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 رسآغاز
پیام تسلیت رهرب انقالب به مناسبت شهادت 

حاج قاسم سلیامنی و همراهانش

بسم الله الرحمن الرحیم

ملّت عزیز ایران!

رسدار بزرگ و پرافتخار اسالم آسامنی شد. دیشب ارواح طیّبه ی 

شهیدان، روح مطّهر قاسم سلیامنی را در آغوش گرفتند. سالها 

مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین 

و ارشار عامل و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، رسانجام 

سلیامنی عزیز را به این مقام واال رسانید و خون پاک او به 

دست شقی ترین آحاد برش بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ 

را به پیشگاه حرضت بقیّة الله  ارواحنا فداه و به روح مطّهر 

خود او تربیک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او منونه ی 

برجسته ای از تربیت شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود، 

او همه ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت 

پاداش تالش بی وقفه ی او در همه ی این سالیان بود، با رفنت 

او به حول و قوّه ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته 

نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که 

دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه ی دیشب 

آلودند. شهید سلیامنی چهره ی بین املللی مقاومت است و 

همه ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه ی دوستان 

- و نیز همه ی دشمنان- بدانند خّط جهاد مقاومت با انگیزه ی 

مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار 

مجاهدان این راه مبارک است. فقدان رسدار فداکار و عزیز ما 

تلخ است ولی ادامه ی مبارزه و دست یافنت به پیروزی نهایی 

کام قاتالن و جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد.ملّت ایران یاد و نام 

شهید عالی مقام رسدار سپهبد قاسم سلیامنی و شهدای همراه 

او بویژه مجاهد بزرگ اسالم جناب آقای ابومهدی املهندس 

را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در 

کشور اعالم میکنم و به همرس گرامی و فرزندان عزیز و دیگر 

بستگان ایشان تربیک و تسلیت میگویم.

سیّدعلی خامنه ای
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|  هفته  نامه  واحد بین امللل اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل | 

|  هفته دوم  بهمن 1398 | شامره پنجم|

الُِحوَن وَلََقْد كََتْبَنا ِف الزَّبُوِر ِمْن بَْعِد الذِّكِْر أَنَّ اْلَرَْض يَرِثَُها ِعَباِدَي الصَّ

ِن الرَِّحيِم ِبْسِم  اللَِّه الرَّْحَمٰ

 سوره انبیا آیه 21

ملل نامه تحلیل های خود نوشت دانشجویان عضو دفاتر اتحادیه انجمن های اسالمی 

دانشجویان مستقل رسارس کشور است.
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|  خِط امام | 
امروز قبلۀ اوّل مسلمین در دست ارسائیل است. این غّدۀ رسطانی 

که در خاورمیانه رس بر آورده. امروز برادران عزیز ما در فلسطین و 

لبنان، بشّدت از سوی ارسائیل در معرض قتل و کشتار قرار دارند. امروز 

ارسائیل با همۀ وسایل شیطانی خود برای ایجاد تفرقه در میان ما تالش 

می کند. بر هر مسلامنی واجب است که خود را برای مقابله با ارسائیل 

آماده کند.

پنجمین شامره از ملل نامه با افتخار تقدیم می شود به روحِ

 شهید وحید زمانی نیا

شـــهادت00
پـــاداش
مجاهدتها 



پیامد هاِی تمّدنی 00آغاِز کالِم ما

تقابل مبنایی و ایدئولوژیک اسالم و غرب و رشق که از دیرباز و با ورود خودباختگان 

آنها به عرصه قدرت، با روشنگری علامی اسالم و حضور مردم همواره در جامعه 

ظهور و بروز می یافت، با ظهور امام خمینی و پیروزی انقالب اسالمی به یک تقابل 

متدنی بدل شد.با فروپاشی نظام کمونیستی شوروی، این تقابل متدنی در رویارویی 

متام عیار اسالم با غرب و متام شئون آن ادامه یافت.

انقالب اسالمی ایران در نگاه بنیانگذار آن نه رصفا با هدف ایجاد یک حکومت بر 

مبنای اصول و جهان بینی اسالمی، که برای تشکیل متدنی مبتنی بر دیدگاه توحیدی 

به جهان و متام متعلقاتش به پیروزی رسید. در مقابل اما متدنی که بر متام دنیای 

کنونی سایه افکنده هیچ نسبت ایدئولوژیک و عملی با جهان بینی توحیدی نداشته 

و اساسا منیتواند داشته باشد و این نقطه بنیادین تقابل انقالب اسالمی با غرب و جمع 

ناپذیری هیچکدام از اجزاء این دو با هم است.

کانون متدن غربی یعنی آمریکا نیز رویارویی متام عیار متدنی انقالب اسالمی با متام 

شئون اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی سیاسی، سبک زندگی، نظامی و... را از ابتدای 

ظهور این نهضت فهم کرد و به عنوان ابر قدرت دنیای کنونی متام توان و ابزار خود 

را برای غلبه بر انقالب اسالمی به کار گرفت. قدرمتند شدن انقالب اسالمی و اشاعه 

جهان بینی آن در دنیا رضبه محکمی به هیمنه آمریکاست که میتواند قدرت او را رو 

به زوال و نابودی بکشاند و این دقیقا مسئله ای است که رسدار سپهبد شهید قاسم 

سلیامنی در مسیر وقوع آن تالش مجاهدانه و خستگی ناپذیری داشت که تاثیرات 

بزرگی در دنیا گذاشت.فعالیت های شهید سلیامنی در جهت گسرتش گفتامن انقالب 

اسالمی و تقویت جبهه مقاومت، تاثیرات اساسی در شکست سیاست های آمریکا 

و رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا داشت. وحدت ملت های منطقه، تقویت 

گروه های مقاومت و غلبه آنها بر اشغالگران، نقش جدی در تشکیل گروه های 

مقاومت و حامیت های مادی و معنوی که توسط شهید سلیامنی از آنها صورت 

میگرفت منجر به شکست های پی در پی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دولت های 

هم پیامن شان در منطقه شد و باور افول آمریکا را در جهان تقویت کرد.

شهادت سپهبد سلیامنی نیز مانند دوران حیات او، در تقابل متدنی انقالب اسالمی 

و غرب، نقش مهمی ایفا میکند. خروش و یکپارچه شدن ملت های مسلامن در 

انتقام از آمریکا، یک صدایی گروه های مقاومت و اعالم آمادگی برای اخراج آمریکا از 

منطقه غرب آسیا و حتی شکل گرفنت اعرتاض هایی در سایر کشور ها در واکنش به 

اقدامات آمریکا همه منونه هایی از شکل گیری یک جبهه مستقل و قدرمتند دارای 

ایدئولوژی در تقابل با غرب است.یک نگاه کالن به تظاهرات و مطالبات شکل 

گرفته در کشور های منطقه و خارج منطقه می تواند دید بهرتی از جبهه این درگیری 

ایجاد کند؛»اخراج آمریکا از منطقه« به عنوان مسئله ای که پس از شهادت رسدار 

سلیامنی به کلمه مشرتک ملت های منطقه تبدیل شده است فی نفسه نشان از یک 

تقابل جدی متدنی دارد که در صورت تحقق توسط محور مقاومت، رضبه مهم و 

تاثیرگذاری بر پیکر امپراتوری غرب در دنیا خواهد بود و اذهان ملت ها را به سمت 

ممکن بودن تقابل با آمریکا و قدرت پوشالی او پیش خواهد برد. در دنیایی که غرب 

با در دست داشنت متام ابزار های قدرت تالش می کند تا از طریق القای شکست 

ناپذیری و ترس، ملت ها را در سیطره خود دربیاورد، موفقیت تعداد اندکی از ملت 

ها و دولت ها بر اساس یک ایدئولوژی متفاوت، آمریکا را در سطح قابل توجهی 

به افول نزدیک خواهد کرد.تظاهرات گسرتده ملت عراق در محکومیت آمریکا و 

عزم جدی مردم و گروه های مقاومت، که امروز از قدرت بیشرتی نیز بزخوردارند، 

برای اخراج آمریکا و همراهی مرجعیت دینی و بخشی از حکومت عراق، همچنین 

تظاهرات مردم عربستان سعودی بر علیه حاکمیت این کشور که از هم پیامنان جدی 

آمریکا و همگام با جبهه عربی غربی است جلوه های مهمی از ورود به مرحله جدی 

تری از این تقابل بنیادین هستند.

بُعد دیگری از گام نهادن به سطح باالتری از منازعه متدنی با غرب در حوزه درگیری 

های نظامی شکل گرفته توسط گروه های مقاومت و آمریکا قابل درک است. حمله 

موشکی ایران به پایگاه عین االسد و بازتاب رسانه ای آن به معنای حمله مستقیم یک 

کشور به مواضع آمریکا، خصوصا همراه شدن آن با عملی نشدن ادعاهای مقامات 

آمریکایی در مورد پاسخ کوبنده به ایران، یک منایش متام عیار از افول قدرت آمریکا به 

عنوان ابر قدرت دنیای فعلی بود که پتانسیل بازنگری مردم دنیا درباره واقعیت قدرت 

پوشالی آمریکا را در فشار امپراتوری رسانه ای آن فراهم کرد.

حمالت اخیر گروه های مقاومت به مواضع هم پیامنان آمریکا نیز در جهت تقویت 

این بردار قدرت تعریف میشود.شهادت رسدار سپبهد حاج قاسم سلیامنی مستقل از 

ابعاد ملی و منطقه ای، دارای یک وجه پررنگ در تقابل متدنی اسالم و غرب است و 

در این مسیر نیز یک گام اساسی و مهم تلقی می شود که در صورت درک آن توسط 

ملت های محور مقاومت و شکل دادن اقدامات صحیحی برای پیشربد این درگیری 

متدنی، تشکیل متدن نوین اسالمی و زوال آمریکا و صهیونیسم را در آینده نزدیک 

میرس خواهد کرد.
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شهادت سردار سلیمانی
رعنا مقیسه |  عضو شورای سیاست گذاری



راهربدهای0
محور مقاومت اسالمی در

                            

                            کمرت از یک هفته بعد از شهادت رسدار سپهبد حاج قاسم سلیامنی وعده انتقام از سوی جمهوری اسالمی ایران تحقق یافت و 

موشک های سپاه پاسداران انقالب اسالمی پایگاه های آمریکا در عراق را در هم کوبیدند. رضبه ای که پیامد های بیشامری را برای ایاالت متحده 

در پی داشت.آمریکا که بعد از ترور حاج قاسم سلیامنی برای جلوگیری از اقدام متقابل ایران، بارها با تهدید قصد ایجاد شکاف در جامعه و ترس 

از وقوع جنگ را داشت، پس از حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد با متام شیوه های ممکن تالش کرد تا این اتفاق را حادثه ای کم اهمیت 

و بی اثر جلوه دهد و در مواضعی انفعالی از تهدید های خود عقب نشینی کرد.

،،
حمله مستقیم توسط کشوری به مواضع ایاالت محتده آمریکا که عمال پس از جنگ 

جهانی دوم اتفاق نیوفتاده بود رضبه محکمی بر پیکر رهربی او بر جهان وارد کرد. 

ایاالت متحده که یکی از ابعاد اساسی رهربی بر دنیا را همواره توان نظامی و ادعای 

شکست ناپذیری خود عنوان کرده بود و قدرت پوشالی جهانی آن باعث شده بود تا 

اکرث کشورهای دنیا ادامه حیات خارج از سایه آمریکا و در تقابل با او را ممکن ندانند 

حاال پس از حمله به پایگاه نظامی اش در عراق با وجود آمادگی نیروها و تجهیزاتش 

از پاسخ به ایران بازماند  و به واقع رضبه ای که موشک های ایران بر پیکر ابرقدرتی 

آمریکا و به تبع آن متدن غرب وارد کردند به مراتب بزرگرت و با اهمیت تر از تلفات 

نظامی و انسانی بود.حمله موشکی به عین االسد اما نه انتقام سخت وعده داده 

شده، که تنها اقدامی بود که از سوی رهرب انقالب سیلی به صورت استکبار تعبیر 

شد. انتقام سخت از ایاالت متحده و هم پیامنان آن که در ترور شهید سلیامنی، 

ابومهدی املهندس و همرزمانشان دست داشتند تنها با اخراج آمریکا از منطقه عملی 

خواهد شد. وعده ای که جبهه مقاومت یکپارچه برای تحقق آن در میدان حارض 

شده است.

پس از شهادت فرماندهان مقاومت، منطقه صحنه اتفاقاتی خالف تحلیل ها و 

اهداف امریکا بود.وحدت ایجاد شده بین دو ملت ایران و عراق و فریاد خونخواهی 

شهدای مقاومت و یکصدایی در خروج امریکا از منطقه، پروژه پاکسازی منطقه را 

کلید زد.مقاومت اسالمی در این راه پتانسیل ها و راهربدهای متفاوتی پیش رو دارد.

سابقه حضور آمریکا در منطقه و سایر کشورهایی که در آنها حضور طوالنی مدت 

داشته نشان میدهد که روند خروج نظامیان آمریکایی مشکل و یا ناممکن بوده 

است اما وحدت ایجاد شده بین ملت های منطقه در تداوم راه شهدا در کشور 

های گوناگون پتانسیل مهمی است که با تشکیل هسته های مقاومت سهم مهمی 

در اخراج آمریکا از منطقه ایفا خواهد کرد.مجلس عراق در اولین گام چند روز پس 

از شهادت رسداران مقاومت خروج نظامیان آمریکا از عراق را مصوب کرد. اظهارات 

و عملکرد عادل عبداملهدی نخست وزیر پیشربد امور در عراق به عنوان مجری این 

قانون نیز نشان میدهد که عراق قصد عقب نشینی دربرابر آمریکا را ندارد. اگرچه 

اقدامات حکومتی و یا دیپلامسی رصفا بخشی از راهربد جبهه مقاومت برای اخراج 

آمریکا از منطقه است.

ملت ها و گروه های مقاومت بخش اصلی فرآیند اخراج آمریکا از منطقه را برعهده 

خواهند داشت. مواضع یکپارچه این گروه ها از حزب الله لبنان و انصارالله یمن تا 

گروه های مقاومت در عراق؛ حشد الشعبی، کتائب حزب الله، النجباء، عصائب اهل 

الحق و... نشان از عزم جدی محور مقاومت برای تحقق این موضوع دارد. گروه 

های مقاومت هرکدام پس از سالها نربد با قدرت های استکباری امروز هم به لحاظ 

توامنندی نظامی و هم تجربه در سطح باالتری قرار دارند هرچند که همه این گروه 

ها درسالهای گذشته نیز موفق به تحمیل شکست های سنگینی به قدرت های 

استکباری شده اند .

حزب الله لبنان تنها ۳ سال پس از تشکیل رسمی رضبه ای به آمریکا و متحدانش 

وارد کرد که مجبور به ترک لبنان شدند و سپس جنگ فرسایشی با رژیم صهیونیستی 

را به نحوی پشت رس گذاشت که ارسائیل مجبور به فرار از لبنان شد. پیروزی های 

حزب الله در سال ۲۰۰۶ در مقابل رژیم صهیونیستی و موفقیت های این گروه در 

جنگ سوریه توانایی های نظامی حزب الله را نشان می دهد.

انصارالله یمن گروه دیگری است که پس از شهادت فرماندهان مقاومت اعالم کرد 

برای نربد در مقابل آمریکا آمادگی دارد. تنها چند ماه از عملیات موشکی و پهپادی 

این گروه علیه تاسیسات حساس و حفاظت شده نفتی در غرب، مرکز و شامل 

رشقی عربستان سعودی میگذرد. عملیاتی که طی آن انصارالله عالوه بر منایش 

توامنندی های خود سیستم های نظامی آمریکایی عربستان را نیز ناموفق جلوه داد.

انصارالله گروهی است که هم اکنون پایتخت یمن را در اختیار دارد و دولتی به نام 

دولت نجات ملی را نیز تشکیل داده است.حشدالشعبی عراق نیز در کنار حزب 

الله و انصارالله گروهی است که با داشنت نزدیک به ۴۰۰هزار نیروی نظامی در حال 

آماده سازی برای اخراج آمریکا از عراق است. این گروه نیز پیشرت در سال ۲۰۱۱ 

موفق شده بود تا به اشغال آمریکا به صورت رسمی پایان دهد اما این کشور با 

انعقاد پیامن امنیتی با بغداد توانست حضور خود در برخی مناطق را تداوم ببخشد.
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مجموعه گروه های مقاومت، تجارب موفق آنها در مقابله با 

آمریکا، آمادگی کامل و سوابق جنگ های پیشین آنها با کشورهای 

پیرشفته و قدرمتند دنیا که در جنگ های فرسایشی علی رغم 

تضعیف نشدن توان، بر قدرتشان نیز افزوده اند، اصلی ترین 

راهربد محور مقاومت برای اخراج آمریکا هستند.رهربی مرجعیت 

دینی در کشور های محور مقاومت نیز از دیگر پتانسیل های 

محور مقاومت برای بسیج یکپارچه در مقابل جبهه استکبار است.

آمریکا نیز در مقابل عالوه بر کلید زدن پروژه مرعوب سازی 

رهربان و گروه های منطقه با ترور، عقب نشینی و تخلیه برخی 

مواضعش را در منطقه آغاز کرده است. خروج ۴۰۰ کامیون حامل 

تجهیزات و خودرو های زرهی از سوریه از جمله اقداماتی بود 

که در راستای احساس خطر از سمت گروه های مقاومت انجام 

شد.پاسخ موشکی ایران و مصمم بودن گروه های مقاومت و 

وحدت بیش از پیش ایجاد شده در منطقه آثار دیگری هم در 

ترسیع خروج آمریکا از منطقه داشته است. هم پیامنان آمریکا 

اعم از کشور های عربی، اروپایی و حتی رژیم صهیونیستی در 

پی تحوالت اخیر منطقه با بیرون کشیدن پای خود از اقدام اخیر 

آمریکا و دور کردن خود از منطقه نوعی عقب نشینی در حامیت 

از آمریکا داشته اند. رژیم صهیونیستی رصاحتا اعالم کرد که در 

حمله به فرماندهان مقاومت نقشی نداشته است و عربستان 

نیز به نوعی منفعل ترین مواضع را در قبال اتفاقات اخیر داشته 

است.تحوالت منطقه هشدار جدی و قاطعی به کشور های 

حاشیه خلیج فارس نیز محسوب میشود. با حمله موشکی ایران 

به مواضع امریکا امید های کشور های عربی حاشیه خلیج فارس 

برای تامین امنیت با تکیه بر آمریکا نیز تا حد زیادی فروریخت. 

احتامل چرخش مواضع این کشور ها به سمت ایران از دیگر 

پتانسیل هاییست که محور مقاومت در تقابل با آمریکا ایجاد 

کرده است.دیدار امیر قطر در ۲۳ دی ماه با رهرب انقالب اسالمی 

پس از شهادت رسدار سلیامنی و حمله به پایگاه عین االسد که 

برای اولین بار صورت میگرفت و تاکید بر همکاری های درون 

منطقه ای، قابل توجه است.عالوه بر متام این موارد یکی از 

پتانسیل هایی که بنا به تجربه ۴۰ ساله انقالب اسالمی میتوان 

ایجاد آن را محتمل دانست تشکیل هسته های جدید مقاومت در 

سایر کشور های منطقه است. موفقیت های محور مقاومت در 

تقابل با غرب و خصوصا آمریکا به عنوان ابرقدرت خودخوانده دنیا 

و شکست های پی در پی آمریکا و هم پیامنانش در کشور های 

مختلف، باورمندی به امکان شکست جبهه استکبار و توامنندی 

گفتامن مقاومت را در ملت های مسلامن منطقه ایجاد کرده 

است. تشکیل هسته های جدید مقاومت با تاسی از گفتامن 

انقالب اسالمی معادالت آینده منطقه را با قدرت بیشرتی به نفع 

محور مقاومت تغییر خواهد داد..
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مطلب نوشته شده بر اساس اطالعاتی است که عادل عبداملهدی نخست وزیر پیشین 

عراق در نشست پارملان این کشور با موضوع »تصویب طرح اخراج نیروهای خارجی از 

عراق« به آن ها اشاره کرد. نخست وزیر عراق در سخنان خود به این مساله اشاره کرد 

که شهید قاسم سلیامنی در روز شهادتش با او قرار مالقات داشته تا جواب ایران را به 

نامه عربستان سعودی بدهد. با توجه به سطح باالی شهید قاسم سلیامنی در ساختار 

سیاسی ایران می توان نتیجه گرفت در صورتی که پاسخ ایران به نامه سعودی ها برای 

کاهش سطح تنش با ایران،مثبت نبود هیچگاه فرمانده سپاه قدس برای ابالغ این جواب 

مامور منی شد. با این وصف مشخص است که تنش ها در منطقه رو به کاهش بودند 

و طرفی که از این کاهش تنش رضر می کرد باید هرچه رسیعرت دست به کار می شد. 

در این مرحله هدف آن بود تا با جلوگیری از آغاز فرآیند کاهش تنش ها در منطقه، نگاه 

ایران و کشورهای منطقه بار دیگر متوجه نقش بی ثبات ساز رژیم صهیونیستی نشود.

در اینجا جلوگیری از فرآیند کاهش تنش امری الزم بود اما هرگونه اقدام مستقیم از رژیم 

نقش رژیم
اسـرائیـل
در شهادِت
ســپهبـد
سلیمـانی 
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صهیونیستی برای افزایش تنش آفرینی خود یک نقض غرض به حساب می 

آمد و عمال نگاه ها را معطوف به این رژیم می کرد. تل آویو باید طرف 

ثالثی را می یافت که به نیابت از این رژیم دست به تنش آفرینی زده و مانع 

از کاهش تنش های منطقه ای به خصوص میان ایران و عربستان شود.تنها 

طرف در دسرتس که رژیم صهیونیستی توانایی فریب آن را داشت آمریکا بود.

در صورت اجرای سناریو تنش آفرینی توسط آمریکا و ایجاد فضای دو قطبی 

دیگر نزدیکی روابط ایران و عربستان سعودی معنایی نداشت.در فضای دو 

قطبی متحدان منی توانند در میانه میدان مبانند به همین دلیل در صورت 

اقدام آمریکا عربستان عمال به سمت رهرب اردوگاه یعنی واشنگنت می رفت و 

یا ایران در هر صورت سعودی ها را به دلیل ارتباطاتشان با آمریکا در لیست 

اهداف خود قرار می داد.      

     رژیم صهونیستی به چه دلیل سناریو ترور رسداران 
مقاومت را طراحی کرد؟

دالیل اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در تحریک آمریکا برای ترور رسدار 

شهید قاسم سلیامنی و ابومهدی املهندس به سیر اتفاقات یکسال اخیر باز می 

گردد.اتفاقاتی که در سه سطح منطقه ای برای رژیم صهیونیستی ،داخلی برای 

جریانات سیاسی و شخصی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم قابل 

بررسی است.

1
نخستین مورد به سطوح منطقه ای مربوط است. رژیم صهیونیستی در طول 

سال های اخیر با شکل گیری محورهای مقاومت در غزه،لبنان،سوریه،یمن 

و عراق خود را در چند محور درگیر می بیند. در سال گذشته میالدی رژیم 

صهیونیستی به دنبال یورش ناکام خود به غزه مجبور شد بر اساس رشوط 

گروه های مقاومت تن به آتش بس بدهد. او در درگیریهای نظامی بعدی هم 

موفقیتی کسب نکرد. از این به بعد تحوالت رژیم صهیونیستی باید در دومین 

سطح یعنی داخلی مورد ارزیابی قرار بگیرد. 

 2
به دنبال آتش بس اجباری نتانیاهو با گروه های مقاومت غزه، آویگدور 

لیربمن وزیر دفاع این رژیم در تاریخ 14 نوامرب 2018 )23 آبان 1397( از 

سمت خود استعفا داد. با این استعفا ائتالف راستگرایان به رهربی بنیامین 

نتانیاهو نخست وزیر این رژیم یک ماه بعد فروپاشید و او در دی ماه خواستار 

برگزاری انتخابات زودهنگام شد. اولین انتخابات، در فروردین 98 برگزار شد 

اما به دلیل اختالفات و عدم تشکیل کابینه، بار دیگر در شهریور تکرار شد. 

دو انتخابات پیاپی نتوانستند راه حلی برای بن بست سیاسی پیش آمده در 

رژیم صهیونیستی باشند و این رژیم در انتظار برای برگزاری سومین انتخابات 

در اسفند ماه است. این رشایط نشان می دهد، رژیم صهیونیستی در سطح 

داخلی با بی ثباتی و بن بست سیاسی روبه روست؛ مساله ای که باعث فعال 

شدن سطح سوم مشکالت در رژیم صهیونیستی یعنی سطح شخصی برای 
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بنیامین نتانیاهو می شود.

3
نتانیاهو به دلیل متهم بودنش در چند پرونده فشاد 

و رشوه تحت فشار سنگین رقبای سیاسی خود و البته 

دستگاه قضایی قرار دارد. تنها راه رهایی نتانیاهو از تبعات 

اتهاماتش، ماندن در قدرت است. به همین دلیل او متام 

توان خود را به کار بسته تا در قدرت مباند و از مصونیت 

سیاسی پست نخست وزیری استفاده کند. نخست وزیر 

فعلی رژیم صهیونیستی می داند به دلیل طوالنی شدن 

مدت حضورش در راس قدرت و عدم چرخش نخبگان 

سیاسی در ساختار، رقبایی زیادی در برابر او شکل گرفته اند 

و به دنبال به زیر کشیدن او از قدرت هستند. نتانیاهو و 

هم پیامنان راستگرای او در صورت محکوم شدن نتانیاهو 

نفوذ و منافع بسیاری را از دست دهند و او نیز باید در سن 

70 سالگی به زندان برود.

نتانیاهو به توجه به سطوح سه گانه چالش های که با آن ها 

مواجه است »باید« دست به حرکتی بزند تا هر سه مشکل 

را یکجا حل کند. این  این »باید« به این دلیل ایجاد شده 

است که متام این موارد مسائلی زنجیره وار هستند. قدرت 

گیری محور مقاومت و درگیری با غزه باعث ایجاد شکاف 

در دولت نتانیاهو و خروج لیربمن و سقوط دولت شد و 

سپس بی ثباتی سیاسی این کشور را فراگرفت و نتانیاهو 

ناتوان از متدید رسمی نخست وزیری برای گرفنت مصونیت 

با احتامل زندان روبه روست. پس باید متام این زنجیره با 

یک اقدام حل شود.

.1
نتانیاهو علی رغم تالش های گسرتده اش در سطح شخصی 

نتوانسته با وجود کمک گیری از وکال و راهکار های قانونی 

به مصونیست دست پیدا کند و هم اکنون در حال طی 

مراحل محاکمه خود است.

.2
در سطح داخلی با وجود برگزاری دو انتخابات از تشکل 

دولت عاجز مانده است.

3
تنها راهی که برای او می ماند دست بردن به هامن حلقه 

نخستی است که چنین تنگنایی را برای او ایجاد کرده است، 

یعنی سطح منطقه ای.

..
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:که در آن ایران را مسئول حمله به سفارت آمریکا در عراق معرفی کرد و قول داد این 

اقدام ایرانی ها را بی پاسخ نگذارد. ۴۸  ساعت پس از این توییت تهدید آمیز بود که 

خودرو حامل رسدارسلیامنی و همراهانش مورد حمله موشکی یگان پهپادی آمریکا 

در عراق قرار گرفت و منجر به شهادت ایشان شد ما در این یادداشت  ابعاد حقوقی 

این ترور را قصد داریم با توجه به قواعد و قوانین بین املللی بررسی بکنیم.

 در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد استفاده از زور یا تهدید به وسیله آن منع 

شده است به جز در حالت دفاع مرشوع که این موضوع محتوای ماده ۵۱ منشور 

سازمان ملل است آمریکایی ها معتقدند اقدام آنها در ترور رسداران مقاومت دفاع 

پیش دستانه آنها در واکنش به تهدیدات ایران است که این عمل پیش دستانه هم 

به زعم آنها در راستای دفاع مرشوع مطرح شده دراصل ۵۱ سازمان ملل متحد قرار 

می گیرد این موضوع در توییت های ترامپ پس از این حادثه  نیز منایان است او 

معتقد است: 

»قاسم سلیامنی هزاران رسباز امریکایی را در یک دوره بلند زمانی کشته یا به سختی 

مجروح ساخته و برای کشنت شامر بیشرت نیز توطئه می کرده است.«

 اکنون با توجه به قواعد حقوقی این ادعای آمریکایی ها را مبنی بر دفاع پیش دستانه 

در راستای دفاع مرشوع )اصل۵۱ منشور سازمان ملل( مورد بررسی قرار می دهیم :

پاسخی که در رد این ادعامطرح می شود این است که دفاع مرشوع در پاسخ به حمله 

مسلحانه فوری صورت میگیرد در صورتی که تاکنون آمریکاییان هیچگونه سندی 

مبنی بر حمله نظامی ایران چه به سفارت های آمریکا در منطقه و چه به نیروهای 

نظامی خود نتوانسته اند ارائه کنند و از طرفی رسدار سلیامنی و همراهان او طبق 

ا اظهارات نخست وزیر پیشین عراق به دعوت رسمی این کشور برای مذاکره در 

خصوص مسائل منطقه وارد فرودگاه بغداد شده بودند. 

همچنین حمله به  فرماندهان نظامی ارشد کشورهای ایران و عراق نقض حاکمیت 

ملی این دو کشور است از طرفی استفاده از یگان پهپادی برای انجام این ترور کور 

خارج توافقات نظامی دو کشور آمریکا و عراق است .بین عراق و آمریکا در سال 

۲۰۰۹ توافقنامه ی نظامی ای امضا شد که طبق بند یک ماده ۲۷ این توافقنامه دولت 

آمریکا به رصاحت از استفاده قلمروی عراق برای حمله به کشور ثالث منع شده 

است. همچنین آمریکایی ها در یک سال گذشته همواره سعی داشته اند حضور 

نظامی خود در عراق را به درخواست دولت و مردم  این کشور و   در جهت کمک 

به  مبارزه با تروریسم تکفیری معرفی کنند اما تناقضی که پیش می آید این است 

است که چگونه آمریکا با حضور نظامی خود در عراق خارج از عرف دیپلامتیک 

دست به اقدام ترور ابومهدی املهندس به عنوان یکی از فرماندهان ارشد عراقی در 

مبارزه با داعش می زند.بنا بر استدالالت باال دولت عراق و ایران می تواند با استناد 

به قطعنامه ی تعریف تجاوز مصوب سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

اقدام آمریکا در در ترور فرماندهان نظامی ایران و عراق  را مصداق کامل تجاوز به 

حاکمیت ملی این دو  کشور تلقی کرده و به  پاسخ نظامی ایران در حمله به پایگاه 

موشکی عین االسد مرشوعیتی حقوقی بنابر قواعد بین املللی ببخشند.زیرا این پاسخ 

میتواند در ذیل ماده 51 منتشور سازمان ملل که هامن دفاع مرشوع در پاسخ به 

حمله مسلحانه ی فوری است قرار بگیرد.

ابـعـــاد
حقــوقی
ور تـــر

سـرداران
شهیـــد
مقاومـت

بررســی

 معین رضیئی|  دبیر بین امللل اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل

مناسبات عراق و آمریکا در چند ماه گذشته روزهای پرتالطمی را پشت رس گذاشت. 

رشوع این تنش ها با حمله راکتی به پایگاه نظامی آمریکا در شهر کرکوک در 

۲۷ دسامرب بود که دولت آمریکا بدون ارائه مدرک گروه کتائب حزب الله یکی از 

شاخه های نظامی حشد الشعبی را مسئول این حمله موشکی قلمداد کرد و پس از 

آن به تالفی این اقدام در تاریخ ۲۹ دسامرب جنگنده های آمریکایی مقر گردان کتاب 

حزب الله در مرز سوریه و عراق را مبباران کردند که منجر به شهادت ۲۸ نفر از 

نیروهای حشدالشعبی شد پس از تشییع پیکر شهدای این حادثه تشییع کنندگان به 

سمت سفارت آمریکا در بغداد حرکت کرده و در آنجا تحصن اعرتاضی منودند بدون 

آنکه در این تحصن به یکی از دیپلامت های آمریکایی آسیبی وارد  شود. نخستین 

واکنش را به این تحصن دونالد ترامپ  در توییت تربیک سال نو خود نشان داد که 
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 شهید سلیامنی چهره ی بین املللی مقاومت است و همه ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه ی دوستان - و نیز 

همه ی دشمنان- بدانند خّط جهاد مقاومت با انگیزه ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان 

این راه مبارک است. فقدان رسدار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه ی مبارزه و دست یافنت به پیروزی نهایی کام قاتالن 

و جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد.

بخشی از  پیام تسلیت رهرب  معظم انقالب اسالمی به مناسبت شهادت رسداران مقاومت

وزی نهایی ادامه دارد «  »این راه تا پیر


