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 مقدمه:

نا به وظیفه ذاتی خود اقدام به انتشار  شهید حاج قاسم سلیمانی، بنیاد هابیلیان ب  در دومین سالگرد ترور سردار 

های این شهید واالمقام، جنبه  « نمود تا ضمن پاسداشت مجاهدت»ترور قهرمان ملی ویژه نامه ای با عنوان  

تاریخی را مورد بررسی و    و سیاسی پیرامون این جنایت  های مختلف تروریسم دولتی آمریکا و مباحث حقوقی

 ارزیابی قرار دهد. 

مصاحبه و گفتگو    برجسته داخلی و خارجی  فرهنگیبا چهره های سیاسی و  در این ویژه نامه سعی شده تا  

این جنایت تروریستی به قلم  باره  صی درها و مقاالت اختصان راستا یادداشتصورت پذیرد، همچنین در همی

 قرار گرفته است.عالقمندان  دید در معرض  علوم سیاسی  مختلف کارشناسان

که به همت بنیاد     گزارش دو نشست تخصصی پیرامون بررسی ترور سردار حاج قاسم سلیمانیگفتنی است  

بررسی این اقدام تروریستی  فی به  نظران از زوایای مختلدر آن کارشناسان و صاحب  و  هابیلیان برگزار شده

 نیز در بخش پایانی ویژه نامه قرار گرفته است.  آمریکا پرداخته اند 

نامه   تا  «  »ترور قهرمان ملی ویژه  اندک در مسیر احقاق حق این شهید قدمی  سعی دارد  و    بزرگوار   هرچند 

 آمریکا بردارد. شناساندن چهره واقعی  
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 الملل مشروعیت ندارددفاع پیشگیرانه در حقوق بین

   زادهدکتر توکل حبیب ⬅

از منظر حقوق   ایاالت متحده آمریکا در منطقه  و  ایران  نظامی جمهوری اسالمی  نیروهای  حضور 

اسالم سپهبد  الملل یکی از موضوعات مهمی است که در این مقطع پس از ترور سردار رشید  بین 

موازین   طبق  آیا  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  بایستی  همراهانشان  و  المهندس  ابومهدی  و  سلیمانی 

دولت  بین  فیمابین  قراردادهای  و  المللی 

عراق و آمریکا، نیروهای نظامی آمریکا مجوز  

ای را داشتند؟ برای پاسخ به این  چنین حمله 

حبیب  توکل  دکتر  با  دکترای  سوال  زاده، 

ب  امام ین حقوق  دانشگاه  استادیار  و  الملل 

وگو نشستیم که متن آن صادق )ع(، به گفت

 .خوانیدرا در ادامه می 

 

 

 الملل چگونه توصیف می کنید؟ اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی را در حقوق بین

یستی دولتی است  الملل اقدام ناجوانمردانه ترور شهید سپهبد سردار سلیمانی یک اقدام تروراز نظر حقوق بین 

صورت قتل هدفمند صورت گرفته است. حضور شهید سلیمانی و سایر مستشاران نظامی ایران در عراق  که به 

با اطالع، اجازه و حتی دعوت این دولت  قانونی و  ها بوده؛ بنابراین حضور آن و همچنین در سوریه  ها کامالً 

 .گروه تروریستی داعش استمشروع و در راستای کمک به دولت عراق برای مبارزه با 

های سوریه و عراق  های این عزیز به دولتشهید سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم داعشی بوده و اگر کمک 

علی  و  منطقه  کل  داعش  مطمئنا  اقدام  نبود  بنابراین  داشت.  اختیار  در  امروز  را  عراق  قلمرو  کل  الخصوص 

اسی اوالً یک اقدام تروریستی دولتی است، ثانیاً اقدامی  تروریستی آمریکا علیه چنین شخصیت نظامی و سی

داده و موجبات احیاء مجدد این    جدید   ای روحیه   شده  پاشیده  هم   از   که   داعشی  تروریستی    است که به گروه

این اقدام در درجه اول نقض حاکمیت و استقالل سیاسی دولت   .گروه تروریستی را در عراق فراهم خواهد کرد 

  .الملل استهد شد و از این منظر کامالً برخالف قواعد و اصول اولیه حقوق بین عراق تلقی خوا

اقدامی کامالً برخالف حقوق بین  ایران  ترور یک فرمانده ارشد نظامیِ  ایران،  الملل از نظر جمهوری اسالمی 

یشگیرانه یاد  است. توجیهی که تاکنون از سوی برخی از مقامات آمریکایی در این زمینه مطرح شده از دفاع پ
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المللی تأسیس حقوقی مورد قبول تحت عنوان دفاع پیشگیرانه نداریم؛ اگر چه  اند. ما در نظام حقوقی بینکرده 

ها چندین بار در گذشته برخی از اقدامات تجاوزکارانه خودشان را در قلمرو کشورهای دیگر حتی  آمریکایی 

در   گسترده  پیشگیرا  2013حمله  دفاع  قالب  در  را  کرده عراق  توجیه  واقع  در  حقوقی  نه  نظام  در  ولی  اند؛ 

المللی نیست. برای اینکه دولت اقدام  المللی چنین اقدام دفاعی مشروعیت ندارد و مورد پذیرش جامعه بین بین

نیت با  در چنین شرایطی  علیه خود می کننده  تهدید  مدعی  مقابل  از طرف  هنوز  خوانی  در حالی که  شود 

ید یا تهاجم علیه آن کشور وجود ندارد. در موضوع مورد بحث ما حضور شهید سلیمانی  گونه آثاری از تهد هیچ

ها پیش که برای مبارزه با گروه داعش و با دعوت دولت عراق حضور داشته چه تهدیدی حتی بالقوه  از سال

 .در پی داشته باشد   توانست برای نظامیان آمریکایی در عراقمی 

لحاظ قانونی بخشی از نیروهای نظامی  که پارلمان و دولت این کشور داشته به   ایموجب مصوبه حشد الشعبی به 

های گروه  در پی اقدام تجاوزکارانه چند روز پیش آمریکا علیه بعضی از پایگاه .شودو مسلح عراق تلقی می 

اند. اشته حشدالشعبی، مردم عراق و طرفداران گروه حشدالشعبی اعتراضاتی را علیه سفارت آمریکا در بغداد د

شخص شهید سلیمانی داشت که بخواهد زمینه تهدید را برای    ویژه به   ایران    این چه ربطی به جمهوری اسالمی

ها بتوانند این اقدام تروریستی را در آن قالب توجیه کنند؟ بنابراین، این اقدام کامالً  آمریکا فراهم کند که آن 

  المللی آشکار است. این نقض فاحش منشور ای است و مغایرت آن با قواعد اولیه عرفی بین اقدام تجاوزکارانه 

تواند این اقدام یک حمله مسلحانه علیه جمهوری اسالمی ایران  رسد که می نظر می ملل متحد است؛ بنابراین به 

کند و اقدام متناسب و  تلقی شود که در نتیجه حق دفاع مشروع را برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد می 

یربط کشور اقدامات الزم را متناسب  های زمقتضی برای جمهوری اسالمی طبیعتاً محفوظ است و مطمئناً بخش 

المللی در پاسخ به این  با شرایط و اوضاع احوال و با رعایت منافع ملی و البته در چارچوب موازین حقوقی بین

به  نظر  این  از  اتخاذ خواهند کرد.  تروریستی  بین نظر میاقدام  نظام حقوق  اقدام  آید که  این  از  المللی کامالً 

المللی تلقی  حمایت خواهد کرد. این اقدام دفاعی ایران مطمئناً در چارچوب موازین بین  متقابل و دفاعی ایران 

 .شودمی 

 

الملل مشروع است، حضور  آقای دکتر اشاره کردید که حضور ایران در منطقه از منظر حقوق بین 

 کنید؟ نظامیان آمریکایی در منطقه را چطور توصیف می 

 

به اظهارات خود مقامات آمریکا ازجمله  حضور نظامیان آمریکایی در سوریه ک  بنا  و  غیرقانونی است  ه کامالً 

ها برای مبارزه  جمهورِ حال حاضر آمریکا، توسط بخش دیگری از حاکمیت آمریکا ایجاد شده و حضور آن رئیس

نیروهای    شود. اماهای تروریستی بدون اجازه و رضایت دولت سوریه کامالً اقدام غیرقانونی تلقی می با این گروه 

الظاهر در قالب یک قرارداد امنیتی و آن هم برای کمک به نیروهای نظامی عراق  نظامی آمریکا در عراق علی 

بایست در چارچوب قراردادهای امنیتی و برای کمک به دولت عراق  جهت مبارزه با تروریسم حضور دارند و می 
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ی از نیروی نظامی عراق از جمله حشدالشعبی.  در آنجا حضور داشته باشند و نه برای حمله نظامی علیه بخش

شوند؛ سردار شهید المهندس معاون حشدالشعبی در واقع معاون بخشی از نیروهای مسلح دولت عراق تلقی می 

پس اقدام نظامی آمریکا علیه بخشی از نیروی نظامی عراق مطمئنا در چارچوب آن توافق قراردادی احتمالی  

بین است ولی  ماها بر اساس قرارداد فی ز این منظر اگرچه نفس حضور آمریکایی گنجد و اعراق و آمریکا نمی 

وجه در چارچوب آن قرارداد  هیچرسد به نظر می ای است که به دهد اقدامات خودسرانه اقداماتی که انجام می 

   .گنجد امنیتی نمی 

-------------------------------- 

 

 المللی را تضعیف کرد یافته بینازمانسم س ـمانی تروریـسپهبد سلی

  آلمان عضو سابق شورای روابط خارجی  ⬅

 

دکتر بهروز عبدالوند اقتصاددان و دانشمند سیاسی مقیم آلمان و عضو سابق شورای روابط خارجی  

دانشگاه آزاد برلین دارد و استاد سابق دانشکده علوم این کشور است. وی دکترای علوم سیاسی از  

های ژئوپلیتیک، ژئواکانومیک  سیاسی و اجتماعی این دانشگاه است. دکتر عبدالوند کارشناس حوزه 

و  خاورمیانه  در  انرژی  و  امنیت  و 

صاحب تألیفاتی در این حوزه است. 

می ادامه  در  گفتگوی  آنچه  آید، 

استا این  با  هابیلیان  د  خبرنگار 

درخصوص   برلین  دانشگاه  سابق 

اقدام دولت آمریکا در ترور سردار  

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی  

 .است

به را  خود  احساس  است  ممکن  آیا  سوال،  اولین  عنوان  سردار  به  ترور  درباره  ایرانی  یک  عنوان 

 سلیمانی بیان کنید؟  

به  تاریخی سورنا و آریو برزن  بازگشت  امنیت و استقالل  عنوان سرباسپهبد سلیمانی  بود. برای  ایران  ز ملت 

های  های خود اقدام کرد و جانش را در این مسیر برای امنیت ملت ایران و ملت کشور ایران با تمام ظرفیت 

مورد سازش منطقه سرمایه  این  بود. درعین گذاری کرد و در  بهناپذیر  عنوان یک مسلمان معتقد طالب  حال 
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بود. فقدان او برای هر ایرانی، فقدان یک دولتمرد، سرباز و قهرمان ملی است و  تحمل و احترام به دگراندیشان  

دوست فقدان یک اسطوره و  عنوان یک انقالبی، او وجدان انقالب بود. فقدان او برای من و هر ایرانی میهن به 

المللی بازسازی  قهرمان ملی است. او و امثال او غرور ملت ایران را پس از دویست سال عدم حضور در عرصه بین

خردانه او موجب این نشد که نقش او در تاریخ ایران کمرنگ شود؛ بلکه او به مظهر اجماع ملی  کردند. ترور بی 

 .تبدیل شد و برای مخالفینش ترور او یکی از بزرگترین خطاهای دولتمردان آمریکایی است

 نید؟ نقش سردار سلیمانی را در مبارزه با تروریسم چگونه ارزیابی می ک

سپهبد سلیمانی در مبارزه با تروریسم نقش محوری داشت. در افغانستان در کنار ملت افغانستان و رهبر آنها  

عنوان یک  برآب کرد. او به احمد شاه مسعود هجوم طالبان را کنترل کرد. در سوریه و عراق فتنه داعش را نقش 

ها کمتر در تاریخ  بازدهی را داشت. اگرچه شخصیتاستاد موفق در نبرد نامتقارن با کمترین امکانات بیشترین  

عنوان  بدیل است. به گیری نظم نوین منطقه خاورمیانه بی گذارند، نقش شخصیت او در شکل تأثیر استراتژیک می 

گیری نظم آینده خاورمیانه به نفع ایران و برای تثبیت  ای در شکل یک دولتمرد و یک سرباز، تأثیر تعیین کننده 

المللی را که نهادهای امنیتی غربی و ارتجاع  یافته بین مدت منطقه داشت و ریشه تروریسم سازمانامنیت دراز

 .ای تضعیف کرد کننده طور تعیین کردند، به عرب در منطقه حمایت می 

 تحلیل شما از ترور سردار سلیمانی، از بعد ژئوپلتیک چیست؟ 

  گذار  مسیر  در  را  ایران   یترانه تا هندوکش گسترش داد.سپهبد سلیمانی از منظر ژئوپلتیک نفوذ ایران را از مد 

همت این مرد و  به  .کننده نظم نوین جهانی تبدیل کردقطبی به جهان چندقطبی و به تنظیم یک   جهان  از

مردانی چون او ایران از یک کشور ضعیف، که در جنگ جهانی اول و دوم اشغال شد و بعد از جنگ جهانی  

مره تبدیل شده بود، به کشوری مستقل تبدیل شد که امروز برای صلح و توسعه  مستعدوم به کشوری نیمه 

عنوان کنشگری استراتژیک نادیده گرفت. هدف  توان ایران را به کند و دیگر نمی منطقه نقش کلیدی بازی می 

نثی کرد.  های استراتژیک پنتاگون و دولت آمریکا را خاز ترور سپهبد سلیمانی انتقام از مردی بود که برنامه 

تنها نیروهای  انبوه مردم در مراسم تشییع جنازه او نشانگر این است که او به مظهر اجماع ملی تبدیل شده که نه 

 .مذهبی در اندوه فقدان او سوگوارند؛ بلکه ملت ایران در فقدان سپهبدی پایدار اندوهگین است

 بی می کنید؟ گیری آلمان در حمایت از این اقدام ترامپ را چگونه ارزیاموضع

اند، مانند ویلی  در تاریخ آلمان گاهاً دولتمردانی با تاثیری عمیق از تعقل، در حکمرانی آلمان تأثیرگذار بوده 

های  تجربه و بضاعت سیاسی کم اهرم برانت، هلموت اشمیت، کنراد آدنار و متأسفانه گاهی سیاستمدارانی بی

دهنده بضاعت سیاسی  نه دولت و وزارت خارجه آلمان نشان گیری جانبدارااند. موضع دست گرفته قدرت را به 

بار دولت آمریکا در مورد  اندک وزارت خارجه آلمان در تحلیل اوضاع خاورمیانه و تأثیرگذاری تصمیم تأسف 

 .دفاع نیستگیری قابل ترور سپهبد سلیمانی در امنیت خارومیانه و تاثیر آن در امنیت اروپاست، این موضع 
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 این اقدام دولت آمریکا پاسخ دهد؟ یران چگونه باید بهنظر شما ا به

ایران به عکس  از ترور سردار سپهبد سلیمانی وادارکردن رجال سیاسی  های احساسی در حوزه  العملهدف 

ها بتوانند برای ایجاد یک نبرد استراتژیک و بازگشت قوی نظامی به خاورمیانه بهانه  نظامی است تا آمریکایی

دولتمردان ایران لزوماً باید از ورود به میدانی که   .های سوریه و عراق را جبران کنند ار شکستپیدا کنند و آث

آمریکا طالب آن است، پرهیز کنند. پاسخ به آمریکا در این مقطع پاسخی نظامی نیست، بلکه با توجه به نقش  

اهلل سیستانی،  خصوص آیت به   فتوا در تشیع، انتظار ملل شیعه از رجال مذهبی و مرجعیت شیعه در این مقطع،

این است که همانطور که با یک فتوا موجب ایجاد حشدالشعبی شدند، که نهایتاً تروریسم داعش را مهار کرد،  

آفرینی پایان دهند و به همین  امروز با یک فتوا به حضور استراتژیک آمریکا در عراق به عنوان منبع تشنج 

ها توسط دولت و ملت ایران در مقابله با تروریسم موردحمایت قرار  تناسب مجلس و دولتمردان عراق که سال 

گرفتن تمامیت ارضی این  دلیل نادیده پذیری نشان داده، با اخراج آمریکا از عراق به اند، موظفند مسئولیت گرفته 

 .کشور، این حضور نامیمون را به یک باخت استراتژیک برای آمریکا تبدیل کنند 

-------------------------------- 

 

 دلیل ارتکاب جنایت جنگی محاکمه شود  ترامپ باید به

   فینیان کانینگهام  ⬅

 

نگار مستقل و نویسنده اهل ایرلند است. وی کارشناس مسائل خاورمیانه  فینیان کانینگهام روزنامه

برای  و  آفریقاست  شرق  و 

خبری پایگاه  مستقل  تحلیلی  های 

اسپوتنیک،  مانند   راشاتودی، 

و  فاندیشن  کالچر  استراتژیک 

می تی پرس  مطلب  نویسد.  وی 

می  ادامه  در  گفتگوی  آنچه  آید، 

این   با  هابیلیان  اختصاصی 

 :تحلیلگر ایرلندی است
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 کنید؟نقش ژنرال سلیمانی را در جنگ علیه تروریسم چگونه ارزیابی می 

ریزی نظامی راهبردی که به عراق و سوریه امکان داد  مه موفقیت بسیار مهم ژنرال سلیمانی در طراحی یک برنا

تا بر تهدیدات ترویستی خارجی علیه کشورهای خود غلبه کنند، موضوعی است که کمترین تردیدی در آن  

وجود ندارد. وزارت دفاع روسیه در پی درگذشت ژنرال به وی ادای احترام کرد. اگر رهبری نظامیِ سلیمانی  

طور مخفیانه توسط ایاالت متحده و  افتاد که به های تروریستی تکفیری می دست گروه به نبود، سوریه و عراق  

متحدان آن در ناتو و همچنین متحدین واشنگتن در خاورمیانه؛ یعنی ترکیه، عربستان سعودی، قطر، امارات  

امپریالیستی در  های  کردن طرح دلیل رهبری قاطع ژنرال سلیمانی در خنثی شوند. به و اسرائیل پشتیبانی می 

شدن وی، بسیاری از  آور است که پس از کشته سازی از او پرداخته بودند. شرمها به اهریمنخاورمیانه، غربی 

 .کنند ها را نشخوار می های غربی همان پروپاگاندای غربی رسانه

 کند؟نظر شما ترامپ از ترور ژنرال سلیمانی چه اهدافی را دنبال می به

شود ژنرال  چیزی باعث شده تا ترامپ دست به این عمل نابخردانه بزند. گفته می   هنوز مشخص نیست چه

ها مشخص شده  خاطر محل او برای آمریکاییاینسلیمانی برای یک مأموریت دیپلماتیک در عراق بوده و به 

ها یالیستی آن های امپرکه سلیمانی طرح که آمریکا از این رسد: اول این است. اما حداقل دو احتمال به ذهنم می 

رسد دولت ترامپ قصد  که به نظر می را در سوریه و عراق با شکست مواجه کرده بود، عصبانی بودند و دوم این 

 .دارد ایران را تحریک به جنگ کند 

 الملل چگونه است؟ ترور مقام نظامی ارشد یک کشور از منظر حقوق بین

که  خصوص زمانی شود؛ به رجی جنایت محسوب می کامالً واضح است که کشتن غیرقانونی مقام یک کشور خا

آن کشور رسماً در حال جنگ با عامل جنایت نیست. جنایتی که ترامپ مرتکب شد، یک رسوایی است. او باید  

ارتکاب جنایت جنگی محاکمه شود. توجیهات تأسفبه  با عناوینی مثل  بار آمریکایی خاطر  از این جنایت  ها 

    .ز استانگی»دفاع پیشدستانه« نفرت 

سلیمانی   ژنرال  ترور  به  دستور  در  ترامپ  اقدام  از  انگستان  وزیر  نخست  حمایت  از  شما  تحلیل 

 چیست؟ 

از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، با این کشور وارد معامله  بوریس جانسون کامالً به ترامپ وابسته است تا پس 

ی بقای اقتصاد انگلستان حیاتی است. بنابراین، ترامپ  ها براتجاری شود. دستیابی به رابطه تجاری با آمریکایی 

خاطر جمع است که جانسون مهره مطیع وی خواهد بود که هرگونه پوشش سیاسی الزم را برای الپوشانی  

 .کند جنایات واشنگتن فراهم می 

-------------------------------- 
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 ترور سپهبد سلیمانی مصداق واقعی تروریسم دولتی آمریکا است  

   دکتر رضا سیمبر ⬅

 

دکتر رضا سیمبر، دکترای علوم سیاسی و  

بین  دانشگاه روابط  از  را  خود  الملل 

است.  کرده  اخذ  استرالیا  ویلز  نیوساوث 

پی   در  است.  گیالن  دانشگاه  استاد  وی 

شهید سلیمانی و همرزمانش  ترور سپهبد 

به دست ارتش تروریستی آمریکا، پایگاه  

استاد  خبری  این  با  هابیلیان  تحلیلی 

نظر در حوزه تروریسم  دانشگاه که صاحب

 .الملل است، به گفتگو نشسته استبین 

 

 شود؟  المللی چگونه ارزیابی می ترور حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا از منظر قوانین بین 

وفصل  الملل که حل المللی است، زیرا اصول بنیادین حقوق بینریکا ناقض اصول بنیادین حقوق بین اقدام آم

الملل هستند و تقریبا همه  المللی از اصول اصلی حقوق بین آمیز و عدم توسل به زور در مخاصمات بینمسالمت

با این اصول موافقند و به آن خدشه ای وارد نهای حقوقی بین دیدگاه  باید این اصول در همه  الملل  یست. 

المللی  های بینکشورها رعایت شوند و ثانیا بر اساس حقوق منشور ملل متحد کشورها دعوت به مدیریت بحران 

ها بر شوند. کشورها در دعواها و اختالفاتی که با هم دارند نباید دست به خشونت بزنند. البته آمریکایی می 

کنند که اصال قابل توجیه نیست.  ا که دفاع از خودشان است مطرح می منشور ر  51اساس تجارب گذشته، ماده  

الملل محکوم است و با وجود تمام اختالفاتی که در معانی تروریسم  این اقدام آمریکا بر اساس قوانین حقوق بین 

می این  شرشود و با مقامات این کشور با بی در جهان وجود دارد. این اقدام آمریکا تروریسم دولتی محسوب می 

   .کنند اقدام وحشیانه را اعالم می 

با توجه به اینکه سفر سردار سلیمانی یک ماموریت رسمی به کشور عراق بود، آیا این اقدام آمریکا  

 شود و دولت عراق در قبال آن باید چه بکند؟ نقض حاکمیت کشور عراق محسوب می

ای  گانه اصل حاکمیت ملی کشورها یکی از اصول سه الملل بررسی کنم، بله. چون  اگر بخواهم از منظر حقوق بین

است که اقتدار سیاسی، داشتن ملت و داشتن حکومت و خاک یا قلمرو باید در بین کشورها حفظ شود. چون  
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رساند که  اقدام تروریستی آمریکا در خاک عراق صورت گرفته عمال نقض حاکمیت این کشور است و این را می 

و   شخصی  به صالحیت  حقوق  آمریکا  در  اصل  دو  ما  ببینید  است.  نداشته  توجه  عراق  سرزمینی  صالحیت 

المللی تحت عنوان صالحیت ارضی و صالحیت سرزمینی داریم و باید دولت عراق اولین شاکی این ماجرا  بین

باشد، چون آمریکا صالحیت سرزمینی این کشور را نقض کرده است و حتی اگر آمریکا ادعا کند که ما به  

تواند از محکومیت فرار کند، چون باید از دولت عراق اجازه این اقدام را  ر عراق آنجا بودیم هم نمی دعوت کشو

داشته باشد که قطعا چنین سندی را ندارند. بنابراین ناقض حقوق حاکمیت کشور عراق در این ماجرا بوده  

است و باید عراق این اقدام آمریکا  است و از آنجایی که ورود و خروج سردار سلیمانی با اجازه دولت عراق بوده  

توانیم این اقدام تروریستی را از  را ناقض حاکمیت سرزمینی کشورش بداند و آن را محکوم کند، ما هم می 

المللی پیگیری کنیم. از ابزار رسانه و  طریق دیپلماسی و دوائر حقوقی وزارت خارجه کشورمان در جوامع بین 

حیثیت کردن آمریکا در افکار عمومی جهان حداکثر استفاده را بکنیم و  بی جهت    المللی،تبلیغات وسیع بین 

این اقدام آمریکا را تروریسم دولتی نشان دهیم و شهادت سردار سلیمانی را مصداق بارز تروریسم دولتی آمریکا  

 .معرفی کنیم 

 داند آیا درست است؟ ادعای آمریکا این است که این اقدام را دفاع مشروع می

طور کند. این بند منشور ابهامات زیادی دارد. اگر این منشور این ادعا را مطرح می   51بر اساس مادۀ    آمریکا

در آمریکا انجام دهیم و بعد    توانیم اقدامات نظامی بخواهد از ابهامات استفاده کند ما و سایر کشورها هم می 

 .قط یک ادعای بی اساس استکردیم که این فمنشور از کشورمان دفاع   51بگوییم بر اساس مادۀ  

 ها در قبال این اقدام تروریستی آمریکا چگونه است؟ مواضع اروپایی 

به  منفعتمتاسفانه  و  سوداگرانه  سیاست  هیچخاطر  اروپا  اعتراض طلبانه  پررنگ  گاه  آمریکا  مقابل  در  را  شان 

ه آرامش دعوت کنند. بدون  دارومریز داشته باشند و طرفین را ب کنند که یک سیاست کجکنند و سعی می نمی

الملل محکوم کنند و حق و اصول  الملل و قراردادهای بین اینکه آمریکا را به خاطر این نقض فاحش حقوق بین 

الملل است و با توجه به  گیرند و متاسفانه این رفتار اروپاییان، طبع نظام بین الملل را نادیده میحقوقی بین 

هایی مانند ناتو دارد،  ای در قالب پیمانچنین روابط امنیتی صادی خوبی و هم اینکه اروپا با آمریکا روابط اقت

   .شود طرف آمریکا را بگیرند باعث می

با خودسریچگونه می  بین توان  روابط  و  رعایت حقوق  در عدم  آمریکا  اقدامات  و  مقابله  ها  الملل 

     کرد؟

ها و  توانیم جلوی خودسری توام بشود ما می زمانی که قدرت ملی و داخلی با سیاست خارجی قدرتمندمان  

های آمریکا بایستیم و همانگونه که امنیت کشورمان توسط سپاه و نیروهای امنیتی فرامرزی شده  گری یکجانبه 

ای و متحدیابی خودمان را باال ببریم و همچنین در درون هم  المللی و منطقه است، باید قدرت مذاکرات بین
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توانیم  ر را باال ببریم. اگر ما قدرت اقتصادی خوبی در داخل نداشته باشیم، قطعا نمی باید توان اقتصادی کشو

خوبی  چه   توانمندی  هر  و  باشیم  داشته  کشورمان  خارج  نظامی  در  توانمندی  و  اقتصادی  توانمندی  قدر 

 .بردگرش نمی گاه آمریکا سودی از اقدامات یکجانبه هم حرکت کنند، هیچشانه به شانه

 کنید؟ د حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم در منطقه را چگونه ارزیابی مینقش شهی

نقش سردار سلیمانی در منطقه، ترجمان چندین نکته است. اولین نکته این است که ایشان قهرمان و پیش  

و در    کرد که امنیت، فقط در داخل نیست قراول جبهۀ مبارزه با تروریسم بود و این خط فکری را دنبال می 

منطقه بسیار خطرناکی که تروریسم در آن وجود دارد، اگر بخواهیم کشورمان از امنیت خوبی برخوردار باشیم،  

باید مرزهای امنیتی را از داخل به بیرون گسترش دهیم. سردار سلیمانی تفکر امنیت برون مرزی را بسیار  

ترین پارامترهای حفاظت و صیانت از  صلی خوب انجام داد و درخشید. نکته دوم این است که قدرت یکی از ا

ها را داشته  است. سپاه قدس در نشان دادن قدرت کشورمان بهترین فعالیتجمهوری و انقالب اسالمی ایران  

و باید با همین قدرت پیش برویم و شهید سردار سلیمانی نماد این تفکر قدرتمند در منطقه بود. نکته سوم  

برداشتن خلوص در کارها، صداقت در زندگی و دوری از هوا و هوس و فقط گام   سردار سلیمانی با زهد، تقوا،

در راستای فرمایشات رهبری و حفاظت و صیانت از جمهوری اسالمی تبدیل به اسوۀ اخالق برای همه ما شد  

که    هاها هستیم. باید این سرمایه و این امنیتی که در جمهوری اسالمی داریم را مدیون خون سردار سلیمانی

 .دستاوردهای انقالب اسالمی هستند را حفظ کنیم و قدرش را باید بدانیم

-------------------------------- 

 ترامپ از نظر قوانین آمریکا نیز اجازۀ ترور ژنرال سلیمانی را نداشت 

   گر آمریکاییتحلیل ⬅

 

گر خبر تلویزیونی،  وین مدسن، تحلیل 

نویسنده روزنامه و  محقق  نگار، 

و   اطالعاتی  امور  حوزه  در  کارشناس 

نویسندگی  بین  سابقه  او  است.  الملل 

انتشاراتی بزرگی نظیر ویلج برای مراکز  

کورپ   کانترپوچ،  پروگرسیو،  ویس، 

دیز تایمز  نشنال مانیتور، این واچ، مالتی 

و آمریکن کانسروتیو را در کارنامه خود  
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نیوز  گر امنیت ملی و کارشناس امور سیاسی حضوری مداوم در فاکسدارد. مدسن به عنوان تحلیل 

سی، بی ان، بیاناس، سی بیسی، پی بی سی، سیبینسی، ابی داشته و همچنین در شبکه های ای

ام  و  با شبکه بیان اس الجزیره  همچنین  او  است.  داشته  پرس سی حضور  و  تودی  راشا  وی  تی های 

الملل پایگاه گر در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار سرویس بینهمکاری داشته است. این تحلیل 

گاه قوانین آمریکایی نیز اجازۀ ترور سپهبد شهید قاسم تحلیلی هابیلیان گفت: ترامپ از دیدخبری 

 .سلیمانی را نداشته است

وی در بخشی از پاسخ خود به این سوال که اهداف پشت پردۀ ترور سپهبد سلیمانی از دیدگاه او چه بوده  

سازی ده نشاندۀ اسرائیل هستند. ترامپ همچنین مشغول برآوراست، گفت: »ترامپ، پمپئو و جولیانی مهرۀ دست 

 « .مطالبات مسیحیان صهیونیست و مایک پنس است 

مدسن در ادامه در پاسخ به سوالی دربارۀ جواز ترور سردار سلیمانی از منظر قوانین داخلی آمریکا گفت: »ترامپ  

که از زمان جرالد فورد تاکنون توسط تمامی روسای جمهوری آمریکا    12333با این اقدام خود قانون اجرایی  

 «.ه است را زیر پا گذاشترعایت شد 

سپتامبر گفت: »پنس    11او دربارۀ اتهام معاون اول ترامپ به سپهبد سلیمانی درخصوص ارتباط با حوادث  

تواند این اقدام را توجیه کند. ژنرال سلیمانی همچون نیروهای آمریکایی بعد  کند با دروغگویی می احساس می

 «.کرد و همینطور در جنگ با داعش نیز در مقابل آنها قرار گرفت   سپتامبر با القاعده و طالبان مبارزه 11از 

های تسلیحاتی  وین مدسن در ادامه گفت: »اغلب اعضای کنگرۀ آمریکا پول تبلیغات انتخاباتی خود را از شرکت 

ترکی  ها منافع مشهای هر دو حزب آمریکا نیز با این کمپانیکنند و رسانه ها دریافت می ها و اسرائیلی و سعودی 

 « .ها ترور ژنرال سلیمانی را ستایش کردند دارند. به همین خاطر است که این رسانه 

وی در پایان در خصوص تاثیر ترور سردار سلیمانی بر وضعیت ترامپ در انتخابات پیش روی آمریکا افزود:  

هم نبیند. او از لحاظ    »ترامپ هم اکنون نیز از لحاظ روانی تعادل ندارد. او حتی ممکن است انتخابات نوامبر را

 « .دارد   1945روانی و فیزیکی ناتوان است و وضعیتی مشابه هیتلر در آوریل 

-------------------------------- 
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 تروریسم دولتی آمریکا، نمایشی از افول قدرت در منطقه  

  هرویدکتر مصطفی انتظاری

 

ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بار دیگر پرده از آن پنجه آهنینی برداشت که آمریکا بر گلوی مردم  

هایی استقالل و آزادی مردم در غرب آسیا باشد با شیوهای را که مدافع  کند هر چهره منطقه قرار داده و سعی می 

 .تروریستی از پیش رو بردارد

پیش از این ایران، ارتش ایاالت متحده را تروریست نامیده بود و حاال با ترور شهید سلیمانی، روشن شد که  

ی ملی برای حفظ  این توصیف برای نیروهای آمریکایی کامالً دقیق و صحیح بوده و ارتش آمریکا نه یک نیرو

منافع آمریکا، بلکه ارتشی اشغالگر و استعماری است که درست همانند دیگر متحدان آمریکا ازجمله داعش و  

چهره  با  می القاعده،  برخورد  منطقه  محبوب  آنهای  جان  ترور،  با  و  می کند  را   .گیرد ها 

وصیف کرده است. این حرف البته در  مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا البته ترور سردار سلیمانی را قانونی ت

های آمریکا را  ها غلط نیست؛ چراکه قانون برای واشنگتن و کاخ سفید، یعنی آنچه سیاستمنطق آمریکایی 

می  می توجیه  قانون  این  و  به کند  گاه  باشد تواند  نظامی  نیروی  و  زور  بر  متکی  کامالً  جنگل،  قانون   .سان 

خواهد با پهپاد و جنگده و ناو جنگی به جنگ محبوبیت فکری و  می   خطای محاسباتی آمریکا اما آنجاست که 

آمریکایی  برود.  منطقه  در  ایران  نمی ایدئولوژیک  نظر  در  را  واقعیت  این  سردار  ها  محبوبیت  دلیل  که  گیرند 

های دیگری در محور مقاومت مانند او، نه توان باالی نظامی، که قدرت فکری و معنویت و  سلیمانی و چهره 

 .ت سیاسی نهفته در رفتار اوستصداق

رود،  تنها از بین نمیهای مردم منطقه است. این محبوبیت با ترور نه ایران، دارای قدرت نرم و قدرت نفوذ در دل 

بلکه بیشتر هم خواهد شد و مگر نه این است که محبوبیت فعلی ایران در کشورهای منطقه، مرهون شهادت  

 اند؟ های گذشته جان باخته سوی آمریکا یا دیکتاتورهای متحدش در سال دیگر مبارزان انقالبی است که از  

های آمریکایی قدرت درک این واقعیت را ندارند که هرچه بیشتر در امور منطقه دخالت  با این وجود تروریست

تان شان در افغانسگیرند. دونالد ترامپ بد نیست از مقامات سابق کشورش درباره تجربه کنند، کمتر نتیجه می 

بپرسد یا از فرجام جنگ ویتنام عبرت بگیرد. آمریکا نه فقط محبوبیت، که نفوذ و قدرت خود را در منطقه از  

شکست  تروریستی  گروه  یک  مانند  درست  که  است  همین  برای  و  است  داده  می دست  ترور  و  خورده  کند 

 .گریزدمی 

نشانه از  یکی  آمریکا  قدرت  دولتی رسمی  افول  که  است  همین  یابد.  هایش،  تقلیل  تروریستی  گروه  یک  به 

سال آمریکا  دولتی  شیوه تروریسم  این  از  که  استفاده می هاست  رهبران جهان  برای حذف  و سکوت  ها  کند 
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کشورهای دیگر در برابر این فرقه تروریستی جهانی باعث شده تا خطر تروریسم دولتی آمریکا هر سال بیش  

 .گیر کشورها شوداز سال بعد دامن 

کا  فکر می گرچه  موقعیت خود سرپوش  خ سفید  افول  بر روی  سلیمانی  ترور سردار  با  است  که ممکن  کند 

کند، بلکه ضعف آنان را  ها را بهتر نمیبگذارد، اما آینده نشان خواهد داد که این ترور نه فقط اوضاع آمریکایی 

 .ت خواهد بودهای آینده جبهه مقاومساز پیروزی بیشتر نمایان خواهد کرد که این خود زمینه 

-------------------------------- 

 سازی مقابله با تروریسم، دستاورد سردار سلیمانی  مردمی

  زادهدکتر سیدمحسن موسوی

 

که سرمست از شکست رقیب دیرینه خود بود، با ارائه نظریاتی  اندکی بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا درحالی 

ریزی کرده بود،  های آینده طرح هایی که برای دنیا در دهه پایان تاریخ« و »خاورمیانه جدید« از نقشه »مانند  

ی مهم و استراتژیک دنیا نظم آمریکایی حاکم  هاها قرار بود در بخشهایی که بر اساس آن رونمایی کرد. نقشه 

تنها این رؤیا  حال با وجود گذشته سه دهه از آن زمان نه سو در آن حذف شوند. بااینهای ناهم شده و دولت 

ها حضور نظامی و اقتصادی  ها در آن محقق نشد، بلکه در حال حاضر آمریکا برای ترک کشورهایی که سال 

سازی های اخیر چه بود؟ مردمی ها در دهه اما علت برهم خوردن نقشه آمریکایی  فشار قرار دارد.داشت، تحت 

 .اما چه فردی نقش پررنگی در تحقق این مهم را داشت؟ سردار شهید قاسم سلیمانی .مبارزه

دهد که استراتژی این دولت برای گسترش نفوذ در  های اخیر نشان می در واقع بررسی عملکرد آمریکا در دهه 

های تروریستی بوده است.  های ناهمسو، کمک و حمایت از ایجاد گروه مانند خاورمیانه و تضعیف دولت مناطقی  

سیاست پیگیری  از  بعد  برای  آمریکا  که  رسید  نتیجه  این  به  ناهمسو  کشورهای  سیاسی  رهبران  ترور  های 

ی است. در همین راستا صورت نهادماندگاری بیشتر در منطقه خاورمیانه نیازمند ایجاد و گسترش تروریسم به 

های مختلف تروریستی مانند طالبان، القاعده، داعش با چراغ سبز آمریکا در منطقه به وجود آمده و  سازمان

اُدِم« رئیس وقت آژانس امنیت ملی آمریکا در زمان ریاستبه  جمهوری »رونالد  سرعت رشد کردند. »ویلیام 

کتاب   در  آن  »ریگان«  از  چگونه  آمریکا:  تروریسم  هژمونی  از  واشنگتن  استفاده  به  اذعان  با  کرد«  استفاده 

متحده سابقه طوالنی  نویسد: »تروریسم یک دشمن نیست. بلکه یک تاکتیک است. به دلیل اینکه خود ایاالتمی 

های تروریستی دارد.« این سیاست آمریکا سبب شد تا این دولت  ها و استفاده از تاکتیک در حمایت از تروریست

هایش ایجاد کند.  زمان با افزایش بسترهای توسط نفوذ خود در خاورمیانه بازار خوبی نیز برای سالح م بتواند ه

 .میلیارد دالر رسید  55.4مثال فروش سالح این کشور تا آخر سپتامبر سال گذشته میالدی به عنوانبه 
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لف این کشور سعی کردند  های مخاهرچند بعد از ایجاد تحرکاتی برای گسترش تروریسم توسط آمریکا دولت  

استراتژی  گرفتن  پیش  در  با  بااین تا  بایستند،  آمریکا  مقابل  در  مختلفی  وجود ضعف های  مختلف  حال  های 

تاریخی، زیرساختی و.... سبب شد تا در عمل آمریکا بتواند دست باال را در کشورهایی مانند افغانستان، عراق و  

های تروریستی برهم بزند. ایجاد این وضعیت سبب شد تا سردار  روه سوریه داشته و معادالت سیاسی را به نفع گ

سازی های مستقر در کشورهای سوریه و عراق بود، درصدد برآید تا با مردمی سلیمانی که شاهد ضعف دولت

سازی مقاومت  مبارزه، مقاومت علیه گسترش تروریست مورد حمایت آمریکا را ساماندهی کند. همین مردمی 

ن  تا  از کشورها خنثی شود. به سبب شد  با حمایت  عنوانقشه آمریکا در بسیاری  مثال در زمانی که اسرائیل 

تواند برای همیشه بنیادهای امنیتی  کرد که با نابودی مقاومت می روزه را آغاز کرد، تصور می  33آمریکا جنگ 

ردار سلیمانی در جریان  های س سازی مقاومت و تالش حال مردمی رژیم اشغالگر قدس را تضمین کند. با این

اهلل تنها به پیروزی رژیم اشغالگر قدس منجر نشود، بلکه با پیروزی حزب روزه سبب شد تا این جنگ نه   33نبرد  

لبنان به اولین جنگی تبدیل شود که در آن مسلمانان توانستند، رژیم صهیونیستی را شکست دهند. این مسئله  

ناپذیر بودن رژیم اشغالگر قدس گردید.  شکستن تفکر غلط شکستنفس مسلمانان و  سبب افزایش اعتماد به 

ای که بعدها نمود آن در فلسطین و در حماس نیز دیده شد. حماس نیز با تأسی از تجربه سردار سلیمانی  مسئله 

 .های اخیر سعی کرده است تا مقابل رژیم اشغالگر قدس بایستند سازی مقاومت در سالدر مردمی 

با  همچنین حمایت و ه تا مردم عراق وارد مبارزه  الشعبی سبب شد  مت سردار سلیمانی در تشکیل حشد 

توان ادعا کرد با همت  ها را از کشورشان بیرون کنند. در حال حاضر می های داعشی شده و بتوانند آن تروریست 

به  الشعبی  این کشور را  مثابه ساختاری عقیدتی سردار شهید سلیمانی، حشد  امنیتی  پرکرده و  مردمی، خأل 

آفرینی برای جامعه و حکومت عراق گردیده است. اکنون »حشد  تبدیل به نیرویی کارا و توانا در عرصه امنیت 

گرفته، به فرصتی  شکل «»داعش  نام  به  تهدیدی   دل   از  که  مردمی  داوطلبانه  نهادیک  عنوانبه  «الشعبی

امنیت بی برای  تبدیل نظیر  »تئوری  مردمی  .شده استسازی در عراق  تا  مقاومت در عراق سبب شده  سازی 

 های چهارچوب  و   ابطال  امنیت«   ایجاد   راستای   در   بزرگ   هایقدرت  به   نظامی   وابستگی

شود. ضمن اینکه باور به »تکیه    اعتباربی   بغداد   و   واشنگتن  امنیتینظامی    نامهموافقت   قالب   در   شدهطراحی

 .گذاران عراقی تقویت شودساز« در میان دولتمردان و سیاستیتنهاد امنهای مردم به سازمان 

های ها و پیگیری سازی مقاومت را پیگیری کرد. در این راستا با تالش سردار سلیمانی در سوریه نیز بحث مردمی 

او نیروهای دفاع ملی که به بسیج سوریه معروف است، تشکیل شد. در شرایطی که رهبران کشورهای متجاوز  

های خارجی به این کشور و  جانبه از طریق فعال کردن ناراضیان، ورود تروریست وار بودند با هجوم همه امید 

های ریزی سرعت ساقط کند، ورود یک نیروی با انگیزه، برنامه ایجاد شکاف در ارتش، حکومت بشار اسد را به 

هزار نفر به توان    100ردمی سوریه،  گیری بسیج مریخت. طبق آمار، در فاصله یک سال از شکل  ها را به هم آن

عملیاتی و نظامی این کشور افزوده شد. سپردن امنیت بخشی از شهرها به نیروهای مردمی این فرصت را برای  

ها ظاهر شود. از دیگر  های درگیری با تروریستارتش سوریه فراهم کرد تا بتواند با نیروهای بیشتری در صحنه 
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سازی  دیدند که پس از پاک ها می ها بود. زیرا آن زنی تروریستاستن از قدرت چانه تأثیرات ایجاد بسیج مردمی، ک 

گیرد و تبدیل به مانعی در برگشت  سرعت در آنجا شکل می مناطق تحت اشغالشان توسط ارتش، نیروی بسیج به 

 .شودها به آن منطقه می تروریست 

دهد که این شهید بزرگوار  های اخیر نشان می مروری بر اقدامات صورت گرفته توسط سردار سلیمانی در دهه 

توانست است ضمن خنثی  تروریسم  مبارزه مردمی علیه  تفکر  نهادمندسازی  نقشه با  برای  کردن  آمریکا  های 

شدت کاهش  های تروریستی مورد حمایتش را به ایجاد خاورمیانه آمریکایی، نفوذ این کشور و همچنین سازمان

های خود و هدر رفتن میلیاردها دالر  ریزی آمریکا که شاهد شکست برنامه دهد. همین مسئله سبب شده تا  

 .های خود برای پروژه خاورمیانه جدید بود، سعی کند تا با به شهادت رساندنش از او انتقام بگیرد گذاری سرمایه

 

-------------------------------- 

 

 المللی های حقوقی ترور سردار سلیمانی در پرتو موازین بینبررسی جنبه

 دکتر لیال نعمتی

 

ترور ناجوانمردانه سردار شهید قاسم سلیمانی در کنار مالحظات اخالقی، انسانی و سیاسی، در حوزه حقوقی و  

مختلف آن نیازمند تحلیل دقیق و جامع در پرتو  کند که بررسی ابعاد  های مهمی را مطرح می قانونی پرسش

بطور   .الملل، حقوق داخلی ایاالت متحده و توافقنامه دو جانبه کشور عراق و آمریکا استموازین حقوق بین 

اجمالی و موجز باید اذعان کرد اقدام دولت آمریکا در ترور یک مقام رسمی کشور ایران با هیچ کدام از اصول  

الملل در تضاد و تقابل  یافته بشری و عرف بین الملل سنخیت نداشته و با هنجارهای تسجیلو مبانی حقوق بین 

است میثاق   .آشکار  و  متحد  ملل  سازمان  منشور  در  مصرحه  اصول  نخست،  در درجه  تروریستی  اقدام  این 

 .U.N) ( را نقض کرده است. به طور کلی منشور ملل متحد 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی )مصوب بین

Charter)   منشور ملل متحد به اصل    2استفاده از زور علیه سایر کشورها را ممنوع اعالم داشته است. ماده

منشور ملل متحد    2ماده    3احترام به حاکمیت ملّی و منع مداخله در امور ملل صراحت دارد. همچنین بند  

آمیز و به طریقی که صلح  ا وسایل مسالمت المللی خود را بکشورها را ملزم نموده است تا تمامی اختالفات بین 

بین  امنیت  بند  و  مرتفع سازند. همچنین  نیافتد،  به خطر  و عدالت  به    4المللی  را  تمامی کشورها  ماده  این 

صراحت از توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد  

باشد، داشته  مباینت  متحد  ماده    ملل  در  است.  کرده  است:    33منع  شده  مقرر  متحد  ملل  سازمان  منشور 

المللی را به مخاطره افکند، باید قبل  »طرفین هر اختالف را که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین
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از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری و رسیدگی قضایی و مراجعه به مؤسسات و یا ترتیبات  

آمیز حل نمایند.« لذا توسل به ترور مقامات رسمی کشورها از این منظر  ای و یا سایر وسایل مسالمتنطقه م

المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده سوم  میثاق بین  6محکوم و ممنوع ماست. از سوی دیگر به موجب ماده  

 و بدیهی اشخاص است   ذاتی   حقوق   زندگی« یکی از   (، »حقّ حیات و حق 1948اعالمیه جهانی حقوق بشر ) 

 .کرد محروم  مجوز از زندگی و بدون  خودسرانه  توان را نمی  فردی  که هیچ

المللی است. دستانه نیز اقدام دولت آمریکا در ترور سردار سلیمانی فاقد وجاهت بیندر پایه دکترین دفاع پیش 

دستى یک دولت در  ان ملل متحد(، پیشسازم  3314قطعنامه تعریف تجاوز ) قطعنامه شماره    2طبق ماده  

الوقوع یا به عنوان حمله پیشگیرانه مغایر با منشور سازمان ملل متّحد  کاربرد نیروى نظامی به بهانه حمله قریب 

اقدام تجاوزکارانه محسوب مى  منزله یک  به  از سوی  شود. در عین حال جنگ پیش توصیف شده و  دستانه 

 دستانهالملل نیز استفاده غیرمنطقی از دفاع پیش ممنوع شده و در عرف بین  1945منشور سازمان ملل در سال  

(Preemptive defense)   و استفاده پیشگیرانه از زور منع شده است. در این راستا التزام به استانداردهای

انه  دستالوقوع بودن خطر، اصل معقول بودن و تناسب دفاع پیش دقیق و مختلفی از قبیل اصل ضرورت، قریب 

دستی تنسیق کرده  های قانونی متعددی را برای دکترین پیشرسانى به شورای امنیت، محدودیت و لزوم اطالع 

نمی  را  قتل  این  است  بدیهی  است.  نیافته  تحقق  هیچیک  مورد  این  در  خودکه  از  دفاع  عنوان  به   توان 

(selfdefense)  یاالت متحده از سوی دولت ایران  ای تمام عیار و مستقیم به اتوصیف کرد زیرا هیچگاه حمله

 .صورت نگرفته است

از سوی دیگر در مواردی که بین دو کشور مخاصمه و جنگ در حال رخداد باشد، قتل از پیش تعیین شدۀ  

یک فرمانده خاص برای آنچه که در میدان نبرد انجام داده یا کاری که ممکن است انجام دهد، به موجب قانون  

( و پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو در سال  1907وق جنگ کنوانسیون الهه )مصوب مخاصمات مسلّحانه و حق 

تصریح دارد که در مخاصمات مسلحانه دو    1پروتکل الحاقی    37ممنوع اعالم شده است. حتی ماده    1949

 .آمیز ممنوع و مذموم استکشور، کشتن یا زخمی یا اسیر کردن یک دشمن با توسل به اقدام محیالنه و خدعه 

لذا به طریق قیاس اولویت در این مورد که بین دو کشور مخاصمه مسلحانه و جنگی به وقوع نپیوسته، اقدام  

انگاری اصول و قواعد حقوقی در این اقدام  به ترور فرماندهان نظامی دور از وجاهت است. در همین رابطه نادیده 

نه تنها   (Targeted Killing) های هدفمند ل الملل، قتتروریستی آمریکا در حالی است که از منظر حقوق بین

الملل های هدفمند ناقض معیارهای حقوق بین به لحاظ حقوقی مبنای دقیق و قابلیت توجیه نداشته بلکه قتل

شوند. لذا ترور مقامات رسمی با دستور اجرایی کشورها و از جمله  عام و اصول بشردوستانه نیز محسوب می 

 .م استایاالت متحده ممنوع و محکو 

المللی فاقد وجاهت است، بلکه طبق  از سوی دیگر ترور مقامات رسمی یک کشور نه تنها از منظر قوانین بین 

تلقی می  امری غیرقانونی  نیز  ایاالت متحده آمریکا  اقدام بدون اطالع رسمی  قوانین داخلی کشور  این  شود. 

ه صالحیت ترامپ به عنوان یک مقام اجرایی  کنگره ایاالت متحده صورت گرفته است و منتقدان سؤاالتی دربار
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کنند. همچنین اقدام تروریستی اخیر دولت  برای ترور فرماندهان نظامی، طبق قانون ایاالت متحده را مطرح می 

را نقض    1976آمریکا علیه یک مقام ارشد دولتی مستقل، دستورالعمل داخلی و اجرایی آمریکا مصوب سال  

ا دستورالعمل  این  است.  می 1976جراییکرده  منع  سیاسی  ترور  گونه  هر  انجام  از  را  متحده  ایاالت  کند.  ، 

دستورالعمل مذکور پس از علنی شدن نقش سازمان اطالعاتی سیا برای ترور رهبران خارجی از جمله فیدل  

مقامات رسمی دیگر   نیز حذف فیزیکی  آمریکا  داخلی  قوانین  زاویه  از  بنابراین  یافت.  )کوبا( تنسیق  کاسترو 

 .شورها فاقد وجاهت حقوقی استک

های پیچیده حقوقی این حمله، این واقعیت است که اقدام تروریستی آمریکا خارج از قلمرو  یکی دیگر از جنبه 

ها الملل تصریح دارد که دولت سرزمینی ایاالت متحده و در کشور عراق رخ داده است. در این رابطه حقوق بین

نیروی نظامی در مناطق دیگر استفاده کنند. بنابراین عدم رضایت و اطالع   بدون رضایت دولت میزبان نباید از

دولت عراق به انجام اقدامات اجرایی دولت آمریکا بر غیرقانونی بودن این اقدام صحه گذاشته و اصل حاکمیت  

ه و همکارى  الملل راجع به روابط دوستانکشور عراق و ایران را توأمان نقض کرده است. اعالمیه اصول حقوق بین 

در سرزمین  سازمان ملل( کشورها را از هرگونه مداخله نظامی   2625)قطعنامه    1970بین کشورها مصوب  

ها و حمایت نماید. همچنین اعالمیه عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، بدون رضایت آنها منع می سایر دولت 

( نیز هر نوع مداخله نظامی یا تهدید  1981  سازمان مللها )مصوب مجمع عمومی  از استقالل و حاکمیت آن 

علیه هویت یک دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن دولت را محکوم کرده است. از سوی  

دیگر اقدام تروریستی آمریکا که مصداق دخالت در امور کشور عراق است با توافقنامه دو جانبه کشور آمریکا و  

امنیتی فیما نیز در تضاد است. در سال  عراق و قرارداد  یک توافقنامه استراتژیک بین    2008بین دو کشور 

واشنگتن و بغداد به امضا رسید که به موجب آن همکاری نزدیک دفاعی برای جلوگیری از تهدیدات حاکمیتی،  

اده از  صراحتاً ایاالت متحده را از استف  2008امنیت و تمامیت ارضی عراق میسور گردید. اما قرارداد امینتی  

قتل   نیز  این منظر  از  لذا  به سایر کشورها منع کرده است.  برای حمالت  نقطه شروع  به عنوان  خاک عراق 

تلقی می  قوانین کشور عراق  ایرانی نقض  بلندپایه  اتخاذ  هدفمند یک مقام  با  ایران محق است  شود و دولت 

ی تجدیدنظر  با  نماید  درخواست  عراق  کشور  از  دیپلماتیک  فعال  توافقنامه  مناسبات  الغای  نظامیان    2008ا 

 .آمریکایی را ملزم به ترک قلمرو عراق کند 

الملل از حقوق مختلفی مانند اقدام متقابل،  عالوه بر این جمهوری اسالمی ایران در پرتو موازین حقوق بین 

خوردار  المللی کیفری و درخواست اقدامات قهری علیه آمریکا از سوی شورای امنیت بررجوع به دیوان بین

، هر گونه  2001المللی دولتها« مصوب سازمان ملل متحد در سال»طرح مسئولیت بین   1است. طبق ماده  

المللی آن کشور را به دنبال خواهد داشت. بر اساس ماده  المللی یک کشور، مسئولیت بین عمل متخلفانه بین 

کامل عمل متخلفانه خود است. از   المللی دولتها، کشور خاطی ملزم به جبران خسارت طرح مسئولیت بین  31

منشور ملل متحد وضعیت مزبور را به شورای امنیت    36و    35تواند با استناد به مواد  سوی دیگر کشور ایران می 

تواند برای حل  ارجاع کرده و درخواست اقدامات قهری علیه دولت آمریکا نماید. در این راستا شورای امنیت می 
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منشور ملل مبادرت ورزیده یا   37المللی بر اساس ماده  های بینه صدور توصیه و فصل مناسب شرایط مذکور ب

منشور ملل متحد، شورای    39بر اساس فصل هفتم منشور اقدامات احتیاطی یا قهری اتخاذ کند. بر اساس ماده  

ا تصمیم  هایی خواهد نمود یامنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه 

امنیت بین  اعاده صلح و  یا  یا  خواهد گرفت که برای حفظ  از قبیل متوقف ساختن تمام  اقداماتی  به  المللی 

قسمتی از روابط اقتصادی یا قطع روابط سیاسی یا غیرنظامى کردن یک منطقه، مبادرت شود. همچنین دولت  

ق اقدام متقابل برخوردار است. حق  از ح (The Right of Self Defense) ایران به موجب حق دفاع مشروع

طرح مسئولیت بین المللی دولتها )مصوب سازمان ملل( ذکر شده    50و    49اقدام متقابل به صراحت در مواد  

اقدام متقابل مبادرت ورزید. قطعنامه لمللی می است. یعنی در مقابل هر عمل متخلفانه بین  به  تعریف    توان 

ها از مصوبات دیگری است که در آن  وعیت مداخله در امور داخلی دولت ممن  ( و اعالمیه 1974تجاوز )مصوب  

، حق دفاع مشروع  51حق دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر منشور ملل متحد در ماده  

را به مثابه حق طبیعی و ذاتی کشورها شناخته است و با توجه به اینکه مسبوق به اقدام نظامی آمریکا است،  

مواد  حق   به  استناد  با  است. همچنین  قانونی  و  مجاز  ایران  کشور  متقابل  دیوان    65و    34اقدام  اساسنامه 

المللی دادگستری و درخواست نظریه مشورتی از دیوان را نیز  المللی دادگستری، حق رجوع به دیوان بین بین

ان تعقیب کیفری مباشران و آمران  امک (ICC) المللیتوان ملحوظ داشت. عالوه بر این در دیوان کیفری بین می 

 .( میسور است2010اساسنامه دیوان )اصالحی  5این اقدام تروریستی به استناد ماده  

 :منابع

• A question of laws: Was U.S. killing of Iran's Soleimani self-defense or 

assassination? https://www.japantimes.co.jp. . 

• The International Covenant on Civil and Political Rights.  December 

. 

• Was It Legal For The U.S. To Kill A Top Iranian Military Leader? 

MERRIT KENNEDY & JACKIE NORTHAM, January , . 

• The General Assembly, Declaration on the Inadmissibility of Intervention 

and Interference in the Internal Affairs of States A/RES/ / , st 

plenary meeting,  December . 

• Charter of the United Nations.  June . 

 

 

-------------------------------- 

 

 



22 
 

 

 الملل  حق پاسخگویی ایران به آمریکا از منظر حقوق بین

  دکتر حمید سرمدی

 

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضای  و    نیروی  سلیمانی  قاسم  شهید  سپهبد  سردار  ترور  به  پاسخ  در 

زمین مورد هدف قرار داد. در این  به های زمینموشکها در عراق را با  ترین پایگاه آمریکایی همرزمانش، بزرگ 

 .پردازیمالملل می یادداشت به بررسی پاسخ ایران از منظر اصول حقوق بین 

وفصل اختالفات  ها برای حل الملل عمومی مانند هر سیستم حقوقی دیگر، بکار بردن زور توسط دولت حقوق بین

ه زور}کاربرد نیروی فیزیکی و مسلح{ از مهمترین تکالیف  فی مابین را منع کرده است و قاعده منع توسل ب 

  4ماده   2موجب بند  عنوان یک قاعده امری به رسمیت شناخته شده است. به موجب آن است که به ها به دولت 

بین  روابط  اعضاء در  متحد، »تمام  ملل  سازمان  تمامیت  المللیمنشور  علیه  زور  از  استفاده  یا  تهدید  از  شان 

های ملل متحد خودداری خواهند  های دیگر یا به هر نحوی مغایر با هدف استقالل سیاسی دولت سرزمینی یا  

کرد«. ماده یک منشور سازمان ملل متحد که هدف آن »سرکوب تجاوز یا سایر طرق نقض صلح« است به  

اصول  دهد که برای جبران نقض استقالل سیاسی خود وارد عمل شود. بر اساس  دولت ایران این حق را می 

مشروع« است و  » الملل این اقدام در قالب استثنائاتی بر تحریم عمومی، استفاده از زور است که  حقوق بین 

. حمایت از اتباع و اموال در  5تالفی   .4. دعوت از نیروهای خارجی  3. دفاع جمعی  2. دفاع مشروع  1شامل  

بخش ملی است. دولت ایران با  زادی های آ. حق تعیین سرنوشت و جنبش 7. مداخله انسان دوستانه  6خارج  

المللی در قالب دو اصل »دفاع مشروع« و »تالفی«، »حق پاسخگویی« را برای  توسل به این اصول حقوق بین

 .داردخود محفوظ می 

 فاع مشروع  د .1

منشور سازمان ملل حق دفاع مشروع در زمانی است که یک حمله مسلحانه واقع و محرزشده    51براساس ماده  

رود، ولی  است. اگرچه دفاع مشروع در حقوق عرفی وجود داشته است و از حقوق طبیعی و ذاتی به شمار می 

 :اند ازکند. ارکان دفاع مشروع عبارت دا می این حق ذاتی با توجه به ممنوعیت عمومی استفاده از زور معنا پی

 ضرورت  الف( 

    وریتفب( 

    ج( نبودن راه دیگری

 تناسب  د(
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 تالفی   .2

ی غیرقانونی است. ولی به علت مسبوق بودن  نفسه عملتالفی از نوع خودیاری و از اشکال قصاص است که فی 

الملل تالفی متناسب با عمل خالف  به یک عمل غیرقانونی دیگر مجاز شمرده شده است. براساس حقوق بین 

جمعی دلیل اینکه سیستم امنیت دسته به  .کردن اعمال غیرقانونی دولت دیگر استارتکابی به منظور متوقف 

 .د نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگیری کن مندرج در منشور سازمان ملل متحد 

یافته تحت حمایت و هدایت یک دولت  طور مستمر، منظم و سازمان آمیز به زمانی که اعمال تروریستی خشونت

مقابل چنین اقداماتی به زور متوسل شوند. ترور سردار سلیمانی  توانند در  های قربانی می گیرد، دولت صورت می 

عنوان کارگزار در قالب ساختار یک نیروی نظامی به رسمیت شناخته شده جمهوری اسالمی ایران از نظر  به 

به  غیرقانونی  و  نابخردانه  ملل کنشی  بین سازمان  دولت  لحاظ حقوق  غیرقانونی  اقدام  این  ریشه  است.  الملل 

آ بینآمریکا  حقوق  نظر  از  شده  شناخته  رسمیت  به  نظامی  نیروی  یک  که  بود  لیستی  نجایی  در  را  الملل 

آفرین دولت آمریکا مصداق  الملل در درجه نخست بود. این اقدام وحشت دلبخواهانه قرار داد که نقض حقوق بین 

د را برای تالفی به تناسب المللی که دولت ایران حق مسلم خوجانبه و خالف موازین بین ترور است. اقدامی یک 

المللی و در راستای  لحاظ حقوق بیندارد. همچنین اقدام آمریکا به اقدام ددمنشانه دولت آمریکا محفوظ می 

پاسداشت استقالل سیاسی باید محکوم و پاسخگو نگه داشته شود و این حق ایران و تکلیف سازمان ملل متحد  

برا به این سازمان است.  اعتباربخشی  اقدام متقابل را یک  برای  ایران  ساس مبنای قانونی و شناختی، دولت 

اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی   .داند که به تناسب باید انجام گیرد ضرورت قانونی می 

عنوان یکی از باالترین مقامات نظامی  در لیست تروریستی، جنگ اقتصادی و ترور سردار قاسم سلیمانی به 

های قهرآمیز خود را به  المللی است که به پشتوانه اقتصادی و نظامی، سیاستیران نقض آشکار تعهدات بینا

 . بردپیش می 

اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی، تروریسم مسجل دولتی است که مشخصه آن قلدرمآبی و غافلگیری در  

کنونی آمریکا ناقض    دولت    شود.الملل خالف موازین تلقی می آفرینی است و از نظر حقوق بین جهت وحشت

پیمان  و  تعهدات  بین تمامی  دسته های  اقدام  یک  ضرورت  و  بوده  بیش جمعی  المللی  آن  توقف  ازپیش برای 

هاست شود. این دولت با به خطر انداختن صلح جهانی، اولین و باالترین خطر برای بقاء سایر دولت احساس می 

دولت جمهوری اسالمی   .گرایی خود بقای جهان را با خطری بالفعل مواجه کرده استهای یکجانبه و با سیاست

بین در چارچوب حقوق  به الملل خواستار  ایران  جانب  احقاق حق خود  از  مستقل  سیاسی  واحد  یک  عنوان 

اقدام به  اقدام شنیع آمریکا و  های عضو سازمان ملل،  جمعی دولت عمل دسته سازمان ملل است. محکومیت 

حداقل انتظار قانونی دولت ایران است، ضمن اینکه ایران حق محرز و مسلم خود را برای واکنش متقابل از نظر  

ولت ایران ضمن محکومیت شدید این اقدام تروریستی، قاطعیت در خونخواهی او را یک حق  دارد. ددور نمی 

داند و کشور)های( دخیل در این عمل جنایتکارانه را به پاسخگویی متناسب در زمان و مکان مناسب  مسلم می 

 .وادار خواهد کرد 
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که برای دفع خطر تروریسم دولتی    کند وجود آمدن سازمان ملل متحد ایجاب می در پایان، رسالت و ماهیت به 

هویتی مستقل جلوگیری نماید  های عملی اساسی برداشته و از تکرار تجاوز به استقالل واحدهای سیاسی گام

ای سازمان را با سازوکار عملی به انجام رساند. این نه اقدام اول و نه آخر دولت آمریکا خواهد  و نقش اساسنامه

تقل و آزاده برای جلوگیری از فروپاشی پیکره سازمان ملل متحد و وقوع آنارشی  های مس بود و انتظارات دولت 

بایست در کانون دستورکاری این سازمان قرار گیرد تا رسالت صلح  گرایی زورمحور می المللی تحت یکجانبه بین

د. تروریسم  آمیز تبدیل گردو امنیت جهانی به یک پروسه پایدار و محوری استراتژیک برای همزیستی مسالمت

 .داشتن و تکلیف و الزام ناقض وا داردسمت پاسخگو نگه المللی را به بایست که تنظیم قوانین بین دولتی می 

امروز بیش از هر زمان دیگری پس از تشکیل سازمان ملل متحد، جهان به صلح نیاز دارد و مفاهیم روابط  

بنابراین ضرورت تعریف جامع  قدرت ازپیش مورد سوء استفاده  المللی بیش بین های بزرگ قرار گرفته است. 

شود. در نبود  مفاهیمی مثل ترور و تروریسم دولتی باالترین نیاز جهان برای صلح پایدار بشریت محسوب می 

کردن محروم  ها را از حق طبیعی زندگی های یاغی در پوشش دروغین حقوق بشر ملت تعریف این مفاهیم، دولت 

 .اند بینی قرار داده هان را در آستانۀ فجایعی غیرقابل پیش ساخته و ج

-------------------------------- 

 ترور سپهبد سلیمانی؛ نقطه عطفی در تروریسم دولتی آمریکا  

  دکتر نواب محمدی

 

برانگیز در حوزه سیاست و حقوق  ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی همچنان یکی از موضوعات اصلی و بحث

تاثیرگذارترین چهره های سیاسیبین از  ترور یکی  خاورمیانه در وضعیتی که همگان  نظامی در  الملل است. 

شاهد آن بودند، مولود نگرش غرب به بازیگران عرصه سیاست در خاورمیانه و تحوالت این نقطه پرهیاهوی  

 .جهان است

درستی بر غیرقانونی  ابعاد حقوقی مساله از سوی حقوقدانان داخلی و خارجی مورد بحث قرار گرفت و همگان به 

الملل اذعان داشتند. استناد به دفاع مشروع پیشگیرانه یا  از دریچه حقوق بین   و ضدبشری بودن اقدام آمریکا

قتل هدفمند فاقد وجاهت بوده و در قضیه مورد بحث قابلیت اعمال نخواهد داشت. )دالیل و چرایی آن به  

 .(تفصیل توسط اساتید حقوقی مورد بحث قرار گرفته است

یاسی و در چارچوب پدیدارشناسی تروریسم نیز واجد نکات بسیار  اما این اقدام غیرقانونی آمریکا از لحاظ س 

ها نظر نگارنده دالیل اصلی رشد و گسترش تروریسم در دنیای معاصر را باید در اقدامات دولت به .مهمی است

می  ارتکاب  تروریسم  می یابد چرا که دولت جستجو کرد.  متوسل  به آن  یا  ها  پشتیبانی  را  آن  عامالن  شوند، 

های تروریستی  کنند یا حتی در مواردی به شکل کامال آگاهانه چشم خود را بر روی اقدامات گروه میحمایت 
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بندند. دالیل چنین اقداماتی نیز مشخص است: وارد کردن خسارات به دشمن با  در قلمرو حاکمیتی خود می 

ت انکار و حفظ پرستیژ خود  های کالسیک خانمان برانداز و قابلیکمترین هزینه، پرهیز از درگیر شدن در جنگ 

 .المللیدر صحنه بین

مورد اخیر یعنی قابلیت انکار و دشوار بودن امکان ردیابی و انتصاب اقدام به دولت یکی از عوامل مهمی است  

ندرت مستقیما با نیروهای  ها به کند. در همین راستا دولت تر می ها جذابکه توسل به تروریسم را برای دولت 

مرت تروریستی می کب عملیاترسمی خود  گروه های  از  و حمایت  تسهیل شرایط  با  و  تروریستی  شوند  های 

اهداف   به  دستیابی  برای  اعمال خشونت  پارتیزانی(  نیروهای  از  )متشکل  ترور جدید  گروه  ایجاد  یا  موجود 

بر دخالت دولت نامشروع خود را دنبال می  موارد حتی در صورت وجود شواهدی مبنی  در    کنند. در غالب 

به وفور در تحوالت  عملیات این دست  از  مواردی  دارند.  انکار موضوع  بر  امکان سعی  تاحد  تروریستی،  های 

های مرگبار سال  گذاریهای پاکستان در موارد متعدد مثال در بمبهای اخیر مشاهده شده است. دخالت سال

م  2008 عرب  کشورهای  برخی  حمایت  طیبه،  لشکر  عاملیت  با  هند  بمبئی  به در  و  داعش  از  ویژه  نطقه 

 . ...سپتامبر  11النصره و قبلتر از آن حمایت عربستان, آمریکا و پاکستان از القاعده در سالهای قبل از جبهه

فرد است. هم ماهیت خود  های خاص و منحصربه پرونده ترور سپهبد سلیمانی از جهات متعدد دارای ویژگی

نظیر و محل تامل است. یک دولت به  ز این عملیات در نوع خود بی اقدام و هم مواضع دولتمردان آمریکا بعد ا

کند و پس از آن نیز  ای اقدام به طراحی و انجام عملیات تروریستی در خاک یک کشور ثالث میسابقه شکل بی

هایی مطلقا مردود  باالترین مقام رسمی آن کشور با صراحت تمام مسئولیت انجام عملیات را )البته با استدالل

صورت  سابقه دیگری به گیرد. گذشته از آنکه همین دولت پیشتر در اقدام بی الملل( برعهده می از نظر حقوق بین

 .دهد های تروریستی قرار می یکجانبه ارگان رسمی نظامی آن کشور )و مقامات رده باالی آن( را در لیست گروه 

ها گردد که آمریکایی کر این نکته بسنده میدر باب خطیر بودن ترور یک مقام رسمی بلندپایه یک کشور به ذ 

در رویه خود عموما هدف قرار گرفتن برخی مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی یا اماکن دیپلماتیک خود را  

 .دانند مصداق حمله به خاک آن کشور یا جنایت و تجاوز دانسته و در نتیجه حق دفاع را برای خود محفوظ می 

یق ملی و میهنی نکته تاسف بار ماجرا )نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای جامعه  اما فارغ از تعصبات و عال

جمهور آمریکا در پذیرش اقدام و تاکید بر هماهنگی و صدور دستور  الملل( صراحت رییسجهانی و حقوق بین 

حفظ صلح    بشر ومندان واقعی پایبندی به حقوق های جدیدی را برای دغدغهترور از سوی وی است که چالش

کند. گرچه در اظهارنظرهای مقامات آمریکایی نوعی تالش برای توجیه حمله در  المللی ایجاد می و امنیت بین 

هرحال ماهیت تروریستی این اقدام با توجه به تعاریف رایج و  قالب قتل هدفمند )و نه ترور( وجود دارد اما به 

 .نخواهد کرد آمیز تغییر پذیرفته شده از این نوع اقدامات خشونت

ترین مقام سیاسی یک کشور تلویحا بر ارتکاب تروریسم  را یک اتفاق ویژه دانست که بلندپایه از این منظر باید آن 

سازد. این اقدام  آمیز خود در منطقه را آشکار می کند و ماهیت اقدامات خشونتتوسط نیروهای خود اذعان می
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به صدا درآورد که در فقدان همگرایی و تضادهای موجود، تا  آمریکا باید زنگ خطر را برای کشورهای منطقه  

های موجود عمال برای دستیابی به  چه حد حقوق حاکمیتی و استقالل سیاسی آنان نقض گردیده و قدرت 

المللی  شوند. دولت ترامپ بارها نشان داده که به قواعد بیناهداف از پیش تعیین شده به هر اقدامی متوسل می 

تفاسیری مبسوط و خطرناک قواعد  نمی کمترین وقعی   ارائه  با  ایجاب کند  گذارد و هرجا که منافع دولتش 

چینی برای فروش سالح به  های مصنوعی و زمینه مذکور را زیر پا خواهد گذاشت. دولتی که با ایجاد بحران 

دی و متحدان خود  شیوخ نفتی، عمال خاورمیانه را به انبار بزرگ تسلیحاتی تبدیل کرده و دالرهای نفتی سعو

 .کند در منطقه را روانه اقتصاد آمریکا می 

اقدامات خشونت  از  راستای حمایت  در  آن  متحدان  و  آمریکا  آنکه  وجود  اشغالی،  با  اراضی  در  اسرائیل  آمیز 

ها را از ذیل تعریف  آمیز دولتهاست از پذیرش مفهوم تروریسم دولتی اجتناب کرده و اقدامات خشونتدهه 

تثنی کرده و همین امر به مانعی بزرگ در دستیابی به تعریف واحد از تروریسم ذیل یک سند  تروریسم مس

ای برای این ادعای غرب وجود نداشته  کننده المللی مبدل گشته است اما به لحاظ ماهیت، هیچ دلیل قانع بین

عان به ارتکاب تروریسم  نوعی اذو لذا این اقدام آمریکا مصداق بارز تروریسم دولتی و پذیرش ارتکاب آن به 

دولتی از سوی یک دولت عضو ملل متحد و دارندۀ حق وتو در شورای امنیت یعنی متولی اصلی حفظ صلح و  

 .گرددالمللی طبق منشور، تلقی می امنیت بین 

 

-------------------------------- 
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 »بررسی اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی«   تخصصی   نشست

 

نشست »بررسی اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی« با مشارکت بنیاد هابیلیان )خانواده شهدای ترور( در  

نژاد دبیرکل بنیاد هابیلیان و  های سیدمحمدجواد هاشمیتحلیل برگزار شد. این نشست با   خبرگزاری تسنیم

، ابراهیم متقی استاد دانشگاه تهران و کارشناس ارشد آمریکا و ابوذر گوهری  مکارشناس ارشد مطالعات تروریس

 .مقدم استاد دانشگاه امام صادق)ع( و کارشناس ارشد آمریکا در حوزه تروریسم دولتی آمریکا همراه بود

نژاد! با توجه به تحقیقاتی که شما در بنیاد هابیلیان در زمینه مطالعات تروریسم انجام هاشمی آقای   

بهداده  ترورها  این  در  آمریکا  نقش  سردار  چه اید،  ترور  زمینه  در  را  نقش  این  است؟  بوده  میزان 

 کنید؟ سلیمانی چگونه تحلیل می

شکال مختلفی دارد. موضوع جنایات تروریستی آمریکا  آمریکا علیه کشور ما اَ  اقدامات تروریستی :نژادهاشمی

علیه مردم ما ریشه قدیمی دارد و مردم در طول تاریخ همواره شاهد اقدامات خصمانه آمریکا علیه منافع ملی  

اند. بعد از پیروزی انقالب، آمریکا با توجه به اینکه پایگاه اصلی خود را در خاورمیانه از دست داده بود، در  بوده 

ر نحوه تقابل با کشور ما بود. اسنادی وجود دارد که آمریکا در چندین سال قبل از پیروزی انقالب نیز طراحی  فک

ترور شهید بهشتی را داشته است که اگر در روزگاری قرار باشد تحول عظیمی در کشور رخ دهد امثال او  

 .تأثیری در این تحول نداشته باشند 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/13/2193243/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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ها را  کسانی رهبری جنبشه چه ها مطالعاتی داشتند ک آمریکایی 

عهده خواهند داشت. وقتی تحوالت بعد از انقالب را  در آینده به 

می  می مرور  کشور  کنیم،  علیه  متنوعی  اقدامات  شاهد  که  بینیم 

به  خصوص  هستیم که همه ریشه در پشتیبانی کشورهای غربی 

حادثه   یک  سلیمانی  سردار  ترور  اخیر  حادثه  دارد.  آمریکا 

ای اگر بخواهیم تروریسم را  ود. با هر نوع نگاه و ایده تروریستی ب

در سطح جهانی تعریف کنیم، این حادثه یک حادثه تروریستی از  

 .جانب آمریکاست

  57بهمن سال    22آمریکا از روز اول انقالب اسالمی توطئه ترور را در کشور ما کلید زد. اولین ترور در روز  

هایی بودند  ایم. گروه های مختلف بوده کال مختلف شاهد این نوع اقدام گروه طور مستمر و اش اتفاق افتاد و ما به 

هایی بودند مثل  که زمینه انجام این ترورها را داشتند و مورد استفاده ابزاری آمریکا قرار گرفتند و بعضاً گروه 

هم علیه ما نبود. ما حدود   پژاک که بعداً ایجاد شدند. موضوع ترور از اولین اقدامات آمریکا بود که تنها ابزار او

نماد دشمنی قدرت  اساساً  را داشتیم که  انقالب، شروع جنگ تحمیلی  پیروزی  از  بعد  نیم  و  های یک سال 

 .مختلف شرق و غرب عالم علیه جمهوری اسالمی بود 

ا  های لجستیک، جنگی و اطالعاتی را از شرق و غرب عالم علیه ما در اختیار داشت. بگونه حمایتصدام همه 

های مسلمان هویتی برای خود پیدا  توجه به نفوذ روزافزون و پیشرفت انقالب اسالمی در منطقه و اینکه ملت 

اندیشی کلی  بایست چارهبیند و برای حفظ امنیت اسرائیل می کردند، آمریکا امنیت اسرائیل را در خطر می 

مامی  و کشور  اسالمی  به جمهوری  فقط  تقابل  که موضوع  اینجاست  نمی  کرد.  به منحصر  بلکه  صورت  شود. 

گسترده در منطقه در حال ایجاد تقابل است که اولین بار رایس در زمان جورج بوش اصطالح »خاورمیانه  

 .ای آمریکایی ایجاد کند ای را با نقشه کار برد تا بتواند منطقه جدید« را به 

ای شدن و ایدئولوژیک،  سمت فرقه است. تقابل به هایی متفاوت بوده  گونه شکل تقابل با فرهنگ انقالب اسالمی به 

گرا، ایجاد داعش و القاعده همگی از اشکال مختلف تقابل  های افراط ایجاد دوقطبی شیعه و سنی، ایجاد گروه 

هایی نظیر  گروه  .شودبا این فرهنگ است که در شکل کلی منافع همه اقدامات آنان در جیب آمریکا سرریز می 

های اطالعاتی کشورها  برند و دستگاه های خارجی اسم می صراحت از حمایت قدرت لبان به طمنافقان و تجزیه 

 .اند صراحت از اقدامات آنان در جهت حفظ منافع آمریکا نام برده هم به 

های تروریستی  هاست که از طریق گروه صراحت اعالم کرد آمریکا سالرابرت بائر« یکی از افسران سابق سیا به»

میلیون    300صراحت اعالم کرد که  نیابتی است. رایس هم در زمان ریاست جمهوری بوش به در حال جنگ  

بی  ایجاد  برای  آمریکایی ثباتی در جمهوری اسالمی اختصاص داده دالر  اقدامات  از  اند.  بعد  ها در شکل کلی 
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هم    رامپ ها همین انقالب اسالمی است. تجمهوری اسالمی در سطح منطقه عمومیت پیدا کرده و هدف آن 

 .هاستبارها اعالم کرده که محدود شدن توان دفاع جمهوری اسالمی در منطقه از اهداف آن 

گاه  ها هیچکنیم. آن سال بعد از انقالب در مورد محاسبات آمریکا مشاهده می   40نقطه مشترکی در طول این 

ورد گروهک منافقین این بود که با  اند. برآمحاسبه میزان حمایت کلی مردم از انقالب را درست برآورد نکرده 

توجه به آنکه جمهوری اسالمی در جنگ با عراق است، کشور در حال تحریم است و برخی مناطق به اشغال 

صورت گسترده تهاجمی صورت بپذیرد و رهبران فکری ترور شوند، نظام به زانو  عراق درآمده اگر از داخل به 

 .حاد مردم در چنین شرایطی در محاسبات آنان نبود در خواهد آمد، اما ایجاد یکپارچگی و ات

ها قرار  در مورد اقدامات اخیر آمریکا نیز دیده شده که سردار سلیمانی چندین سال است که در لیست ترور آن 

آید و اعتراضات در مناطق مختلف آن  شکل امروزی درمی گرفته است. آمریکا فکر کرد وقتی شرایط عراق به 

دنبال آن اتفاقات اعتراضی کشور  گیرد و به اماتی علیه سفارت جمهوری اسالمی صورت می شود، اقد ایجاد می 

اند و حاال اگر  خودمان در آبان ماه امسال به آن معنی است که تعداد زیادی از مردم از جمهوری اسالمی بریده 

 یک اقدام جنگی و براندازانه  تواند نظام را از پای درآورد. اقدام تروریستی آمریکا کامالً اقدامی صورت بگیرد می 

 .بود و آنچه باعث شد آمریکا در این قضیه دستش خالی بماند، حضور گسترده مردم منطقه بود

های رسمی نظامی  سال علیه پایگاه 50اقدام متقابل جمهوری اسالمی ایران نیز در این زمینه مؤثر بود. بعد از  

اتحاد   اتفاقی رقم خورد. حضور و  اتفاق جهانی بود که همه محاسبات  آمریکا چنین  مردم علیه آمریکا یک 

ایم. نارضایتی مردم در مقاطع مختلف  ای است که ما بارها شاهد آن بوده ها را به هم ریخت، این نقطه آمریکایی 

سود  کس به های خارجی این تشخیص را دارند که هیچ در جای خودش محفوظ است اما آن که مقابل توطئه 

 .شناسند ده است و اقدامات خصمانه دشمن را می ها کار نکر آن

 ها در این زمینه مستقیماً دست به ترور زدند؟ نگاه شما به این مسئله چگونه است؟ چرا آمریکایی 

ها اقدام به ترور کنند. در این ترور هدف راهبردی را تعقیب  چند دلیل باعث شد که آمریکایی  :گوهری مقدم

هایی بود که از داخل برانگیخته شد. از همان ابتدا جنگی بود، دلیل آن هم واکنشکردند و یک اقدام کامالً  می 

شما از قبل  "اعضای کنگره آمریکا، چه مجلس نمایندگان و چه سنا نقدی که به ترامپ داشتند، این بود که  

ی به اطالع کنگره  . اگر قرار بود این اقدام یک اقدام ساده تاکتیکی صرف باشد، نیاز"دادیباید به ما اطالع می 

نداشت. براساس قانون اساسی آمریکا آن چیزی که نیاز به این اطالع دارد، جنگ است، چون وظیفه اعالن  

جنگ با کنگره است. باید قبل از هر اقدامی کنگره مطلع شود و این نوع درخواست جدی کنگره آمریکا نشان  

 .ام جنگی بوده استها این بود که این یک اقد دهد برداشت خود آمریکاییمی 

گفتند  ها همیشه می ما باید از این زاویه به ماجرا نگاه کنیم. پوشش تروریستی یک بحث جدی است. آمریکایی

بار نشان دادند خودشان نه  این  اما  بزرگترین مجری  ایران یک کشور حامی تروریسم است  بلکه  تنها حامی 

یم صهیونیستی و ترور یک فرمانده بزرگ نظامی انجام  سبک رژتروریسم هستند، تروری را در ابعاد وسیع به 
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توان گفت  کنند. آشکارتر از این نمی اند و جانشین او را تهدید به ترور می دادند، بعد از آن پا را فراتر گذاشته

  تر نگاه کنیم، باید بدانیم؛ کند. اگر بخواهیم راهبردی صورت دولتی و رسمی حمایت میکه آمریکا از تروریسم به 

 چه شد که آمریکا به این تحلیل رسید که باید بازی را عوض کند؟ 

باید به چند ماه اخیر برگردیم یعنی زمانی که ایران وارد فاز مقاومت  

حوادث   زدیم،  را  آمریکایی  متجاوز  پهپاد  شد.  منطقه  در  فعال 

ها در خلیج فارس و اقدامات جمهوری اسالمی برای مقابله با  نفتکش 

بازدارندگی  آمریکا در منط باعث شد که آمریکا احساس کند که  قه 

ها در منطقه کاهش پیدا کرده است. اعتبار گزینه نظامی آنان با  آن

سود ایران در منطقه تغییر  رود و تحوالت به این تحوالت از بین می 

 .کرده است

انند که به قبل از این  ای برس خواهند این بازدارندگی را به نقطه نظر من ماجرا تمام نشده و همچنان می به 

ها در سطح اول اقدام حذف فیزیکی را  طور کامل شکست دهند. آمریکایی قدرت فعال برگردد یا اینکه آن را به 

اندیشیدند. با توجه به شرایط اعتراضات آبان ماه احساس کردند فشار داخلی افزایش پیدا کرده است و  نمی

لحاظ ایجاد آشوب داشته حاال به  اس کرد تجربیاتی که در کشور به کشور توان اداره خود را ندارد. آمریکا احس

در دی ماه و بهمن تست دیگری انجام دادند    96ها را پیش بردند، در سال فتنه   88بلوغ رسیده است. از سال  

یز  ای ناند کشور را به مرز بحران برسانند. در حوادث منطقه و حاال احساس کردند در آبان ماه دوروزه توانسته 

ها قدرت نرم ایران در منطقه کاهش  های عراق و شعارهای ضدایران در این آشوب خاطر آشوباحساس کردند به 

 .پیدا کرده و حاال اگر اقدامی صورت بگیرد احتماالً جمهوری اسالمی منفعالنه عمل خواهد کرد 

خلی، گزینه نظامی محدود را  در چنین شرایطی اینها دست به اقدام تروریستی زدند تا کنار فشار حداکثری دا

افتاد،  تنهایی کفایت نمی هم اضافه کنند زیرا تحریم به  اتفاق  اقدام  این  از  اما اتفاقاتی که بالفاصله بعد  کند 

های محدود ایذایی را برای تغییر محاسبات مسئولین جمهوری اسالمی در  هم زد. گزینه محاسبات آمریکا را به 

ا که  اتفاقی  دارند.  کار  راهپیمایی  دستور  و  سلیمانی  سردار  تشییع  در  مردم  میلیونی  حضور  حوزه  در  فتاد 

ضدآمریکایی مردم در عراق، بخشی از قدرت آمریکا را متزلزل کرد. واکنش نظامی ایران در حمله به عین االسد  

ت،  ها بود که ایران در سطح کالن واکنشی نظامی انجام دهد که اثرگذار اس نیز بخش دیگری از این واکنش

 .ها علنی نشودها اتفاق افتاد و تعداد تلفات آن شاید هیچ وقت از طرف آن ای که برای آمریکاییمیزان فاجعه 
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شکل ها از ایران دارند این است که باید به تصوری که آن 

کامل مهار شود. ترامپ بالفاصله بعد از حمله به عین  

  خواهیم نقش بیشتری در منطقه از ناتو می "االسد گفت  

کند  آمریکایی "ایفا  سیاست .  نیست  قرار  همچنان  ها 

خود را رها کنند. گام بعدی هم بحثی است که امروز  

می عنوان  قرن  معامله  فلسطینی  درباره  وجه  کنند. 

علی  محتواست.  فاقد  قرن  حوزه  معامله  در  آنکه  رغم 

لحاظ اجرایی و محتوایی هیچ  اقتصاد بندهایی دارد اما به 

ها ندارد. اما آن چیزی که برای  چیزی برای فلسطینی 

رسیم  ها را اگر کنار هم بگذاریم به این نتیجه می ها دارد، بحث نزدیکی اعراب و اسرائیل است. اینآمریکایی 

کنند اساساً نباید  لحاظ راهبردی همچنان ایده اصلی آنان مهار کامل جمهوری اسالمی است، احساس می که به 

؛  "نه"گوید:  وزیر خارجه ما به هر تفسیری بحث مذاکره را مطرح کرد، ترامپ می   امتیازی به ایران بدهند. وقتی 

، دلیل آن چیست؟ ابزار راهبردی  "من آماده مذاکره هستم. "گفت آن هم ترامپی که تا قبل از آن همیشه می 

 .آمریکا بحث تحریم است و اگر بخواهد ابزار را بدهد دیگر مذاکره برایش موضوعیتی ندارد

ب ارها سردار سلیمانی در رصد کامل نیروهای اسرائیلی و آمریکایی بود، اما چه حوادثی در  شاید 

رسد حاج قاسم سلیمانی را ترور کند و رئیس جمهور  دهد که آمریکا به این نتیجه می منطقه رخ می 

ا هگیری آمریکایی پذیرد، تحلیل شما از این نتیجهصورت رسمی مسئولیت این ترور را می آن هم به

 چیست؟ 

های قدرت خود را کاهش یا از دست بدهد، زمینه برای فشار امنیتی  وقتی یک کشور زیرساخت :ابراهیم متقی

ای )برجام( بخشی از قابلیت خود  آید. ایران بعد از توافق هسته وجود می و عملیاتی از سوی کشورهای دیگر به 

کا این بود که ایران در شرایط ضعف قرار گرفته و  را از دست داد. وقتی ایران وارد مذاکرات شد، تحلیل آمری 

شکل گرفته بود. معاون وزیر خارجه    1992شرایط ضعف باعث شده مذاکره کند؛ در حالی که مذاکرات از سال  

ای را در ارتباط با آینده امنیت  اصغر خاکی معاون وزیر خارجه ایران، مذاکرات رسمی و محرمانه آمریکا و علی 

 .رده بودند ای آغاز کمنطقه 
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و  الملل به همان صورت که فعالیت رسانه رصه نظام بین ع ای 

دارد.   هم  عملیاتی  و  نظامی  اقدام  دارد،  اطالعاتی  سازوکار 

ریزی راهبردی خود تمامی این عناصر را مورد  کشورها در طرح 

می  قرار  ضرر  محاسبه  یک  به  برجام  فضای  در  ایران  دهند. 

های راهبردی خود  دلیل که قابلیت استراتژیک نائل شد به این  

از دست داد و هیچ قالب تحریم را  های  گونه منافعی حتی در 

فعالیت هسته اعمال با  رابطه  در  از طریق  شده  نتوانست  را  ای 

ازای  ها به توافق حاصل کند، معادله خیلی روشن بود، قطعنامه 

توانستیم  ای ایران تنظیم شده بود. ما می شکل خاصی از هسته 

کنیم، همان   در استفاده  معکوس  دیپلماسی  الگوی  از  در حوزه دیپلماسی خود  که  مهندسی  طور  فنی،  های 

معکوس وجود دارد اینجا هم هست، مهندسی معکوس نادیده گرفته شد؛ به همین دلیل ترامپ از سیاست 

با ایران بهره گرفت. رویکرد ترامپ و محافظه  سیاست خارجی و  کاران تیم  اقدام پرشدت دیگری در ارتباط 

 .کند تر می های اقتصادی ایران را ضعیف امنیت ملی آمریکا در این دوران بر این نکته قرار گرفته بود که تحریم 

در نتیجه افرادی مثل برایان هوک و مایکل آندریا که مسئولیت امور ایران را در وزارت امور خارجه و سازمان  

آمریکا عهده باطالعاتی مرکزی  بودند،  این جمع دار  از طریق فشارهای  بندی رسیدند که می ه  را  ایران  توان 

تا امروز مبتنی بر تحریم و مقابله   2015سیاست رسمی آمریکا در برخورد با ایران از سال  .شکننده مهار کرد 

  هابا نهادهای جمهوری اسالمی بوده است. وقتی »کاتسا« )قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم 

Countering America's Adversaries Through Sanctions Act  )  به به رسید  معنای  تصویب 

موجب قانون کاتسا، سپاه پاسداران در زمره نهادهای تروریستی قرار  مقابله عملیاتی با سپاه پاسداران بود. به 

اتسا و استناد دوم آن به  استناد قانون کگرفت. اطالعیه وزارت دفاع آمریکا بعد از ترور سردار سلیمانی هم به 

 .دستورالعمل رئیس جمهور آمریکاست

بندی رسید که ایران در شرایط ضعف ژئوپولیتیکی و شرایط شکننده داخلی قرار دارد. تا  آمریکا به این جمع 

زمانی که قدرت داشته باشیم، الگوی کنش نفر مقابل ماهیت تهاجمی ندارد؛ ولی زمانی که در وضعیت انفعال  

معنای سیاست قدرتی است که آمریکا  شود. این قاعده بازی رئالیستی به تر می یریم طرف مقابل تهاجمیقرار بگ 

کند و در دوران ترامپ این موضوع تندتر و حادتر شده است. ترامپ این ذهنیت را  صورت کلی پیگیری می به 

 :دارد که از سه جهت باید ایران را مورد ضربه خود قرار دهد 

های دریایی که برخی کشورها  لماتیک علیه ایران ایجاد کرد آن هم در حوزه مجموعه کنترل آبراه ائتالف دیپ .1

های  های دریایی کشورهای منطقه و اسکورت کشتی مثل استرالیا و انگلیس وارد این ماجرا شدند. اسکورت یگان 

 .کشبازرگانی و نفت 
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ادامه  اقدام دیگر که خودشان صریحاً آن را اعالم کردند،   .2

قرار   شکننده  وضعیت  در  ایران  اینکه  برای  اقتصادی  تحریم 

این شرایط فشارهای   این است که در  آمریکا  تحلیل  بگیرد. 

 .شوداقتصادی منجر به انفجار در درون می 

باشد.  .3 دیگر  مورد  دو  آن  چاشنی  باید  که  امنیتی  کنش 

شما فرآیند "های اپوزیسیون بگوید  خواهد به گروه آمریکا می 

حمایت  ض را  آن  هم  من  و  کنید  کنترل  را  ایران  دحکومتی 

مقابله می  کنش  و  می کنم  انجام  را  ایران  با   .دهمجویانه 

ای را هدف  ، چه فرمانده "کنم.را انجام دادید من هم با یکی از فرماندهان مقابله می   98و    96تظاهرات دی ماه  

ای دارد، یعنی سردار  های نامنظم اعتبار منطقه جنگ ریزی تاکتیکی درلحاظ برنامه ای که به گیرد؟ فرمانده می 

دست آورده است. آیا راهبرد کنش  دست نیاورده بلکه در کنش عملیاتی به سلیمانی که اعتبارش را در تئوری به 

نظامی  توانستی آن را تبدیل به یک اقدام نظامی امنیتی و شبه نامتقارن صرفاً یک رویکرد تئوریک است؟ تو می 

 ت منطقه کنی؟ در موقعی

هایی هایی را در لبنان و عراق ایجاد کردند، بعد از اینکه تماس های اطالعاتی آمریکا بحران بعد از اینکه سرویس 

ای داشتند و بعد از اینکه هواپیماهای اسرائیل  را با دولت روسیه و سوریه در مورد آینده ایران در موقعیت منطقه 

دفاع  منطقه  در  را  ایرانی  وضعیت  گرمقرهای  در  ایران  کرد  احساس  ترامپ  داد،  قرار  هدف  داعش  با  ایانه 

کرد  وآمد قاسم سلیمانی را رصد می بستگی قرار دارد. سرویس اطالعاتی آمریکا در خیلی از موارد رفت دست

توانست به پوشش شدید بها بدهد، در این شرایط فرد  چون الگوی رفتاری او تاکتیکی و عملیاتی بود و نمی 

ما  " :روز قبل از ترور سردار سلیمانی گفت  10مرزی اسرائیل، ذیر است. رئیس سرویس اطالعاتی برون پآسیب

. ترامپ، کشورهای عربی و  "اطالعات ترور سردار سلیمانی را داریم. اما دستور برای عملیات علیه او را نداریم

لحاظ تاکتیکی قدرت ایران را باال  توانست به اسرائیل نگاهشان این بود که باید با این فرد مقابله شود؛ چون  

 .ببرد

های اجتماعی که عمدتاً ماهیت ضدفساد اقتصادی  در فضایی این کار را کردند که در لبنان، عراق و ایران بحران

کند. داشت، ایجاد شده است. واقعیت این است که فساد اقتصادی در سه کشور عراق، ایران و لبنان غوغا می 

شناسی کنید، حتماً باید مبارزه با فساد یکی  دولت انقالبی تراز گام دوم انقالب اسالمی را آسیب  اگر بخواهید 

هایی را ایجاد  ای شد که بحران گونه ها باشد. ناکارآمدی، شعار دادن و فساد در حوزه قوه مجریه به از این برنامه 

معنای پایان نظام سیاسی  کنترل نشد، به کرد. آمریکا احساس کرد این بحران و تظاهرات چون خوب مدیریت و  

شود و علیه حکومت تظاهرات  اگر ما فرماندهان ایران را بزنیم، جامعه بیشتر وارد خیابان می "است، گفتند  

 .؛ چون یکی از نقاط ثقل استراتژیک حکومت در ایران قاسم سلیمانی بود "کند می 
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های رادیکال پلیس را بزنند مردم وارد  ر برخی از سازمانگفتند اگبود که می   1970این اندیشه امنیتی در دهه  

های فدایی در ایران انجام  شود. این اقدام را چریک شوند و جنبش علیه حکومت بیشتر میفضای اجتماعی می 

نتیجه  اما  سال  دادند  در  رفت.  بین  از  اعتبارشان  شاه  دوران  در  حتی  شد،  آن  خالف  برخی    1352اش 

روحانی پیش امام رفتند تا حکم جهاد مسلحانه مربوط به سازمان منافقین را بگیرند    هایی مثل حسینمجموعه 

اما نگاه امام جنبش اجتماعی بود. بحث ترامپ هم این بود که اگر سردار سلیمانی زده شود هم شتاب جنبش  

 .شودنوعی تعدیل می شود و هم الگوهای رفتاری که ایران دارد، به مقاومت در منطقه کم می 

ها در ایران وجود دارند که در فضای بحران الگوی مماشات و سازش را در  تأسفانه برخی جریانات و گرایشم

ای در پیش گرفته شد. توئیت وزیر امور خارجه  اند، همان الگویی که در زمان دیپلماسی هسته پیش گرفته 

مورد موضوع ترور سردار سلیمانی  گرایانه در  یک نوع تبیین مماشات  "اقدام شد و تمام شد "ایران با عنوان  

خواهید مدیریت  ای را چطور می شود که ترور پایان پیدا کرد. بعد از ترور، شما فضای امنیت منطقه محسوب می 

شدت بود؛ بنابراین در این  شدت؟ سیاست ایران اقدام متقابل کم کنید؟ براساس مماشات یا اقدام متقابل کم 

هایی از آشوب وجود دارد یعنی  ایران در پیش گرفت در محیطی که نشانه   فرآیند آنچه ترامپ در ارتباط با

کرد که باید از  غربی، طبیعی است. هر بازیگر دیگری تا این مقطع زمانی احساس میمنطقه آسیای جنوب 

شود، به همین دلیل  ماجراجویانه خودداری کند، از این به بعد به ابزار کنش راهبردی تبدیل میسازوکار شبه 

طالبان هواپیمای نظامی آمریکا در افغانستان را زد و این فضا ادامه خواهد یافت، یعنی آتشی که ترامپ در  

 .ور کرد به درون ساختار نظامی ایالت متحده منتقل خواهد شد منطقه شعله 

 

به سیستمی  یک  مورد  در  میما  صحبت  متحده  ایاالت  حکومتداری نام  که  کامالً کنیم  اش 

کردند که بعد از ترور سردار قاسم بینی نمی ها پیشخواهم بدانم که آیا آن ت، می سیستماتیک اس

تهران خواهد افتاد و حتی در مورد تشییع جنازه میلیونی حاج قاسم    سلیمانی چنین اتفاقاتی در

فرضی نداشتند؟ این اشتباه راهبردی چگونه در آمریکا  چه در داخل عراق و چه در داخل ایران پیش 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/20/2196146/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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با توجه به اوضاع  "شود که  ها فرستاده میهای مختلفی برای آندهد؟ آیا از داخل ایران پالس رخ می 

 ؟ "و احوالی که از آبان ماه اتفاق افتاده اآلن وقت این کار است

نظرم دو رویکرد در مورد سؤال شما وجود دارد؛ یکی اینکه تصمیم مورد اشاره، تصمیم  به  :ابوذر گوهری مقدم

بسته گفته گزینه ترور  سری گزینه جلوی او گذاشتند و او چشم نرمال مثل ترامپ است که یک یک فرد غیر  

انجام بشود، یعنی این اقدام را منتسب به یک فرد بدانیم که چون سابقه سیاسی و رویکرد امنیتی نداشته و  

که بگوییم این تصمیم  تجربه کمی دارد، حواسش به تبعات این اقدام ترور نبوده است. نگاه دوم هم این است 

شخص آقای ترامپ نبود و مجموعه کاخ سفید یک فرآیندی را پیش برد و در واقع تصمیم نهایی با این فرد  

 .بود. فشار مشاورین و تیم امنیت ملی او باعث شد که او این تصمیم را بگیرد

خواهد بود؛ اگر بگوییم ترور کار  اگر قائل به هر کدام از این دو تحلیل باشیم، یک مقدار نوع تبعات آن متفاوت  

هایش را  شخصی بود یعنی آن را به یک کار تاکتیکی تقلیل بدهیم، جمهوری اسالمی باید یک نوع سیاست

نظرم  تری باید داشته باشیم. به تر بوده، واکنش متفاوت طراحی کند و اگر بگوییم این ترور یک اقدام راهبردی 

تر از اطالعات آشکار ما دارد.  قع نیاز به بحث دیگر و اطالعات گسترده این سؤال جدی است که پاسخ آن در وا 

اما تحلیل من این است که ترور سردار سلیمانی یک اقدام راهبردی آمریکا است. اگر تصور ما این باشد که آن  

Deep state ی  )دولت پنهان( آمریکا به این تصمیم رسید که این اقدام باید صورت بگیرد و چرخش راهبرد

نمی  اآلن هم  علی باشد،  است، حتی  متوقف شده  این جریان  ادامه  بگوییم  مردم  توانیم  میلیونی  رغم حضور 

 .دالیلی بر این امر وجود دارد 

می  رسماً  هوک  به "گوید  برایان  را  قاآنی  جانشین سردار  عنوان 

، مطرح کردن این موضوع یعنی  "کنیم.سردار سلیمانی ترور می 

دهد این دولت آمریکا  رفت، این نشان می  مسیر قبلی را خواهد 

یک   بگوییم  اینکه  مگر  است،  ایستاده  راهبردی  تصمیم  آن  پای 

می  راستیبلوف  مسئله  باید  که  آن  زند  اگر  واقعاً  شود،  آزمایی 

دالیل   که  باشد  اسالمی  جمهوری  مهار  برای  راهبردی  چرخش 

...  زیادی از جمله بحث ناتو، معامله قرن، بحث تداوم تهدیدات و

خواهند آن قدرت خودشان چه نظامی چه غیرنظامی در مورد ایران را سر  ها میبرای آن وجود دارد، آمریکایی

 .جای خود برگردانند تا معتبرسازی بشود 

کند من معتقدم اگر واقعاً توپ در زمین ماست، چنانچه نتوانیم بازدارندگی را برگردانیم، چون آمریکا فکر می 

دارد.  های دیگر هم برمی بیند، گام رغم تمام چیزی که در صحنه حضور مردم می است، علی  ایران در موضع ضعف 

دهد یا مسائلی  توانیم بگوییم تمام شد. اقداماتی که طالبان انجام می ماند و نمی تبعات در همین حد باقی نمی

ن، عراق، لبنان و یمن و...  های مختلف در کل منطقه در افغانستازایی برای آمریکا در حوزه از این دست تنش 
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دهد، خطرناک  کند و هزینه نمی لحاظ راهبردی به این نتیجه برسد که علیه ما اقدام می است. اگر آمریکا به 

 .است

تر شاهد این موارد بودیم، وقتی آمریکا از برجام خارج شد و ما اقدامی نکردیم، جریان به جایی رسید که  پیش

کم بحث خروج تدریجی از برجام را  اقتصادی و تحریمی را افزایش داد.کم   های محاصرهشکل کامل حلقه به 

خواهد ما را دوباره به همان مقطع برگرداند، اگر احساس  مطرح کردیم و بعد مقاومت فعال مطرح شد. آمریکا می 

مطرح    ریزی جدیتری خواهد داشت، حتی این سناریوایم قطعاً برنامه کند ما به همان سیاست مماشات برگشته 

 .تری صورت دهد شود که در دوره بعدی ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ اقدامات جدیمی 

لحاظ آماری ترامپ از نظر میزان رأی برای انتخابات ریاست جمهوری وضعیت خیلی بدی ندارد و تصوری  به 

  دور   در   ترامپ .  نیست  درست آورد،که بعضاً در داخل دارند که در انتخابات ریاست جمهوری مجدداً رأی نمی 

تری انجام بدهد، تهدید امنیتی ما افزایش خواهد یافت. وقتی او  جدی  اقدام  است  ممکن  جمهوری  ریاست  دوم

کند آن وقت ما از این طرف سیگنال مذاکره بدهیم، کار تمام  کند و فرمانده شما را ترور می اقدام نظامی می 

، این همان سیاستی است که تهدید "کنیم.شما کاری نمی   ما در برابر اقدام"ایم  شده است، یعنی اعالم کرده 

یک ضربه زدیم و ضربه  "که بگوییم  شده بدانیم، این امنیتی جدی ایجاد خواهد کرد. ما نباید ماجرا را تمام 

نظرم هنوز زود است بگوییم اوضاع به زمانی که طرفین دوباره در برابر هم  ، به "خوردیم و دوباره اوضاع برگشت.

 .تیاط راهبردی داشتند، برگشته استیک اح

ها ها دست به ماشه هستند و ما هم دست به ماشه هستیم و نباید فکر کنیم تمام شده است. آناآلن آمریکایی

هایی قومی، مذهبی، فرهنگی،  کنند، آن هم از نوع اقدام در محیط داخلی مثل فعال کردن بحث اقدام امنیتی می 

ها آمریکایی  .کنند ریزی می جمهوری اسالمی وجود دارد، واقعاً روی این موضوعات برنامه اقتصادی و... که در  

کردیم این حمله ادامه داشته باشد  فکر می   ما":  که  کنند می   مطرح حتی تصوراتی در مورد حمله به عین االسد 

در حدفاصل   اینکه  نه  بزند  را  ما  پایگاه  تا صبح  ایران  تمام کدقیقه 45و  را  اگر  "ند.ای حمله  تصورات  این   ،

تواند تهدید  ، می "حاال ما یک ضربه به جمهوری اسالمی زدیم و او واکنش جدی نشان نداد"مخدوش بشود که  

 .امنیتی محسوب شود و حتی خطر جنگ را باال ببرد

رسد اتفاقات اخیر و ترور سردار سلیمانی تصمیم فردی یک رئیس جمهور نیست بلکه تصمیم فردی،  نظر می به 

طور نبوده  ها از قبل طراحی شده و این رسد طرح نظر میفقط رسیدن به این تصمیم را تسریع کرده است. به 

ماه قبل این طرح وجود داشت. آقای بولتون زمانی    6یا    5هم دیدید از   اخبارشبه به این نتیجه برسند و در  یک

،  "دستور داریم حمله به ایران را در پنتاگون بازنگری کنیم."شاور امنیت ملی ترامپ شد، همان موقع گفت  که م

ها را تواند جلوی آمریکایی بازنگری به این معنی که طرح جدید روی میز آقای ترامپ بگذارد. چیزی که می 

اقدام  "روست و از همه مهمتر  پیشِ   بگیرد، همین بحث سرمایه اجتماعی ایران، حمایت مردمی و بحث انتخابات

https://www.tasnimnews.com/
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شستی را نشان بدهیم، حاال عین االسد یک گام بود و  است. باید دوباره ضرب  "جدی مؤثر بازدارنده نظامی

 .واقعاً نباید بگذاریم آمریکا فکر کند تمام شده است

دیم، پای کار بیاید.  خونخواهی شهدایی که ما در این حادثه دامجموعه محور مقاومت باید حتماً بیاید و به 

ها واقعاً به این ماجرا حساس هستند، خیلی نگران اتفاقاتی مثل آنچه در مورد سفارتشان در بغداد یا  آمریکایی 

ها حادثه بنغازی اتفاق افتاد هستند، همین که امنیت سفارت آمریکا در بغداد مخدوش شود، برای آمریکایی 

هایش در کشورها خرج کرده است و این  ون دالر برای پایگاهگفته ترامپ چند تریلیخیلی سخت است و به 

شود. الزم نیست شما اقدام امنیتی ــ نظامی انجام  لحاظ حیثیتی ضربه بزرگی برایش محسوب می ناامنی به 

برد که بعداً ممکن است سمت جنگی میبدهید، این ابزار در دست محور مقاومت هست، اما مماشات ما را به 

 .تر از چیزی بشود که قابل تصور استرده تبعات آن گست

ایم که رئیس جمهور آمریکا صراحتاً  سال بعد از پیروزی انقالب، تا کنون تروری نداشته  41در طول 

عهده بگیرد. اقدام تروریستی دولت آمریکا در این موضوع علیه امنیت ملی ما مسئولیت آن را به

خصصی بنیاد هابیلیان در این زمینه بگویید جمهوری  های تاتفاق جدیدی است، با توجه به پژوهش 

الملل، پیگیری  تواند انجام دهد تا موضوع ترور سردار سلیمانی در سطح بین اسالمی چه رفتاری می 

 قانونی انجام شود، آیا اصالً چنین امکانی وجود دارد؟ 

ایم، اقدامات دفعی و آنی نسبت به ترور و  بوده درباره مقابله با ترور سردار آنچه شاهد   :نژادمحمدجواد هاشمی

الملل کمتر انجام شده  دشمن بوده است. در حوادث مشابه دیگر نیز متأسفانه اقدامات حقوقی در عرصه بین 

عهده گرفتند  ها صراحتاً مسئولیت آن را به تنها در مورد این جنایت که آمریکاییاست. اسناد بسیار زیادی نه 

ها و کشورها تقریباً پس از  بطه با سایر جنایات هم اسنادی در اختیار هست، به هر حال دولت داریم بلکه در را

اند. با هر نوع نگاهی که به موضوع ترور سردار سلیمانی  ها به یک تعریف جامع از ترور و تروریسم رسیده سال

دار شده است.  آن را عهده  کنیم این اقدام یک اقدام تروریستی و جنایتکارانه است که شخص ترامپنگاه می 

توان علیه آن اقدام خوبی  ترور علنی یک مقام رسمی در یک کشور دیگر یک کار تابلودار تروریستی است، می 

آوری کند و از  انجام داد. اگر یک تیم حقوقی داشته باشیم که اسناد و مدارک فراوانی در این زمینه را جمع 

بین  مجامع  قادطریق  کند،  اقدام  زمینه المللی  و  را در سطح جهانی محکوم  کار  این  بود  برای  ر خواهیم  ای 

 .بسیاری از اقدامات دیگر ایجاد کنیم

ایم که در آن تمام اظهارنظرها،  صورت کتاب چاپ کرده ما در بنیاد هابیلیان کارهای پژوهشی مختلفی را به 

آوری شده است.  اند جمعنجام داده هایی که کشورهای دیگر در زمینه ترور امدارک، نتایج تحقیقات و پژوهش

اند از  ها نیز برخی از این مدارک را قبول کرده ایم و آن ما قبالً اسناد و مدارک خود را به سازمان ملل ارائه داده 

جمله آقای احمد شهید که منصوب شده بود تا موضوعات حقوق بشر کشور ما را بررسی کند. با توجه به اینکه  

های  هزار نفر از مردم ایران در جنایات گروه   17م علیه کشور ما بود اما اسناد قربانی شدن  خاطر اقدانصب او به 
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چنان مستدل بود که او این حقیقت را پذیرفت. اما متأسفانه در  تروریستی که ما در اختیارش گذاشتیم، آن 

 .ایماین زمینه اقدام حقوقی انجام نداده 

مجامع  در  را  سلیمانی  سردار  ترور  به بین  موضوع  اگر  سال المللی  بود  خواهیم  قادر  کنیم،  پیگیری  ها خوبی 

هایی که در این زمینه کمک کردند را درگیر کنیم.  کشورهایی نظیر آمریکا که درگیر این موضوع بودند و دولت

  30هایی که جمهوری اسالمی از آمریکا دارد چندین سال است که درگیر هستیم و بیش از  در موضوع طلب 

ایم. در موضوع ترور  ایم و بعضاً حکم گرفته ایم، بعضاً موفق شدههای مختلف آن را دنبال کرده دادگاه   سال در

های فراوانی دیدیم اما اقدام اساسی، گونه است. بعد از انقالب اسالمی با وجود اینکه خسارتهم اوضاع همین

ایم. در محاکم حقوقی و قضایی خودمان  شته صورت مستمر دنبال کرد، نداای و پایداری که بشود آن را به ریشه 

ایم و هنوز هم نداریم.  جایگاهی که بشود بازماندگان به آن مراجعه کنند و شکایت خود را دنبال کنند نداشته 

تروریستی در کشور  آمریکایی  بازماندگان حوادث  به شکایت  توجه  با  ما صادر کردند.  علیه  ها چندین حکم 

نظرم ترورهایی مثل ترور سردار سلیمانی و شهید صیاد شیرازی از  نجام دهیم. به توانیم اکارهای زیادی می 

تواند به جمهوری اسالمی کمک کند تا  جمله اقداماتی است که اسناد بسیاری در زمینه آن وجود دارد که می 

 .عنوان قربانی تروریست کاری انجام دهد برای پیشبرد مواضع خود به 

ب  ما  دولتی  مسئولین  می ه برخی  سعی  مقطعی  کنند صورت 

های خود را در شرایطی پیش ببرند و بعد از مدتی هم  سیاست

سال از   41شوند. ولی با توجه به اینکه  از آن موضوع رد می 

ها ما درگیر  گذرد و در طول تمام این سالپیروزی انقالب می 

صورت مستقیم و چه غیرمستقیم  بحث ترور و تروریسم چه به 

حتماًبوده  متنوع  ایم،  اقدامات  کنار  که  هستیم  آن  نیازمند   

دیپلماتیک و نظامی، اقدامات حقوقی هم انجام دهیم و آن را  

 .المللی مطرح کنیمدر سطح بین

 ها در مورد اقدام تروریستی آمریکا و ترور سردار سلیمانی چیست؟ تحلیل شما از مواضع اروپایی  *

طبق قانون امنیت ملی آمریکا هرگونه ترور مقامات رسمی کشورها، کودتا علیه کشورها و ایجاد   :ابراهیم متقی

بایست در شورای امنیت ملی تنظیم و بحث شود و حکم رئیس جمهور در این  آشوب در کشورهای دیگر می

مثل منافقین در عراق  هایی  توانستند این اقدام را از سوی گروه ها می ارتباط نقش محوری دارد، یعنی آمریکایی 

جمهور آمریکا  لحاظ ساختاری رئیس به انجام برسانند ولی نکردند و اقدام مستقیم انجام شد و به همین دلیل به 

جمهور آمریکا در شورای امنیت ملی نقش وتوکننده دارد. اقدامی که آمریکا انجام داد  مسئول آن است. رئیس 

 2020رسمی آمریکا در منطقه خواهد بود. غیرممکن است در سال    هایمعنای پایان امنیت برای سفر مقام به 

مطمئناً این مقامات اگر خواستند به   .در عید شکرگزاری مقاماتی مثل ترامپ به عراق و افغانستان سفر کنند 
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های دریایی دارد و  روند که حالت پایگاهشان حضور دارند به مناطقی می جایی سفر کنند که نیروهای نظامی 

 .وجود آوردبازی را ترامپ ایجاد کرد و مشکالتی را برای آینده امنیت ملی آمریکا به این 

ها در ارتباط با این موضوع چه رویکردی داشتند، باید گفت این رویکرد آن بوده که ایران  که اروپایی اما این

ای نقش بسیار حساسی  طقه ای را در خاورمیانه به هم زده و نقش نیروی قدس در تغییر موازنه منموازنه منطقه 

از بحث  اروپاییاست. یکی  ایران در  هایی که  و قدرت  یعنی کاهش نقش  بود  برجام سه  بودند  آن  دنبال  ها 

ها دنبال آن بودند که از طریق سازوکارهای  کنیم. اروپایی ای که ما از آن در قالب حوزه مقاومت یاد می منطقه 

های سیاسی و اقتصادی، ایران را متقاعد کنند  کارهای اقتصادی و مشوقحقوقی یا قرارداد، توافق با ایران، سازو 

ها در برابر آمریکا مقابله  که چنین فضایی حاصل شود اما زمانی که آمریکا این اقدام را انجام داد دیگر اروپایی 

هده گرفته  عگویند یک قدرت بزرگ اقدامی را انجام داده و خودش هم مسئولیت آن را به ها می آن  .کنند نمی

ها است. نکته جالب اینجاست که ما در داخل آمریکا هم هزاران مجموعه ضد ایرانی داریم ولی هیچ کدام از آن 

در فضای ترور قاسم سلیمانی نتوانستند تبیین و تحلیل داشته باشند که این موضوع امنیت آمریکا و منطقه  

 .را ارتقا داده است

دهد اگر ما  زی آتش شده است. در فضایی که آمریکا بازی آتش را انجام می واقعیت این است که آمریکا وارد با

پذیری باشد، طبعاً آمریکا گام بعدی را هم خواهد برداشت  مان مماشات، برخورد تدافعی و انعطاف الگوی رفتاری 

د متناسب  شود. در برابر اقدامات تهاجمی آمریکا بایچون در فلسفه سیاسی آمریکا، قدرت با قدرت متوقف می 

بلکه    با مزیت نسبی، اقدام متقابل را انجام دهیم، در تاریخ، هیچ کشوری از انفعال و مماشات به نتیجه نرسیده 

 .بیشتر تحت فشار امنیتی قرار گرفته است

بینیم آمریکا برایان هوک نیز در اظهار نظری مستقیماً تهدید را مطرح کرده است، در واقع ما می

دهد، آیا این اظهار نظر به آن معنی  ترور سردار قاآنی این بازی آتش را ادامه می   مجدداً با تهدید

توانند قدرت خود را بیشتر نشان  ها حس کرده اند که در ایران انفعال وجود دارد و میاست که آن

 دهند و مجدداً تهدید به ترور داشته باشند؟ 

مقدم گوهری  خارجه     :ابوذر  وزارت  رسمی  مقام  یک  وقتی 

گوید باید واکنش  هوک چنین موضوعی را می مریکا مثل برایان آ

جدی در سطح سیاسی و حقوقی نشان داد اما متأسفانه برخی  

دست  را  خودمان  داخلی  اقدامات  برخی  می افراد  گیرند. کم 

کرد، یک  یک تحریم  را  آمریکایی  مقامی  خارجه  وزارت  زمانی 

داشت. یک    حرف بسیار ساده بود اما واکنش زیادی در آمریکا

نوع احساس ترس جدی و واهمه برای او ایجاد شده بود که این  

باالخره   فرد  این  چون  داشت،  خواهد  نتایجی  چه  تحریم 
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واسطه  خواهد روزی به عربستان سفر کند و یا در دانشگاهی در آنجا سخنرانی داشته باشد و ممکن است به می 

آن قرار گرفته است، بازداشت شود و خطر امنیتی برای   لیست تحریمی که ایران آن را تهیه کرده و نامش در

 .او داشته باشد 

، اما ما نباید  "تواند داشته باشد ای می تحریم ما چه فایده "برخی این اقدامات را در داخل مسخره کردند که  

کنیم، از    خاطر ترور سردار سلیمانی را تهیه تعقیب به کم بگیریم، لیست افراد تحت این اقدامات را اصالً دست 

گیری را در این لیست قرار دهیم، ممکن است این  مراتب تصمیم شخص ترامپ که دستور آن را داد تا سلسله 

لحاظ اجرایی اثری نداشته باشد اما صرف اقدام تبلیغی و نمادین اثر خود را در آمریکا خواهد گذاشت. کار به 

راحتی چنین سخنانی را  سان حوزه ایران دیگر به اگر چنین کاری انجام شود، خیلی از اندیشمندان و کارشنا

 .عنوان نخواهند کرد زیرا نگران خواهند بود که نامشان در این لیست قرار بگیرد 

کنیم اظهارات برایان هوک کار تاکتیکی محض  در مورد تهدید اخیر برایان هوک نیز باید گفت اگر ما فکر می 

اما اگر قبول کردیم اقدام آمریکا در زمینه ترور، راهبردی است و    زند توانیم بگوییم او بلوف می بوده است، می 

نگاه برایان هوک کالن است، ممکن است اقدام کند، شخصاً معتقدم این تهدید جدی است. برایان هوک از  

او را بگیریم، باید محاسبه سران   جلوی خواهیممی  اگر. است مطلع  زند او از تصمیم ساختارخودش حرف نمی 

رو خواهند شد. باید یی را تغییر دهیم که اگر چنین اقدام غلطی را انجام دهند، با یک واکنش جدی روبه آمریکا

نویسی مجلس  واکنش ما در مواردی پیشدستانه باشد، گام اول واکنش سیاسی و حقوقی است، چرا نوع قانون 

  تواند می خاصیت است امااهی بی ها و افراد گرود؟ تحریم شرکتسمت تحریم این افراد نمی شورای اسالمی به 

خاطر ترس  اگر لیست تحریم تشکیل بدهیم، برایان هوک هم بخواهد بلوف بزند، به  .کند   ایجاد  جدی  روانی   اثر

تر دید. توقف آمریکا در  کند، باید آمریکا را جدی گاه این کار را نمیاز قرار گرفتن در چنین لیستی دیگر هیچ 

 .راهبردی ماست نه دعوت به مذاکره یا هر چیز دیگری که از آن ضعف در بیاید حوزه راهبردی اقدام  
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 «تشریح مکتب حاج قاسم سلیمانی »نشست تخصصی  

  

نشست تخصصی تشریح مکتب حاج قاسم سلیمانی  

هتل   در  ایشان  شهادت  سالگرد  اولین  مناسبت  به 

تاریخ   حوزه  کارشناسان  حضور  با  مشهد  پردیسان 

االسالم   .شد   برگزار معاصر   نشست حجت  این  در 

اتکا،   سازمان  سیاسی  عقیدتی  رئیس  پیغمبری 

سیدمحمد جواد هاشمی نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان  

دکت  امام  و  دانشگاه  رئیس  کفاش،  رضا  محمود  ر 

 .حسین)ع( به ایراد سخنرانی پرداختند 

  

اولین  محمدجواد هاشمی  نژاد در نشست تخصصی تشریح مکتب حاج قاسم سلیمانی که دیروز به مناسبت 

سالگرد شهادت ایشان در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا)س(  

قدیمی   ی یک   گفت: توطئه از  ماترین  کشور  علیه  استکبار  هیچ   است،  تروریست  و   ترور   موضوع   های  شاید 

 .ای به قدمت توطئه ترور از سوی استکبار علیه انقالب اسالمی نداشته باشیمتوطئه 

  بعد  هم باز  و  دادیم را  ترور  شهید  اولین   57بهمن  22وی ابراز کرد: ما روز اول پیروزی انقالب اسالمی یعنی  

گیرد، درباره صدمه از ترور و آنچه از بحث ترور  این توطئه شوم از فرزندان این مملکت قربانی می   سال  چهل  از

باید تبیین شود فاصله بسیار است به گونه ای که بعضا یکی دو نسل گذشته ما چیزی از جنایات ترور در کشور  

و فرزندان مملکت نرسیده و چیزی به نام مجاهدین خلق    ها به گوش برخی جواناندانند. حتی نام گروهک نمی

 .دانند و جنایاتش در مورد مردم این کشور را نمی 

  که   غلطی  هایسیاست به  گرددمی   بر   آن  بخش   نژاد تصریح کرد: این موضوع دالیل متعدد دارد، یکهاشمی 

لت سرکار آمدند و سیاست رسمی  ، یکی دو دو60انقالب اسالمی اتخاذ شد، بعد از دهه    مقاطع   از  برخی   در

 .ها مطرح نشودحوادث تروریستی و گروهک   ترور،  از  اسمی   کشور را بر این مقوله قرار دادند که به هیچ عنوان

این سیاست بر کشور ما حاکم شد و بهترین فرصت را به دشمن   سال  20دبیرکل بنیاد هابیلیان تصریح کرد: 

ها و ادامه جنایات در  می از اذهان پاک شود و مجددا بکارگیری گروهکداد تا جنایات دهه اول انقالب اسال

شکل و شمایل جدید توسط دشمن آغاز شد تا به خود آمدیم دیدیم همان جانیان با رنگ، لعاب و شمایل  

 .آفرین شدند دیگری در جامعه ما حادثه 
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ر من خرده گرفتند که شما یک موضوع  های ما در بنیاد اعتراض کردند و بوی ادامه داد: بسیاری به فعالیت

کنید، تاثیرگذاری مجدد ترور نتیجه غفلت از تبیین جنایات این مقوله بوده، ما در جریان  مرده را زنده می 

 .شاهد اتفاقاتی بودیم که طبق فرمایشات رهبری در این حرکت نفاق نقش آفرینی کرد  98و   96حوادث 

دشمن    چیز  چه  کرد:  اضافه  نژاد  این  هاشمی  آفرینی  نقش  بزرگی،  این  به  حوادث  گرفت،  نادیده  باید  را 

ها، جریانات انحرافی که موفق شد در مقاطعی از انقالب بخشی از نوجوانان ما را مغز شویی و تصاحب  گروهک 

نوجوان   می   17کند،  انتحاری  می ساله  اقدامی  چنین  به  دست  که  شده  شویی  مغز  قطعا  او  این  کند،  زند، 

 .خواهد تا طرف مقابلش را بشناسد و به این مسیر نرود ی بخشی مآگاهی

جواد هاشمی نژاد اظهار کرد: سیستم آموزشی ما چه میزان به این آگاهی بخشی توجه کرده که  محمد سید  

اگر بررسی کنیم هیچ جایگاهی در این حوزه ندارد و هیچ حرکت و اقدامی از سوی سسیتم آموزشی در راستای  

 .بخشی صورت نگرفته استآگاهی این 

  با   ما  تکلیف   است،  مشخص   ای که دارد وضعیتش در جامعه ماوی ادامه داد: تروریسم با همه اشکال پیچیده  

هزار نفر را طی دوسال گرد هم آورده و روی    30تروریستی روشن است، گروه مجاهدین خلق    هایگروهک 

افتد  مقابل خانواده خود قرار دادند، این موضوع چطور اتفاق می   آنان چنان کار کردند که حتی این افراد را در 

 .زنند گیرند و دست به اقدام مسلحانه می که این عده مغزشویی شده و در کنار صدام قرار می 

ای در حال انجام  وی خاطرنشان کرد: پشت سر عملیات و جنایات تروریستی کارهای پیچیده و روانشناسانه

سطح در  امروز  کار  دانشگاه  است.  دشمن  ما  های 

کند. فضای مجازی بخش بزرگی از اشتغاالت ذهنی  می 

جوانان و نوجوان و اقشار مختلف جامعه ما را فرا گرفته  

کند و تاثیرگذاری  و دشمن نیز از این فضا استفاده می 

 .خود را بر افکار جامعه دارد 

با    ترور  موضوع  کرد:  اظهار  هابیلیان  بنیاد  کل  دبیر 

ب اسالمی هست و تا انقالب اسالمی ماهیت خود  انقال

را حفظ کرده حذف فیزیکی دست از سر این ملت برنخواهد داشت. روزی هدف مسئولین نظام بودند به امید  

ترور    60ترین مسئوالن از رئیس جمهور تا مسئوالن مجلس ما در دهه اینکه کشور را زیر و رو کند، عالی رتبه 

جهان بی سابقه است، اما این اتکای مردم به خدا و نگاه آنان به ولی امر کشور را  شدند که این در همه جای  

 .نگه داشت
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های کشورمان به لحاظ روانی، سیاسی، اجتماعی و ...  نژاد با تاکید بر اینکه تروریست به همه بخش هاشمی

سد این موضوع باید در همه  ای از این موضوع مصون نیست لذا به نظر می ررساند، افزود: هیچ حوزه آسیب می 

 .ها تسری یابد حوزه 

وی با اشاره به اینکه تروریسم ابعاد گوناگون پیدا   

و   شکل  با  دشمنان  امروز  کرد:  بیان  است،  کرده 

آیند و مسئوالن ارشد ما  شمایل اصلی خود جلو می 

 .شوند توسط استکبار و موساد ترور می 

پیچیده است و  نژاد گفت: دشمن  سیدجواد هاشمی 

این   از  نباید  ما  لذا  دارد  وجود  همچنان  تروریست 

 .موضوع غافل شویم 

 

 مکتب شهید سلیمانی نشات گرفته از مکتب اهل بیت)ع( است 

حجت االسالم پیغمبری، رئیس عقیدتی سیاسی سازمان اتکا نیز در این مراسم اظهار کرد: بصیرت عالج همه   

، اداری و سایر ابعاد زندگی است و سرسلسله همه چیز در ادای تکلیف و  دردهای ما در امور اجتماعی، فردی

 .وظیفه است

های غیرقابل جبرانی از صدر اسالم تاکنون به اسالم و مسلمین وارد کرده  وی ابراز کرد: بی بصیرتی خسارت

خصوص تاکید  است، حال چه کنیم تا با وظیفه خود آشنا شویم، بصیرت موثر و مهم است رهبری هم در این 

 .اند و اصرار دارند و بسیار این را تکرار کرده 

رئیس عقیدتی سیاسی سازمان اتکا با بیان اینکه قرآن کریم نیز به داشتن بصیرت تاکید فراوان کرده است،   

ها توبه و انابه و برگشت به سمت  برای رسیدن به بصیرت چهار راه بیان شده که یکی از این راه  :ادامه داد

 .ند تبارک و تعالی است خداو

وی گفت: آنان که به جایی رسیدند با خدای خود بسیارارتباط برقرار کردند، البته توبه باید به موقع باشد که   

در این بین افرادی بودند که به موقع توبه نکرده و راه را نشناختند و بعد از کلی خسارت متوجه شدند که با  

 .امام زمان خود حرکت نکرده بودند 

پیغمبری اظهار کرد: بعضی حتی توبه هم نکردند، این افراد به قدری کم توفیق و بی توفیق شدند که مجال   

افرادی بودند که وارد آن گود شدند حوادثی به وجود آوردند و    88توبه کردن را نیز پیدا نکردند. در قضایای  

 .به ارشادات رهبری توجه نکردند و بی بصیرت شدند 
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دومین راه بصیر شدن ذکر خداست، آدم اگر کاری می کند برای   :ی سیاسی سازمان اتکا افزودرئیس عقیدت 

یکی از    خردمندی.  کند   می   بصیر   را   انسان  خدا   به   خدا و در راه خدا باید وظیفه اش را انجام بدهد. توکل

 .دهد های تحصیل بصیرت است، خردمند راه را از چاه تشخیص می راه

هایی بینیم که در سایه جهالت مردم، منحرفین و دشمنان سر سخت اسالم چه توطئه وی تصریح کرد: امروز می  

ها را  ستکنند، لذا آدم باید عاقالنه رفتار کرده و هدایت را از ضاللت تشخیص دهد. امروز یک عده تروریمی 

کنند و آنان را که برای نجات مظلومان بدون هیچ ادعایی شهید شدند متهم کرده و یا نامی  شهید قلمداد می 

خواهد تا راه درست از نادرست مشخص  خواهد خردمندی می آورند، اینجا عقل و شناخت می از آنان به زبان نمی 

 .شود

به شخصیت شهید سلیمانی، ادامه داد: او عالم به زمان   رئیس عقیدتی سیاسی سازمان اتکا همچنین با اشاره 

و عالم به تکلیف بود، پیرامون زندگی خود را به خوبی شناخت، ولی فقیه خود را به خوبی شناخت چون با  

 .خدا، در راه خدا و برای خدا بود و بصیرت داشت

ن است، آنان که نشناختند و یا بعدا  ترین وظایف انسان بابصیرت شناخت ولی زماوی اظهار کرد: یکی از عمده  

بابصیرت تکلیف الزم که   انسان  فایده ای نداشت. حاج قاسم ولی زمان را شناخت و اطاعت کرد.  شناختند 

 .دهد اولویت دارد را انجام می 

می   تحقیق  نیاز جامعه  اساس  بر  و  بود  بصیر  نیز شخصیتی  زاده  فخری  شهید  کرد:  تصریح  کرد،  پیغمبری 

ای  ر چه وادی باید قدم بردارد، بحران جامعه را شناخت، هیچ ادعایی هم نداشت، شخصیتی رسانه دانست دمی 

 .هم نبود، دشمنان او را شناختند اما مردم تا زمان شهادتش او را نشناختند 

  

 شهید سلیمانی یک فرد نیست بلکه یک مکتب است  

  

)علیه    حسین  امام  دانشگاه  رئیس  کفاش  السالم(  دکتر 

خراسان رضوی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری  

به   سلیمانی  شهید  به  باید  گفت:  سردارسلیمانی  درباره 

چشم یک فرد نگاه نکنیم بلکه به عنوان یک مکتب نگاه  

 کنیم 

وی در ادامه مکتب حاج قاسم را دارای چند رکن اصلی  

که   داشت  ویژگی  چه  سلیمانی  سردار  گفت:  و  دانست 

از  شهاد آمده  بر  جامعیت  شود،  می  مکتب  یک  او  ت 
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عقالنیت دارای ارکان والیت مداری، اخالص، مهربانی و فروتنی در برابر ضعفا و همچنین قاطعیت در برابر  

 .دشمنان است

رئیس دانشگاه امام حسین )ع( به روحیات و فضایل اخالقی فرمانده شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: حاج  

ز خود نمایی فراری بود از طرفی کمال طلب بود. حاج قاسم یک دیپلمات برجسته بود از جهتی  قاسم به شدت ا

روحیه انقالبی داشت و در امور اعتدال و سنجیدگی داشت. ایشان منظم و با برنامه بودند و بیانش تاثیرگذار  

ک درس، یک کالس.  بود از طرفی ارتباط خوب با خانواده هم داشتند. سبک مدیریتی حاج قاسم می شود ی

   . مکتب حاج قاسم برگرفته از مکتب امام حین انقالب است

 

 

 


