ترامپ  از

؛  کند  استفاده 2020 انتخابات در موفقیت براي کارت این از راحتی به ترامپ داد نخواهند  اجازه بایدن جو و سندرز
  حمایت  اقدامش از  که  کند  قانع راحتی  به  را بینالمللی  جامعه  ت توانس نخواهد  ترامپ نیز بینالملل حقوق نظر  از  سوم
  و ؛ کرد محکوم شدت به را اقدام این عراق در ملل سازمان بشر حقوق نماینده اول  روز همین در که  طوري به کنند 

  و  درست  نش واک. دهد  افزایش ترامپ  براي  را  اقدام  این  هزینههاي حدي  تا  میتواند  زمینه   این در   ایران  قانونی  اقدامات
  از  را دولتش  و ترامپ زیادي حد  تا  میتواند  شک بدون باال عامل سه  شدن فعال کنار در  اسالمی جمهوري  موقع  به

 . کند  محروم  جنایتکارانه اقدام این دستاوردهاي 
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 و غیراستراتژیک بود  یقانونترور قاسم سلیمانی غیر

 

 نویسنده: کتی گیلسینان 

، علیه نیروهاي آمریکایی در زمان دو رئیس  انده نیروهاي قدس سپاه پاسدارانبیشتر عملیات قاسم سلیمانی، فرم
بودند؛ اما نه دولت جورج دابلیو. بوش در زمان اوج جنگ عراق، بمب هاي  جمهوري پیشین ایاالت متحده انجام شده 

سلیمانی اندیشید و نه   کنار جاده اي و مبارزه نیروهاي شبه نظامی متحد ایران با سربازان آمریکایی به ترور سردار
به فکر   2011ر سال کشته) د 600دولت بارك اوباما با مواجهه با بیشترین تلفات آمریکایی در جنگ عراق (بیش از 

ترور فرمانده ایرانی افتاد. اما دونالد ترامپ که با وعده بیرون کشیدن نیروهاي آمریکایی از جنگ هاي خاورمیانه روي  
 خطی بگذرد که دو رئیس جمهوري پیش از او از گذشتن از آن بیم داشتند. کار آمد، تصمیم گرفت از 

ر «ممنوعیت ترور» که در زمان جنگ سرد و براي ممانعت از پیشروي  اما ترس آنها از نقض قانون دیرینه آمریکا د
یر و استدالل  سپتامبر به بعد روي کار آمده اند، با تفاس  11هاي سیا تصویب شده، نبود. دولت هایی که از حمالت 

ی شود.  هاي گوناگون این قانون را نقض کرده و حتی گفته اند که قانون شامل حال ترورها در میدان هاي جنگ نم
متیو وکسمَن، مدیر برنامه قانون امنیت ملی در دانشگاه کلمبیا که در دولت بوش خدمت کرده، می گوید که این 

براي نمونه تالش براي ترور فیدل کاسترو با سیگار منفجره در دوران  قانون اساسا در واکنش به توطئه هاي ترور سیا 
ی و نه در دفاع از خود، تصویب شد. دولت اوباما براي حمله به سرکرده  صلح و اقدام به ترور به دلیل اختالف نظر سیاس 

را مطرح کرد  هاي گروه هاي تروریستی در میدان هاي جنگ خارجی از واژه «کشتن هدفمند» استفاده و این بحث 
اِلِن اُکانِل،    که عملیات هاي اینچنینی در حوزه حق دفاع از خود در جنگ جاري علیه القاعده قرار می گیرند. اما ماري 

استاد دانشکده حقوق نوتردام، می گوید که این توجیه قانع کننده اي نیست چون امکان تمایز قائل شدن بین این  
 ندارد.  کشتن ها با ترورهاي غیرقانونی وجود

نده نظامی  در همین راستا، ترور سلیمانی را نیز نمی توان طبق قوانین ایاالت متحده قانونی خواند چرا که او یک فرما
یونیفورم پوش یک کشور خارجی بود. اگر توجیه صرفا این باشد که هدف گرفتن یک نیروي نظامی در دفاع از خود  

ی بر اینکه ترور سلیمانی با علم بر برنامه ریزي او براي حمله علیه  ترور محسوب نمی شود، آنگاه ادعاي ترامپ مبن
نونی آمریکا قابل قبول باشد. یک مقام وزارت خارجه در این باره به رسانه  آمریکایی ها انجام شده، می تواند در نظام قا

اینگونه بوده که شواهدي   ها گفت: «اقدام به ترور طبق قانون، قابل پذیرش نیست. اما این مورد متمایز است. شرایط 
دام قانونی، براي نمونه  دال بر برنامه ریزي فردي براي حمله نظامی علیه ما وجود داشته و ما ابزار کافی براي اق

دستگیري این فرد توسط مقامات دیگر کشورها نداشتیم. هیچ یک از کشورهایی که قاسم سلیمانی به آنها رفت و آمد 
 کردند. پس دولت اقدامی مهلک علیه او انجام داد.» داشت، اقدامی علیه او نمی 
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داول تبدیل شده، صرفا یک واژه جایگزین براي  اگر «کشتن هدفمند» که در دوران جنگ با پهپادها به یک اتفاق مت
«ترور» در نظر گرفته شود، آنگاه بی شک باید هدف گرفتن سلیمانی را یک جرم خواند؛ به ویژه اینکه ایاالت متحده  

ران حتی به طور رسمی با یکدیگر در جنگ نیستند. اوکانل می گوید: «دفاع از خود پیشگیرانه هرگز نمی تواند  و ای
ه قانونی براي ترور باشد. هیچ چیزي نمی تواند توجیهی براي ترور باشد. قانون قابل اجرا در این زمینه منشور  یک توجی

نوان حق واکنش به یک حمله حقیقی قابل توجه مسلحانه  سازمان ملل متحد است که در آن حق دفاع از خود به ع
 اطالق می شود.» 

اي قانون و اخالق دو رئیس جمهوري ایاالت متحده را از اقدام به ترور  اما در رابطه با سردار سلیمانی، مساله اي ور
دیگر از درگیري هاي   بازداشته بود و آن، دالیل استراتژیک بود. تهران و واشنگتن هر دو از مدت ها پیش گزینه هاي 
نده نظامی طرف مقابل  نیابتی گرفته تا حمالت سایبري و تحریم ها را براي رویارویی برگزیده اند، اما هرگز یک فرما

خود را در این بازي    يحرکت بعد منتظر است تا ایران    جهانرا ترور نکرده اند. اما اکنون این سد شکسته شده و همه  
ایاالت متحده بوده یا نه، هیچ اهمیتی ندارد و  ن، اینکه ترور سردار سلیمانی مغایر با قوانین انجام دهد. از دیدگاه ایرا 

 ور اوست. تنها مساله مهم، تر

گفت    يا ه یانی، در بعهیش  یشبه نظام گروه هاي با تمرکز بر  ایس  پیشین لگر یدموکرات و تحل  ندهی، نمانیتکاسال سایال
نی بوده و در مباحثات بر سر چگونگی  در عراق در دوره نفوذ سردار سلیماشاهد کشته شدن دوستان و همکارانش  که  

حضور داشته و به یقین می داند که هرگز گزینه ترور مطرح نشده  بوش و اوباما واکنش به این مساله در دولت هاي 
و هم از   ط روساي جمهوري هم از حزب دموکراتاست: «آنچه که همواره مانع از هدف گرفتن سردار سلیمانی توس 

این سوال ساده بود: آیا این حمله ارزش اقدامات تالفی جویانه احتمالی ایران و و احتمال  حزب جمهوري خواه می شد،  
کشیده شدن ایاالت متحده به یک جنگ طوالنی را دارد؟! هر دو دولت پیشین اعتقاد داشتند که نتیجه نهایی توجیه  

از  دولت ترامپ تاکنون    مقاماتارد.»  . اما دولت ترامپ محاسبات دیگري دبراي ابزار واکنش به شمار نمی رودمناسبی  
اعالم اینکه دقیقا چه چیزي آنها را به چنین محاسباتی ترغیب کرده، اشاره اي نکرده اند. با این حال، ترامپ گفته که  

 .ه استرا داشت کای رآمنیروهاي نظامی ها و  پلماتیقصد حمله به د یمانیسل

 ک منبع: آتالنتی
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 اخیر  روز چند در ایران  سیاسی هوشیاري افزایش

 با ترور سردار سلیمانی امریکا سیاست «جنگ نهایی یا مذاکره نهایی با ایران» را دنبال می کند

 

اسالمی، این مسئله مطرح  با اقدام چند ماه پیش کاخ سفید مبنی بر تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب 
ریکا و فرمانده کل نیروهاي مسلح این کشور  ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده آمشده است که دونالد 

تواند دستور ترور و حذف فیزیکی اعضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمی را راسا و بدون اخذ مجوز و هماهنگی با می 
اهمیت ترور سردار سلیمانی در تغییر  کند. اما در آن سو برخی معتقدند به واسطه  کنگره ایاالت متحده آمریکا صادر

منطقه و نیز تبعات راهبردي و استراتژیک آن براي منافع و اهداف ایاالت متحده آمریکا در کل منطقه غرب  معادالت
زم را از کتگره دریافت کند.  ال مجوز  و هماهنگی اقدامی، هر  انجام از  پیش ترامپ  دونالد  که آسیا، الزم بوده است

براي یافتن پاسخ این سوال که آیا ساختار سیاسی آمریکا به ترامپ اجازه می دهد، راسا و بدون   یرانیدیپلماسی ا اما

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل  هماهنگی، دستور ترور یک فرمانده ارشد نظامی را صادر کند، گفت وگویی را با

 :ست که در ادامه می خوانید ترتیب داده ا امریکا

 

کاخ سفید، سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در لیست گروه هاي تروریستی  رامپ و مقامات  اگرچه دونالد ت

خود قرار داده بودند و برخی معتقدند با استناد به همین اقدام، رئیس جمهوري امریکا می تواند فرمان 

ري بر این باورند الب اسالمی را صادر کند، اما در آن سو بسیاترور اعضاء و فرماندهان سپاه پاسداران انق

اي ترور فرمانده نیروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی مغایر با حقوق و که دستور دونالد ترامپ بر

قوانین بین الملل است. در همین راستا نیز انتقادات جدي حتی در خود ساختار ایاالت متحده آمریکا 

 است   معتقد  آمریکا  متحده   ایاالت  ندگاناینم  مجلس  رئیس   پلوسی،   نانسی  خانم  که  ايگونه   به شکل گرفته

 ترامپ،   دونالد دستور یعنی. دادمی  قرار ترور این جریان در را کنگره  باید اقدام این از پیش ترامپ دونالد

جوز کنگره آمریکا انجام شده م  بدون  سلیمانی،   قاسم  سردار  رساندن  شهادت  به  براي   آمریکا  جمهور  رئیس

 بدون  و راسا دهد می اجازه  ترامپ دونالد  ر سیاسی ایاالت متحده آمریکا به است. از نگاه شما آیا ساختا

 کند؟  صادر را دیگري  کشور نظامی ارشد فرمانده  یک  ترور فرمان سیاسی نهادهاي  دیگر با هماهنگی

ازم  ت متحده آمریکا، تنها می خواهم به بیان وضع موجود بپردمن ضمن محکوم کردن ترور سردار سلیمانی توسط ایاال
ت امر این است که طبق قوانین ایاالت متحده آمریکا، دونالد  و این سخنان من دال بر تایید این مسائل نیست. واقعی

ادن به  ترامپ، هم رئیس جمهوري این کشور و هم فرمانده کل نیروهاي مسلح ایاالت متحده آمریکاست. لذا دستور د
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اعزام   ی، چه در قالب ترور، بمباران هوایی (حتی بمباران اتمی)،یگان هاي نظامی آمریکا براي انجام هر گونه اقدام
نیروي نظامی، حمله به خاك کشور دیگر، تغییر آرایش نظامی و خالصه هر اقدامی که در تصور می گنجد در حیطه  

صادر    وي می تواند راسا این دستورات را بدون هماهنگی با کنگره اختیارات رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکاست و  
نگره می تواند انجام دهد این است که بعد از انجام و صدور هر  کند؛ حداکثر کاري که رئیس جمهور آمریکا در قبال ک

ن را صادر کرده  فرمانی گزارش آن را به کنگره ارائه کند که به چه دلیل یا دالیلی و با چه هدف یا اهدافی این فرما
  .است

ر نظر داشت که  مضافا این نکته مهم را هم باید د
کنگره   2002ساس مصوبه سال دونالد ترامپ بر ا

ایاالت متحده آمریکا مجوز هر گونه اقدامی در مسیر  
مبارزه با تروریسم را دارد. یعنی این مصوبه کنگره در  

جمهوري ایاالت متحده آمریکا یک  آن سال به رئیس 
  که  شرایطی  در  اختیار تام و تمام داده است، آن هم

  رئیس  عنوان به ترامپی دونالد  اساسا نزما آن در
  در  کنگره  مجوز  این پس. است ودهنب  مطرح جمهور

یک چک سفید امضا هاي مضاعف به   2002 سال
دونالد ترامپ داده است که طبق اختیارات خود  
هرگونه اقدامی را که الزم و مقتضی می داند در  

نگره انجام دهد. یعنی کافی است دونالد ترامپ این  خصوص مبارزه با تروریسم، بدون هماهنگی با نهادي مانند ک
جیه را داشته باشد که اقدامات وي در مسیر مقابله با تروریسم قرار دارد، همین موضوع، ابزار کافی و الزم قانونی را  تو

ا صادر  به او می دهد که بدون هماهنگی با کنگره، نه تنها دستور ترور یک فرمانده ارشد نظامی در خاك کشور دیگر ر
بمب اتمی و حمله نظامی به کشور دیگر را داشته   50وایی، شلیک کند که حتی می تواند فرمان بمباران گسترده ه

باشد. ولو آن که کنگره اساساً با این فرمان رئیس جمهوري ایاالت متحده آمریکا موافق باشد یا خیر یا اینکه بتواند 
ت تام رئیس  در حقیقت این مسائل حاشیه اي بر اصل موضوع اختیارا جلوي این اقدامات ترامپ را بگیرد یا نگیرد؟

 .جمهوري آمریکا هستند 

تواند آثار و اما در تقابل با نکات شما برخی معتقدند که چون ترور سردار سلیمانی اقدامی است که می 

ه آمریکا، نه تبعات منفی، آن هم تبعات منفی در سطح راهبردي و کالن براي اهداف و منافع ایاالت متحد

 این  در را الزم هماهنگی ترامپ باید باشد،  داشته همراه  به خود در در خاك عراق که در کل خاورمیانه با

  نمایندگان   سبز  چراغ  باید  هماهنگی  بر  عالوه   حتی  و  داد  می  انجام  کنگره   با)  سلیمانی  سردار  ترور(  خصوص

 ست؟ کرد. ارزیابی شما در این خصوص چیو سناتورها را اخذ می 
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جمهور آمریکا هیچ خریداري ندارد. رئیس جمهور آمریکا در حکم    ببینید این سخنان در بستر اختیارات قانونی رئیس
فرمانده کل نیروهاي مسلح ایاالت متحده می تواند در خصوص مهمترین مسائل نظامی، متناسب با نگاه و ارزیابی  

است اهنگی با کنگره این کشور را صادر کند. در همین راستخود، هرگونه دستور و فرمانی بدون احذ مجوز و حتی هم
کند بر اساس مصلحت سنجی و در قالب اقدامی پیش دستانه  که دونالد ترامپ طبق ارزیابی و برآورد خود عنوان می 

ن  براي تقابل با حمالت احتمالی علیه نیروها و اتباع خود در عراق، دستور ترور فرمانده نیروي قدس سپاه پاسدارا
ین و تایید عرایضم به این نکته اکتفا می کنم که در تاریخ ایاالت  انقالب اسالمی را صادر کرده است. براي تکمیل، تبی

مورد آن با   5مورد آن، تکرار می کنم  5جنگ به وقوع پیوسته است که تنها  270تا  260متحده آمریکا نزدیک به 
فته که مسئله حضور آمریکا در جنگ جهانی اول و دوم جزء این مجوز و هماهنگی با کنگره ایاالت متحده صورت گر

موارد معدود است. پس بال تشبیه صدور دستور ترور سردار سلیمانی توسط ترامپ می تواند در قالب صدور فرمان وي  
  همگی  که  گیرد قرار ارزیابی مورد  اوباما توسط  الدن  بن  اسامه قتل براي قتل ابوبکر بغدادي و صدور فرمان حمله و

   .است بوده  کنگره با  هماهنگی و  مجوز بدون

هاي روساي کنگره خیلی قبل تر از خانم نانسی  لذا تمام این حواشی سیاسی مجلس نمایندگان، مواضع و مخالفت 
درخصوص اقدامات رئیس جمهوري آمریکا مسبوق به   پلوسی و انتقادات کنگره در طول تاریخ ایاالت متحده آمریکا

در شرایطی که اکنون رئیس جمهوري  این مسئله تنها محدود به دونالد ترامپ نیست. به موازات آن سابقه است و 
امریکا بیشترین اختالف، فاصله و گسل سیاسی را با مجلس نمایندگان دارد، بروز انتقاد به تصمیم و فرمان ترامپ یک  

براي حمله به لیبی با انتقادات و حواشی   عی است. ما حتی در دولت اوباما نیز شاهد بودیم که فرمان ويامر طبی
ره همراه بود. اما در نهایت وي بدون هماهنگی این فرمان را صادر کرد، آن هم رئیس جمهوري  بسیاري از سوي کنگ 

ناختی از دنیاي سیاست و دیپلماسی ندارد و از  که برنده جایزه صلح نوبل بود. پس بدیهی است دونالد ترامپی که ش 
اقدامی را که الزم بداند انجام   فکري و توجه به آراي دیگران هر دت خود شیفته است و بدون هم طرف دیگر به ش 

 .دهد، تالشی براي هماهنگی و اخذ مجوزي از کنگره داشته باشد می 

این است که نگاه غایی دونالد ترامپ در  سوال مهم دیگري که در این میان به شدت خود نمایی می کند

الد ترامپ دوباره نگ نظامی و یا مذاکره. چون بعد از ترور سردار سلیمانی، دونقبال ایران چیست؛ ج

ایران هرگز برنده هیچ جنگی نبوده، "سخنان قبلی خود در هشتم مرداد ماه سال جاري را مبنی بر اینکه 

 ش دستور پی در آمریکا جمهوري رئیس  یعنی. کرد تکرار  "وده استگاه هم بازنده یک مذاکره نباما هیچ 

 جنگ به  نسبت ضمنی  هشدار ضمن  خود،  سخن این بازنشر  با سلیمانی،  سردار رساندن  شهادت به براي

  چیست؟  دوگانه مواضع و ابهام  این دالیل یا دلیل. کرد مطرح را مذاکره  به دعوت هم باز آمریکا،  با ایران

ت که ایران علیه امریکا االت متحده آمریکا با ترور سردار سلیمانی به دنبال آن اسای جمهور  رئیس آیا

نگی گسترده شکل بگیرد و یا در حقیقت مذاکره با تهران را دنبال دست به ماشه ببرد و بدین ترتیب ج 

 می کند؟ 
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نون در کاخ سفید حضور دارند و راس  واقعیت امر این است که نه تنها براي دونالد ترامپ، بلکه براي مقاماتی که اک
سال گذشته   40ل یط کج دار و مریز در روابط ایران و ایاالت متحده آمریکا که در طوامور را در دست گرفته اند، شرا

وجود داشته است، قابل تحمل و قابل پذیرش نیست. یعنی کاخ سفید با محوریت دونالد ترامپ به دنبال آن است که  
 یا  و  و جنگ نهایی را شکل دهد   ران یا باید وارد کارزار و تنش نظامی با ایاالت متحده آمریکا شودجمهوري اسالمی ای

  ترامپ   پس.  نیست  عیار  تمام  صلح  معناي   به  لزوما  مذاکره   اینجا   در  البته.  رود  پیش  نهایی  مذاکره   سمت  به   تهران   اینکه
یچ وجه قبول ندارد و به دنبال بازتعریف  ه  به   را   واشنگتن  و   تهران   مناسبات  در   گذشته   سال  چهل   وضعیت   و   شرایط   این

  18یک جنگ تمام عیار اقتصادي از این راستا اکنون دونالد ترامپ عالوه بر به راه انداختن  اساسی آن است. در
اد  اردیبهشت ماه سال گذشته و در پی خروج از برجام، به دنبال آن است که یک جنگ تمام عیار نظامی را با تمام ابع

یش از آن دونالد ترامپ تمام تالش خود را به  آن علیه ایران شکل دهد؛ حتی جنگی فراتر از افغانستان و عراق. البته پ
از سیاست فشار حداکثري، ایران را پاي میز مذاکره و همان مذاکره نهایی بکشاند تا در   کار خواهد بست تا با استفاده 

بلکه بخشی از آن خواسته ها را محقق کند. اکنون با ترور سردار سلیمانی  پیش شرط مایک پمپئو،    12نهایت، نه همه  
یا به دنبال مذاکره با آمریکا خواهد   خواهد یک جنگ تمام عیار را انجام دهد وپ در زمین ایران قرار دارد که می تو

فضاي بعد از ترور سردار  بود؟ حال اینکه ایران کدام گزینه را انتخاب می کند در آینده مشخص خواهد شد. البته در 
شدت افزایش داده است تا در زمین آمریکا و بر اساس احساسات سلیمانی، ایران به نظر هوشمندي سیاسی خود را به  

 .ندهد اقدامی انجام 

 می تواند تداوم یاید؟  "نه جنگ و نه مذاکره "با این وصف نگاه 

ذاکره نهایی با ایران است. چون ترامپ می خواهد یک  همان طور که گفتم اکنون آمریکا خواستار جنگ نهایی و یا م
ین که این  ایران را ببندد. البته من در خصوص خواسته هاي آمریکا سخن می گویم، نه ا بار براي همیشه پرونده

نه  "خواسته ها تا چه اندازه می تواند تحقق پیدا کند. حاال در این میان یک فضاي خاکستري با محوریت این که 
چون با تغییر روندها که حاصل    مطرح شده است، نمی تواند معادالت را از نگاه ترامپ تغییر دهد.  "ه مذاکرهجنگ و ن 

را پیش ببرد.   "نه جنگ و نه مذاکره "ران براي همیشه نمی تواند نگاه اقدامات، دستورات و تصمیمات ترامپ است، ای
وي در زمان پیش رو، فرصت کافی را خواهد داشت  به خصوص اگر در دور بعد هم ترامپ رئیس جمهور شود، یقینا 

 . دو حالت مد نظرش (جنگ یا مذاکره) سوق دهد که تهران را به سمت یکی از  
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 ؟ است محکوم امریکا اقدام  حالتی هر در چرا

 الملل بین  حقوق منظر از  سلیمانی قاسم شهید ترور  جامع تحلیل

 

 الملل بین حقوق دکتري، شیلسر  علیزاده  حسن: نویسنده 

،  عراق  در  بغداد  المللی بین فرودگاه ی نزدیک به  آمریکایی  نیروهاي پهپادي  حمله  پی در  و  98 ماه دي  13 شب  جمعه
  المهندس   ابومهدي   همراهبه ،  اسالمی   انقالب   پاسداران  سپاه  مرزي   برون   نیروهاي   فرمانده   سلیمانی   قاسم  سپهبد   سردار
 .رسیدند  شهادت به) ایرانی تن  چهار و  عراقی تن چهار( همراهان از  دیگر  تن هشت  و شعبی  حشد  تشکیالت  معاون

  قاسم  حاج  شهید   سپهبد   سردار  ترور   پیرامون  آمریکا  متحده  ایاالت  احتمالی  توجیهات  تا  شودمی   یسع  یادداشت  این  در
  و  تجزیه المللبین  حقوق دیدگاه از  را شعبی حشد  اعضاي و همراهان دیگر و المهندس  ابومهدي شهید ، سلیمانی

 .نیم ک  تحلیل

 وقایع   سیر و  پیشینه

  بستري   و  ناآرامی  خوش دست  همواره   2003  سال  به  پیمانانشهم   و   یکاآمر  نظامی   تجاوز   از   پس  عراق   کشور  در  وضعیت
  و  گسترده، مکرر نقض شاهد  شرایط  این  در. است بوده تروریستی تکفیري هايگروه  بروز و  ظهور و  گري افراطی  براي
  عراق  رسمی  اشغال خاتمه  از پس. ایمبوده  گوناگون انواع به بشردوستانه  و بشر حقوق  قواعد ) سیستماتیک( مند نظام

  و  امریکا متحده ایاالت میان موافقتنامه « عنوان  تحت امنیتی نامهموافقت  عراق  دولت با متحده  ایاالت، 2009  سال به
 هاآن   موقت   حضور   دوران   در  نیروها   این  فعالیت   سازماندهی  و   عراق   از   امریکایی   نیروهاي   خروج   به   راجع   عراق   جمهوري

  براي   عراق   حاکمیتی   حق   متحده  ایاالت،  نامهموافقت   این   24  ماده   4  بند   پیرو .  درک  منعقد )  سوفا  اختصار   به (  » عراق   در
 .شناخت خواهد  رسمیت به  زمانی  هر در  را  کشور این خاك  از خروج  جهت آمریکا از درخواست

  ه گرو   2013  سال  به  کردمی   متبادر  ذهن  به  نیز  را)  ورشکسته(   ناتوان  دولت  حالت  گاه  که  عراق  دولت  وضعیت  ادامه  در
  در . شد  ایجاد  اي فرامنطقه  و ايمنطقه  کشورهاي از  برخی پنهان و  پیدا هاي حمایت با  داعش تکفیري تروریستی 

.  بود داده  قرار  اش گسترده  نفوذ  تحت و  کنترل  را  سوریه  و عراق سرزمین  از  بزرگی  بخش گروه  این  2014 تابستان
  خواهان  هاییقطعنامه  و  هابیانیه  صدور  با  المللن یب امنیت  و  صلح  حفظ  راستاي در متحد  ملل سازمان  امنیت شوراي

  وجود   با  راستا  همین  در.  شد می   بشردوستانه  و   بشر  حقوق   مبانی   به  هادرگیري   طرفین  احترام  و  هاخشونت  یافتن  پایان
  نبود  نیز و دایمش اعضاي بین در اختالف دلیل به، داعش تروریستی هايخشونت به امنیت شوراي صریح اذعان
  و  متناسب اقدام  نتوانست، منشور 43 ماده  پیرو  متحد  ملل نیروهاي  تشکیل  عدم  از  ناشی مناسب اجرایی  ارسازوک

  شد   امر   بدین   منجر   عوامل   این.  دهد   انجام   بشر  حقوق   گسترده   نقض   و  هادرگیري   این   به   دادن   پایان  جهت  در   درخوري 
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  ائتالف «  به   موسوم   ائتالفی   تشکیل  به   اقدام   منطقه   عربیٍ   و   غربی   کشورهاي  از   برخی   همراه  به   آمریکا  متحده  ایاالت  که 
  تجمع   مناطق  بمباران  به   اقدام ،  امنیت  شوراي   مجوز   بدون   عملیاتی  رشته  در   ائتالف   این.  نماید   »داعش  علیه  المللیبین

 ..کردمی  هاتروریست 

  2014 سال  در، است مشهور  نیز  عراق بسیج  به  که ) الشعبی الحشد ( شعبی  حشد  یا عراق مردمی  بسیج دیگر  سوي  از
  ایجاد ) داعش سوي از  موصل تصرف  از  پس ( عراق  سرزمین از  داعش راندن  بیرون  براي دینی  مرجعیت دستور  به  و

  شامل  را  مسیحی  حتی  و  ایزدي ، تسنن، تشیع  چون  مذاهبی که  بوده  مختلف  گروه  چهل از  متشکل  گروه  این. شد 
  داعش  تروریستی حکومت از کشور  این خاك ازادسازي و عش دا با مبارزه در سزاییبه  نقش  تشکیالت این. شوند می 

  یک  عنوان به را شعبی حشد ، آرا اکثریت با عراق مجلس  2016 نوامبر 26 روز در که است ذکر شایان. است داشته
  وزیري نخست  و  کل  فرماندهی ذیل فرماندهی مراتب  سلسله نظر  از  و  شناخت رسمیت  به  ارتش  از  جدا نظامی  نیروي 
  به  عراق  ارتش ساختار از  جزیی  و  شده  تبدیل قانونی   نهاد یک به رسماً شعبی  حشد ، قانون  این تصویب   با. دکر  تعریف
 .کند   فعالیت عراق ملی  امنیت  عالی شوراي  نظر زیر تواند می  که   رفته شمار

 :است آمده  قانون  این  یک  ماده در

  عراق   مسلح  نیروهاي  از  بخشی،  بود  شده  تشکیل  فوریه   24  در   91  شماره  دستور  موجب  به   که  حشدالشعبی  تشکیالت
 موجب به حشدالشعبی تشکیالت و هاگروه .  گیردمی   قرار مسلح نیروهاي کل  فرمانده فرماندهی تحت  و  رفته  شمار به

  خواهند  برخوردار عراق امنیتی نیروهاي با متناسب پاداشی و حقوق از که رفته شمار به قانونی  ساختاري، قانون این
 .بود

  نسبت  اعتراضاتی  رشته در  عراق شهر چندین مردم که   بود  ماهی  چند .  2019 سال نوامبر. آییممی  جلو  به سال چند 
  برخی  پنهان و  پیدا هايدخالت با  اعتراضات این جهت البته  و  آمده هاخیابان  به  خود  اقتصادي و  معیشتی  وضعیت  به

  در  ابتدا) شد  ایجاد  که خاصی دهی جهت و( اعتراضات این طی . بود شده کشیده نیز خشونت به خارجی هايقدرت
  حمله  در ؛ شد  برده  یورش  اشرف نجف  و  معلی  کربالي  در  ایران کنسولگري  به  نوامبر  وهفتمبیست در  سپس  و  چهارم

  و  دیپلماتیک  ماموران  از کدامهیچ به  جانی آسیب  خوشبختانه ولی شد  کشیده  اتش به  کنسولگري ساختمان دوم 
 حمایت  آشوبگر  معترضین  از  وضوح  به  دیپلماتیک  عرف  خالف آمریکا  دولت  حین  این در . نشد  وارد  ایران  کنسولی 

 :دسامبر ویکم سی در  ترامپ  دونالد   توییت است جمله آن  از. خواند فرامی   عراق از ایران  اخراج به را آنان  و  کرده 

  اکنون : باشند  ایران  کنترل  و  سلطه  زیر  خواهند نمی  و  بوده  رهایی  خواهان عراق  در  که  مردمی  هامیلیون  به خطاب«
 »!شماست نوبت

  به  که  شد  انجام  کرکوك  شهر نزدیکی  در  آمریکا K-1 نظامی پایگاه سمت به  ناشناسی راکتی  حمله  دسامبر  27 در 
  کتائب  گروه  متحده   ایاالت  دولت.  شد   منجر  دیگر  سرباز  چند   شدن   مجروح  و  آمریکایی   نظامی  پیمانکار  یک  شدن  کشته
 این هايجنگنده ) دسامبر 29( بعد  روز  دو  و  کرد  معرفی  حمالت این مسئول  را  شعبی  حشد  به  ن وابستگا از  اهللاحزب
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  اهللاحزب   نیروهاي  از  نفر   28  حمله  این  طی.  کردند   بمباران  سوریه   با  مرز  در  را  عراق  اهللاحزب  هايگردان   مقر   چند   دولت
  جنازه  تشییع در مردمی گسترده جماعت دسامبر 31 در حمله  این به پاسخ در. شدند  مجروح  دیگر نفر 51 و شهید 

  این  محوطه به ورود ضمن و کرده  حرکت بغداد سبز منطقه در دولت این سفارت سمت به آمریکا حمالت شهداي
  آمریکایی  دیپلماتیک  اعضاي  از کدامهیچ  به  اعتراضی تجمع  این  در . کردند  سفارت  حیاط در  تحصن  به اقدام  سفارت
 .ندید   آسیب کسی  و  نشد  تعرضی

  ولی کرد رد  را  آمریکا سفارت به  اعتراضی حمله این در داشتن دست هرگونه اسالمی  جمهوري دولت اینکه رغمعلی
  تهدید  و معرفی اقدامات این مسئول را ایران  2020 ژانویه اول ساعات نخستین در توییتی طی آمریکا جمهوررییس

  به  آمریکایی MQ-9 پهپاد، 2020 ژانویه سوم بامداد  در ترامپ  تهدید  از پس روز  دو . کرد گزافی  بهاي پرداخت به
  تن  چهار، دیگر تن هشت همراه به( مهندس  ابومهدي نیز  و  سلیمانی قاسم سپهبد  سردار حامل  که  خودرو دو  سمت
 .انجامید  نفر ده این شهادت به که داد  انجام  موشکی حمله) عراقی تن چهار و  ایرانی

  دفاعی« حمله این دلیل  اعالمیه  این در. پذیرفت را حمله این  مسئولیت ايه اعالمی طی سفید  کاخ  واقعه این از پس
  شخص   متحده   ایاالت  دفاع   وزیر  سخنان   بر   بنا  و .  است  شده   ذکر   » نزدیک  حمالت   براي   هاایرانی   ارعاب   منظور   به   محکم 
 .است شده  معرفی  حمله این  مسئول و  دستوردهنده عنوانبه  جمهوررییس

  حقوق چارچوب در را حوادث رشته  این گوناگون  هايجنبه  و گردیمبرمی  یادداشت ن ای هدف و موضوع  به حال
 .کنیممی  تحلیل   و  تجزیه المللبین

 زور   به توسل هايمحدودیت  و  ممنوعیت پرتو در مداخله

  بشردوستانه   مداخله  ضرورت  احراز   از  پس،  جمعی  اقدامات  براي   صالح  رکن   عنوان  به  متحد   ملل  سازمان  امنیت  شوراي
  مبناي  بر بشر  حقوق گسترده  و شدید  هاينقض  یا و  المللبین  امنیت  و  صلح علیه تهدید  شدن  محرز چون دالیلی به

 موازین رعایت با و هادولت  داخلی حاکمیت به احترام ضمن که  دهد می  تشخیص متحد  ملل منشور  42 و 41 مواد
 .کند  صادر  خود هفتم فصل  ذیل عملیات انجام  ايبر ايقطعنامه ،  ضرورت و  تناسب اصول البته  و  دوستانه بشر  حقوق

  سه ، زور به توسل مطلق منع  بر  مبنی کلوگ -بریان پیمان نیز  و  لوکارنو  معاهده مشی تقویت  با متحد  ملل  منشور
 :است کرده  شناسایی رابطه این در  را استثنا

 ) 43 ماده (  جمعی امنیت  نظام اساس  بر  نظامی اقدام .1

 ) 51  ماده( مشروع  دفاع  .2

 دولت  قلمرو   در  زور  کاربرد   و تهدید   بر رضایت .3
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  به  آمریکا اخیر اقدام. گیردنمی قرار شده ذکر استثنائات از کدامهیچ  چارچوب در آمریکایی نیروهاي  حمله بنابراین
  ان شای؛  گیردمی   قرار  هادولت   حاکمیت   به  احترام  اصل  نیز  و  زور  به  توسل  منع  یعنی  منشور  اصل  دو  با  تضاد  در  روشنی

؛  گرددمی   تلقی  کشور   آن  حاکمیت  به  حمله  زمره  در   کشور  یک  دولتمردان  و  مسئولین  به  مسلحانه  حمله   که  است  ذکر
  عراق   قلمرو  در  آمریکایی  نیروهاي  حضور  که  کنند   اظهارنظر  توانند می   برخی.  نظامی  غیر  یا  باشند   نظامی  افراد  این  خواه

 .پرداخت   خواهیم   اش بررسی   به   بعدي   گفتار   در   که   شودمی   شامل  را   رضایت  عنصر  و   بوده   عراق  دولت   رسمی   دعوت   به

 مداخله  بودن مندرضایت 

 جزء ذاتاً که اموري کند نمی ملزم را اعضا، منشور مقررات از یکهیچ : «داردمی  مقرر متحد  ملل منشور 2 ماده 7 بند 
  که   بگوید   خواهد می   ماده  این  دیگر  بیانی  به .»  دهند   قرار  منشور  این  مقررات  تابع  را  است  کشوري   هر  داخلی  صالحیت

  فوق   ماده   برخالف ،  بدهد   را  مرزهایش  و  قلمرو  در   زور  از   استفاده  اجازه   یا   کند   یاري  درخواست  دیگر  دولت   از   دولتی  اگر
  هواپیماهاي  پرواز  که  است داشته  بیان  نیکاراگویه  قضیه  در  هم دادگستري المللیبین دیوان . است مجاز و نبوده 

 .است شده  قلمداد عرفی المللبین  حقوق  تعهدات نقض ، کشور  آن رضایت بدون  نیکاراگوئه اي فض  بر امریکایی

  تعدادي  و آمریکا متحده ایاالت، بریتانیا از المللیبین  بشردوستانه حقوق چارچوب در عراق دولت راستا همین در
  هايدولت  از  بسیاري  ه اعالمی در  درواقع . کرد درخواست نظامی  حمایت و  یاري ، غربی  هايقدرت از دیگري 
  زور   به توسل  و مداخله جواز این. بود شده اشاره کمک درخواست و  مداخله جواز به صراحتاً ائتالف در  کننندهمداخله

  عراق  مجلس مصوبه اساس  بر که نظامی  شبه  نیروهاي  علیه هوایی  حمله براي هرگز و  بوده داعش  با مبارزه   براي تنها
  هايگروه  دیگر و داعش  با مبارزه در  بدیلبی  نقشی و شوند می  محسوب  کشور  ن آ دفاعی و رسمی  نیروهاي ذیل

  هاي اعدام« عنوان  ذیل  توان می تنها را  حمالت نوع  این. گرددنمی  تلقی مشروع  توجیهی، اند داشته  تروریستی 
  اسراییل  یمژر  سوي  از  هاستسال  که  »هدفمند   قتل«   تئوري. (کرد  بررسی  »هدفمند   هايقتل «   همچنین  و  »خودسرانه

  الملل بین  حقوق منظر از شودمی   گرفته کار  به لبنان و  سوریه، غزه نوار در  اسالمی مقاومت فرماندهان  ترور توجیه در
  قرار  منع  و سرزنش مورد  المللیبین  حقوقدانان و بشر حقوق  گزارشگران  سوي  از  بارها و نداشته اعراب از  محلی  هیچ

 ) .است گرفته

  12( اسالمی  همکاري سازمان نشست در  عراق اسبق خارجه وزیر زیباري  هوشیار گفتار به  انتومی  راستا همین دره 
  داعش  مراکز به  هوایی  حمالت انجام براي  امریکا  از رسمی طوربه  عراق : «بود داشته  بیان که کرد  اشاره) 2004 اوت

  داعش مراکز  به  محدود صرفا  اق عر قلمرو  در  هوایی  بمباران، حقوقی  منظر  از بنابراین .» است کرده کمک  درخواست
  این  البته  و داشت اشاره  هم عراق  مستعفی  وزیرنخست  اظهارنظر به  مورد  این در  توانمی  سو  دیگر از! الغیر و  بوده 

.  بردارد  میان  از  را   ضمنی  رضایت  گونه   هر  شائبه  تا   گردد  همراه  نیز   متحد   ملل  سازمان  به   شکایت  با  بایستمی   اظهارنظر
 این  توافقنامه نقض  را آمریکا  اقدام ، مجلس  فوري  نشست برگزاري  درخواست ضمن ايبیانیه  در  عبدالمهدي عادل
 :است آمده بیانیه این در، السومریه وبگاه  نوشته به. دانست عراق  با کشور
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  و  سلیمانی قاسم حاج و المهندس  ابومهدي حاج شهید  ترور در آمریکا دولت اقدام خود حد  باالترین در  و  شدت به«
  به  تجاوز، داشت رسمی منصب که عراقی نظامی فرمانده ترور. کنیممی  محکوم را ایرانی و عراقی هايشخصیت  ردیگ 

  عراق  حاکمیت آشکار  نقض، عراق خاك  در  برادر کشور  فرماندهان ترور  به  اقدام  همچنین؛ شودمی  محسوب  عراق
 ».است

 ضمنی  رضایت دکترین

  حقوق  چارچوب در و المللیبین  جامعه در دولت یک سرزمینی روقلم در ضمنی رضایت اساس  بر نظامی مداخله
  نامه موافقت .  است  نشده  شناسایی  المللبین   حقوق  در   ضمنی  رضایت  نظریه  زیرا؛  است  برانگیز  مناقشه  بسیار  المللبین

 .است رذک قابل راستا همین  در   بلندمدت دوستی و  همکاري اصول اعالمیه عنوان  تحت  متحده  ایاالت و  عراق  امنیتی

  مضیق  موجود  تفاسیر  ممکن  جاي  تا و  داشته  سلبی  رویکردي  » کشتن«  مقوله  به  نسبت المللبین  حقوق  قواعد  اصوال
  به  و بوده مجاز) جنگ ( مسلحانه مخاصمات حین در  تنها نظامی  نیروهاي  دادن قرار  هدف اساس  همین بر. هستند 
).  مشروع   دفاع   قالب  در   یا  و   امنیت  شوراي  مجوز  با   تنها(  . کرد  صادر   تواننمی   منظور  این   براي  مجوزي  هیچ  صلح  هنگام

  شدنی  عادالنه دادرسی  چون شروطی رعایت با و کشورها داخلی  حقوق  حیطه  در  افراد از  حیات سلب موارد این غیر
  در  که  ايآستانه  به  هرگز  رفتارها یا  گفتار در تخاصم  و  سردي  وجود  با امریکا متحده ایاالت و  ایران  بین  روابط . است

  مواردي . (است  برقرار  صلح  حالت  آمریکا  و  ایران  مابین  درواقع .  است  نگرفته  قرار  شده  تعرف  جنگ   براي  المللبین   حقوق
  عنوانبه   المللبین   حقوق  دید   از   هرگز  طرفین  تند   هاياعالمیه   و  بیانات،  روابط   قطعی،  سرد  جنگ،  اقتصادي  جنگ  چون
 ).نیست شناسایی قابل جنگی حالت

  کاربرد   کردن   محدود  لزوم   در  دادگستري  المللیبین   دیوان   گیرانه سخت   رویه   نیز  و  منشور  تأکیدات  به   توجه   اب  بنابراین
 حشد   نیروهاي   دادن   قرار  هدف  و  آمریکایی   نیروهاي   مداخله،  هادولت   ارضی  تمامیت  و  حاکمیت  رعایت  و  زور   به   توسل
  یا قانونی  مبناي هیچ و  بوده عراق  دولت صریح رضایت و امنیت  شوراي مجوز  بدون سلیمانی قاسم سردار و شعبی
 .ندارد  عرفی

 هادولت  داخلی حاکمیت به احترام لزوم

  راستاي  در . است المللیبین  امنیت و صلح  حفظ ، متحد  ملل اصلی  اهداف  از  یکی، متحد  ملل  منشور  1 ماده  اساس  بر
  علیه  تهدیدات کردن برطرف و وگیريلج براي مؤثر جمعیدسته  اقدامات تحقق به مکلف کشورها، تعهد  این اجراي
  توسل منع  اصل  مبناي بر  همچنین. باشند می  صلح  ناقض  امور  سایر یا  تجاوزکارانه  عمل هرگونه  کردن  متوقف  و  صلح

  امور  در دخالت  و  زور  به  توسل از اند شده  متعهد  کشورها ، حاکمیت  و  سیاسی استقالل  یا  و  ارضی تمامیت  علیه  زور  به
 حشد  نیروهاي باره چندین دادن قرار هدف در آمریکایی نیروهاي اقدام اساس  این بر. ورزند  اباجتن همدیگر داخلی
  عنوان به (  نامشروع  و  دلیل  بدون  حیات  سلب  منع  اساسی  اصول  نقض،  آن  از  باالتر  و  عراق  حاکمیت  نقض  ضمن  شعبی

  باال  رده نظامی فرماندهان. رددگمی  تلقی نیز ایران حاکمیت نقض شد  بیان هم ترپیش که طورهمان )، آمره  قواعدي
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  قرار   تعرضی   هرگونه  از  مصون   بایستمی   و  شده  تلقی   فرستنده  کشور  حاکمیت  از   نمادي،  باشند   که   ثالثی  کشور  هر   در
 .گیرند 

  سرزمینی   حاکمیت  به   احترام  اصل  که  رساند می   اثبات  به   را  مهم   این  نیز   متحد   ملل   سازمان  امنیت  شوراي  رویه   بررسی
)  موقت  صورت  به  هم  آن ( توان می  المللیبین  امنیت  و صلح اعاده  جهت در تنها و  بوده  اپذیرنهخدش  هادولت 

 .کرد اعمال  راستا این در  هاییمحدودیت 

 مشروع  دفاع منظر از

  تواند می  گیرد قرار  حتمی  الوقوعقریب  یا بالفعل نظامی تجاوز معرض در  دولت  یک که زمان  هر اصل این اساس  بر
  به   را   کشور  یک   سفارت   اطراف  تجمع   توان می   آیا  راستا  این  در .  شود  متوسل   متناسب  نظامی  اقدام  به  تجاوز   دفع  جهت
  و  عرفی  تعریف  با  دیدگاهی چنین مسلما؟ کرد قلمداد آمریکا علیه  حتمی  الوقوعقریب  یا بالفعل نظامی تهاجم منزله 

  گواهی   خود  آمریکایی  مقامات  نقیض   و  ضد   اتانبی  دیگر  سویی  از .  داشت  نخواهد   خوانیهم  مشروع  دفاع   از   کالسیک  نیز
 :ترامپ  توییت  جمله  از.  نبوده  کار  در  الوقوعی  قریب  حمله  هیچ  و  بود  شده  ریزيبرنامه   پیش  از  ترور  این  اینکه  بر  است

 کشتن براي  و  ساخته مجروح  شدیدا  یا کشته بلندي  زمانی  دوره  در  را امریکایی  سرباز هزاران سلیمانی قاسم  سردار«
 » !است کرده می   توطئه نیز  بیشتري رشما

  مورد  وقت هیچ  مذکور   دکترین آنکه  ضمن، گیرد   قرار  وثوق   مورد   تواند نمی  نیز  گیرانه پیش دفاع  دکترین  حتی  بنابراین
  دفاع  توجیه با پیمانانهم دیگر همراه به متحده ایاالت حمله. است نگرفته قرار المللیبین حقوقدانان اکثریت پذیرش 

  دفاع  تعریف در  دادگستري المللیبین  دیوان رویه، متحد  ملل منشور با مغایر عراق به 2003 سال در هگیرانپیش
 .است بوده المللبین حقوق  عام  اصول و  مشروع 

 سرزمین و  منطقه   در  آنان  منافع  علیه امنیتی تهدیدي  شعبی حشد  اقدامات که  باشند  مدعی هاآمریکایی  است ممکن
 اجرا   موازین  که   داشت  بیان   بایستمی   توجیه   این   به   پاسخ  در.  اند بوده   دستانهپیش   دفاعی  به   مجبور   و   بود   خواهد   عراق

  منشور  11 ماده  از  موجود  تفاسیر همچنین  دادگستري  المللیبین  دیوان  رویه  در  خوبی به  مشروع  دفاع  حق  اعمال  و
 مسلحانه   حمله(  الوقوعقریب  یا  عینی  از  اعم  خارجی   اولیه  حمله   وجود  بر  القول متفق   همگی  که  بوده  موجود   متحد   ملل

 تهاجمی  حمله انتساب، مسلحانه حمله مفهوم  گیريشکل موجد  نظامی اقدامات آستانه تحقق)، الوقوعقریب  و فوري
 طلب  مخاطب  که   دیگري   هايدولت   یا   هجوم   مورد   دولت  سوي  از   واکنش   انجام ،  مقابل  طرف  بودن   دولت ،  دولت  یک   به

  الزام ، بشردوستانه  المللبین  حقوق  موازین رعایت، دفاع در  تناسب و ضرورت، اند بوده هجوم  مورد  دولت  یاري
 .دارند  حکایت امنیت  شوراي  به  مدافع  دهی گزارش 

  هرگز  سلیمانی سردار  و  شعبی  حشد  دادن قرار  هدف  در  آمریکایی نیروهاي  اقدام  که   شودمی  دیده روشنی  به  بنابراین
  شرط ، نظامی حمله وقوع  شرایطی هر  در  داشت  توجه باید . گیرد جاي  متحد  ملل رمنشو  51 ماده  حیطه  در  تواند نمی
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  دفاع  و  بوده  حقوقی  ارزش  فاقد  موضوع  این  در گیرانه پیش حمله  هرگونه  پس . است مشروع  دفاع  اصلی  و اساسی
 .شودنمی  محسوب

 دیگر  ابزاري  که   شودمی   مالعا صورتی در  تنها  و  استثنایی  است حقی  مشروع  دفاع  که  داشت توجه  باید  دیگر  سوي  از
  دولت   به   انتساب  قابلیت   که   ايمسلحانه   حمله   که   آنجا  از،  تناسب  و   ضرورت   معیار  اساس   بر  بنابراین.  باشد   نداشته  وجود 
  تمامیت  و حاکمیت خالف اقدامی شک بدون، عراقی نیروهاي علیه  زور به توسل، نگرفته صورت باشد  داشته عراق
 .ودش می  محسوب کشور این ارضی

 تروریسم علیه جنگ دکترین

  تروریستی   سازمانی،  متحده  ایاالت  2009  آوریل  بیانیه  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  چون   که  هستند   مدعی  برخی
  مبارزه  دکترین مصداق جهان از اينقطه  هر در  سپاه فرماندهان دادن قرار  هدف  در اقدامی گونه  هر  بنابراین شده یاد
  اجازه ، قانونی  تصویب  با آمریکا کنگره ، سپتامبر 11 حمالت از  پس و 2001 سال در انکه حضیتو.  است تروریسم  با

  که  اشخاصی  یا ها  سازمان، هاملت  علیه  متناسب و  ضروري  زور به  توسل  راستاي در  جمهوررییس  به  حدوحصري بی
 .کرد صادر،  اند داشته  دست  نحوي هر  به سپتامبر 11 تروریستی  حمالت در  دهد  می  تشخیص   وي

  جایگاهی  هیچ) بوش  دکترین ( تروریسم با جنگ  دکترین اوال که  ساخت خاطرنشان باید  افراد  معدود این  به  پاسخ در
  منطقه   در   آمریکا  منافع   کردن   بیشینه  راستاي   در  و   بوش   طلبانه  جنگ   تفکر  زاییده   صرفا  و   نداشته  المللبین   حقوق   در

 یا القاعده  و   سلیمانی سردار  میان معنادار   ارتباطی بایستمی  شد  سلمتو توجیهی  چنین  به  آنکه براي  ثانیا . است بوده 
  به  گزارشش  و  سپتامبر  11  کمیسیون  بررسی  در  وجههیچ   به  امر  این  که  دانیممی   نیک.  کرد  پیادا  سپتامبر  11  حمالت

  .است نشده دیده) 2018( امریکا سناي

 الملل بین  حقوق نگاه  از ایران متقابل قهرآمیز پاسخ 

  را متحد  ملل  منشور  51 ماده  موضوع  مسلحانه  حمله  آستانه تواند نمی  سلیمانی قاسم  شهید  سردار  ترور  که  جایی  از
  مسلحانه  حمله  یک  آثار  و  گستردگی  که  داشته تأکید  نیکاراگویه  قضیه در  دادگستري  المللیبین  دیوان . کند  برآورده 

  هاي درگیري  گاههیچ نمونه  عنوان به. کرد قلمداد سلحانهم ايحمله  را آن بتوان  که باشد  داشته  وسعت قدري به باید 
  پیرامون المللیبین  رویه در مشابهی نمونه طرفی از. نیستند  شناسایی قابل مسلحانه  حمله عنوان به  مرزي  مختصر

)  دولتی  تروریسم(  گیرندههدف دولت سوي از مسئولیت صریح قبول و دیگر کشوري نظامی فرماندهان هدفمند  ترور
  ماده   ذیل  مسلحانه  ايحمله   را  ایران   سپاه  فرماندهان  ترور   و  زور   به   توسل  بتوان  دشواري   به   منظور   بدین.  نیستیم  د شاه
  غیرقانونی   توسل  عنوان  به  تواند می   خود  ایران  سوي  از  نظامی  واکنش  هرگونه  بنابراین.  کرد  تفسیر  متحد   ملل  منشور  51
 .شود  تلقی  زور به
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  حقوق  در، »کنند می  تلقی مجاز قربانی کشور براي را متقابلی اقدام هرگونه : «که است این شده دیده بسیار آنجه
 با  که  شوند می  اطالق) نظامی غیر( قهري غیر اقداماتی به تنها متقابل اقامات درواقع و نیست شده پذیرفته المللبین

  اقدامات که  کرد  بیان بایستمی  چارچوب  همین  در . یازید  دست  بدان  توان می  تناسب و  ضرورت  اصول  رعایت
  گونه این. شوند نمی  شناخته رسمیت به  و نداشته  جایی المللبین  حقوق  در ) قهرآمیز( مثل  به  مقابله  و  جویانهتالفی 

  نیز  و عرفی  المللبین حقوق به  استناد با. (باشد  داشته  پی در حقوقی تبعات مسئول کشور  براي  تواند می اقدامات
  و  داشته تفسیر ظرفیت هموار حقوقی  قواعد  البته) هادولت مسئولیت درباره لمللابین حقوق کمیسیون نویسپیش

  دیگر  گیري موضع  و  المللیبین جامعه  وجدان  نیز  و  هادولت  عمومی  رویه  و  وقوع  محل ، قضیه ابعاد  به  توجه  با  توانمی 
 .داشت نظر اظهار آنان  به نسبت ها طر

 عراق  دولت محتمل اقدام

 دولت که 27 ماده 1 بند  موجب به نیز و ) 4 ماده 5 بند ( آمریکا  و  عراق هايدولت میان 2009 نهموافقتا به توجه با
  عراق  دولت؛ است شده منع  ثالث  کشورهاي به  حمله  براي عراق دولت قلمرو از  استفاده از  صراحت به متحده ایاالت

  عرفی  حالت زیادي حدود تا که  تحد م  ملل عمومی  مجمع 1974 مصوب تجاوز تعریف قطعنامه  به استناد با تواند می 
  تجاوزکارانه   عملی  روشن   مصداق  را   ایرانی   فرماندهان  نیز   و   شعبی  حشد   دادن   قرار  هدف   در  آمریکا  اخیر   اقدام،  کرده  پیدا

  و   قهرآمیز و شود مشروع  دفاع به مستند  تواند می پاسخ این. برآید  پاسخ پی  در و کرده تفسیر  قبلی قرارهاي  خالف  و
  که ؛ دربرگیرد را  کشور این  خاك از آمریکایی  نیروهاي ترسریع  چه  هر  خروج  اعالم چون غیرقهرامیزي ي رویکردها یا

 .داشت خواهد  طرفین براي  کمتري   هزینه هم  و  است ترمحتمل  هم  اقدام این

 سخن  برآیند

 :شد  بیان که   مطالبی به  توجه  با

 رضایت  و   امنیت   شوراي   مجوز  بدون   زور  به  توسل  و   شعبی  حشد   با  مقابله  در  آمریکایی  نیروهاي  نظامی  هايدخالت  .1
  وجاهت   هرگونه   فاقد ،  مشروع   دفاع   حق  ایجاد  شرایط   به   توجه  بدون  و  منشور   51  ماده  به  استناد  با  و  عراق   دولت  صریح

  نیز  و آمریکا و  عراق  دولت دو  بین موافتنامه، متحد  ملل  منشور، المللبین  حقوق اساسی اصول خالف و بوده حقوقی 
 .اند کرده  پیدا عرفی  حالتی  امروز  که  است المللیبین  معتبر اسناد دیگر

  از  کدام هیچ در رضایت این، نیست  شده شناخته فعلی  المللبین  حقوق در  ضمنی رضایت نظریه انکه  بر افزون .2
 .نیست شناسایی قابل  عراق دولت  عمومی  رویه نیز و  توافقات، هاصحبت، هابیانیه 

  استنکاف  و   ناتوانی   دکترین   به   تواند نمی   بنابراین  نداشته   اي اشاره  عراق   دولت  ناتوانی   به   ايبیانیه   چهی  در   آمریکا   دولت  .3
 .نماید  استناد خودسر نیروهاي) المثلفی (  با مواجهه در عراق دولت 
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  نظم   تر بیش  چه   هر   رفتن   محاق  به   و  هادولت  حاکمیت  فرسایش  به  منجر   تنها  آمریکا  متحده  ایاالت  دولت   اخیر   اقدام  .4
 .شودمی  جهانی

  حاکمیت  به تجاوز سلیمانی قاسم سردار و شعبی حشد  نیروهاي  دادن قرار هدف در آمریکا دولت اخیر اقدام. 5
  متحد   ملل  منشور  51  ماده  به  استناد  با  تواند می   عراق  دولت  و   شده  محسوب   عراق  دولت   سیاسی  استقالل  و  سرزمینی

 . بزند  مشروع   دفاع حق اعمال به  دست
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 دیترامپ را به چالش کش با عقب نشینی از برجام رانیا

 نویسندگان: دیوید اي. سنگِر و ویلیم جِی. برود 

در توجیه این اقدام  خارج کرد،  رانی ا يمتحده را از توافق هسته ا االتیترامپ ا که دونالد  2018در ماه مه سال 
یشتر محدودیت هاي اعمال شده بر برنامه هسته  دالیل آن، پایان بیکجانبه خود گفت که برجام ناقص است و یکی از  

سال است و بعد از آن ایران براي تولید سوخت هسته اي به هر اندازه اي که بخواهد، آزاد خواهد   15اي ایران پس از  
ت  ه از پایان محدودیبود. اما ایران به جاي وا دادن زیر فشار تحریم هاي آمریکا، روز یکشنبه و یک دهه زودتر از برنام 

 هاي هسته اي خبر داد. به نظر می رسد بازي ترامپ نتیجه عکس سنگینی داشته است! 

بود و می تواند به بازآفرینی شرایطی منجر شود که   2015این تصمیم ایران عمال ناقوس مرگ توافق هسته اي سال 
ه به طور رسمی از برجام  . ایران روز یکشنبتهدید کردند  رانیاآمریکا به تخریب تاسیسات و  لیاسرائیک دهه پیش 

خارج شد، اما وزیر امور خارجه این کشور احتمال بازگشت کشورش به توافق در صورت بازگشت ترامپ از مسیر اعمال  
فشار حداکثري و لغو تحریم ها را مطرح کرد. این اتفاق می تواند کورسوي امیدي به دیپلماسی باشد که به نظر می  

 انده نیروهاي قدس ایران، توسط ایاالت متحده احتمال آن را به کلی از بین برده است. ردار سلیمانی، فرمرسید ترور س 

ی  پلماس ید  ق یاز طر ران یا ي هسته ا يها ی مهار جاه طلب يبرا ها تالش متقدند که از کارشناسان  ی برخبا این حال، 
گروه   ک ی (یالملل ن یب تیمؤسسه علوم و امن س ی، رئتی آلبرا د یوی است. د دهبراي همیشه محکوم به شکست ش 

  ی ت ی محدودهیچ  اگر  «مساله تمام شده است.  ، گفت:  )کند   یرا دنبال م   ي هسته ا   ي ها  تیدر واشنگتن که فعال   یخصوص
 شته باشد، توافقی هم نیست.» وجود ندا د یتول بر

  ت یامن  مشاور عقب نشینی ایران از توافق هسته اي اما براي برخی از منتقدان شدیدالحن آن از جمله جان آر. بولتون،  
توافق  ماسک تعهد کامل به  رانیاآمد.  گریروز خوب دپیشین، اتفاق خوشایندي بود. او در توئیتی نوشت: «یک  یمل

شروع   ی گرفت. اکنون کار واقع ي سالح هسته اروي به سمت پیش ي برا ک یاستراتژرا کنار زد و یک تصمیم  ي هسته ا
ها،   ییاروپاشود.» اما از دیدگاه بیشتر جهانیان به ویژه  ير یجلوگتی قابلی نیچنباید از دستیابی آنها به است: شده 

بحران  توافق بود که به این  از    ی ن یعقب نش  ه ترامپ ب  میتصم،  بودند   ک یشر  ي ها که در توافق هسته ا  ی نیروس ها و چ
دار سلیمانی انجامید  که نهایتا به ترور سر آغاز کرد ي آمریکا سیري از حوادث را جمهور س یجانبه رئ کی اقدام د.انجامی

 سوق دهد.  يری سمت درگ و اکنون هم می تواند دو کشور را با سرعت به 

وجود   يساز ی غنفعال و یا سطح  يوژهایفیسانتر شماردر  یت یمحدود چ یه گریمعناست که د نیبه ا رانی اتصمیم 
سالح هسته اي به  بزرگ به سمت  یجهشدرصدي که 20نخواهد داشت. ایران هنوز نگفته که در جهت غنی سازي 

ایران، بازرسان بین  خارجه  ری ، وزف یمحمد جواد ظرتوجه به اینکه به گفته اما با شمار می رود، اقدام خواهد کرد؛ 
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غرب   ه یخود عل ي»فشار حداکثر«اعمال   نیکمپالمللی همچنان می توانند در ایران حضور داشته باشند، تهران براي  
 شاهد خواهد داشت.

  کالهک  يبرا یسوخت کافبا دستیابی به سال  کایران دست کم یبود که  نیا 2015سال ه اي هست توافق هدف از 
زمان هشدار را به چند ماه کاهش داده  بلی ایران از تعهدات برجامی  هسته اي فاصله داشته باشد. عقب نشینی هاي ق

ته و این مساله می تواند خطر اقدام  اکنون نگرانی ها درباره نزدیکی ایران به اولین سالح هسته اي افزایش یاف  بود.
 علیه ایران را افزایش دهد.  لی متحده و اسرائ االتیانظامی 

» بزرگ  کی المپ  يها  يباز دیگر در ماموریتی موسوم به «کی   يبا همکار  لیمتحده و اسرائ  االتیا  شیدهه پ  کیاز    شیب
انجام دادند.    نطنز   ي ساز  ی غن  ي تاسیساتوژهای فیسانترترین حمله سایبري تاریخ را براي دستیابی به کدهاي رایانه اي  

سه برابر افزایش داد و یک مرکز غنی سازي  را به    وژهایفیسانترآن، شمار    يبازساز  پس ازکرد و    ایمرکز را اح  نیا  رانیا
اره  بدر ی داخل ي متحده و هشدارها االتیاما اتهدید کرده،  ساتیتاس  ن یبمباران ابه  بارها  ل یاسرائنیز در فردو ساخت. 

آن را از این اقدام بازداشته است. به نظر می رسد که با ترور سردار سلیمانی، بسیاري از محدودیت ها  شروع جنگ 
 دیگر وجود ندارند. 

آژانس    بازرسان  توسط   رانیا  يهسته ا  یاصلاز تاسیسات  منتظره  ریغاز دیگر موارد حائز اهمیت در برجام، امکان بازدید  
د. اگرچه ظریف در توئیتی از همکاري ایران با بازرسان نوشته، اما دیگر مشخص نیست که  انرژي اتمی بو یالملل نیب

ی معتقد الملل نیب ت یعلوم و امنموسسه از  ت یآلبرادقیق موافقت خواهد کرد یا خیر.  تهران باز هم با شرایط نظارت
ي احتمالی و اشتباه  ویسناربدترین  درباره ینگران شیتواند باعث افزا یم يبرنامه هسته ا نظارت برکه کاهش است 

او افزود که بازرسی ها براي آسوده خاطر شدن جهان در نظر گرفته شدند    و جنگ شود.   ی حمالت نظاممحاسباتی در  
چرا که شک و تردیدها و احتمال نظریه هاي توطئه را کاهش می دهند، اما اگر سطح شفافیت ایران درباره فعالیت  

یران کاهش خواهد  ه اطمینان در ارزیابی هاي غرب درباره اقدامات و نیت برنامه هسته اي اهسته اي کاهش یابد، آنگا
 یافت.

 منبع: نیویورك تایمز 
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 بررسی تبعات امنیتی ترور فرمانده نیروي قدس سپاه بر تحوالت خاورمیانه 

 ینجامد؟آیا اقدام واشنگتن در حذف سردار سلیمانی می تواند به اخراج آمریکایی ها در عراق ب

 

ترور سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروي  یقینا تبعات مستقیم و فوري اقدام دونالد ترامپ در خصوص 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیز ابومهدي المهندس، فرمانده نیروهاي حشد الشعبی عراق افزایش ناامنی در  

اینجاست که این ناامنی ها در چه جغرافیایی و با چه شدتی پی   کل منطقه غرب آسیا خواهد بود؟ ولی سوال مهم 

قاسم محب علی، سفیر اسبق ایران  با دیپلماسی ایرانی  وگوي ه خواهد شد. پاسخ به این سوال، محور گفت گرفت 

در مالزي و یونان، رئیس سابق اداره کل خاومیانه وزارت امور خارجه و کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان  

 :خوانید ست که در ادامه می ا عرب

 

ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروي قدس سپاه پس از اقدام ایاالت متحده آمریکا در 

پاسداران انقالب اسالمی بسیاري معتقدند که نتیجه مستقیم این اقدام افزایش میزان تنش و ناامنی در 

اساساً این افزایش ناامنی در چه سطحی و در چه    منطقه غرب آسیا خواهد بود. اما نکته مهم اینجاست که

میانه به وقوع خواهد پیوست؟ آیا باید شاهد یک جنگ نظامی گسترده در خاورمیانه جغرافیایی از خاور

 باشیم؟ 

واقعیت این است که اقدام ایاالت متحده آمریکا در ترور سردار سلیمانی اقدامی بود که غیر عادي و در تضاد با رویه  
سال گذشته پس از سقوط   16طول خاورمیانه و به خصوص روند تحوالت در عراق قرار داشت. چرا که در  تحوالت

رژیم بعث عراق، ایران و ایاالت متحده آمریکا در صحنه تحوالت این کشور سعی کردند که همدیگر را تحمل کنند و  
ه منافع و اهداف یکدیگر نزده بودند و  رغم برخی تنش هاي مقطعی تاکنون به صورت مستقیم دست به ماشه علیعلی

ام ندهند که واکنش جدي و حساسیت پررنگی را در طرف مقابل شکل دهد. اما اقدام  سعی می کردند که اقدامی انج
بامداد جمعه ترامپ در صدور دستور ترور سردار سلیمانی اکنون صفحه جدیدي در تحوالت منطقه شکل خواهد داد.  

الت خاورمیانه اثرات خود  اقشات ایران و ایاالت متحده آمریکا، چه در صحنه عراق و چه در تحواین مسئله یقیناً در من
را خواهد داشت و مطمئناً میزان ناامنی ها را افزایش خواهد داد، اما شدت و وسعت این ناامنی ها بستگی به تحوالت  

هاي ایاالت متحده آمریکا نیز می تواند بر  آتی و به خصوص اقدامات ایران خواهد داشت. البته در گام بعدي واکنش 
فزاید. یعنی اگر ما شاهد یک سلسله کنش و واکنش بین ایران و ایاالت متحده آمریکا باشیم  ها بیدامنه این ناامنی 

قطعاً شدت ناامنی در منطقه غرب آسیا به شکل چشمگیري افزایش پیدا خواهد کرد که دامنه آن کل کشورهاي  
 .بود خاورمیانه خواهد 
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تحریک جمهوري اسالمی ایران و دست  به نظر شما هدف ایاالت متحده آمریکا در ترور سردار سلیمانی، 

به ماشه بردن تهران علیه منافع و اهداف واشنگتن بوده است، آن هم در شراطی که ترامپ خود را مهیاي 

 انتخابات پش رو می کند؟ 

ز صدور  تاکنون مشخص نیست که واقعا هدف نهایی دونالد ا
دستور ترور سردار سلیمانی چه بوده است؟ آیا وي می  

با این دستور باعث ایجاد جنگ در منطقه غرب خواسته 
  داد   هم  را  احتمال  این  باید   مسئله  این  موازات  به   یا  شود آسیا

  و  مقطعی اقدام یک  سلیمانی سردار  ترور دستور  صدور که 
  اخیر   تحوالت  قبال  در  جمهور  رئیس   جانب  از  فردي   واکنشی

 آمریکا سفارت به  کشور  این در  معترضین  حمله از بعد  عراق
جمهوري  وده است؟ در کل من معتقدم که دونالد ترامپ در شرایط حساس کنونی، در آستانه انتخابات ریاستب  بغداد  در

سردار  و با توجه به مسئله استیضاحش سعی کرده است یک برگ برنده را براي تحوالت پیش رو از دل دستور ترور 
 .سلیمانی براي خود به وجود آورد 

که وجود دارد این است که اکنون ساختار سیاسی عراق و به خصوص دولت مرکزي سوال مهم دیگري 

بغداد به شدت نگران از تحوالت آتی و تبعات امنیتی ترور سردار سلیمانی است. ذیل این نگرانی ها آیا 

یت تواند عراق را به مرز جنگ نظامی بکشاند و در نهای) می تبعات این اقدام آمریکا (ترور سردار سلیمان

 عراق به زمین سوخته تنش ایران و ایاالت متحده آمریکا بدل شود؟ 

واقعیت این است که عراق کنونی در قیاس با چند ماه پیش از ثبات و امنیت الزم برخوردار نیست. خوب ما در سه  
سئله  ه نسبت به ناکارآمدي دولت و فساد گسترده بودیم. همین مماه گذشته شاهد وقوع اعتراضات مردمی گسترد

دولت مرکزي بغداد را در موضع ضعف قرار داده است. لذا تبعات امنیتی ترور سردار سلیمانی می تواند وضعیت کنونی  
چون تبعات  دولت بغداد را به مراتب بدتر بکند. این مسئله از دل مواضع رئیس جمهور و نخست وزیر عراق مشهود بود.  

شور احتماال تا مرز تجزیه پیش رود. زیرا اکنون اهل سنت در عراق  اي باشد که این کاین ترور می تواند به گونه 
ها و نه جمهوري اسالمی ایران دارند. در کنار آن اقلیم کردستان عراق هم  همسویی و همراهی جدي، نه با آمریکایی

صیت  ا عالوه بر آن است که اکنون یک تشتت جدي هم در میان شخسیاست و رویه مخصوص به خود را دارد. اینه
ها، جریانات و احزاب شیعی عراقی نیز در این خصوص شکل گرفته است. لذا در سایه تبعات امنیتی ترور سردار  
  سلیمانی می تواند عراق تا مرز تجزیه پیش رود. البته اگر درگیري در عراق شکل بگیرد، تنها محدود به طرفداران

دیگري هم پیدا خواهد کرد. چرا که زمینه درگیري مذهبی    ایران به آمریکا نخواهد بود. چون این درگیري جبهه هاي
 .و قومی در عراق به شدت مهیاست و یک اتفاق کافی است که عراق را به جنگ خونین داخلی بکشاند 



 
 ترور سردار سلیمانی  ٤٤

هم به شدت وابسته به روابط تجاري و اقتصادي  در کنار این نکات باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که عراق اکنون  
به خصوص در حوزه واردات کاالهاي اساسی، گاز و برق است و به همین واسطه ایاالت متحده آمریکا تا کنون  با ایران،  

هاي خود مستثنی کرده است. اما از آن سو عراق نوین هم به شدت وابسته به ایاالت  چندین بار این کشور را از تحریم
ر ما شاهد یک درگیري نظامی و جنگ در عراق نباشیم،  حده آمریکاست. بنابراین نکته اینجاست که اساساً حتی اگمت

افزایش تنش سیاسی و دیپلماتیک بعد از ترور سردار سلیمانی میان ایران و ایاالت متحده آمریکا، دولت مرکزي بغداد  
ر خواهد شد با افزایش تنش هاي سیاسی میان تهران و  را بیش از پیش تحت فشار قرار می دهد. چون بغداد مجبو

گتن یکی را انتخاب کند. در صورتی که اکنون عراق به دلیل وابستگی به ایران و آمریکا نمی تواند به صورت واشن
مستقیم و یک جانبه یک طرف را برگزیند. چون اگر عراق به سمت ایران گرایش پیدا کند، قطعا تحریم آمریکا در  

هاي آمریکا  نظر اقتصادي ضعیف است، با تحریم راق هم اعمال خواهد شد. در آن صورت عراقی که اکنون از  خصوص ع
به شدت ناتوان خواهد شد. در کنار آن سوال مهم اینجاست که آیا عراقی که تحت تحریم قرار خواهد گرفت، می تواند  

، برطرف کند. پس مهمترین نکته به این واقعیت مشکالت خود را از طریق کشوري مانند ایران که آن هم تحریم است
خواهد که عراق با برخی اقدامات تحت فشار آمریکا قرار گیرد.  دد که اکنون جمهوري اسالمی ایران هم نمی گرباز می 

چون این مساله به ناتوانی اقتصادي این کشور خواهد انجامید و تبعات منفی آن بر روابط اقتصادي ایران هم اثر خود  
که بتواند همزمان با جمهوري اسالمی ایران، ایاالت  خواهد داشت. لذا مطلوب ترین دولت در عراق، دولتی است  را

اي روابط حسنه اقتصادي  متحده آمریکا، کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس، ترکیه، کردها و دیگر کشورهاي فرامنطقه 
تواند هزینه و  می ایران در شرایط کنونی خود نمی و تجاري داشته باشد. چون واقعیت این است که جمهوري اسال

 .انزواي عراق و تجزیه این کشور را بپردازد و تجربه سوریه را در خصوص عراق تکرار کند تبعات 

بعد از اقدام ایاالت متحده آمریکا در ترور سردار سلیمانی که به کشته شدن ابومهدي مهندس، فرمانده 

ظامی  جامید، پارلمان این کشور به دنبال آن است که نیروهاي ننیروهاي حشد الشعبی عراق نیز ان

 بغداد  ساختار  آیا  کردید  اشاره   آن  به  شما  که  کشور آمریکایی را از عراق اخراج کند. در بستر واقعیات این  

 بزند؟  اقدامی  چنین به دست تواندمی

بسیار کلیدي در تحوالت این کشور حتی  ببینید تحوالت عراق مبین این واقعیت است که ایاالت متحده آمریکا نقش  
رژیم صدام حسین داشته است. به هرحال حمایت ها و روابط گسترده آمریکا با اقلیم کردستان عراق  قبل از سقوط 

در آن زمان و همچنین ایجاد منطقه پرواز ممنوع در عراق از جمله اقداماتی بود که ثابت کرد ایاالت متحده آمریکا  
می تواند در بستر واقعیت به فکر خروج نیروهاي  تحوالت عراق است. بنابراین اکنون پارلمان عراق ن  مهره اثرگذاري در

نظامی آمریکایی از این کشور باشد. حتی اگر این خواسته پارلمان عراق تصویب شود و حتی اگر شاهد خروج  
 هیچ آمریکا اگر حتی. گرفت نادیده ا ر عراق در  آمریکا جدي نفوذ  و نقش توان  نمی  باشیم، عراق از  امریکا نظامیان

باشد. چون همه ما می دانیم که عراق جدید بعد از سقوط رژیم صدام حسین  نداشته کشور  این  در  نظامی  نیروي 
محصول مستقیم ایاالت متحده آمریکاست. یعنی اکنون این کشور از نظر اقتصادي و سیاسی به شدت وابسته به  
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ظر گرفت که اقلیم کردستان عراق می  ست. ضمن اینکه این واقعیت را هم باید در ن سیاست هاي ایاالت متحده آمریکا
تواند در راستاي استقالل نسبی خود پذیراي نیروهاي آمریکایی باشد. در نتیجه این برنامه پارلمان عراق مبنی بر  

 د.دهتواند یک بحران جدي تر را در عراق شکل اخراج نظامیان آمریکایی از خاك این کشور می 
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 د؟ یچطور به شهادت رس یمانی سردار سل

 احتمال تغییر شکل خاورمیانه در پی حمله هوایی آمریکا 

 

 نویسنده: پیتر بیومونت 

،  انه یمردان خاورم نیاز قدرتمندتر ی کیو  رانیاسپاه پاسداران قدس  هاي رویساله ن 62فرمانده ، یمانیقاسم سل يبرا
ان  ایر  ک یاستراتژ  ي ها  معمار تالش یک اتفاق متداول بود.  روز پنجشنبه  ات پایانی  در ساعپرواز کوتاه از دمشق به بغداد  

امن  از    ی کیدر  ، به سفر با هواپیماي اختصاصی براي درگیر نشدن در تشریفات  منی  و و عراق    ه ی سور  گرفته تااز لبنان  
و در حالی که دو   جمعه  شب مه یپس از ن ی اندک فرمانده ایرانی  ي امیهواپعادت داشت. جهان  ي فرودگاه هاترین 

خودرو براي استقبال از او در فرودگاه منتظر بودند، به زمین نشست. در میان استقبال کنندگان از سلیمانی یک چهره  
کتائب حزب اهللا در عراق    عهیش   یشبه نظام گروه  رهبر    ی ومانیسل  نهیریهمکار دآشنا وجود داشت: ابومهدي مهندس،  

 کرده بودند. محاصره  بغداد را  در  سفارت آمریکا  دو روز  ،  دسامبر  29  ییحمالت هوا  ی الفهفته گذشته در تکه حامیانش  

گذاشتن  فشار  به تحت  مشترك    لیتمامهندس و سلیمانی موضوعات زیادي براي گفت و گو داشتند که مهمترین آنها  
 کای سفارت آمرداده بود از  ی تحت فرمان خود دستور  شبه نظاممهندس به گروه هاي    به رغم اینکه.  بود  متحده  االتیا

یک سري حمالت به پایگاه هاي عراقی که نیروهاي  در پاسخ به بمانند، اما ایاالت متحده در منطقه سبز بغداد دور 
ساله مهم دیگر را نیز در  یک م یمانیسلآمریکایی در آنها حضور داشتند، این گروه شبه نظامی را هدف گرفته بود. 

  ی رانیضدابود که برخی جنبه  در عراق    ی ضددولت  هاي  اعتراض  د یو نگران تشد ا،  ییکایآمربه گفته مقامات  ذهن داشت.  
 پیدا کرده بودند.

سلیمانی به همراه مهندس سوار خودروي اول شدند و نیروهاي محافظتی نیز در خودروي دوم به دنبال آنها حرکت  
است.  فاش شده تر چند روز قبل زئیات این سفر کردند. اما سلیمانی و همراهانش از این مساله بی اطالع بودند که ج

حرکات آنها را زیر نظر داشت و اطالعات را به پنتاگون  ریپر» آمریکایی همه    9-«ام کیو   ن یبدون سرنش  يمایهواپ  کی
  ی مسافران و مقامات عراق و سیا مخابره می کرد. به محض اینکه خودروها به حومه فرودگاه و فاصله امنی از دیگر 

سوم    موشک مهندس شلیک کرد و  و    یمانیحامل سل  به سمت خودرويدو موشک    نیبدون سرنش  يمایهواپ،  رسیدند 
برخورد مهلک و فاجعه آور بود. تنها   کرد. برخوردحامل محافظان اندکی از دو موشک اول، با خودروي  هم با فاصله

 یقی که همیشه در دست داشت، شناخت.دست سلیمانی از پنجره بیرون مانده بود و می شد او را به واسطه انگشتر عق
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ي ایاالت متحده، از تفرجگاه او در فلوریدا صورت گرفت، تنها  جمهور  سیرئ ،  به دستور دونالد ترامپکه    یمانیسل  ترور
ي تبدیل شده که می تواند فضاي سیاسی به شدت بی  د یتهد به لحظه اکنون همین یک اما در یک لحظه رخ داد، 
  ر تغییر کند و حضور ایاالت متحده در این منطقه را به چالش بکشد. و همانند دیگر اقدامات ثبات خاورمیانه را دچا

گاه و بیگاه ترامپ، این اقدام نیز به شدت با دیگر سیاست ها و به ویژه اظهارات او درباره پایان دادن به «جنگ هاي  
بر این عقیده اند که ترور سردار سلیمانی نه   احمقانه بی پایان در خاورمیانه» در تناقض بود. بسیاري از کارشناسان

صله زیادي دارد، بلکه می تواند ایاالت متحده را در یک درگیري خشونت  تنها با راه خروج از «جنگ هاي احمقانه» فا
 آمیز عمیق تر و طوالنی تر گرفتار کند. 

است که بار دیگر اهمیت رقابت بر سر   اتفاقات چند روز گذشته در نگاه اول کامال غیرمنتظره بودند، اما واقعیت این
آغاز شده و    2003ایاالت متحده به رژیم صدام حسین در سال  عراق را نشان دادند که از زمان حمله تحت فرماندهی  

سلیمانی براي مدت زمانی طوالنی در آن نقش مهمی ایفا کرده است. دولت بوش تصور می کرد که پیروزي در دستان  
به دست آورده است؛ اما از دیدگاه تهران، سرنگونی صدام   انهیشکل خاورم رییتغفرصتی براي آمریکایی هاست و او 

چه  اگربعثی با احزاب شیعه بود.  یسنحزب  ینیگزیجانفوذ در کشور همسایه و دشمن دیرینه از طریق  يبرا فرصتی 
آمریکایی ها و  ی مانیسلو  ي تهران و واشنگتن کاسته شد رقابت ها  از شدتدر عراق در زمان قدرت گرفتن داعش 

 کرد.   رییتغ  رانیا ياز توافق هسته ا، اما شرایط با ریاست جمهوري ترامپ و خروج او ند جنگید مشترك علیه دشمنی 
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از ترور سردار سلیمانی، از نظر برخی از کارشناسان این اقدام از موضع ضعف  ترامپ و متحدانش  ابراز رضایت  رغم    به  و
  ي جمهور س یرئ م یتصم«گفت:  ، در دانشگاه دوك  سم ینزر، کارشناس تروراش  د یوی داست. و نه قدرت، صورت گرفته 

ترامپ    است. رانیادر مقابل   وا  ي استراتژی نشان دهنده شکست مانیقاسم سلاز طریق ترور   تنش ها د یتشد ه  ترامپ ب 
  ، در عوض دست کشید و  ،رانیمحدود کردن ا يبرا يبه عنوان ابزار یپلماس یدي از از توافق هسته ا ینیبا عقب نش

و آن را به عقب نشینی  استفاده کند  ران یاگذاشتن فشار تحت  ي برا ی هیتنب ي اقتصاد يگرفت از مجازات ها  م یتصم
پیشروي می کند و هم فعالیت خود در    ي هسته ا   ه برنامایران هم در    ؟چه شد   جهینتاز فعالیت هاي منطقه اي وادارد.  

 منطقه را بیشتر کرده است.»

پیش می آورند که چرا ترامپ بزرگ ترین قمار دوران ریاست جمهوري خود را انجام  ن مسائل این سوال را ه ایهم
 داد؟ 

در تفرجگاه ترامپ در فلوریدا که رئیس جمهوري براي جشن گرفتن تعطیالت سال جدید میالدي به آنجا رفته بود،  
از مذاکرات    متحده  االتیا  يها   گزارش ها در رسانهخی  هیچ نشانه اي در این زمینه قابل مشاهده نبود. با این حال، بر

جدي ترامپ و مشاورانش درباره اقدام تالفی جویانه علیه ایران و متحدانش در عراق حکایت دارند و ظاهرا ترور  
سلیمانی حتی پیش از تظاهرات خشونت آمیز در مقابل سفارت ایاالت متحده در دستورکار بوده و ظاهرا از اوایل  

 فته است. ن مورد بررسی قرار گر تابستا

ترامپ در رابطه با ترور سردار سلیمانی گفت که هدفش پیشگیري از جنگ بوده و نه تحریک به آن. اما این مساله  
کردند    ی م  ییمایدر بغداد راهپکمی جاي بحث دارد. روز شنبه که هزاران عزادار عراقی در بزرگداشت سردار سلیمانی  

هزار  3ه وضوح مشخص شد و آنهم این بود که به رغم آنکه آمریکا ، یک مساله ب دادند  ی م یی کایضد آمر يو شعارها
 د. کن ی م ي ری گ میتصم ي حرکت بعد سرباز جدید به خاورمیانه اعزام کرده، باز هم این ایران است که درباره 

 منبع: گاردین 
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 عبور ناامنی از مرزهاي خاورمیانه با حماقت ترامپ 

 سلیمانی نگرانند؟عات ترور سردار  ها از تب چرا اروپایی 

 

پس از اقدام دونالد ترامپ در صدور فرمان ترور سردار سلیمانی، فرمانده نیروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی  
اکنون نگرانی جدي در میان کشورها نسبت به تبعات این اقدام، به خصوص افزایش ناامنی در کل منطقه غرب آسیا  

بیشترین نگرانی عالوه بر کشورهاي حوزه خاورمیانه مربوط به اروپایی هاست.   این راستا اکنون شکل گرفته است. در 
اگرچه در این مدت ما شاهد همسویی ضمنی و گاه صریح مقامات و سران اروپایی در حمایت از دستور دونالد ترامپ  

هستند.    "انتقام سخت"قالب    تهدید ایران در   براي ترور سردار سلیمانی بودیم، اما به موازات آن اروپایی ها نگران تحقق 

دیپلماسی  اما سوال مهم اینجاست که به چه دلیل یا دالیلی اروپا درخصوص تبعات ترور سردار سلیمانی نگران است؟

سید جالل ساداتیان، سفیر اسبق ایران در انگلستان، نماینده  براي پاسخ به این سوال، گفت و گویی را با ایرانی

انجام داده است که در ادامه از نظر   المللکارشناس و تحلیلگر مسائل بین س شوراي اسالمی، پیشین مجل

 :گذرانید می 

 

با اقدام ایاالت متحده آمریکا در ترور سردار سلیمانی به نظر می رسد که اروپایی ها ذیل اظهار نظر و  

موازات آن به شدت نگران اما به  اند. مواضع خود یک همراهی نسبی را با این اقدام کاخ سفید نشان داده 

ها به واسطه از افزایش ناامنی در منطقه خاورمیانه هستند. از نگاه شما دلیل یا دالیل نگرانی اروپایی 

 افزایش ناامنی در پی ترور سردار سلیمانی در منطقه غرب آسیا چیست؟ 

به موازات ایاالت متحده آمریکا،  است که  پاسخ آن را می توان در دو نکته و یا دو دلیل اساسی دید؛ نکته اول این
کشورهاي اروپایی و در راس آن آلمان، فرانسه و انگلستان نیز داراي منافع متعدد اقتصادي در منطقه غرب آسیا، به  
خصوص در کشورهاي حوزه خلیج فارس هستند. لذا با افزایش ناامنی در منطقه با ترور سردار سلیمانی از این می  

کل منطقه غرب آسیا سرایت پیدا کند و به این واسطه منافع آنها در این منطقه دچار مخاطره    نه آن به ترسند که دام
شود. از این رو اروپایی ها سعی دارند شرایط را به سمتی پیش ببرند که حتی المقدور از افزایش ناامنی در پی اقدام  

 .دونالد ترامپ براي ترور سردار سلیمانی بکاهند 

که مسئله افزایش ناامنی در پی ترور سردار سلیمانی تنها محدود به کشور عراق نخواهد بود.  این است چون واقعیت 
شما اگر به ابعاد و اهمیت شخصیت سردار سلیمانی به عنوان فرمانده نیروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی نگاه  

یمن، فلسطین و نظایر آن نیست، بلکه کل  لبنان،  کنید، می ببینید که دایره نفوذ وي تنها محدود به عراق، سوریه،
منطقه غرب آسیا را در بر می گیرد. حتی نفوذ وي از مرزهاي خاورمیانه عبور کرده و به آسیاي میانه نیز کشیده شده  
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است. تا جایی که نفوذ وي در هندوستان، پاکستان و افغانستان نیز دیده میشد. همین چند روز اخیر ما شاهده بودیم  
طقه کشمیر راهپیمایی گسترده اي براي نشان دادن اعتراض نسبت به این اقدام احمقانه دونالد ترامپ در  که در من

دهد که میزان نفوذ و ابعاد شخصیت سردار سلیمانی تا ترور سردار سلیمانی شکل گرفت. همین یک نکته نشان می 
ا هم درگیر کند. به همین واسطه است که اکنون  میانه ر  چه اندازه می تواند، نه تنها منطقه غرب آسیا که حتی آسیاي

  این  در خود  اهداف  و  منافع  افتادن  خطر  به  کشورهاي اروپایی نیز به موازات ایاالت متحده آمریکا به شدت نگران
 .هستند  مناطق

نکته بسیار مهم تري که در این میان باعث  
  یقیناً   که   است  این ها شدهافزایش نگرانی اروپایی 

  پارامتر و  عامل مهمترین سلیمانی سردار ر ترو
  این از  نیروهایی و داعش جوالن افزایش  براي

  بدیهی. بود خواهد  خاورمیانه  منطقه در  دست
  ها  تروریست  و نیروها این که   میزان هر به است

د، دامنه نا  کنن پیدا رشد  آسیا  غرب  منطقه  در 
امنی هاي آن به اروپا نیز کشیده خواهد شد و  

نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. کما اینکه در همین چند سال گذشته که داعش مدتی قدرت پیدا   منطقه این 
کرده بود، شاهد حمالت تروریستی گسترده در شهرها و کشورهاي متعدد اروپایی بودیم؛ حتی در قلب فرانسه و  

 . انگلستان نیز حمالت تروریستی روي داد

اید در نظر گرفت که افزایش میزان تنش در مناسبات ایران و ایاالت متحده آمریکا  هم ب  در کنار این مسائل این نکته را
با ترور سردار سلیمانی می تواند اروپایی ها را درگیر یک بازي پیچیده کند و در پی آن منافع آنها را در این تنش  

از منافع امنیتی آن نهایت استفاده    ايته دچار مخاطره کند. به هر حال اروپا در برجام سعی کرده بود با حفظ توافق هس
اي بعد از  را ببرد. اتفاقا به همین واسطه بود که آلمان، فرانسه و انگلستان به عنوان سه عضو حاضر در توافق هسته 

خروج ترامپ از برجام سعی کردند این توافق را حفظ کنند تا بتوانند از دستاوردهاي امنیتی آن بهره ببرند. پس می  
فزایش ناامنی در تنش ایران و آمریکا تا چه انداه می تواند اروپا را نگران کند. اما با اقدام احمقانه دونالد  که ا بینید 

الشعاع قرار خواهد گرفت. بنابراین اروپایی ها سعی می  ترامپ در ترور سردار سلیمانی یقیناً تمام این دستاوردها تحت
سویی بکشانند که حداقل از جانب جمهوري اسالمی ایران تهدید مت و کنند با برخی تحرکات خود تحوالت را به س 

به انتقام سخت محقق نشود و یا دامنه آن چندان گسترده و شدید نباشد. به هر حال جمهوري اسالمی ایران در طول  
  دیگري هاي اخیر با ساقط کردن پهپاد متجاوز آمریکایی، توقیف کشتی و نفتکش انگلیسی و همچنین اتفاقات ماه

  واقعیت   این   ها  اروپایی   براي   هم  و  ترامپ  دونالد   براي   هم   روشنی،  به   گرفته  شکل  آن   نظایر  و   عراق   سوریه،  در  نظیر آنچه 
اهد کرد، اما زمان آن،  خو پیدا تحقق مسئله  این یقینا بود خواهد  سخت  انتقام دنبال به  اگر  که است کرده  ثابت را
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نیست و همین مسئله دایره نگرانی ها اروپا و آمریکا را افزایش    شدت آن و جغرافیاي آن هنوز براي هیچ کس مشخص 
سایت   52داده است به گونه اي که ما شاهد بودیم دونالد ترامپ دوباره مسئله تهدید ایران را با مطرح کردن حمله به  

ها به شدت  براي اروپایی  حاشیه ببرد. همین ابعاد مبهم ناامنی یقیناً هاي خود را به ایرانی تکرار کرد تا بتواند نگرانی
 .نگران کننده خواهد بود

در راستاي نکاتی که اشاره کردید اروپا محور تالش خود را بر جمهوري اسالمی ایران متمرکز کرده است 

ها در ست مواضع اروپایی و سعی دارد تهران را از عملیاتی کردن انتقام سخت منصرف کند. اما آیا با این د

ها در ایت صریح از اقدام دونالد ترامپ در ترور سردار سلیمانی اکنون اروپایی حمایت ضمنی و گاه حم

 جایگاهی هستند که جمهوري اسالمی ایران به مواضع آنها وقعی بنهد؟ 

توان الزم براي ایجاد فشار بر  نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که اکنون اروپایی ها می دانند قدرت و 
ایاالت متحده آمریکا را ندارند. کما اینکه در مسئله برجام این ناتوانی به شکل بسیار بارزي براي افکار   دونالد ترامپ و 

  اسالمی  جمهوري بر  را فشار کند عمومی جهانی نمایان شد. لذا اروپا با اعتراف و اشراف بر این ناتوانی خود سعی می 
 هااروپایی   منافع   افتادن   خطر   به   و   آسیا  غرب   منطقه   در   ناامنی   ایش افز  به   که   اقدامی   انجام  از   تهران   تا  دهد   زایش اف  ایران

اهی و  همر این با هااروپایی یقینا کردید  اشاره آن به شما آنچه  راستاي در و دیگر طرف از. کند  منصرف بینجامد،
ري اسالمی ایران  سردار سلیمانی دیگر هیچ گونه مقبولیتی در میان جمهوهمسویی خود با اقدام دونالد ترامپ در ترور  

ها براي کاهش تنش و منصرف کردن ایران از انجام انتقام  هاي اروپایی و مسئولین ایرانی ندارند. بنابراین تمام تالش 
رجامی نیز بگذارد.  تواند تاثیرات منفی خود را بر مناسبات بسخت با شکست مواجه خواهد شد. حتی این مسئله می 

 .هاي آینده داردو شرایط سیاسی در روزها و هفته  البته این مسئله منوط به اقدامات

کلید واژه مهمی که در البه الي سخنان شما وجود داشت، ابعاد گسترده و جدي تبعات ترور سردار 

رایط حساس کنونی سلیمانی بودو در کنار آن به اهمیت انتقام سخت اشاره کردید. از نگاه شما در ش

ی را از خود نشان دهد که بهترین نتایج را با کمترین هزینه براي ما جمهوري اسالمی ایران باید چه واکنش

 در پی داشته باشد؟ 

براي پاسخ به این سوال مهم شما اوالً باید خاطر نشان کنم که اگر ما از انتقام سخت سخن می گوییم به معناي انجام  
اره کردم اکنون جمهوري اسالمی ایران  نابخردانه و یا احساسی در شرایط کنونی نیست. همانگونه که من اش یک عمل  

به این فهم رسیده است که نباید در بستر تحوالت سیال و زودگذر احساسی کنونی دست به اقدام و واکنش سریع  
سلیمانی هستند، ولی این انتقام باید در جاي  بزند. اگرچه اکنون افکار عمومی داخلی به شدت خواهان انتقام سردار 

در یک جغرافیایی مشخص صورت بگیرد تا به قول شما بهترین نتایج را با کمترین هزینه براي   خود، در زمان خود و 
 .ما در پی داشته باشد 
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و توان سیاسی،  در کنار آن حتما اولین کاري که باید صورت بگیرد این است که جمهوري اسالمی ایران از تمام ظرفیت  
ر دولتی ایاالت متحده آمریکا استفاده کند. چون این اقدام  دیپلماتیک و حقوقی خود براي قانونی کردن این ترو

مذبوحانه دونالد ترامپ عمل بزرگ نظامی و عملیاتی نبوده است. چرا که سردار سلیمانی به عنوان یک فرد عادي با  
  کشور شده و در هیچ عملیات نظامی هم شرکت نکرده است. همچنین طبق پاسپورت ایرانی و ویزاي عراقی وارد این 

بیانیه پنتاگون رسما دونالد ترامپ مسئولیت صدور فرمان این ترور را پذیرفته؛ تروري که نقض حقوق و قوانین بین  
ن بین المللی  المللی است. بنابراین باید جمهوري اسالمی ایران شکایت خود را به سازمان ملل، شوراي امنیت، دیوا

به این مسئله مربوط است، ارجاع دهد تا بتواند این شکایت را از  دادگستري و هر مجمع، نهاد و ارگان بین المللی که 
ها به موازات تحقق انتقام سخت است. یعنی جمهوري اسالمی باید در هر دو  نظر قانونی پیگیري کند. البته این تالش 

 . شود حوزه فعال
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ناجوانمردانه ترور یک از ترامپ اهداف  

 !کنیم دنبال ایران سازيعراقی پروژه تربزرگ قاب  در را سلیمانی سردار شهادت 

 

 دکتر محمدهادي احمدي، کارشناس مسائل خاورمیانه نویسنده: 

  اعالم دفعات به ، ایران علیه امریکا حداکثري فشار سیاست اعالم زمان  از ، ظریف دکتر ، ایران خارجه  امور محترم وزیر
.  کنند  پیاده نیز ایران درباره را کشور این به بوش  حمله زمان  در عراق پروژه که است آن B گروه مقصد  که کردند 

  این برد پیش  براي امریکا از را حقوقی و  سیاسی هايبهانه حال  به تا ایران  نظامی  قاطعیت و  دیپلماتیک  هوشمندي
  .است نشده متوقف  گاه  هیچ ایران سازيعراقی  پروژه  اما. است کرده  خنثی  طرح

  فارس  خلیج منطقه  در  امریکا حضور  سابقه. کند   روشن  را مسئله  این  از  اديابع تواند می  عراق پروژه  بر  مختصر  مروري 
  منطقه  در  امریکا حضور  دالیل ترینمهم  از  یکی  اساساً. کرد جستجو  میالدي  90 و  80 هايدهه  در  باید  ویژه  به  را

  براي  امریکا  اتژیک استر دلیل  ترینمهم  شاید  امر  این. است بوده اسرائیل امنیت  تأمین  1980ـ90 دهه از  خاورمیانه 
  حال  در استراتژیک هايپایه این دوي هر. است نفت سیاسی اقتصاد دیگر دلیل. باشد  خاورمیانه ژئوپلتیک در دخالت
 .است یافته  اهمیت و  شده  فعال پیش از  بیش امریکا براي حاضر

  هاي تحریم   اعمال  المللی  بین  اجماع  یک  تحت  رژیم  این،  صدام  چنگال  از  کویت   آزادسازي  و   فارس   خلیج   جنگ  از  بعد 
 بعد.  انجامید   کشور   این   نظامی  لجستیک   و  اجتماعی  توان   کامل  رفتن  تحلیل   به   نهایت  در  که   گرفت   قرار   مدت  طوالنی

  استراتژیک  هدف دو  تحقق دنبال  به جهانی و داخلی عمومی افکار فریب با امریکا واهی هايسازيبهانه  با  نیز آن  از
  امریکا  سیاسی ـ  نظامی باتالق به  عراق و  بود دنبالش  به  امریکا که شد  آنی  از غیر  تیجه ن  گرچه . برآمد  منطقه در  خود

  مبنی   جهانی  سطح   در  خود   استراتژیک  آبروي  حفظ   و   یکسو  از   خود  نیروهاي   جان   حفظ   براي  بود   مجبور  که   شد   تبدیل
  وار عجله  را  کشور  این اساسی ی قانون، دیگر سوي  از  »عراق مردم براي دموکراسی ارمغان« و » تروریسم بر  پیروزي « بر
  و   تصویب به سنت اهل یعنی کشور این اجتماعی ـ سیاسی اصلی هايجریان  از یکی حذف با و فراوان هاينقص  با و

  قانون  ساختار در »سیاسی گراییفرقه «  تفکر  سازي نهادینه در باید  را عراق اساسی قانون مشکل اساس . برساند  اجرا
  داخلی   سطح  در  قدرت  غیرمنطقی  و  نامتوازن  قدرت  توزیع  در  امروز  به  تا  آن  پیامدهاي  که  دکر  دنبال  کشور  این  اساسی

  انسجام  عدم و هاحکومت  ناکارآمدي این. است شده نمایان آن از برآمده هايحکومت  تمامی ناکارآمدي  آن  تبع به  و
  عراق در  خارجی  هايرت قد  دخالت درهاي  همیشه  تا  شده موجب  عراقی  مدرن  ملی  هویت یک  حول  الزم اجتماعی

  .است آسیب  همین بر ناظر نیز  باره  این در ) اهللا حفظه (سیستانی اهللا آیت  مکرر  هايتوصیه . بماند  باقی  گشوده 



 
 ترور سردار سلیمانی  ٥٤

  شدن  نزدیک از  مرتب که  است سالی دو  از بیش  اسرائیل. است شده دنبال  نیز  ایران  درباره عراق  پروژه همان حال
  در  مقاومت محور مواضع  علیه را بیگاهی و گاه حمالت بهانه همین به یشههم و دهد می هشدار مرزهایش به ایران

  خبر  که (  ایرانی   هايپایگاه  به   سوریه  به   اسرائیل   پیش  چندي   شدهحساب  و   دقیق  حمله .  است  داده   انجام   عراق  و   سوریه
  الشعبی  الحشد   س حسا  نقاط   به  امریکا   پیش   روز   چند   حمالت  با )  شد   منتشر   آن   دل   از   زاده حاجی   سردار   شهادت  دروغ 

 .کرد تحلیل   هم کنار در باید  را)  است بوده لبنان  با ایران  ارتباطی راهشاه  که (

  و  سلمان بن، نتانیاهو بنیامین، بولتون) B مربع که شودنمی دلیل این اما؛ است نداشته جنگ قصد  حال به تا ترامپ
. بردارند  دست  ایران  با  جنگ  در  امریکا اي پ گشودن  براي  خود  تالش  از ، B مثلث به  شدن تبدیل  با حتی ) زاید  بن

  رسمی   اعالم  با   اقتصادي  هايتحریم .  است  بوده  دیپلماتیک  و   اقتصادي   هايجنبه   داراي   امریکا  حداکثري  فشار  سیاست
  در پروژه این اما. است شده انجام مقاومت محور  از  ایران لجستیک و پشتیبانی قدرت کردن محدود منظور  به امریکا
  عدم ،  حال  به  تا B گروه  طرح  پیشبرد  اصلی  موانع   از  یکی.  است  نیاورده   دست  به  موفقیتی  حال  به  تا  تیک دیپلما  صحنه
  کشته  را  اصلی  قرمز  خط  که  ترامپ ولی. است بوده  دیگر جنگ یک  شروع  براي  امریکا  جمهوري  رئیس  شدید  تمایل
  واکنش   عراق  در  امریکایی  پیمانکار  یک   شدن  کشته  به  نسبت  تا  شد   مجبور،  بود   کرده   اعالم  امریکایی  شهروندان  شدن
  .بیندازد ایران  گردن به  را  آن  بهانه و  دهد  نشان

  وضعیت شاید  و یکسو  از جهانی صحنه  در  خود دیپلماتیک برنامه  پیشبرد  در  B گروه شکست  که داشت  توجه  باید 
  گذاري تله   دنبال  به  یشانا  تا  شد   موجب  استیضاح   خاطر  به   کشور  این  داخلی   صحنه   در  امریکا  جمهوريرئیس   نامطمئن

  در  الشعبی  حشد  استراتژیک  نقاط  به  حمله . آورند  روي  دیگر جنگ  یک  به  امریکا ورود  براي  سازيبهانه  و  ایران  براي
  بسا   چه.  است  رهگیري  قابل  زمره   همین  در   عراق   در  کشور  این  سفارت   و  امریکا  اقدام   علیه  مردمی   هايواکنش   و  عراق
  و  برآید  وضعیت کنترل و بررسی درصدد خود میدانی حضور با مقاومت محور کلیدي عنصر که کردند می  بینیپیش

  و  شمالی کره  و ایران درباره  ترامپ خارجی سیاست شکست دیگر سوي  از. شمردند  غنیمت را  فرصت دلیل  همین به
  فکر  این  به  را  وي ، عراق آینده سال انتخابات آستانه در  امریکا داخل  در  او  استیضاح  اجتماعی  فضاي  شدن  پررنگ
  جنگ  یک   سوي   به   را  امریکا  امروز   پوپولیست   جامعه   فکري   جریان،  داخلی  عمومی   افکار   فرافکنی  براي   که   باشد   انداخته
  محاق  به را  استیضاح  فضاي  که  جایی  تا کنند  متحد  مسئله این سر  بر را همگان  و داده سوق  دیگر ناپذیراجتناب

.)  است  برانگیزتأمل   بسیار  دهد می   نشان  را   امریکا  پرچم  که   ترور   این  انجام   از   بعد   امریکا   جمهوررئیس   توئیت . ( بفرستند 
  اندازي راه به سر بر بعدي دوره در  مجدد  انتخاب براي  جمهوررئیس  شخص منافع با B گروه منافع که اینجاست در

  به   گیريانتقام   در   ایرانی  یهیجان  اقدام،  باشد   کار  دستور  در  سناریو   این  چه  چنان.  خوردمی  گره  یکدیگر  با  دیگر  جنگی
  .است دشمن شده طراحی  زمین در  بازي مقاومت محور سردار  شهادت از حق

  را  آن  زوایاي تمامی ، بازي زمین طراحی  به  دور  از  نگاهی با  گذارانسیاست اول  وهله  در که  شودمی  توصیه بنابراین
  باید   امر  این ،  گیريانتقام   ضرورت  بر  ایران   مقامات  میرس   اعالم  به   توجه   با  بعدي  قدم  در .  دهند   قرار  دقیق   ارزیابی  مورد 
  بر  تأکید  تواند می  هازمینه  این از یکی. باشد  همراه دیپلماتیک ـ حقوقی هايسازيزمینه  با و شده حساب کامالً
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  بتوان  بعد  مرحله  در  تا  باشد  کشور  این  در  سلیمانی شهید  سردار  مستشاري  حضور  به  نسبت عراق پذیريمسئولیت 
  اول :  است  ضروري   جهت  دو   از  گیريانتقام   سیاست  اجراي  بر   تأکید   چنینهم .  کرد  دنبال  امنیت  شوراي  در   را  آن  رمسی
  نظامی  موضع   تقویت به  سکوت این که چرا. بماند  ساکت امریکا خطرناك ماجراجویی  به  نسبت تواند نمی  ایران که  آن
  به  سطح این در اعالمی هايسیاست اجراي عدم که آن دوم. شد  خواهد  منجر منطقه در  B تیم و امریکا سیاسی و

 . شد  خواهد  منجر  جهانی صحنه  در  ایران  دیپلماتیک  ـ نظامی قاطعیت ضعف
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 رانیا به متحده  االتیجنگ ا   نبا اعال 2020آغاز سال 

 تهران بود  هیواشنگتن عل زی آم کیاقدام تحر نی تر ياتفاق بغداد، جد

 

 نویسنده: په په اسکوبار 

ی، فرمانده نیروهاي قدس سپاه پاسداران ایران،  مانیقاسم سلسردار ترور هدفمند  ي چراغ سبز براند که فرقی نمی ک
و ابومهدي مهندس، جانشین فرمنده نیروهاي بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی) را چه کسی داده است. این ترور  

 .یرقانونیغبی محابا و جانبه،  ک یک اعالن جنگ است؛ اقدامی ی

این احتمال هم  دستور را صادر کرده باشد.  نیاي ایاالت متحده، جمهور سیئرشخص دونالد ترامپ، ممکن است 
وجود دارد که الیه هاي زیري سیاسی و کشوري در آمریکا به او دستور داده باشند که چنین دستوري صادر کند.  

متحده   االتیه ارا ب  یمانیر قاسم سلمختصات ترو  لیاسرائگفته اند: « ایآس  یجنوب غرببرخی از منابع اطالعاتی در 
نشود.» براي ترامپ و الیه هاي زیرین سیاست در ایاالت ترور    ه چرا که می خواسته خودش متحمل پیامدهاي اینداد

آنها را متحد  همه  که    کیتیژئوپلعقده ها و حساسیت هاي  معدود  متحده درگیر شدن در جنگ اهمیتی ندارد. یکی از  
  و تقریبا هم  متحده االتیا هیعل یاصل د یاز پنج تهد  یکایران را یپنتاگون  ؛است رانیبا اایان مواجهه بی پکند،  یم

 می داند.  نیو چ ه یروس با سطح 

نمی توان در فهرست طوالنی از تحریم ها گرفته تا خشونت ها، هیچ اقدام تحریک آمیز وحشتناك تري از ترور سردار  
شد. عراق اکنون به میدان جنگ ارجح براي جنگ نیابتی علیه ایران تبدیل  یران متصور سلیمانی در بغداد را علیه ا

 شده و این جنگ خیلی سریع می تواند شدت بگیرد و به عواقبی فاجعه بار بینجامد.

اد  مقامات سابق دفاع و موس از چندي پیش به نقل از    لیاسرائ  ي رسانه هااما این اتفاق چندان غیرقابل پیش بینی نبود.  
هم بود. این نگرانی در روسیه و در ایران هم وجود داشت. پنتاگون جنگی خبر می دادند. تهدیدهاي آشکار از چنین 

و تقریبا ساعاتی پیش از حمله مورد بحث و  پنجشنبه ساعات پایانی واشنگتن تا تشدید تنش هاي ناگزیر از سوي 
در پی ماجراي  هستند. ترامپ    ین ی ب  شیقابل پقدر  دادند که چ  گفت و گو بود. بار دیگر، دست اندرکاران این ترور نشان 

  د یتهد «یک  مانند  ه  ي نمی تواند ز یچ  چ یه  و صادر شده    فرخواستی ک  اهو ینتانعلیه  است.  در تنگنا قرار گرفته    ضاحیاست
  ي رها یمتغ  نیاز اایران، نیز  معظم  ي، رهبر  اهللا خامنه ا  تیآکمک کند.    یداخل  يروهاینی» به او در متحد کردن  خارج

در انتظار  سهمگین  یی انتقام جودارد که درباره ضربات متقابل هشدار داده است: «تعجب ن ي آگاه است. جا دهیچیپ
» این انتقام جویی احتماال به شدت  دستان خود دارند.بر شهدا را  ریخون او و خون سا شبیاست که د یتکارانیجنا

 خواهد بود. دردناك 
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 تالفی از طریق تحمیل درد تدریجی 

متحده به شدت از تبدیل شدن حشد  التیا
الشعبی، یک سازمان ریشه دار، به یک حزب اهللا  

  ت یآجدید و به قدرتمندي حزب اهللا، می ترسد.  
روحانی برجسته و مقام  ، یستانیس  ی اهللا العظم

مورد احترام  در عراق که مند مذهبی قدرت
  کند.  ی م یبانیکامال از آنها پشتیان است، جهان

فت که ایاالت متحده با  بدین ترتیب، باید گ 
هدف گرفتن مهندس، آیت اهللا سیستانی را نیز  
هدف گرفته است. به عالوه، این واقعیت هم  

از این رو،  کند.  یعراق، عمل م  ر ینخست وزقابل توجه است که حشد الشعبی تحت رهنمودهاي عادل عبدالمهدي، 
 توانستند مرتکب شوند.می  که فقط آماتورها است   کیاشتباه بزرگ استراتژاین ترور یک 

سردار قاسم سلیمانی به عنوان یم استراتژیست نظامی بارها و بارها کل دست هاي پنهان تاثیرگذار بر سیاست ایاالت 
بود که داعش   یمانیسل ن یامتحده را تحقیر کرده است و می توانست همه آنها را باهم در یک حرکت شکست دهد. 

براي نیروهاي جوان   یمانیسلیکسان کردند. خاك  بمباران و باها که رقه را  ییکاینه آمر و ست داد را در عراق شک
  ی، جهاد اسالم   ه یمبارزان مقاومت در عراق و سور  يهمه شاخه ها  من،یها در    ی هواداران جوان حزب اهللا، حوثحامی  

به شمار    اسطوره یک    و ن  ابرقهرما  ک ی  ن یالت  يکایو آمر  ایآس   قا، یدر آفر  ی جنوب  یجهان  يو سراسر جبهه ها  نیدر فلسط
 می رود. 

کشور  بخواهد این   نکه یمگر انگه دارد  در عراق را  خود  يروهاینبتواند متحده  االتیاتقریبا هیچ راهی وجود ندارد که 
  ی ستیالیامپر  ی ظامن  يروین  مقام سیاسی یا  چیه » هم دیگر معنایی ندارد؛  تیامن«د.  کناشغال  هاي بیشتر    يز یبا خونررا  

 تی فی کتنها  . ستیمن نیا ،فارس  ج یو خل ن یالنهر ن یتا منطقه بگرفته شام سرزمین از  ي جهان کجا چ یاکنون در ه
  ی در جنوب غربآسیاي تابوت فصل احتماال آخرین میخ بر  ک یبزرگ استراتژو اشتباه  جنگ  ناعال  نیاقابل بازیابی از 

را در این زمینه به   استعاره  ن، مناسب ترینجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایرامحمد . استمتحده  االت یا ي امپراتور
آسیاي  با  هم مجبور به خداحافظی    ي ادامه خواهد داد. امپراتورهمچنان به قد کشیدن    درخت مقاومتکار برده است: «

رعایت خواهد کرد؛ اما شکی  در واکنش نشان دادن جانب احتیاط را کوتاه مدت  درتهران  می شود.»  یجنوب غرب
و دهه جدید اینچنین آغاز می شود؛ یک مرگ تدریجی    2020ضربه دردآور در راه خواهند بود. سال  نیست که هزاران  

 دردآور بدون ضربه اي مهلک.

  منبع: آسیا تایمز 
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 ایران باید از این پس به دنبال پایان دادن به حیات سیاسی ترامپ باشد 

 گرفتن قواعد برجامی با ترور سردار سلیمانی تحت الشعاع قرار 

 

بحبوحه تحوالت بعد از ترور سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط    در
ایاالت متحده آمریکا، جمهوري اسالمی ایران گام پنجم و نهایی خود در پروسه کاهش تعهدات برجامی را عملیاتی  

تعداد سانتریفیوژها عنوان کرده است که برنامه فعالیت این گام تهران ضمن رفع رفع محدودیت در افزایش  کرد. ذیل  
هاي هسته اي جمهوري اسالمی ایران دیگر با هیچ محدودیت در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی سازي، درصد 

ع تبعات ترور فرمانده نیروي قدس سپاه  غنی سازي، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست. اما به واق 

احد  با دیپلماسی ایرانی محور گفت وگوي  سوال،   این  به   پاسخ  داشت؟  خواهد   برجامی   پرونده  بر  تاثیري  چه    پاسداران

خواهد   المللرضائیان قیه باشی، پژوهشگر پسادکتراي آینده پژوهی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل بین

 :نید بود که در ادامه می خوا

 

تحده آمریکا در ترور سردار سلیمانی، فرمانده نیروي قدس سپاه  در بحبوحه تحوالت بعد از اقدام ایاالت م

پاسداران انقالب اسالمی، تهران گام پنجم و نهایی خود را درخصوص کاهش تعهدات برجامی اعالم کرد. 

 مناسبات  بر سلیمانی سردار شهادت تبعات و تأثیر شما نگاه  از گام این  ابعاد به پرداختن  پیش از 

 چیست؟  برجامی دیپلماتیک

در پاسخ به این سوال مهم باید گفت که ترور سردار سلیمانی زمین بازي سیاسی و قواعد دیپلماتیک برجام را تغییر  
و فرامنطقه    داد. چراکه واقعیت این است، نه جمهوري اسالمی ایران، نه ایاالت متحده آمریکا و نه هیچ بازیگر منطقه اي

اشراف و آگاهی نداشتند. در مقوله سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی عموما و   اي به ابعاد و عمق ترور سردار سلیمانی
همواره تبعات استفاده از شگفتی سازها براي بازیگران و کنشگران آن قابل پیش بینی است، اما هیچ بازیگري، به  

  .وقوع آنلیمانی در میدان واقعیات درك درستی نداشت تا زمان  خصوص دونالد ترامپ از شگفتی ترور سردار س 

در این راستا دونالد ترامپ و دیگر بازیگران کاخ سفید این برآورد را داشتند که به واسطه اعتراضات آبان ماه در داخل  
حمالت متعدد  کشور و همچنین شکل گیري اعتراضات مردمی در عراق نسبت به ناکارآمدي دولت بغداد و در کنار آن  

، اکنون جمهوري اسالمی ایران و عراق در یک موضع ضعف قرار دارند و  به کنسولگري هاي ایران در کربال و نجف
بهترین فرصت براي ترور عناصر کلیدي است که نقش راهبردي در پیشبرد برنامه ها و طرح هاي جمهوري اسالمی  

تحده آمریکا دست دونالد ترامپ این برآورد را هم داشت اگر ایاالت م  ایران در منطقه خاورمیانه دارند. البته در کنار آن 
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به اقدامی مانند ترور سردار سلیمانی بزند با استقبال مردم ایران و عراق مواجه خواهد شد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد،  
یتی براي کل منطقه خاورمیانه  بلکه ترور سردار سلیمانی آثار و تبعات گسترده اي در حوزه سیاسی، دیپلماتیک و امن

اي که تبعات آن میدان بازي و قواعد دیپلماتیک برجام را هم تحت الشعاع قرار داده است.  ونه ایجاد کرده است. به گ
در عالم سیاست بسیار کم رنگ است، اما یقینا روي دادن آن تحوالت بسیار شگرفی   "شگفتی سازها"اگرچه وقوع 

می ایران در سایه تبعات ترور  معتقدم که گام پنجم کاهش تعهدات برجامی جمهوري اسالایجاد خواهد کرد. لذا من 
 .سردار سلیمانی و به تبع آن تغییر قواعد و زمین بازي برجام روي داده است

پیرو نکته شما مبنی بر تاثیر ترور سردار سلیمانی در تغییر قواعد و زمین بازي برجام، جمهوري اسالمی 

فزایش تعداد سانتریفیوژها عنوان  نجم کاهش تعهدات برجامی رسماً با رفع محدودیت در اایران در گام پ

کرده است که برنامه فعالیت هاي هسته اي جمهوري اسالمی ایران دیگر با هیچ محدودیت در حوزه 

عملیاتی شامل ظرفیت غنی سازي، درصد غنی سازي، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه  

برجامی که گام نهایی نیز به شمار می حال سوال مهم اینجاست که آیا این گام کاهش تعهدات نیست. 

رود، همان تغییر زمین بازي و قواعد برجامی ناشی از ترور سردار سلیمانی از جانب جمهوري اسالمی ایران 

ن گام پنجم در محسوب می شود و یا این که تهران قبل از ترور سردار سلیمانی این مسئله را به عنوا

  دستور کار داشته است؟

نکته بسیار مهم وجود دارد که باید به آن اشاره کرد. اولین نکته اول این است که به نظر من حتی اگر  در اینجا سه 
سردار سلیمانی ترور نمی شد، جمهوري اسالمی ایران همین گام و نظایر این اقدامات را انجام می داد. اما نکته مهمتر  

یپلماتیک برجامی به واسطه ترور سردار سلیمانی اکنون  ر این واقعیت است که با تغییر زمین بازي و قواعد دناظر ب
 رسما  و  داد در یک گام خالصه کردهگام بعدي انجام می   4یا    3جمهوري اسالمی ایران تمام این اقدامات را که باید در  

  یچ ه با  دیگر  ایران  اي هسته  آمیز  صلح  هاي  فعالیت  برنامه  که  است  کرده  عنوان  است، نهایی گام که  پنچم  گام  در 
تواند گام نهایی در  کاهش تعهدات برجامی دیگر نمی  در پنجم گام  که  معتقدم  من لذا. بود  نخواهد  مواجه  محدودیتی

اي  کاهش تعهدات برجامی نام بگیرد چون دیگر جمهوري اسالمی ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال تعهدات هسته 
اي نیاز هاي هسته ار و به هر میزان و با هر شدتی که فعالیت ود ذیل برجام ندارد و جمهوري اسالمی ایران به هر مقد خ

 .داشته باشد، آن را عملیاتی می کند 

پیرو این دو نکته باید در قالب نکته سوم به این مسئله اشاره کرد که اگر چه جمهوري اسالمی ایران در گام هاي  
سید که اکنون در چارچوب گام پنجم اعالم کرده، اما  داد و نهایتاً به اینجا می رنظیر همین اقدامات را انجام می بعدي  

  ترور   پی  در  ترامپ  دونالد   اقدام  برابر  در  گویی  پاسخ  خواهان  و چون اکنون افکار عمومی داخلی به شدت رادیکال شده
  د، کن  خالصه   نهایی   گام   یک   در  را  خود  اقدامات  تمام   که  داده  قرار   دولت   اختیار  در   را  فرصت  این  است،   سلیمانی  سردار

عمومی منطقه و جهان نیز در پی ترور فرمانده نیروي   افکار حتی  داخلی،  عمومی  افکار  بر عالوه  اکنون  که   خصوص به
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نتوانستند در  قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی دستخوش تحوالتی شده است و به همین واسطه اروپایی ها نیز 
 .جامی است، واکنش چندان جدي از خود نشان دهند برابر گام پنجم که گام نهایی ایران در کاهش تعهدات بر

اما بعد از اعالم گام پنجم و نهایی ایران در کاهش تعهدات برجامی سه کشور اروپایی حاضر در برجام یعنی 

خواندن ایران و عراق به کاهش تنش، از تهران آلمان، فرانسه و انگلستان در یک بیانیه مشترك ضمن فرا

این گام ها تجدید نظر کند و در آن سو نیز پیرو توئیت خبرگزاري رسمی خواسته اند که در خصوص 

فرانسه وزراي امور خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه، نشستی اضطراري براي مذاکره درباره ایران تشکیل  

که ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه نیز طی مواضعی راجع خواهند داد. اینها عالوه بر آن است 

کاهش تعهدات برجامی ایران عنوان کرده است که اروپا و به خصوص سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه  به

  که  "ماشه مکانیسم"و انگلستان به عنوان اعضاي حاضر در برجام طی روزهاي آتی روند فعال سازي 

 این  قبال در روپاا جدي واکنش مسائل  این آیا. کرد خواهد بررسی را  شود منتهی برجام انپای به تواندمی

 رود؟  نمی شما به گام

در پاسخ به سوال شما باید عنوان کنم که اوال برگزاري  
نشست جمعه آتی وزراي امور خارجه اتحادبه اروپا امري  
عادي است و تنها به گام نهایی ایران در کاهش تعهدات  
برجامی محدود نمی شود، بلکه برگزاري این نشست بیشتر  

  روپا از تبعات ترور سردار سلیمانی انجام به واسطه نگرانی ا
اي رقم  شده است. از طرف دیگر شرایط کنونی به گونه 
ها توان  خورده است که با ترور سردار سلیمانی، اروپایی 

واکنش مناسب و هم وزن با گام نهایی ایران در کاهش  
برجامی ندارند. البته من معتقدم که اکنون سه کشور  

ناشی از ترور سردار سلیمانی هستند تا با تثبیت و انگلستان به دنبال فروکش کردن تبعات  اروپایی آلمان، فرانسه
وضعیت و همچنین انجام مذاکرات الزم، گفت وگو و ارزیابی در خصوص تبعات اتخاذ هرگونه تصمیم و اقدامی در  

کنند که  ها به زعم خود فکر می یینهایت واکنش خود را در قبال این گام نشان دهند. اما نکته مهم اینجاست که اروپا
توانند شاهد فروکش کردن تبعات منفی ناشی از ترور سردار سلیمانی در حوزه  روز آینده می  10هفته تا طی یک 

مدت و راهبردي  سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی در سطح منطقه و جهان باشند، غافل از اینکه ابعاد گسترده، طوالنی 
توانند  در کوتاه مدت که حتی در میان مدت هم نمی اي است که اساساً نه تنها رامپ به گونه این ترور دولتی دونالد ت

اقدام و واکنش چندان جدي از خود نشان دهند. البته من در طول مصاحبه هاي گذشته با دیپلماسی ایرانی به صورت  
رده ام. اما باز هم معتقدم که  مفصل در خصوص فعال کردن مکانیسم ماشه توسط اروپایی ها نکات خود را مطرح ک 

ضع وزیر امور خارجه فرانسه در قبال فعال کردن این مکانیسم صرفاً یک واکنش آنی به تحوالت رادیکالی  اکنون موا
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است که در چند روز اخیر صورت گرفته است. چون اروپا اکنون سعی می کند ضمن اینکه واکنش خود را در قبال  
 .شی که شرایط را بدتر کند، پرهیز کند از آن سو از اتخاذ هرگونه اقدام و واکن  گام نهایی ایران داشته باشد،

 کاهش  هاي گام ذیل ایران،  توقف را سناریو ترین مطلوب ایرانی شما در مصاحبه پیشین با دیپلماسی 

 ز ا اروپا با دیپلماتیک روابط پیگیري  لزوم بر آن کنار در و کردید عنوان مقطع همین  در برجامی تعهدات

راف بر اینکه گام هاي پنجم و بعدي ایران در اش  با  ایران  اسالمی  جمهوري  آیا.  داشتید  تاکید  دیگري  کانال

تواند به تدریج گسل مناسبات بین ایران و اروپا را بیشتر و بیشتر کند و با کاهش تعهدات برجامی می

یکال ناشی از ترور سردار برداشتن هر گام، مرگ برجام نزدیک تر شود، سعی کرده است از فضاي راد

استفاده کرده و تمام گام ها در یک گام نهایی تجمیع کند تا از پررنگ تر شدن اختالفات با سلیمانی 

هاي خود با آژانس ها جلوگیري کند، ضمن این که از آن سو تهران با حفظ و تداوم همکاري اروپایی 

سفید را ادامه ان پی تی و پروتکل الحاقی وضعیت    المللی انرژي اتمی، ادامه بازرسی ها، عدم خروج ازبین 

 داده و یا حداقل از شکل گیري وضعیت قرمز جلوگیري کرده است؟ 

من باز هم نکات قبلی خود را در مصاحبه با دیپلماسی ایرانی تکرار می کنم مطلوب ترین سناریو در شرایط کنونی  
ن مقطع متوقف  بال کاهش تعهدات برجامی را در همیبراي جمهوري اسالمی ایران آن است که گام هاي خود در ق

ها پیدا کند. کند که خوشبختانه تهران این کار را انجام داد و به موازات آن سعی کند کانال دیگري براي کاهش تنش 
  البته باز تاکید دارم که چون در فضاي ناشی از ترور سردار سلیمانی اکنون وضعیت و شرایط بازي برجامی تغییر پیدا 

دي داشته باشد و این مسئله نقشه ایران را توام با موفقیت کرد. اما در آن سو این  کرده است، اروپا نتوانست واکنش ج
اصل مهم کماکان ثابت است که جمهوري اسالمی ایران حتی به تابوت برجام نیاز دارد. چون حتی همین الشه برجام  

پس باید ایران از فضاي رادیکال  نافعی را براي ایران داشته باشد.  تواند مهاي سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی می در بحث 
ناشی از اقدام ایاالت متحده آمریکا در پی ترور سردار سلیمانی نهایت استفاده را ببرد و به جاي اینکه در چند گام  

دات هسته اي ایران  تدریجی، فرصتی به اروپا و ایاالت متحده آمریکا در انجام واکنش تند در قبال برنامه کاهش تعه
هاي خود را پیاده کند. البته این را هم باید گفت، واقعیت این است که  نهایی و یک ضربه، برنامه  بدهد با یک گام

اکنون برجام در کما است. پس اصالً عقالنی نیست که در این شرایط جراحی از سوي ایران روي برجام با گام بعدي  
م را در همین کما نگه دارد و رویکرد  است که جمهوري اسالمی ایران برجا صورت گیرد، بلکه بهترین شرایط آن 

 .جمهوري اسالمی ایران از گام پنجم به بعد باید مراقبت از این بیمار کمایی باشد 

ولی در میان گفته ها و تحلیل حضرتعالی یک اما و اگر جدي وجود دارد. اگرچه شما بر لزوم توقف برنامه 

رسد که جمهوري اسالمی با اي در همین مقطع اشاره کردید و به نظر می تههاي کاهش تعهدات هس

اما شما به موازات این   عملیاتی کردن گام نهایی این اقدام و این سناریوي مد نظر شما را پیاده کرده است، 

 بین مناسبات و روابط تداوم مسئله معتقدید که باید کانال سیاسی و دیپلماتیک دیگري براي حفظ و 
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قواعد بازي برجامی ناشی از ترور سردار  و زمین تغییر بر شما که این ضمن. شود ایجاد اروپا و ایران

ا رادیکال شدن فضاي اجتماعی و سیاسی داخلی سلیمانی اشاره کردید. اما سوال اینجا است که اکنون ب

ین شرایط اساساً دولت و ، آیا در ا"انتقام سخت"و تاکید بر تحقق مطالبه افکار عمومی داخلی حول محور  

دستگاه دیپلماسی جمهوري اسالمی ایران می تواند به دنبال ایجاد کانال دیگري براي تداوم مذاکره با 

ه در یک همسویی ضمنی و گاه صریح از اقدام دونالد ترامپ در ترور سردار اروپا باشد، آن هم اروپایی ک

  سلیمانی حمایت کرده است؟

اردیبهشت سال گذشته با خروج از   18م است. ببینید واقعیت این است که دونالد ترامپ در این سوال شما بسیار مه
سایل مانند توان موشکی، نفوذ منطقه و نظایر  اي را از حالت عادي خارج کرد و توانست برخی مبرجام، پرونده هسته 

سلیمانی ایجاده شده است. لذا جمهوري  آن را به این مسئله گره بزند. اکنون همین وضعیت براي ایران با ترور سردار  
هاي سیاسی و دیپلماتیک خود را از حیطه و چارچوب برجام خارج کند  اسالمی ایران باید سطح، محور و کانون تالش 

ا به مسائل مهم دیگري گره بزند تا بتواند امتیازات مدنظرش را به دست آورد. یعنی اکنون مسئله خروج ایاالت  و آن ر
تواند ذیل گفت وگوها و مذاکرات دیپلماتیک پیگیري شود. در این صورت دیگر افکار  از منطقه می  متحده آمریکا

براین از این پس به جاي پرداختن به مسئله برجام و  عمومی رادیکال داخلی مخالفتی با مذاکرات نخواهد داشت. بنا
در به خطر انداختن امنیت منطقه، نحوه   اي باید مسئله اقدامات ایاالت متحده آمریکابرنامه کاهش تعهدات هسته 

مقابله با آن سیاست هاي دونالد ترامپ، پایان دادن به حیات سیاسی وي در مقام رئیس جمهوري امریکا (اگر چه وي  
ها رسمی عنوان  ختی از سیاست و دیپلماسی ندارد) و نظایر آن پیگیري شود. یعنی از این پس ما باید به اروپایی شنا

ر در قبال برجام با شما مذاکره نمی کنیم، بلکه مسئله ما نحوه همکاري در قبال پایان دادن به حیات  کنیم ما دیگ 
ا در منطقه غرب آسیا است. در کنار آن باید این مسئله به  دولت دونالد ترامپ و حضور و نفوذ ایاالت متحده آمریک

ي نداریم و گام نهایی را خود را برداشته ایم تا زمانی  ها گوشزد شود که ما دیگر در قبال برجام هیچ گونه تعهد اروپایی
کما رفته  که شما به تعهدات خود عمل کنید. ضمن اینکه تهران باید صراحتا بگوید که در شرایط کنون برجام در 

ها تالش براي افزایش  است و دیگر منطقی نیست روي بیمار کمایی جراحی صورت گیرد، مگر اینکه از سوي اروپایی
 .هوشیاري برجام با عمل به تعهداتشان انجام شودسطح 

به پایان حیات سیاسی دونالد ترامپ در مقام رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا اشاره کردید. آیا در 

 واقعی تحقق چنین امري در توان و ظرفیت ایران قرار دارد؟ شرایط  

سترده و منفی که براي دونالد ترامپ در پی  اکنون بحث من خود شخصیت دونالد ترامپ است. با توجه به تبعات گ
صدور فرمان ترور سردار سلیمانی، هم در داخل امریکا، هم در سطح منطقه و هم در سطح بین الملل به وجود آمده،  

تري که من  افزایش داده است. نکته مهم  2020جمهور آمریکا در آستانه انتخابات سال رایط را براي فشار به رئیس ش 
اشاره کنم این است که اساساً شخصیت دونالد ترامپ، یک شخصیت غیر نرمال از نظر روانی است. اگر چه   باید به آن
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تحلیلگران سیاسی به غلط این باور را داشتند که وي بازیگر تئوري  در طول سه سال گذشته بسیاري از کارشناسان و  
عالم سیاست ندارد تا بتواند تئوري مرد دیوانه را، آن   گونه شناختی ازاست، اما یقیناً دونالد ترامپ هیچ  "مرد دیوانه"

هیچ گونه کنترلی روي   هم با اقتضائات خاص و پیچیده اش پیاده کند. بلکه من معتقدم ترامپ به واقع دیوانه است و
ر مرگ  رفتار و روان خود ندارد. بنابراین در شرایطی که جمهوري اسالمی ایران با پیگیري مسئله انتقام سخت و انتظا

ها وارد کرده و از آن صورت جریان دموکرات و به خصوص مجلس  آور تحقق این انتقام، فشار جدي بر آمریکایی 
تیارات ریاست جمهوري در حوزه اقدامات نظامی است، بدیهی است که مجموعه  نمایندگان به دنبال محدود کردن اخ

و غیرنرمال است، دست به اقدامات خطرناك تري   شرایط باعث خواهد شد که دونالد ترامپی که یک فرد غیرعادي
جمهوري  بزند و با این تفاسیر حکم مرگ سیاسی خود را با دست خود امضاء کرده است. از این رو من معتقدم که 

تري بزند و به این اسالمی ایران نیز باید فشارهاي خود را افزایش دهد تا دونالد ترامپ دست به اقدامات خطرناك 
 خود را نابود کند. حتی اگر این اقدام، اقدامی به مراتب بدتر از ترور سردار سلیمانی باشد. خصوصا که  واسطه عمالً 

هاي  از حمله به مراکز فرهنگی و تاریخی ایران سخن گفته که با واکنش اخیراً با افزایش فشارها، دونالد ترامپ 
کا مواجه شده است و بسیاري این موضع را محکوم  اي در میان جریان هاي سیاسی داخلی ایاالت متحده آمریگسترده 

 .لل ندارددهد که وي هیچ شناختی از عالم سیاست، دیپلماسی، حقوق و روابط بین المکردند. این مسئله نشان می 

باز هم در تقابل با نکته شما به فضاي رادیکال سیاسی و اجتماعی داخلی رجوع می کنم. آیا در این شرایط 

لی که به دنبال یک بازي ساده و در قالب پیگیري انتقام سخت است، پذیراي این بازي افکار عمومی داخ

 قطعا زمان بر و تدریجی است؟ پیچیده از سوي جمهوري اسالمی خواهد بود، آن هم این پروسه که 

ر این  اکنون مقام معظم رهبري توان مدیریت و سمت سو دهی به افکار عمومی داخلی را دارد. نکته مهمتر ناظر ب 
واقعیت است که هیچ اقدامی، تاکید دارم هیچ اقدامی به جز برکناري دونالد ترامپ از مقام و مسندش و نیز خروج  

تواند هم وزن با ترور سردار سلیمانی باشد. چون باید انتقامی درست از خاورمیانه نمی  نیروهاي ایاالت متحده آمریکا
ا نباید در فضاي احساسی به دنبال این باشیم که یک پایگاه نظامی  و راهبردي از سوي ایران پیش گرفته شود. لذ 

  سردار  ترور تبعات راستاي در باید  ما. کنیم ترور را آن  نظامی فرماندهان از  نفر چند  یا و آمریکایی ها را بمباران 
  این  شود؛ روشن پترام  خصوص به و آمریکا براي اقدام این سنگین و  سوء آثار  که  آوریم وجود به را فضایی سلیمانی،

که دونالد ترامپ از سمت خود برکنار شود و نیروهاي آمریکایی از خاورمیانه خارج  این مگر شد، نخواهد  محقق مسئله
 .گویاي اقدامات ما در این چارچوب است  "انتقام سخت"شوند. کلمه 
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 امریکا  و  ایران روابط بر حاکم جنگی آرایش

 انجامید سلیمانی ارسرد  ترور خبط به که ترامپ دردسرهاي

 

 الملل  بین روابط پژوهشگر، والیتی عبدالرحمن نویسنده: دکتر

  ذیل   عثمانی  امپراطوري   فروپاشی  و   جهانی  اول   جنگ  پایان  بدنبال  که   فعلی   جغرافیاي   با  خاورمیانه   گیري   شکل   از  بعد 
  جدید   ترسیمی  منطقه  این  نیتام  نوعی  به  گرفت  شکل  فرانسه  و  بریتانیا  دولتهاي  نمایندگی  به  پیکو   –  سایکس  توافق

  کلی   شکل   در   غربی   دولتهاي  سیاستهاي  از   متاثر   مستقیم   کامال  بطور ،  سیاسی  معاهده   انعقاد  و   مقطع   آن   از   بعد   درست
  بین   سیاست  تغییر   به   منجر   که  آن   تبعات   و   عوارض   با  جهانی  دوم   جنگ   از  بعد .  شد   متزلزل  آن   امنیت   ضریب   و   شد   آن

  یافت  جریان سرد جنگ به  موسوم فضاي  در  آمریکا – شوروي قطبی  دو فرم  در  النیطو مدت به  آن  قواعد  و الملل
  الملل  بین  فضاي مجدد تغییر و برلین دیوار فروپاشی بدنبال و شد  المللی  بین  قطب دو بازي زمین خاورمیانه  منطقه

  که  گرفت قرار  غربی  ي ها دولت  هاي سیاست مطامع  بهانه رسمی  شکل به  خاورمیانه ، آمریکا متحده  ایاالت هژمونی  و
  در  جویانه  مداخله  اصطالح  به یا و  جویانه بهانه سیاستهاي این اوج . بود پیکو_سایکس توافق  همان  از  منبعث کامال

  در  جهانی بحران  کانون  بعد  به  مقطع  آن  از و  یافت رسمیت عراق  و  افغانستان  به  متحدانش و  آمریکا حمله  جریان
 .شد  افزوده  بحران فاجعه  عمق بر نیز  ز رو به  روز  و  شده متمرکز   خاورمیانه

  سردار  تروریستی  عملیات و  اخیر منحصر  اتفاق ، امنیت شکنندگی موضوع  به  اشاره  در و  کوتاه  مقدمه  این  از  فارغ 
  پیش که  کرد جدیدي  فاز وارد خاورمیانه  در را بحران  شرایط  بود  المللی بین قوانین  ناقض واضح بطور که  سلیمانی

  ستون  که  سلیمانی ژنرال ، ها  آمریکایی  اصطالح  به  یا  و  سلیمانی سردار . رسد  می  نظر  به  مبهم  و   سخت کمی   آن بینی
  لشکري   رنکینگ   در  و  شد   می  محسوب  ایران   مرزهاي  از   خارج  در   ایران  اسالمی   جمهوري  خارجی  سیاست  امنیت   نماد   و
  از خارج  و  انتظار  از  دور  ملیاتع  یک  طی  بود  نظام  رتبه  عالی مقامات  از  نیز  ایران  اسالمی  جمهوري  نظام  کشوري  و

  دولت   تنها  نه  که  رسید   شهادت  به  المهندس   ابومهدي  بویژه   همرزمانش  با  همراه   الملل  بین  نظام  عرفی  و  حقوقی  قواعد 
  به  که آمریکا  دولت  نامتعارف  اقدام  این . برد فرو  شوك در  نیز را خاورمیانه منطقه  بلکه ایران ملت و اسالمی  جمهوري

  ائتالف   و  خاورمیانه  آن  کلیات  در  و   آمریکا  و   ایران  دولت  روابط   فرایند   گرفت  صورت  ترامپ  دونالد   شخص  صریح  دستور
  فضاي  واضح  کامال  شکل  به آن به  معطوف  هاي  جریان  و  دیپلماسی تعلیق  ضمن  که کرد   جدیدي مرحله  وارد  را  غربی
  دامنه  و  وسیع  جنگ احتمال ضوع مو در  دخیل بازیگران از کنشی  و  خطا  هرگونه که ساخت حاکم  منطقه  بر را جنگ

 .زد  خواهد  رقم   را دار
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 آمریکا  متحده  ایاالت  و   ایران   اسالمی  جمهوري   دولتین   روابط   جریان   در   موجود   رادیکال  کنشهاي  و  مواضع  تمام   با  البته 
  هاي  روزنه کردن تنگ و حداکثري فشار استراتژي اعمال و، سفید  کاخ بر ترامپ دونالد  حاکمیت از بعد  بالخص

  محور   بر  دولت  دو   روابط   فضاي  همچنان   ولی،  الملل  بین  نظام  عرصه  در  کشورها  سایر  با  ایران   دولت  اقتصادي   مالتتعا
  قرار  خود  هاي  برنامه  اولویت  در  را  قهرآمیز  برخورد و  نظامی گزینه  طرفین از  کدام هیچ و  شد  می  دنبال  دیپلماسی

  دو  هر هاي سیاست بطوریکه بود  نمایان دولت دو هر ماتمقا و  رهبران مواضع در وضوح به امر این که بودند  نداده
.  بود دیپلماسی و مذاکره و وگو  گفت به منتج و معطوف بیشتر سخت و تحکم ظاهري شکل حتی وجود با دولت

  آن  احقاق   احتمال   و   امکان   صبورانه   فرایند   یک   قالب   در   شاید   که   داشت  را   خود   منحصر   موانع   نیز   اتفاق   این   که   هرچند 
  به  و  زد برهم را دیپلماتیک  فرایند   به منتج معادالت  همه پیش روز   چند  بار تاسف  حادثه  و  اتفاق این که  تداش  وجود 

  جامعه  دلهره و نگرانی موجبات و داد قرار نظامی آرایش و فرم  در  ضربتی و بالفعل  کامال شکل به را فضا دفعه یک
 .برانگیخت را جهانی

 عبارت یک در تنها کرده مشغول خود به  را موضوع در درگیر جوامع صبالخ جهانی عمومی افکار که  سوالی اکنون
  ؟شد  خواهد  چه واقعا که است شده  خالصه

  بر  امر شواهد  از آنچه که است باور این بر معاصر الملل بین تاریخ مرور و الملل بین سیاست قواعد  مبناي بر نگارنده
  در تعلیق  به اضطرار فرم  در دیپلماسی هاي  روزنه و  ها هدریچ  همه فعلی  وضعیت  در هویداست عریان بطور  و  آید  می

  شبیه  درست  شرایط  این. اند  گرفته  قرار  هم  روي  در  روي  دوئل  و  خصمانه  موضع  یک  در  کامال  طرفین  و  است آمده 
 شرایط  تصادفا  اینکه  امکان  احتیاط جوانب  همه  لحاظ  وجود  با که  است  روشن کبریت با  باروت  انبار در  زنی  گشت
  از  را  متفاوتی  دوره  ترامپ  دونالد  رهبري  با آمریکا  دولت . است یقین  به  قریب  بسیار  شود هولناك  فاجعه  یک  به  منتج
 لمپن طبقه  از هویتی  لحاظ به که ترامپ. است نداشته را مشابهی همتاي که  کند  می  تجربه آن استقالل تاریخ طول

  کرسی بر خود هنگفت ثروت بر  تکیه با و آمریکا اساسی منحصر قانون بستر در آمریکاست متحده ایاالت بورژوازي 
  قبول را  وي) جمهوریخواه– دموکرات( دار استخوان احزاب از  کدام هیچ اوایل  در  بطوریکه  زد  تکیه جمهوري ریاست

  بر  تمرکز  با و شد  منتسب جمهوریخواهان اردوگاه  به  نهایت در  انتخابات روند  بر  حاکم شرایط  به توجه با  که نداشتند 
  در . کرد فتح را سفید  کاخ سفیدها یقه به ملقب آمریکایی سفید  طبقه فاشیستی شبه و  رادیکال هاي وعده یکسري
  الملل  بین سیاست قواعد  بر وي تسلط  و  آشنایی عدم جهت به  جمهوریخواه  حزب نخبگان و سران  خود که شرایطی

  بیشتر  و جمهوریخواهان نگرانی که  داد نشان اي  خورده و سال  سه این  تجربه و  کردند  می  نگرانی  ابراز عملکردش  از
  نظام  بر مبتنی  را  آن قواعد  و ندارد الملل بین سیاست از درستی  درك وي و  است بوده بجا کامال ها دموکرات آن از

  بدون   کند   می  قمار  سریع  را  آن   کند   می  هوس   که  را  آرزویی  هر  هیجانی  کامال  شکل  به  و   داند   می  استریت  وال  و  بازار
  در   که   کرد   استحاله  شود  می  را  امورات همه  دالر  با  پندارد  می  که   چرا . بگیرد جدي  را  آن  نتایج و   عوارض، تبعات آنکه 

  هژمونیک  جایگاه تعبیر  ترامپ دونالد  خبط  و  اشتباه  مهمترین. شود می  تعبیر خردي  بی به  رفتارها  تیپ  این سیاست
  فارغ آن  باخت و برد  نتیجه  از و کند  قمار اند تو می بخواهد  دلش چقدر هر که  است کازینویی فرم به  آمریکا دولت
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  وجه  هیچ به که دارد را خود تخصصی  قواعد  الملل بین حوزه در بالخص حکومتداري و سیاست صورتیکه در باشد 
  بین  تخصصی قواعد  به توجه بدون  ترامپ دونالد  دولت  بین این در. نیست روزمره  مسائل و موضوعات با قیاس  قابل

  مناسبی  خور در پاسخ هیچ  هم تاکنون  که  رود می  پیش معامله  و  قمار و کازینویی  قواعد  بلط بر همچنان  الملل
  عناصر  با  بازي  و  قرمز  کراوات  با  مستبد   دیکتاتور  یک  فرم  در  آن  اي  رسانه  بازتاب  شده  مشاهده  آنچه  فقط .  است  نگرفته

 .است بوده  (body image) بدن زبان

  شمالی کره   و  ایران اسالمی  جمهوري دولتهاي  با روابط  تکلیف تعیین خارجی سیاست در  ترامپ  کابینه هاي برنامه  از
  این همه  داد  نشان زمان  مرور به  که  گرفت پیش  در را  بدیع و  تابوشکنانه  اقدامات  یکسري کره  با ارتباط  در  که  بود

  زدن  برهم با وي نیز نایرا دولت با ارتباط در. است نداشته اول نقطه به بازگشت جز اي نتیجه و بوده عقیم اقدامات
  خارجی سیاست هاي  برنامه از ایران  دولت نشینی عقب درصدد سنگین  بسیار هاي  تحریم اعمال و  برجام  معاهده
  اي  نتیجه شد  وارد  دري هر از  که بود  2020 انتخاباتی کمپین تقویت براي  آن  از امتیاز کسب و  خاورمیانه بالخص

  به  دولت داخل  در  که بود  شرایطی در  این . کند  کسب نتوانست را ديدستاور هیچ و  نداشت دنبال به  بست  بن جزء
  صورت  در  که   بودند  گرفته  نشانه را وي   بورژوازي لمپن هویت درست  ها دموکرات و  بود  برخورده نیز استیضاح چالش

  از  تنهای در  و  کنند  ورود  2020 کمپین به پر دستی  با ترامپ  کفایت عدم تثبیت  براي سنا آراي به دستیابی عدم
  داشت  مبرم  نیاز که بود شده تبدیل داخل در  ترامپ تمرکز عدم و  سرگیجه مهمترین به  این و یابند  خالصی شرش 

 .کند  مرتفع  را  آن

  شکل   به  یا  و   میانجی  هاي  دولت  طریق   از  متعدد  هاي  سیگنال  و  ها  پیام  ارسال  و  ایران  دولت  با  زنی  چانه   میان  این  در
  این  و نشد  مواجه ایران اسالمی جمهوري مناسب و مساعد  پاسخ با توئیتر بویژه  مجازي هاي  شبکه طریق  از مستقیم 
  یک  به  دسترسی حداکثري فشار اعمال راستاي در  آنها انتظار که  چرا شد  وي کابینه  و ترامپ  انتظار  برخالف موضوع 
  استراتژیک  بست  بن  یک مقابل در واقع  به  ایران  اسالمی  جمهوري هوشمندي  با  که بود  ایران  جانب  از بزرگ  امتیاز
  نظام   عرصه   در   همچنین   و  آمریکا  داخلی  جامعه  در  ترامپ  دونالد   پرستیژ   و  اعتبار  کاهش  موجب   مساله   این.  شد   گرفتار

  واقع  به  آن سرنگونی  در ایران دولت مستحکم پاسخ و ایران هوایی حریم به  پهپادي  تعدي با  که  شد  منجر  الملل  بین
  دولت   آمیز   شیطنت   اقدامات   و  حوادث   یکسري   بروز   آن   دنبال  به   که   شد   وارد   رامپت  المللی  بین   تکبر   به   محکمی   سیلی
  تا  داد هم دست به دست جملگی ایران داخلی مسائل به متحد  ملل منشور از خارج و جویانه مداخله ورود در ترامپ
  سردار  ترور در  امپتر دولت پیش  روز  چند  اقدام  نتیجتا. آید  گرفتار فرسایش گرداب  در  فیمابین دیپلماسی فرآیند 

  منطقه  با همراه  را  دولتین  آمیز  ابهام روابط  فضاي که  بود  ساختارشکنانه عریان  اقدام  یک که  همراهانش و  سلیمانی
  .داد   قرار جنگی عیار تمام  بحران در  آن در  دخیل  بازیگران  با خاورمیانه

 بین   روابط   تاریخ  است  جنگی  آرایش  و  ایط شر  وقتی  که  است  این  گرفت  نادیده  وضعیت  این  در  را  آن  نباید   که   اي  نکته
  از  فضا اینکه امکان و  برد نمی پیش از  کاري  نیز  بازیگران کاري محافظه  و  تدابیر  اوقات گاهی  که  داده نشان الملل

  دولت  براي  کامال  حق  المللی بین  عرف  لحاظ به  بین  این در  اکنون . است محتمل بسیار شود  خارج  عقالنیت  کنترل 
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  کند   ارائه   ملت  حیثیت   و   عزت  خور   در   پاسخی   را   آمریکا  دولت  نامتعارف   اقدام   که   است   محفوظ  یران ا  اسالمی   جمهوري
  صورت  این  غیر در  گرنه  و بماند  پایبند  المللی بین عرف  به و داده خرج  به  عقالنیت  باید  که  آمریکاست دولت  این و

 . بود متصور  را رویدادي  هر انتظار باید 
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 ي تبدیل شده است خطرناك تر خاورمیانه به جاي 

 

 نویسنده: استیون اي. کوك (کارشناس شوراي روابط خارجی) 

  ن یدر عراق ب  یپر تنش کنون ي در بغداد فضا ران،یقدس سپاه پاسداران ا يروها یفرمانده ن ،یمانیترور سردار قاسم سل
، جنگ با داعش را دشوارتر  مساله  ن یرا ناآرام تر کرده است و ا  ران یمتحد ا  ی شبه نظام  يو گروه ها   یی کایآمر  ي روهاین
  در این زمینه، چند سوال اساسی وجود دارد  .نجامد یدر منطقه ب شتریب ي ها ی تواند با ناآرام ی سازد و احتمال م یم

 که باید مورد توجه قرار بگیرد.

  شتر یبناآرامی هاي  و    رانیمتحده و ا  االتیابین  گسترده تر    يها  يریدرگمی تواند به    یمان یسلترور سردار  

 منجر شود؟ در منطقه 

با این حال، آنها تمایلی به مواجهه مستقیم  .  ، خیلی زیاد استحمله واکنش نشان دهند   ن یبه ااحتمال اینکه ایرانی ها  
برخوردارند و می توانند به مرور زمان آنها  نامتقارن    يها  نه ی از گز  ی عیوس   ف یط   ازکه  این  ژهیبه و ندارند  متحده    االتیبا ا

متحده را در عراق   االتیکرده و منافع ا ت یخود را تقو يبرنامه هسته ا  اند تو یم  رانیابراي نمونه،  را به کار گیرند. 
در آنجا   ییکایآمر ي روهایخشونت در افغانستان که هزاران نفر از ن ش یافزا به تواند  ی م ن یهمچن یران ابگیرد. هدف 

فعال است.    زی ن  بریسا  ي ایدنایران در    بگیرد. هدف    شانها را در خارج از کشور  ییکایآمر، تحریک کند و  مستقر هستند 
  ل ی متداد مرز اسرائدر ا به تحریک نیروهاي حزب اهللا که متحد ایران به شمار می روند،  احتمال خشونت  جداي از اینها،  

را این نکته که ی متفاوت و به گونه اي رخ خواهند زمانبازه هاي احتماال در  یی ها واکنش ن یچن. و لبنان وجود دارد
 توانایی وارد آوردن ضرر و زیان گسترده را دارد. ،  یمانیسلدر نبود  ی حتیادآور شوند که ایران 

عملیات ایاالت   برتاثیرات ترور سلیمانی 

  هیدر عراق و سور اعش دمتحده علیه 

 ؟ بود چگونه خواهد 

آمریکا  اتیعمل یمانیکه ترور سل ستین یشک
تر هم  سازد؛ اما این عملیات پیش  ی تر مدشواررا  

چندان ساده نبودند. نیروهاي متحد ایران در  
عراق هدف گرفتن آمریکایی ها را از چندي  
پیش آغاز کرده اند. دقیقا همین اتفاق بود که  

  االتیابه خشونت هاي اخیر انجامید. نیروهاي  
مواجه هستند  در عراق  رابر نیروهاي متحد ایران  در برابر نیروهاي داعش و در ب   ي ریاکنون با درگمتحدان آن  متحده و  
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چرا که نیروهاي  است    تردر عراق حاد  ژهیمشکل به وو این در حالی است که خود این نیروها نیز با داعش در جنگند.  
اخیرا براي  . ترامپ ی. دولت دونالد جبه شمار می روند  کایآمر  کیشر یتی امن يروهاینمتحد ایران در عراق بخشی از 

برنامه   د یکاخ سف. اگر اعزام کرده است تیبه کوبیشتري  ي روهای نستقر در عراق، کمک به تامین امنیت نیروهاي م
ماندن در عراق را داشته باشد و بخواهد به همان شیوه سابق به جنگ با داعش ادامه دهد، احتماال مجبور خواهد شد  

 شده است.  که شرایط با ترور سلیمانی بی شک دشوارتر  نیروهاي بیشتري به این کشور اعزام کند چرا

 واکنش به شهادت سلیمانی در خیابان هاي عربی چگونه بود؟ 

در لبنان در  ها  ير یدر زمان درگخیابان هاي عربی در واکنش به ترور سلیمانی در سکوت فرو رفته اند. اگرچه ایران 
  ي ها   امیقاز    اما تالش هاي آن براي شکل دادن به منطقه پسبود،  و محبوب  مشهور    اریاعراب بس  ن یدر ب  2006سال  

از این رو، احتمال واکنش گسترده مردمی در میان اعراب به ترور سردار سلیمانی   .عربی بر وجهه آن تاثیر گذاشت
این خوانش را در  اندك است. با این حال، یک نکته قابل توجه وجود دارد و آنهم این است که ترور سردار سلیمانی 

ت منطقه اي نیست، تقویت می کند. اعراب می دانند که در نهایت ماجرا،  خاورمیانه که ایاالت متحده یک نیروي ثبا
 را بپردازند. ران یمتحده و ا االتیا نیب ي منطقه ا يرقابت هاآنها مجبور می شوند بهاي 

 کاهش تنش ها وجود دارد؟  يبرا  کیپلمات ید  ي نهیگز

داشته   ران یمتحده و ا االتیارا با هر دوي  ارتباط و تاثیرگذاري کافی براي میانجی گري ثالث  یک طرف که   نیا تصور 
احتمال اینکه کسی بتواند سران ایران را به خودداري از   .، دشوار استو بتواند به کاهش تنش ها کمک کند  باشد 

آماده کند،   رانیاباید خود را براي واکنش  کایچرا آمرکه ن یدرك ابسیار اندك است. واکنش متقابل ترغیب کند هم 
ترور سردار سلیمانی با کشته شدن یک فرمانده ارتش ایاالت متحده یا یک مقام رده باالي اطالعاتی   دشوار نیست:

ی واکنش  کیپلماتیدعوت دقابل قیاس است و در چنین سناریویی، رئیس جمهوري ایاالت متحده بی شک به هیچ 
 ن می دهد. نشان نخواهد داد و در شدیدترین حالت ممکن واکنش نشا

 روابط خارجیمنبع: شوراي 
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 خاورمیانه در منافعش به واشنگتن –نگرانی ناتو از کشیده شدن دامنه تنش تهران 

 در انتقام از ترور سردار سلیمانی، باید جواب خون را با خون داد 

 

ترور سردار سلیمانی اکنون  با افزایش نگرانی ها در خصوص تشدید تنش در منطقه خاورمیانه با اقدام واشنگتن در 
گیري تحرکات دیپلماتیک میانجیگرایانه از جانب برخی کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس، شاهد  ه بر شکلعالو

تر نگرانی عربستان سعودي و امارات متحده  برگزاري نشست فوري ناتو در بروکسل بودیم. اما در این میان نکته مهم 
ده نیروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی  پی ترور سردار سلیمانی، فرمان عربی از افزایش میزان تنش ها در

احمد بخشایش اردستانی، دکتراي علوم  بررسی بیشتر این شرایط را در گفت وگویی با  دیپلماسی ایرانی .است

سیاست  استرالیا، نماینده مجلس نهم و عضو کمیسیون امنیت ملی و  "نیو ساوت ولز"سیاسی دانشگاه 

 :پی گرفته است که در ادامه می خوانید  الملل و پژوهشگر حوزه امنیتخارجی مجلس و کارشناس مسائل بین  

بعد از اقدام ایاالت متحده آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروي قدس سپاه پاسداران 

قه اي در خصوص افزایش ناامنی در انقالب اسالمی اکنون میزان نگرانی بازیگران منطقه اي و فرامنط

 و  رفت و تحرکات شاهد ها نگرانی همین انه به شکل چشمگیري تشدید پیدا کرده است. پیروخاورمی

، معاون نخست وزیر  "محمد بن عبدالرحمن آل ثانی"اي منطقه مانند  کشوره  از  برخی  دیپلماتیک  آمدهاي

یري امور خارجه عمان به ایران پیرامون پیگ و وزیر امور خارجه قطر و همچنین یوسف بن علوي، وزیر

تالش هاي دیپلماتیک میانجیگرایانه براي کاهش تنش ها بعد از ترور سردار سلیمانی بودیم. اگر چه سفر 

وگوي تهران در قالب بیست و سومین کنفرانس بن علوي در ظاهر با هدف حضور در نشست مجمع گفت 

مسقط, ماموریت دیگري   معتقدند که بن علوي به واسطه نگرانی هاالمللی خلیج فارس بوده، اما برخی  بین 

هم براي خود در قالب این سفر براي خود تعریف کرده است. از نگاه شما آیا در این شرایط اساساً این 

میانجیگري ها از جانب ایران می تواند محلی از اعراب داشته باشد؟ نکته مهم تر دال بر این است که با 

ی میان تهر ان و واشنگتن بعد از ترور سردار کشورها بر رادیکال شدن فضاي سیاسی کنوناشراف این 

سلیمانی، آیا می توان عنوان کرد که دوحه و مسقط با هدف دیگري مانند کسب اطالعات براي آمریکا در 

 اند؟ خصوص انتقام مد نظر جمهوري اسالمی ایران وارد تهران شده 

عالوه بر ایران و ایاالت متحده آمریکا دیگر   در پاسخ به این سوال شما باید به این نکته مهم اشاره کنم که اکنون 
کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي بر این واقعیت اشراف پیدا کرده اند که یقیناً دامنه تنش هاي ناشی از ترور سردار  
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نه  سلیمانی تنها محدود به عراق نخواهد شد و دام
آن به دیگر مناطق خاورمیانه، به خصوص کشورهاي  

فارس کشیده خواهد شد و چون    حاشیه خلیج عربی  
این کشورها از نظر اقتصادي داراي یک وضعیت  
شکننده هستند و با روي دادن کوچک ترین ناامنی  

ها و مشکالت عظیمی در خصوص صادرات  با چالش
،  انرژي و دیگر روابط تجاري مواجه خواهند شد 

ضمن اینکه تحرکات و رفت و آمدهاي دیپلماتیک  
ه با تهران به منظور کاهش  خود را با هدف مذاکر 

تنش ها آغاز کرده اند، از آن سو نیز در تالشند  
تمامی ابعاد و زوایاي هرگونه درگیري نظامی با جمهوري اسالمی ایران در منطقه را براي ایاالت متحده آمریکا مشخص  

ارس شکل گرفته است،  راستا است که اکنون یک تقسیم وظایف بین کشورهاي عربی حاشیه خلیج فکنند. لذا در این  
هاي میانجیگرایانه  به این صورت که اکنون وزراي امور خارجه قطر و عمان در قالب برخی سفرهاي دیپلماتیک، تالش 

ن سعودي و امارات متحده عربی نیز  خود را به منظور کاهش در تنش هاي آتی آغاز کرده اند و از آن سو نیز عربستا
د با روشن کردن ابعاد و دامنه هرگونه درگیري با ایران، حتی المقدور از کشیده شدن  با اعزام برخی از افراد سعی دارن

ها به مناطق حاشیه خلیج فارس جلوگیري کنند. کما این که منابع خبري بامداد یکشنبه جاري گزارش  این درگیري 
منطقه، به آمریکا و انگلیس    ن سلمان، معاون وزیر دفاع عربستان براي رایزنی با هدف کاهش تنش در دادند که خالد ب

به آمریکا و انگلیس،   سعودي  مقام  این  سفر  سفر خود را آغاز کرد و دیروز دوشنبه وارد آمریکا شد. یقینا هدف از 
گیري از افزایش بحران و تقویت امنیت و  ها، جلوضمن گفت وگو براي دستیابی به راهکارهایی با هدف کاهش تنش 

 ت. کردن درگیري از مناطق حاشیه خلیج فارس بوده اس  ثبات در منطقه به منظور دور 

در خصوص سوال بعدي شما من هم معتقدم در شرایط کنونی یک فضاي رادیکال سیاسی و دیپلماتیک شکل گرفته  
نه اي نتیجه نخواهد داد و یا حداقل تالشی که بخواهد ایران  است. لذا اساساً هیچ گونه تالش دیپلماتیک میانجیگرایا

کند از هر گونه اقدامی براي گرفتن انتقام سخت خودداري کند، به شکست خواهد انجامید. چون جمهوري   را مجاب
الد  اسالمی به این یقین و باور رسیده است که اگر جواب قاطع و انتقام سخت خود را از امریکا به واسطه دستور دون

تري از سوي  آینده شاهد اقدامات خصمانه جدي  هايترامپ براي ترور سردار سلیمانی نگیرد، مطمئنا باید طی ماه 
ترین زمان ممکن صورت  واشنگتن باشد. بنابراین الزم و واجب است که این پاسخ سریع، قاطع، کوبنده و در کوتاه 

سی کنونی سریعاً این واکنش را انجام دهیم، اما نباید شرایط گیرد. البته من معتقد نیستم که ما باید در فضاي احسا
اي باشد که آن را به زمان طوالنی مدتی در آینده موکول کنیم. با این تفاسیر نمی توان به طور قاطع گفت  گونه هم به  

وده اند، که چون وزراي امور خارجه عمان و قطر نسبت به شکست تالش هاي دیپلماتیک میانجیگرایانه خود آگاه ب
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یکا در خصوص انتقام مد نظر جمهوري اسالمی ایران  این سفر را براي اهداف دیگري مانند کسب اطالعات براي آمر
 .انجام داده اند 

ناتو در پی به شهادت رسیدن سردار سلیمانی در   فوري  نشست  برگزاري در کنار این نکات دیروز دوشنبه 

بروکسل را شاهد بودیم. اگر چه نشست مذکور پس از آن که اتحادیه روز شنبه تصمیم گرفت ماموریت 

را به دلیل خطرات امنیتی در پی ترور سردار سلیمانی به تعویق بیاندازد، ترتیب داده    آموزشیش در عراق

شست ناتو در پی اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار شد. اما برخی معتقدند که این ن

کیل قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهاي قدس سپاه پاسداران و افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، تش

شود حال در این میان سوال اینجا است که آیا ایاالت متحده آمریکا در برگزاري نشست فوري ناتو می

ه است تا بتواند امنیت خود را با دخیل کردن دیگر اعضاي ناتو به امنیت جمعی گره بزند نقش موثري داشت

به شدت نگران افزایش تنش ها در  و یا اینکه به واقع فارغ از ایاالت متحده آمریکا دیگر اعضاي ناتو نیز

مالی بین ایران  هاي نظامی احت پی ترور فرمانده نیروي قدس سپاه پاسداران و کشیده شدن دامنه درگیري 

 و آمریکا به اهداف و منافع کشورهاي عضو ناتو در منطقه خاورمیانه هستند؟ 

نون ایاالت متحده آمریکا سعی می کند هر دو مسئله اکنون می تواند محل بحث نشست فوري ناتو باشد. یعنی اک
یانه است را در قالب گره زدن به  تبعات افزایش ناامنی سردار سلیمانی که متوجه اهداف و منافع این کشور در خاورم

کند اگر تنشی میان ایران  امنیت جمعی با دیگر کشورها، به خصوص اعضاي ناتو تقسیم کند و به این واسطه سعی می 
آمریکا شکل گرفت، دیگر اعضاي ناتو را هم درگیر مسئله کند و به این واسطه اجماعی جهانی را علیه    و ایاالت متحده 

د. اما در آن سو به موازات این تالش هاي امریکا من معتقدم که به جز ایاالت متحده آمریکا دیگر  ایران به وجود آور
ر سردار سلیمانی آن قدر جدي، راهبردي و طوالنی مدت  اند که اکنون تبعات ترواعضاي ناتو نیز به این واقعیت رسیده 

یاالت متحده آمریکا و جمهوري اسالمی ایران نخواهد  خواهد بود که یقیناً دامنه آن تنها محدود به عراق و تنش میان ا
ا در  بود، بلکه کل منطقه خاورمیانه را درگیر خواهد کرد و حتی احتماال اهداف و منافع کشورهاي غربی عضو ناتو ر

این منطقه شامل شود. بنابراین ناتو با برگزاري این جلسات و نشست هاي فوري به دنبال ارزیابی و تحلیل شرایط  
ت تا ببیند اکنون هزینه باقی ماندن در منطقه غرب آسیا براي ناتو تا چه اندازه جدي خواهد بود و چه شرایطی را  اس 

 .فراهم کند که کمترین آسیب متوجه آنان شود 

رچه فضاي سیاسی و اجتماعی داخلی بعد از ترور سردار سلیمانی یک فضاي رادیکال است و افکار اگ

ه انتقام سخت هستند، اما برخی معتقدند که اکنون جمهوري اسالمی ایران  عمومی به دنبال تحقق مسئل

ضمن گرفتن    نباید درگیر فضاي احساسی کنونی شود و باید با یک تعقل، شرایط را به سمتی پیش ببرد که

انتقام، کمترین هزینه را براي خود ایجاد کند. در این میان برخی افراد مانند مایکل مور، مستند ساز 

کایی با طرح یک پیشنهاد عنوان کرده است که گرفتن این انتقام را به خود آمریکایی ها واگذارد آمری
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کنم  بر ایران دارم و از او خواهش می کنند. در این راستا مور چنین می گوید: من درخواستی شخصی از ره 

ا خشونت تمام انجام که به اقدام تروریستی ما (آمریکا) براي به شهادت رساندن ژنرال (سلیمانی) که ب

ها آمریکایی دیگر این مشکل زا استفاده نشود تا من و میلیون آمیز و تنش شد، از هیچ گونه انتقام خشونت 

 ماه   یازده   تا  توان  می منظور آن انتخابات پیش رو است؛ آیا در این فضاآمیز حل کنیم که  را به صورت صلح 

 ر مایکل مور نگاه داشت؟ نظ مد انتقام انجام  منتظر را ایران مردم دیگر

افتیم. ببینید واقعیت این با وجود آن که ابتکار عمل براي انتقام خون سردار سلیمانی دست ماست، اما به دام هم نمی 
انیم به کمتر از انتقام نظامی بسنده کنیم. چون باید جواب خون را با خون داد. یعنی باید خون را  تواست که ما نمی 

ها  غیر این صورت دونالد ترامپ و حتی روساي جمهور بعدي، حتی اگر از طیف مقابل و دموکرات با خون شست. در 
فرمانده نظامی ما بزنند. پس باید این انتقام توانند دست به هر گونه ترور باشند، این برآورد را خواهند داشت که می 

اي باشد که کمترین ابد. اما این انتقام باید به گونه موعود را به ایاالت متحده آمریکا نشان دهیم تا این برآورد تغییر ی
 .هزینه را براي ما در پی داشته باشد 

نان اخیر خود به این نکته مهم اشاره کرد  نکته مهم تر را باید در سخنان سید حسن نصراهللا جستجو کرد. وي در سخ
تواند  انتقام ترور سردار سلیمانی می که با توجه به ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی، ضمن اینکه یکی از محورهاي 

گرفتن انتقام ایران از آمریکا باشد. باید انتقام دیگري را هم از جانب محور مقاومت در نظر گرفت. چون نقش رهبري  
ومت از سوي سردار سلیمانی این شرایط را شکل می دهد که محور مقاومت نیز باید به طور مستقل و  جریان مقا

را بگیرد. پس می بینید که مسئله انتقام تنها مربوط به افکار عمومی داخلی نیست. البته انتقام   جداگانه انتقام خود 
اید از نظر حقوقی نیز شکایت هایی از سوي  در قالب سیاسی هم می تواند پی گرفته شود و در کنار آن معتقدم ب

 .جمهوري اسالمی ایران در مراجع ذي صالح مطرح شود

تحده آمریکا و شخص دونالد ترامپ به دلیل واهمه از واکنش جمهوري اسالمی ایران در این میان ایاالت م

نه تعرض به منافع دستانه عنوان کرده است که در صورت هرگودر پی ترور سردار سلیمانی در اقدامی پیش 

  سایت را در ایران مورد هدف قرار خواهد داد. در این صورت منطقی آن  52و اهداف آمریکا در منطقه 

است که ما شاهد سلسله کنش و واکنش هایی از سوي تهران و واشنگتن باشیم. در این بستر بهترین  

 ؟ سناریو براي ایران چیست و وضعیت امنیتی ما به کجا کشیده خواهد شد

زمان  اتفاقاً اشتباه ما اینجاست که به دلیل ترس از واکنش بعدي ایاالت متحده آمریکا اکنون مسئله انتقام سخت را به  
کنیم. من براي تایید گفتههایم فقط به اقدام ایران در ساقط کردن پهپاد متجاوز آمریکایی بسنده  دیگري موکول می 

پهپاد را ساقط کرد, شاهد بودیم که دونالد ترامپ در یک انفعال و  می کنم. زمانی که جمهوري اسالمی ایران این 
ورهاي عربی حاشیه خلیج فارس نیز به این واکنش انفعالی  انزواي جدي سیاسی و امنیتی قرار گرفت که حتی کش

قام سخت دونالد ترامپ انتقادات جدي داشتند. بنابراین اگر جمهوري اسالمی ایران سکوت و انفعال پیشه کند و یا انت 
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انتقام  خود را آن چنان که باید، نگیرد، مطمئن باشید آمریکا ترورهاي دیگري انجام می دهد. اما اگر این واکنش و 
سفید گرفته خواهد شد.  سخت از سوي جمهوري اسالمی ایران شکل بگیرد، مطمئن باشید جرأت پاسخ از کاخ 

کرد این دست ی ایران بمب اتم داشت، آمریکا جرأت نمیاینجاست که دوباره تاکید می کنم که اگر جمهوري اسالم
بردیم که به بمب  عالیتهاي هستهاي را به سمت و سویی می نژاد فاقدامات را انجام دهد. ما باید در دوران آقاي احمدي 

 .کردیم اتم دست پیدا می 

 را  اتمی بمب داشتن که دارد قرار رهبري معظم مقام فتواي  با تقابل در شما گفته این اردستانی جناب اما 

 است؟  کرده  اعالم شرعی حرام

  این   در  یقینا.  کند  تواند تغییر اقتضائات مکانی و زمانی می فتواي علما و مقام معظم رهبري طبق شریعت در تناسب با  
  یاالت ا  برابر   در   جدي   بازدارنده  اهرم   یک   که   رویم   پیش  سمت  این  به   باید   ما .  است  الزم   ما  براي  اتم   بمب   داشتن  شرایط 
گرفت و   خواهد  شکل قوا موازنه یک مطمئنا شویم، کشیده سو و سمت این به ما اگر. باشیم داشته آمریکا متحده

 .دهد ایاالت متحده آمریکا دیگر به خود اجازه چنین رفتاري را نمی
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