ایران  -چند موضوع
اســت ،طولی نکشــید که حمایت حاج قاســم از وزیر امــور خارجه خط بطالنی
بر این حرفها کشــید .او همان زمان با بیــان اینکه ظریف مورد حمایت و تأیید
مقامات عالی نظام بوده و هســت ،گفت« :ایشان برای تأمین منافع ملی کشور
پیوســته اقدامات ارزشمندی را در سطوح گوناگون انجام داده و در مسیر مبارزه
با دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی و ملت ایران نیز همراهی الزم را داشته
اند».اینموضعگیریاوراهرابرهرادعاییمبنیبروجوداختالفنظرمیاناین
دو چهره ارشد نظامی و دیپلماتیک میبست .ادعاهایی که با هدف دامن زدن
به محور دوگانه مذاکره -مقاومت به کرار تکرار میشد .در تأیید پیوند تنگاتنگ
توگو با روزنامه ایران کافی است
ظریف و سلیمانی همین جمله ظریف در گف 
که گفته بود« :من برای سردار سلیمانی احترام ویژهای قائل هستم .بیش از ۲۰
ســال اســت که ما با هم از نزدیک برای پیشــبرد اهداف جمهوریاسالمی برای
یافتنراهحلهایسیاسیوصلحآمیزهمکاریمیکنیم.دربحرانافغانستان
و به منظور ایجاد دولت پس از طالبان در این کشــور ،همکاری بسیار خوبی بین
من بهعنوان نماینده وزارت امورخارجه در اجالس و سردار سلیمانی بود».
ëëآتشدرانبارباروت
سلیمانی از نظر دولت دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری امریکا فردی محبوب
درایــرانبــودکــهاقدامــاتپنهانعلیــهفشــارنظامیامریــکاوتحریمهــایاین
کشــورعلیهایــرانرارهبریمیکرد.پیشــترمقامهایامریکاییبراســاسقاعده
معروف «دشــمن دشمنم دوست من است» حضور ســپاه قدس به فرماندهی
ســردارســلیمانیرادرمبارزهبــاگروههای
تروریســتی غنیمت میشــمردند .باراک
اوبامــا،رئیــسجمهوریســابقامریکادر
دیدارباحیدرالعبادیدرتوصیفســردار در تمام این دوران آنچه سلیمانی
ســلیمانیگفتهبود«:اودشمنمناست،
را برای همه آحاد مردم ویژه
ولــی مــن بــرای او احتــرام ویــژهای قائــل
میساخت اجتناب او از قرار
هســتم ».جان کری در پاســخ به اعتراض
گرفتن این پیروزیها در خدمت
کشورهایعربیمبنیبرهمکاریباقاسم
سلیمانیدرمبارزهباداعشگفتهبود«:کل جدالهای جناحی و تالشها برای
جهانعربیکنفرقاسمسلیمانیبرای
دوگانهسازی میان او و چهرههای
مبارزه با داعــش ندارد ».جــان کری حتی خاص سیاسی کشور بود .سلیمانی
درجریــانمذاکراتازظریفدرخواســت
در مجامع عمومی و در برابر
کــرده بود بــرای یــک بار هم شــده قاســم
دوربینهای رسانههای خبری
سلیمانیراازنزدیکببیند.مککریستال،
نایستاد مگر زمانی که ضرورتی
فرمانده ســابق عملیاتهای ویژه امریکا
در عــراق ،در اینبــاره میگویــد« :با ظهور
تاکتیکی و استراتژیک چنین
یک پدیده شرور و شیطانی ب ه نام داعش،
حضوری را اقتضا میکرد
سلیمانینقششــوالیهسفیدرادرمقابل
آن پیدا کرده اســت .تا انــدازهای که بهنظر
میرســید ســلیمانی متحــد امریکا شــده
باشــد».امانیروهاینظامیایرانوامریکا
برایمدتبســیارمحدودودررابطهاینهچندانشــفافکنارهمبودند.فرمانده
ســایهها،دشــمنشایســته،دشــمنشکســتناپذیر،و...ازدیگراصطــاحهایی
بودنــدکهمقامــاتوفرماندهانامریکایــیدرزمانمبارزهبــاداعشدرتوصیف
ســردارســلیمانیبهکارمیبردند،اماباازبینرفتنداعشزمانتســوی هحســاب
بــافرماندهســایههافرارســیدهبــود.بنابراینحذفســلیمانیموضوعــیبودکه
پیشــترجزوخواســتههایفرماندهانارشــدامریکاییوسیاســتمداراناینکشور
بهشــمارمیآمد.فرماندهانمیدانیامریکادرعراقدردوراناشــغالاینکشور
اورابزرگتریندشــمنخودمیدانســتندولیسیاســتمدارانبهخاطرنگرانیاز
تبعاتایــنکاربرتحوالتخاورمیانهازایناقدامخــودداریکردهبودند.روزنامه
«واشنگتنپست»بهنقلازمقامهایسابقوفعلیامریکانوشتهاست«:ترامپ
دربهارسال ۲۰۱۷براینخستینباروپسازشلیکموشکبالستیکبهپایتخت
عربســتانازسویانصاراهللیمنموضوعترورســردارسلیمانیرامطرحکرد،اما
«جیمزماتیس»،وزیردفاعوقتدولتامریکا،دربرابرهرگونهاقدامدراینزمینه
مقاومتکرد».یکیازمقامهایســابقکاخســفیدکهازترورســردارسلیمانینیز
حمایتکرده،حضورنیافتنماتیسرایکیازدالیلاجراشدنطرحترورتوصیف
کردهومیگوید«:ماتیسنهازچنیناقدامیحمایتمیکردونهچنینگزینهایرا
بهرئیسجمهوریپیشنهادمیداد».
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امــاوقایــعدوســالبعــددرخاورمیانــهوتحوالتیکهبــرایترامــپدرصحنه
داخلیامریکارخداد،اورابهســویتصمیمگیریبرایحذفســردارایرانیسوق
داد.طییکســالاخیرایرانکهدســتبرتررادرمنطق هپیداکردهبود،همپهپاد
فوقپیشرفتهامریکاراسرنگونکردوهمبشدتبهعنوانمتهمردیفاولحمله
بهآرامکومعرفیشــدهبودولــیاقدامخاصیازســویایاالتمتحدهوترامپکه
امیدواربودندایراندرنهایتپایمیزمذاکرهبیاید،انجامنشد.
ناکامماندنرئیسجمهوریامریکادرپیگیریسیاســتفشارحداکثریاش
علیهایرانوبهحاشــیهرفتننقشواشنگتندرمعادالتمنطقهای،اوراترغیب
کردکهدرآستانهانتخاباتدستبهحملهایبزندکهفرصتآنباحملهشماری
ازمــردمعراقبهســفارتامریــکادربغــدادرخداد.ترامپهمزمــانباحملهبه
سفارتکشــورشدربغداد،درپیامکوتاهیدرتوئیترنوشت«:ضدبنغازی».این
حملهبرایترامپبهیادآورندهاقداممشــابهیبودکههشتسالپیشدرلیبی
رخدادهبودبنابرایندرآســتانهکارزارتبلیغــاتانتخاباتیفرصتیبرایاوفراهم
شــدکهبهبهانهنقشداشتننیروهایمنسوببهسپاهقدسایراندراینماجرا،
فرمــانحملهبهکاروانحاملســلیمانیوابومهدیالمهنــدسراصادرکند.هر
چندترامپگستردگیحملهبهسفارتخانهاشدربغدادرابهعنوانافزایشسطح
تنشازسویایرانبرآوردکردهبودومدعیشدهبودبههمیندلیلدستبهاقدام
زدهاســتاماکمترکســیاســتکهحملهبهفرماندهپرآوازهایرانیدربغدادرابه
پروندهشکستهایمتوالیدولتترامپدرخاورمیانهواستیضاحقریبالوقوع
اودرمجلسسنامرتبطنداند.اوامیدواربودکهباایناقدامهمبهایرانضربهزده
باشدوهمبهمتحدانمنطقهایاشازجملهعربستانسعودیواسرائیلثابت
کندکهاقداماتبازدارندهامریکاهنوزمؤثراست.
بامداد 13دیماهقاســمسلیمانیوابومهدیالمهندسکهازلبنانبهبغداد
ســفرکــردهبودنــد،درحــالحرکــتدردوخــودروازفــرودگاهبغداددرقســمت
بارگیریبودندکهخودروهایشانتوسطپهپادهایارتشامریکاهدفقرارگرفت
وبهشــهادترســیدند.ترامپودیگرمقامهایدولتشدرمواضعیشتابزده،
بهشــهادترساندنفرماندهسپاهقدسایرانراباادعایحمایتاوازتروریسمو
برنامهریزیبرایحملهبهنیروهایامریکاییتوجیهکردند.چنانکهپنتاگونبااین
ادعاکهاینحملهبهمعنییکاقدامپیشگیرانهبودهاست،دربیانیهایمدعیشد
که«ژنرالسلیمانیفعاالنهحملهبهدیپلماتهاونیروهایامریکاییدرعراقو
سراســر منطقه را طراحی میکرد ».این موضع گیریها در حالی بود که مخالفان
اینحمله،شــهادتســلیمانیراانداختنآتــشدرانباربــاروتتوصیفکردند.
چنانکهمقامهایایرانیاینحملــهرااقدامبهجنگعلیهایراننامیدندوخبراز
انتقامسختدادند.تنهاپنجروزبعدبودکهاصابتموشکهای«فاتح»و«قیام»
به«عیناالســد»،بزرگترینپایگاهنظامــیامریکادرمنطقهخاورمیانه،بهعنوان
پاســخیازسویایرانارسالشد.اینحملهدرستدربحبوحهتهدیداتیازسوی
واشنگتن انجام شد که ادعا میکرد هر اقدام نظامی ایران با هدف قرار گرفتن52
نقطــهدرایرانروبهروخواهدشــد.بااینحالایرانپاســخدادوبهنظرمیرســید
جنبه راهبردی این تصمیم ،ناگزیر کردن امریکا برای خروج از منطقه دســتکم
ازعراقوسوریهبود.
ناگفتهپیداستکهترورقاسمسلیمانیدرعراقبهدستامریکاییها،سطح
تنــشچندیندهــهایبینتهــرانوواشــنگتنرابهیکــیازفرازهــایتاریخیآن
رساند هاســت.فرآینددوسویهدرکتهدیدوامنیتسازی،نقشمهمیدرآینده
یازدرگیری
خاورمیانهپسازقاسمسلیمانیایفامیکند.قبولخسارتهایناش 
احتمالیازسویامریکاممکناستاینکشوررابهحفظنیروهایخوددرمنطقه
ترغیبکند،یعنیبادرنظــرگرفتنفهمجدیدامریکاازتوانعملیاتینامتقارن
ایــرانوگروههــاینیابتــیاشدرمنطقــه،ایناحتمــالمیرودکهمســألهخروج
تدریجی امریکاییها ازمنطقه در دســتورکار دولتترامپقرارگیرد.چه افزایش
هزینههاییمانندکوچکتریناحتمالبروزتکراردرگیریمیاننیروهاینظامی
ایرانوامریکابعدازترورفرماندهســپاه قدسایرانوپیامدهایپیشبینینشده
آنمیتوانددرشــکلیبدبینانهتاحدجنگگسترشیابدیادرشکلیخوشبینانه
احتمالتوافقونزدیکشــدننظراتدوســویهایندعوارابهصفربرساند.بااین
حالپیداستکهتصمیمبهخروجنیروهایاروپاییوحتیامریکاییازکشورهای
عربیمنطقهمانندعراقمنوطبهتلقییکدســتآنهاازتحوالتجاریمنطقهو
پذیرشاینواقعیتاســتکهتحوالتخاورمیانهبعدازسردارقاسمسلیمانی،
بتدریــجراهگریزیجزخــروجکاملامریکاوشــرکایاروپایــیاشازمنطقهباقی
نخواهدگذاشت.

