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از شهادت حاج قاسم یک سال گذشت .انتقام خون شهید سلیمانی
به یکی از سرفصلهای مهم سیاسی ،نظامی و حتی اجتماعی در ایران
تبدیل شده است .موضوعی که مقامات لشکری و کشوری جمهوری
اسالمی بارها به آن اشاره و تاکید کردهاند که مسببان و آمران این ترور
ناجوانمردانه درسیبل ایران هستند .در این بین اما بیانات فرمانده
کل قوا پس از شــهادت ســردار ســلیمانی نشــان داد کــه جمهوری
اســامی نه تنها یــک مقام ارشــد نظامــی خــود را بلکه یــک چهره
استراتژیک در نبرد و شکست هژمونی آمریکا در منطقه را از دست
داده و انتقــام او نیز در همین حــد واندازه تعریف خواهد شــد.رهبر
انقالب در بخشــی از پیام خود پس از گذشــت ســاعاتی از شهادت
سردار ســلیمانی نوشــتند «:انتقام ســختی در انتظار جنایتکارانی
اســــت که دســت پلید خود را به خــون او و دیگــر شــــهدای حادثه
دیشــب آلودند ».موضوعی که
پــس از بمباران عین االســد نیز
به آن اشــاره و تصریح کردند که
حمله به پایگاه آمریکا تنها یک
سیلی بود و انتقام سخت،خروج
آمریــکا از منطقــه خواهدبــود.
در ایــن بیــن جــو روانــی ایجاد
شده بعد از ترور اخیر دانشمند
هســتهای کشــورمان شــهید
فخریزاده سبب طرح مباحث
جدید و حتی شبهات و ابهاماتی
درباره چارچــوب و معتبر بودن
انتقام سخت ایران شد .موضوع
مبهم و مورد ســوالی که بیانات
اخیــر رهبــر فرزانه انقــاب در
دیدار با خانواده شهید ســلیمانی به نظر پاسخی بر آن بود و میتوان
آن را چارچوب شفاف «انتقام ســخت» و حتی به نوعی «طراحی ایران
برای انتقام خون شهید سلیمانی» نامید .فرمانده کل قوا در این دیدار
نکته دقیق و ظریفی درباره آمران و قاتالن ســردار ســلیمانی مطرح
کردند و آن این بــود که « انتقــام در هر زمانی که ممکن باشــد قطعی
است»« .زمان ممکن» معنای شفافی دارد ولی درعین حال با کلید
واژه «زمان مناسب» که بسیاری از مقامات ما از آن استفاده میکردند
کامال متفاوت اســت .جهان تیغی،کارشناس مســائل راهبردی در
این باره مینویســد:باید گفت که در درون «زمان ممکن» خبر از آغاز
فعالیت ها ،طراحیها ،جمع آوری امکانــات ،کمین کردن و در انتظار
فراهم شدن شرایط امکان عملیات و ...وجود دارد ولی در کلید واژه
«زمان مناســب» نوعی بی عملی ،وعده بدون پشتوانه معتبر ،لفاظی

طراحی ایران برای
«انتقام سخت»
«زمان ممکن» یا «زمان مناسب»
عملیات انتقام از عوامل ترور شهید سلیمانی
چه زمانی و چگونه است؟

اگر فرمانده «فاطمیون»
هست ،انشاءا ...پیروزید

سردار «علی رضا توسلی» معروف به ابوحامد ،فرمانده شجاع و حماسه آفرین «تیپ فاطمیون» در دفاع
از حرم بانوی مقاومت «حضرت زینب کبری (سالم اهلل علیها) فرمانده محبوب و انسان بسیار زیرک و
کم حرفی بود که با اعمالش همه را شگفت زده میکرد .حارس یکی از رزمندگان نبرد سوریه ،درباره
شهید ابوحامد اینطور نوشته است:پارسال در موکب حرم حضرت زینب(س) داشتم با آقای خزاعی
مکتب صحبت میکردم .ناگهان حرفش را قطع کرد و داد زد :سالم دالور سالم فرمانده.دیدم دوید
رفت و مردی را بغل کرد که دستش به گردنش آویزان بود و شبیه برادران افغان بود .بعد آوردش داخل
موکب و برایش چای آورد .مرد هم با تواضع خاصی چای رو خورد و مثل آدمهای خجالتی خداحافظی
یگفت
کرد و رفت زیارت.گفتم این شخص را معرفی کنید.گفت آقای توسلی فرمانده دالور فاطمیون .م 
در بزرگیش همین بس که در یــک عملیات که چند گردان بــا هم عملیات کرده و همــه گردانها بجز
گردان فاطمیون شکست خورده بودند ،از حاج قاسم سلیمانی سوال شــد که نبرد را ادامه بدهیم یا
عقبنشینی کنیم.حاج قاسم پاسخ جالب توجهی داده و پرسیده بود :آقای توسلی در عملیات هست؟
پاسخ شنیده بود :بله به عنوان فرمانده گردان فاطمیون عمل میکند.حاج قاسم پاسخ داده بود :پس
ادامه بدهید که انشاءا ...پیروزید.

سیاســی ،ایجاد تاخیر زمانی و سیاســی در پروســه انتقام و ...دیده
میشود «.زمان ممکن» بیانگر آن اســت که در زمان و نحوه انتقام -1
کامال نگاه به ظرفیتهای داخلی است و نه القائات دشمن  -2کامال
مبهم است و ممکن اســت که مجموع انتقامهایی که تاکنون اجرایی
کرده ،در روش و چه بســا در ماهیت تفاوتهایی داشته باشد .با این
توضیح کامال مشخص میشــود که باکلید واژه «زمان ممکن» قطعی
بودن «انتقام سخت» بسیار معتبر است و نباید تردیدی از این که انجام
خواهد گرفت یا نه در دل راه داد ولی در واژه «زمان مناسب» به نوعی
حواله دادن به آینده اســت و حتمی و قطعی بودنی در کار نیست .در
عین حال باید تصریح کرد که جمهوری اسالمی برای دست یافتن به
انتقام ســخت و « زمان ممکن» دست روی دســت نگذاشته و در حال
آماده سازی مقدمات این امر است .به عنوان نمونه با نگاه به عملکرد
سپاه قدس در عصر پســا ســلیمانی میتوان به راحتی دید که سپاه
قدس با فرمانــده جدید خود یعنی سرلشــکرحاج اســماعیل قاآنی
تحوالت کامال محسوســی را در مناطــق عملیاتی خــود انجام داده
است؛ از یمن گرفته تا سوریه ،از عراق گرفته تا افغانستان و لبنان و...
صهیونیســتها همچنین در هفتههای گذشــته به صراحت از ادامه
مسیر ســپاه قدس در مسیر سیاســتهای شهید ســلیمانی توسط
سردار قاآنی سخن گفتهاند .آمریکاییها به خوبی درک کرده و حتی
اذعان میکردهاند که بعد از شهادت فرمانده سپاه قدس ایران ،جهان
برای آنها خطرناکتر از هر زمانی دیگر شده است .برای دولت آینده
آمریکا نیز باید یادآوری کرد که انتقام سخت ایران با عین االسد شروع
شد و با تک دورهای شدن ترامپ وارد مرحله تازه تری شده و تحقق
اخراج آمریکا از منطقه را هدف گرفته است.

داعش؛ هیوالیی که
نابود شد!

ن دهندهای از جنایتهای
ســردار شــهید ســلیمانی روایتهای تکا 
وحشیانه داعش ،این هیوالی مخوف نقل کرده است .حاج قاسم در
تیر 96میگویــد« :برخی اوقات از راه دیپلماســی کارهایی میکنیم
که خیلــی خوب اســت ،اما برخی مشــکالت فقط با دیپلماســی حل
نمیشود ».او با اشــاره به دانش آموختگی  1200دانشجوی بی گناه
پادگان تکریت گفت :به همه این افراد توسط داعش تیر خالص زده و
سر آنها بریده شد و به رودخانهانداخته شدند .داعش بیش از2000
زن جوان ایزدی را نیز بین خود دســت به دســت به فروش رســاند».
شهیدسلیمانیدرروایتسومبهفیلممعروفیازجنایتتروریستها
در حلب اشــاره میکند کــه یک کودک بــا تفریح و خنــده گروههای
تروریستی ســر بریده میشــود :از این کودک ســوال میکردند که
سرتراببریمیاباتیرتورابکشیم؟ودرنهایتسراینطفلرابریدند.
مندیدمکهدرهمیندیالهکودکیراازسینهمادرگرفتندورویآتش
سرخ کردند و الی پلو گذاشتند و برای مادر فرستادند .این جنایت
وحشتناکدرسابقهتاریخیبشریتنایاباست.

