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حمــات طالبــان قــرار داشــت،
شهید ســلیمانی تا آخرین روزی
که دولت قانونی در کابل مقاومت
کــرد ،در کنــار مرحــوم ربانی در
شــهر کابــل حضــور داشــت .اگر
مشــورتها و توصیههای ســردار
شهیدبهربانیواحمدشاهمسعود
برایخروجازکابلنمیبود،آنها
توسط طالبان محاصره میشدند
و از بین میرفتند و بالطبع عمده
زحمات آنها بینتیجه میماند.
آنها که از نقش ســردار شهید در
افغانستان آگاه هستند ،میدانند
که او در وجب به وجب افغانستان
در کنــار مجاهــدان حضور جدی
داشته است .هستههای مقاومت
در پنجشــیر ،بلخــاب ،دره صوف
و ...همــه و همــه توســط شــهید
ســلیمانی و در راســتای حمایت
از ثبــات و مبارزه بــا افراطیگری
در افغانســتان شــکل گرفت .در
توصیــف جدیــت او از حمایــت از
ثبــات در ایــن کشــور همین بس
کــه اگــر از برهــان الدیــن ربانی
حمایــت نمیکــرد ،دولــت او در
کابلدرهمانمهر 75سقوطمیکرد.بیتردید،سقوطدولتربانیتمام
زمینههای موفقیت اجالس بن آلمان را در عرصه سیاسی از بین میبرد.
تداوم دولت ربانی توانست زمام امور را در نهایت به حامد کرزای بسپارد و
قسمت قابل توجهی از ثبات را در همسایه شرقی تضمین کند.

سردار شهید سلیمانی در پیشبرد دیپلماسی کشور چه نقشی داشت؟
سجاد علیزاده
«یک نمونه از سرمایههای انسانی دوران دفاع مقدس ،شهید سلیمانی
عزیز ما بود که خب در عرصه دیپلماسی و بینالمللی و مانند این ها ،در
منطقه یک فعالیت شگفتآوری داشت؛ یعنی واقع ًا حاال هنوز دوستان
و برادران مؤمن و ملت عزیز ایران از سعه و گستره کار شهید سلیمانی
مطلع نیستند؛ از یک چیزهایی [مثل این] که مث ً
ال در فالن جبهه بوده
و حضور داشته آگاه هســتند؛ ریزهکاریهای کار او خیلی بیش از این
حرفهاست که حاال شاید انشاءا ...در آینده این ریزهکاریها به تدریج
آشکار بشود»  .بخشی از بیانات رهبر انقالب در تاریخ 99.6.31
این جمله سر بسته رهبر انقالب درباره ســردار سلیمانی حکایت از یک
وجه کمتر شناخته شده آن شــهید بزرگوار داشت.اندیشه ورزان عمیق
حوزه سیاســت خارجی ،عمدتا دیپلماسی را قســمتی از فرایند حصول
منافع ملی در بستر سیاســی و در چارچوب سیاست خارجی میدانند.
دیپلماسی ،تنها جزء شــیک و اتو کشیده سیاســت خارجی است و البته
تمامآنراهمشاملنمیشود.عمدهاقداماتیککشوربرایآنکهمنافع
ملی خود را در حوزه بینالمللی احصا کند ،شامل لبخندها و عکسهای
رســمی دیپلماتیک نمیشــود .دیپلماســی ،به مقدار تــوان قدرت ملی
برای چانه زنی خارجی گفته میشود .از الزامات یک دیپلماسی موفق،
کاربســت عملیاتی مجموعــه مولفههای قدرتســاز در داخل اســت .از
همین رو تا زمانی کــه در محیط داخلــی در حوزههای مرتبــط با قدرت
ملی ،ظرفیت و توان قابل توجهی ایجاد نشــود ،ورود به عرصه چانهزنی
بینالمللی نه تنها مضر که حتی غیرممکن است .تصور کنید در کشوری
مانند ســوریه که طی هشــت ســال درگیر جنگــی چند ملیتی بــود ،اگر
جمهوری اســامی روی زمین قدرت تعیین کننده نمیداشت ،در هیچ
کدام از ابتکارات سیاسی برای حل آن مانند کنفرانس آستانه ،تهران را
راه نمیدادند .حین این مرحله است که اهمیت قدرت میدانی در پیشبرد
و موفقیت کنش دیپلماتیک روشن میشود .حال ،در نظام اسالمی چه
نهادی اصلیترین مسئولیت را در تولید قدرت میدانی در محیط امنیتی
برونمرزی جمهوری اسالمی بر عهده دارد؟ این جاست که باید به شهید
قاسم سلیمانی افتخار کرد .نفوذ سیاسی و قدرت دیپلماسی حاج قاسم
ســلیمانی به گونهای بوده که میتوان بدون اغراق گفت بخش وسیعی
از مسئوالن ارشــد کشــورهای بســیاری در منطقه تحت نفوذ سیاسی و
تاثیرپذیری مستقیم حاج قاسم بودهاند.

سپاه قدس و معادله نیرو – ملت

بر اســاس تقســیم بندیهایــی کــه در کشــورمان وجــود دارد ،نیروی
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی مســئولیت بسط نفوذ معنوی و

معنایی جمهوری اســامی را در اولویت اول در میان کشورهای حوزه
محیط امنیتی بر عهــده دارد .نفوذ معنوی ،امری اســت کــه در تجلی
ارتباط حساب شده با مردم کشور ثانی معنا مییابد .از همین رو ،بنیان
فعالیتهای بــرون مرزی نیروی قــدس را معادله نیرو – ملت تشــکیل
میدهد.جملهمعروفیدرنظامهایرسالتمحورجهانیوجودداردکه
میگوید ،اگر میخواهید در کشوری برای یک سال نفوذ داشته باشید،
رویسیاستمدارانآنسرمایهگذاریکنید.اگرمیخواهیددرکشوری
یک نسل نفوذ داشــته باشید ،روی مردم آن ســرمایه گذاری کنید .اگر
میخواهید در کشــوری یک عمر نفوذ داشته باشــید ،جوانان آنها را
انتخاب کنید .این جاســت که منطق ارتباط عمیق سردار سلیمانی با
جوانانکشورهایپیرامونیکههستههایستادیوفرماندهیمیدانی
نهضتها و جنبشها را بر عهده دارند ،روشن میشود .سوی دیگر این
میدان ،کنشورزی در حوزه دیپلماسی است که بر خالف معادله نیرو –
امت ،ماموریت پیشبرد معادله دولت – دولت را بر عهده دارد.
ممکن است کســانی وجود این دو معادله در ساختار سیاست خارجی
جمهوری اسالمی را چند صدایی ببینند ،اما این تشخیص ،ظاهربینی
اســت .قدرت میدانی و قــدرت دیپلماســی ،دو عنصر مکمــل یکدیگر
در فرایند دســتیابی بــه منافع ملی و تامیــن امنیت ملی اســت .زمانی
عنصر دیپلماتیک میتواند در فرایند سیاســی امتیازات بسیاری را به
دســت آورد که عنصر میدانی از قبل ظرفیتهای بسیار خارجی ایجاد
کرده باشد .سردار ســلیمانی از  15بهمن  76و انتصاب به فرماندهی
نیروی قدس پــس از ســردار وحیــدی ،از نزدیک درگیــر امنیتیترین
پروندههای منطقهای جمهوری اسالمی شد .ارتباط نزدیک ایشان با
گروهها ،نهضتها و شخصیتهای تاثیرگذار هر کشور که شامل افراد و
جنبشهای بر سیستم و در سیستم میشد ،به او شناخت کامل و البته
قدرت عمل قابل توجهی در پیشــبرد برخی ماموریتهای غیر دولتی
اعطامیکرد.اینشناختونفوذ،ابزاریویژهبرایدیپلماتهابهمنظور
رسیدن به اهداف مشخص شده بود.

گام به گام در کنار دولت ربانی

یکــی از شــخصیتهایی کــه در رأس فراینــد ایجــاد ثبــات و امنیــت در
افغانســتان عمل موثر داشــت ،شــهید ســلیمانی بود .هنوز یک سال از
انتصــاب ایشــان در نیروی قــدس نگذشــته بود کــه حادثه مزار شــریف
برای دیپلماتهای کشــورمان اتفــاق افتاد .وقوع این حادثــه ،این نکته
را به نخبگان تصمیمســاز در تهــران یــادآوری کرد که هرگونــه غفلت از
تحوالت امنیتی افغانســتان ،تبعات جبران ناپذیر امنیتی دارد .شــهید
سلیمانی گام به گام در کنار دولت برهان الدین ربانی در میادین مختلف
به عنوان مشــاور ،راهنما و کمــک کننده اقتصادی و تســلیحاتی حضور
داشــت .در تحوالت حســاس پاییز  ،75آن جــا که کابل زیر شــدیدترین

تصمیم مشترک بشار و حاج قاسم

اولین تجربه مقاومت برای ثبات در ادراک ســردار سلیمانی به خوبی و با
موفقیت در افغانستان شــکل گرفت ،اما این تمام اقدامات سردار شهید
در راستای حمایت از دیپلماسی نظام اسالمی نبود .آن جا که گروههای
تروریستی در دمشــق به فاصله هزار متری کاخ ریاست جمهوری رسیده
بودند،اگرتصمیمومقاومتمشترکسردارسلیمانیوبشاراسدنمیبود،
قطعااثریازنظامسیاسیسوریهامروزنبود.دیدارمعروف 140دقیقهای
ســردار با پوتین و راضی کــردن او بــه ورود به جنــگ ســوریه را حاال همه
میدانند .اگر محور مقاومت و جمهوری اسالمی در زمین سوریه اکتساب
برتری نمیداشت ،قطعا تهران نیز به اجالس آستانه دعوت نمیشد.

ثبات در عراق پس از اشغال آمریکا

پس از اشغال عراق توسط آمریکا در  29اســفند  81و با تعمیق بحران
در این کشور ،برخی از مردم علیه ایاالت متحده دست به اسلحه بردند،
واشنگتندراینزماناحساسناامنیودررویکردقبلیخودتجدیدنظر
کرد .سناتور بیکر و ســناتور همیلتون در همین زمینه شروع به تحقیق
کردنــد و در تحقیقات خود بــه این نتیجه رســیدند که تنهــا راه نجات،
مذاکره با ســوریه و ایران اســت .در آن زمان ،تمام رهبران شیعه و کرد
عراقازجمهوریاسالمیدرخواستکمککردند.برخیازدولتمردان
این کشور نیز از شخص رهبر انقالب درخواســت نجات عراق از طریق
مذاکره با آمریکا را داشــتند .شــکلگیری این ظرفیت و ســپس فراهم
شدن گزینههای تصدیگری پســتهای مهم از سری اقدامات سردار
سلیمانی در مسیر ایجاد ثبات در عراق بود که دیپلماتها با استفاده از
آن توانستند دولتهای پس از آن شامل نوری المالکی را مستقر کنند.
کنشورزی نیروهای نظامــی در حوزه برونمرزی ،قســمتی از برنامه
راهبردی سیاست خارجی است .نیروهای نظامی از ظرفیت تولید آن
و دیپلماتها از آن در جهت منافع ملی استفاده میکنند .گاهی منافع
ملیبادیپلماسیوگاهینیزازطریقکنشگرمنظامیتامینمیشود.
در این میان ،مهمترین مســئله آن اســت که راهبــری توانمند ،فقیهی
دانشمند و فرماندهی غیرتمند بر ورای نهادهای نظامی و دیپلماتیک،
امور را رصد و حرکت کلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی را پایش
میکند.اگرامروزقاسمسلیمانیدرجمعمانیست،جانشیناودرمیان
ما هست .او به لطف ولی حکیم و به لطف الهی قدرتمندتر از گذشته در
مسیر پیگیری منافع ملی نظام اسالمی کوشا خواهد بود.

