در واقــع بــدون تمهیــدات او و ارتباطــات ویــژهاش ،تشــکیل ایــن نیرو که
براســاس فتــوای جهــاد آیــتاهلل سیســتانی علیــه داعش شــکل گرفت،
ناممکن یا بسیار دشوار بود .اولین عکسها از حضور سلیمانی در شکست
محاصــره آمرلی بــود مرد میانســالی که یک لبــاس خاکــی نظامی بدون
هیــچ درجه و عالمتی به تن داشــت .رویترز فرماندهی او را علت شکســته
شــدن محاصره آمرلی دانســت .رایان کراکر ،سفیر ســابق امریکا در عراق
و افغانســتان ،در مصاحبهای با «بی بیســی» به نقش مهم سلیمانی در
هماهنگی نیروهای پشــت صحنه مبارزه با داعش در عراق اشــاره کرد .او
گفت« :طرفهــای ایرانی من گرچه کارکنان وزارت خارجه ایران هســتند
امــا ایــن در نهایت ژنرال ســلیمانی اســت کــه تصمیمات نهایــی را اتخاذ
میکند .پس از هشــت سال اشــغال و صرف میلیونها دالر هزینه از سوی
امریکا ،اکنون آنها درحال بردن مسابقه در برابر واشنگتن هستند ».بعد از
آن بود که خبرهایی مبنی بر نقش ســلیمانی در جلوگیری از ســقوط اربیل
(مرکــز دولت خودمختار کردســتان عــراق) و حفظ جــاده ارتباطی بغداد
منتشرشــد .به گفته ماجد غماس ،نماینده مجلس اعالی اسالمی عراق،
بــا حمله داعش در کردســتان عــراق ،نزدیک بــود اربیل ســقوط کند .این
سلیمانی بود که با مسلح کردن پیشمرگان کرد و مشورت به فرماندههای
نظامــی آنها اربیــل را نجــات داد ».رویدادی کــه مســعود بارزانی ،رئیس
حزب دموکرات کردســتان عراق هم به آن اعتــراف کرد .جعفر مصطفی
معــروف ،فرمانــده پیشــمرگها گفــت« :زمانی که شــهر موصل ســقوط
کرد ،واکنش ســریع ایران ،فراتر از بمبارانهای امریکا ،باعث شــد تا شــهر
آزاد شــود ».ســلیمانی تا پیش از جنگ با داعش در اغلب مأموریتهای
خــود بهصــورت مخفیانه شــرکت میکــرد و بهصــورت عمومــی در انظار
دیده نمیشــد امــا در جنگ با داعــش و در مأموریت جدید خــود در برابر
دوربینهــا ظاهر شــد و در کنــار عراقیها عکس گرفت ،عکســی که حامل
پیامی آشکار برای غرب بود که تهران تمام و کمال در صحنه حضور دارد.

بهاتخاذسیاستهایتفرقهافکنمجبورکردند.نوریالمالکینخستوزیروقت
عراق،نتوانستمخالفانرامدیریتکندواقداماتشموجبشدکهداعشیهادر
عراققدرتبگیرند.
ســال ،۲۰۰۷جالل طالبانی ،رئیس جمهوری وقت عراق ،به پترائوس ،اولین
فرمانــدهنیروهایامریکاییدرعراقخبردادکهازجلســهایباقاســمســلیمانی
میآیدبااینپیامازاو«:ژنرالپترائوس،شــمابایدبدانیدکهمنقاســمسلیمانی
سیاستایرانرادرارتباطباعراقکنترلمیکنموبجزعراق،کنترلسیاستایران
درسوریه،افغانستانوغزهرابرعهدهدارم.نکتهایکهاومیگفتاینبودکهتوباید
بامنتوافقکنی،برایحلبحرانبصرهمابایدباهمتوافقکنیم».اینپیامیبود
کهپترائوسدرپاســخبهآنگفت«:قاسمسلیمانیفردیبسیارتوانمندومدبرو
دشمنیشایستهاست.اوبازیخودرابخوبیانجاممیدهد،امااینبازیطوالنی
است.پساجازهدهیدببینیمحوادثچگونهپیشمیرود».
ëëنامهبهرهبریواعالنپایانداعش
فرماندهســپاهقــدسایراندرکنارنیروهایســوریحامیبشــاراســد،رئیس
جمهوریســوریههمحضورداشــتوعکسهایبیشــماراوبــارهبراننظامی
عراقیوابســتهبهایراندرنقاطمختلفاینکشــورمنتشرشد.حفظثباتسوریه
بهعنوانمتحداســتراتژیکایــران،نیازمندمبارزهباتروریســمبود.درپیشــروع
جنگســوریهدرسال ۲۰۱۱ومشارکتگســتردهنیرویقدسبهفرماندهیقاسم
سلیمانیدراینجنگ،نامنیرویقدسوفرماندهآنبیشترازگذشتهبرسرزبانها
افتاد.جانمگوایر،افســرســابقســازماناطالعاتمرکزیامریــکا،دربارهنبرد
القصیردرســوریهکهمنجربهبازپسگیریشهراستراتژیکالقصیرتوسطارتش
سوریهشد،گفتهبود«:اینسردارسلیمانیبودکهمستقیماًعملیاترافرماندهی
میکردوآنپیروزیبزرگرارقمزد».وعدهســلیمانیبراینابودیکاملداعش
درعملیاتآزادســازی«البوکمال»ســوریه،آخرینشهرتحتاشغالداعشدر
ســوریهوعراقمحققشدوپایانکاملیبر 6ســالجنایاتداعشدرمنطقهبود؛
عملیاتیکهســلیمانیشــخصاًفرماندهیمیدانیآنرابرعهدهگرفتهبود.نبرد

«البوکمــال» اهمیت تاریخــی در پیروزی
علیــهداعــشداشــت.در30آبــان،1396
سلیمانی که خود را «ســرباز صفر والیت»
میدانســتدرنامــهایبــهرهبــرانقالب،
ترور قاسم سلیمانی در عراق به
رســماًپایــان داعش را اعــام کرد .بــه باور
دست امریکاییها ،سطح تنش
بســیاری از صاحبنظران ،نیــروی قدس تا
چندین دههای بین تهران و
قبل از فرماندهی ســلیمانی نــه تا این حد
فرازهای
واشنگتن را به یکی از
در معــادالت منطقــهای فعال بــود و نه تا
ایــنحددرسیاســتخارجیایــراننقش
تاریخی آن رساند ه است.
داشــت.زیراتاقبل از فرماندهــی اونیروی
فرآیند دوسویه درک تهدید و
قدس وجود داشــت ولی گســترش نقش
امنیتسازی ،نقش مهمی در
و جایــگاه آن در سیاســت خاورمیانــهای
آینده خاورمیانه پس از قاسم
و منطقــهای ایــران در دوره فرماندهــی
سلیمانی ایفا میکند .قبول
سلیمانیبرایننیرورخدادهبود.
ســلیمانی پــس از آن نیــز هــم از نظــر
خسارت های ناشی از درگیری
طرفــداران و هــم مخالفانــش ،مــردی
احتمالی از سوی امریکا ممکن
کلیدی برای حفظ و گســترش نفــوذ ایران
است این کشور را به حفظ
در خاورمیانه محســوب میشــد .او پس از
نیروهای خود در منطقه ترغیب
هرتحولمهمسیاســیونظامیدرعراق،
کند ،یعنی با در نظر گرفتن فهم
از شکســت داعــش گرفتــه تا همهپرســی
اســتقالل در کردســتان یــا تشــکیل دولت
جدید امریکا از توان عملیاتی
یکردتا
جدیــددربغــداد،بهعراقســفرم 
نامتقارن ایران و گروههای نیابتی
بهبســیجنیروهاوساماندهیاوضاعبرای
اش در منطقه ،این احتمال
ایراندرپشــتصحنهسیاســتبپــردازد.
تدریجی
میرود که مسأله خروج
تجارب ارزشمند او از حضور در جبهههای
مختلــف زمینــی از مرزهای شــرقی ایران
امریکاییها از منطقه در دستور کار
تا عراق وســوریه و لبنان عمالً او را به نقطه
دولت ترامپ قرار گیرد
ثقــل و مرکز محــور مقاومت تبدیــل کرده
بود .حتی حمــاس و گردان هــای جهادی
فلســطین نیــز از رهنمودهــای نظامــی او
بهرهمند می شدند .به این ترتیب شهرت
سلیمانیدرسالهایاخیرافزایشیروزافزونداشت.باآنکهنسبتاًکمتردرمجامع
عمومیظاهرمیشد،اماهرتصویریازاوبخصوصدرمناطقجنگی،بسرعت
درشــبکههایاجتماعیدستبهدستمیشــدودرستایشازاوبهزبانفارسیو
عربیسرودهاساختهشد.
ëëاجتنابازجدالهایجناحی
در تمام این دوران آنچه سلیمانی را برای همه آحاد مردم ویژه میساخت
اجتناب او از قرار گرفتن این پیروزیها در خدمت جدالهای جناحی و تالشها
برای دوگانهســازی میان او و چهرههای خاص سیاسی کشــور بود .سلیمانی در
مجامــع عمومی و در برابر دوربینهای رســانههای خبری نایســتاد مگر زمانی
کــه ضرورتــی تاکتیکــی و اســتراتژیک چنین حضــوری را اقتضا میکرد .شــاهد
مثالش انتشــار تصویر حضور وی در شهر «البوکمال» سوریه که نشان میداد او
شــخصاًدر نبرد با آخرین مقر داعش حضور داشته است .تصویری که از انتشار
هر ادعای گزافهای برای سهم داشتن نیروهای امریکایی در مبارزه واقعی علیه
داعــش جلوگیــری میکرد .چنین بــود که رســانههای جهان پایــان داعش را با
نامهای به قلم فرمانده بزرگ ایران ،تحت عنوان انتقام از تروریستها مخابره
کردند .سلیمانی برخالف بسیاری دیگر از همرزمانش ،کمتر وارد درگیریهای
سیاسی -جناحی میشد و اظهارنظرها و موضعگیری سیاسیاش را به حداقل
میرســاند .زمانــی کــه او در جریان خاکســپاری مــادرش در تهران در شــهریور
 1392ظریف را در آغوش گرفت ،نشــان داد تا چه اندازه با دیپلمات نام آشنای
ایرانی رابطه نزدیکی دارد .او نخســتین کســی بود که وقتی ظریف ســال گذشته
هــدف تحریمهــای دونالد ترامــپ ،رئیسجمهــوری امریکا قــرار گرفت ،خود
را به محل وزارت خارجه ایران رســاند و از او دلجویی کرد .ســلیمانی رســماًو به
صراحــت اعالم کرده بود که متولی سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایران
فقــط و فقــط وزارت خارجه اســت .هنگامی هم کــه ظریف بهدلیــل ناراحتی از
سفر هماهنگ نشده بشار اسد به تهران بهطور ناگهانی استعفا داد و همه تصور
میکردند این استعفا برآمده از یک اختالف ناشی از دوگانه ظریف و سلیمانی
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