سردار سلیمانی با تغییرات در سپاه قدس ،محور مقاومت و وارد
کردن پوتنی به عرصه جنگ سوریه چه چیزی را رقم زد؟
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تغییر چهره غرب
آسیا با اسرتاتژی
جنگ نامتقارن

فرمانده سـپاه قـدس در آسـتانه
اولیـن سـالگرد شـهادت حـاج
قاسـم سـلیمانی در جلسـه غیـر
علنـی مجلس شـورای اسلامی
حضـور یافـت .بـه نوشـته جهـان
نیـوز سـردار قاآنـی بـا بیـان
خاطـره ای از ارسـال پیام پمپئـو به سـردار سـلیمانی در زمان ریاسـت
سـازمان سـیا ،گفت :حاج قاسـم ایـن نامـه را اصال بـاز نکردنـد و بدون
مطالعه نامه را پـس فرسـتادند .فرمانده نیروی قدس سـپاه بـه عوامل
آمریکایـی دخیـل در ترور شـهید سـلیمانی هشـدار داد که باید سـبک
زندگـی مخفـی سـلمان رشـدی را یـاد بگیرنـد چـرا کـه جمهـوری
اسلامی انتقـام خـون بـه ناحـق ریختـه شـهید سـلیمانی را خواهـد
گرفـت .ابراهیـم رضایـی یکـی از نماینـدگان مجلـس هـم توئیتـی از
حسـاب منتسـب به سـردار قاآنی در توئیتر را با متن « به رئیس جمهور
آمریـکا ،رئیس سـازمان سـیا ،وزیـر دفـاع ،وزیـر خارجـه آمریـکا و دیگر

سردار قاآنی خطاب به قاتلنی شهید سلیمانی:

سبک زندگی مخفی سلامن رشدی را یاد بگیرید
مسـئوالن آمریکایـی دخیل در ترور شـهید سـلیمانی هشـدار
مـی دهیـم کـه بایـد سـبک زندگـی مخفـی سـلمان رشـدی
را یـاد بگیرنـد چـرا کـه انتقـام خـون بـه ناحـق ریختـه شـهید
سلیمانی را خواهیم گرفت ».باز نشـر کرد.سلمان رشدی از
لحظه صـدور حكم امـام خمینی(ره) مخفی شـد
و پلیـس انگلیـس (اسـكاتلندیارد) حفاظـت
از وی را در مكانهائـی نامعلـوم برعهـده
گرفت .هزینههای محافظت از او در سال
حتـی بیـش از 10میلیـون پونـد تخمیـن

علیرضا تقوی نیا
نیروی قــدس ســپاه پاســداران ،سیاســتهای منطقــهای جمهوری
اسالمی را هدایت و مدیریت میکند.پرســنل این نیرو اگرچه از جنبه
نظامی ،بسیار زبده ،نخبه و آموزش دیده هستند لکن تحولی که از دوره
سردار سلیمانی در این یگان رخ داد بسیار چشمگیر و راهبردی بود.در
واقع میتوان گفت نیروی قدس در دوره سردار سلیمانی عالوه بر دارا
بودن یک ساختار نظامی توانمند ،با تجربه و آموزش دیده در عرصههای
فرهنگی و سیاسی کشورهای منطقه نیز نقش آفرین شد.برای درک
بهتر موضــوع باید گفــت دیپلماســی و قــدرت نظامی در نگاه ســردار
سلیمانی برای کمک به کشورهای منطقه به منظور مقابله با استکبار
نقش جدی را ایفا میکرد.آن شهید عالی مقام نمونه بی نظیری از یک
استراتژیست ،فرمانده ارشد و دیپلمات کم نظیر بود که درک صحیحی
از معادالت بینالمللی داشت.استراتژی منطقهای ایران توسط سردار
ســلیمانی و مشــاورانش تدوین میشــد ،خود ایشــان با کمک نیروی
قدس آن را اجرا میکرد و هرگاه که شــرایط ایجــاب میکرد در قالب
یک دیپلمات گرههای نظامی را با سیاســت ورزی مثال زدنی اش باز
میکرد.برای نمونــه هنگامی که تصمیم اســتراتژیک نظام جمهوری
اســامی بر حمایت از حکومت بشــار اســد اســتوار شــد ،این شهید و
نیروهایش ( ایرانی ،لبنانی ،پاکستانی ،افغانســتانی و ) .. .تا اواسط
ســال  ۲۰۱۵یک تنه در مقابــل گروههای تکفیری مقاومــت کردند و
هنگامی که عرصه به صورت جدی تنگ شد ،شخصا نزد پوتین رفت و
او را قانع کرد که باید نیروهایش را به سوریه وارد کند.آگاهان از مسائل
به خوبــی میدانند روسهــا پس از شکســت در افغانســتان به حضور
نظامی در کشورهای دیگر حساسیت نشــان میدهند و معموال از این
عمل اجتناب میورزند لکن دیپلماسی موفق سردار سلیمانی شخص
رئیسجمهور روسیه را برای ورود به سوریه مجاب کرد و همین امر آثار
مثبت راهبردی بسیاری برای ایران داشت.نکته دیگری که درخصوص
شهید سلیمانی باید گفته شود ،استراتژی نامتقارن صحیح برای بسط
نفوذ جمهوری اسالمی در منطقه بود .به عبارت دیگر ایشان با انتقال
تجربیات نظامی بــه گروههــای مقاومت باعــث میشــد آن گروهها با
سالحهای ابتدایی و تاکتیکی آثار استراتژیک را برای خود و حلقههای
محورمقاومت به ارمغان بیاورند.برای مثال پس از فرار اسرائیل از نوار
غزه ،نیروهای فلسطینی که از همه طرف محاصره بودند برای اولین بار
با استفاده از تجربیات ایران راکتهای بسیار ساده قسام را تولید کردند
و علیه رژیم صهیونیستی به کار گرفتند .سوخت این راکتها از ترکیب
کود شیمیایی نیترات پتاسیم و شکر تامین میشد.
با بهره گیری از همین سالح ســاده رژیم صهیونیستی عالوه بر جبهه
شــمال ،در جنوب نیز با یک یگان موشکی درگیر شــد که امنیت آن را
مختل کرده و روز بــه روز در حال ارتقای ســاح خود اســت.محاصره
امروز رژیم صهیونیستی و محدود کردن این رژیم ( که روزگاری رویای
از نیل تا فرات را در ســر میپروراند ) از ســه جهــت مدیون تالشهای
سردار سلیمانی و نیروهای تحت امرش است که با قدرت ایمان ،جهاد،
انگیزه و فداکاری همراه با عقل و تدبیر توانستند چهارمین ارتش دنیا
از لحاظ تجهیزات را زمین گیر کنند و هیمنه شکست ناپذیری آن را به
سخره بگیرند.

زده میشـد؛ در حدی كـه یكبار شـاهزاده چارلـز (ولیعهد انگلسـتان)
اعالم كرد :سـلمان رشـدی سـرباری پرخرج بـرای مالیـات دهندگان
انگلیسـی اسـت .سـلمان رشـدی در یكـی از آخریـن كتابهـای خود،
به فالكت و ذلت پس از انتشـار كتاب "آیات شـیطانی" اشاره میكند.
وی در كتـاب خـود بـا اشـاره بـه مجروحیـت مترجـم ایتالیایـی
كتابـش توسـط مسـلمانان ایتالیایـی تـا سـر حـد مـرگ و به
هالكـت رسـیدن مترجـم ژاپنـی آیـات شـیطانی بـر اثـر
حمله مسـلمانان ژاپنی ،از روز اعدام ناشر نروژی كتابش
به ایـن شـكل یـاد میكنـد" :روزی كـه ناشـر نـروژی مورد
اصابـت گلولـه قـرار گرفـت یكـی از بدتریـن روزهـای عمـر
من اسـت ".او در آن ایـام تنها طـی  20روز  13بار
محل خواب خـود را تغییـر داد .چنان فضای
جهنمـی بـر زندگـی او حاكـم گردیـد كـه
همسـرش از وی جـدا شـد و در مطبوعات
وی را "فـردی بـزدل" نامیدنـد.

