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 است سازجریان بزرگ، هایدتشها / سیاسی تحلیل آموزش
 آنها، شهادت «اجر» بینیممی نگریم،می «تاریخ بزرگ مردان» شهادت به وقتی

 بس همین( السّالمعلیه) حسین امام شهادت اجر در. است کرده پا به عالم در غوغایی

 سرچشمه او خون از ها،بیداری و شعورها و شورها سعادتها، خوبیها، تمام که

 حضرت و دهدمی امید را مقاومت مکتب دلدادگان که است باوری همان این.گیردمی

 آنجایی «مقاومت» تبلور. داردمی وا خود مکتب در مقاومت به را( علیهااهللسالم) زینب

 را غصه و غم ،(الساّلمعلیه) حسین امام شهادت یادآوری با دارد قصد زیادابن که است

 باز مسیر ادامه از و واداشته سازش به را آنان ،دهد غلبه حسینی مکتب آورانپیام بر

 .بداند شده تمام را آنها دوران و دارد

 کرد غافلگیر را هاآمریکایی که تهدیدی

 منطقه ایجاد هدف با را صلح چشمه به موسوم نظامی های عملیات کشور این آمریکا، با ترکیه توافق پی در :جام نیوز

 را سوری پناهنده میلیون ۲.۳ از بزرگی بخش انتقال جهت سوریه، با کیلومتری ۰۸۴ مرز در کیلومتر ۲۳ عمق به  امن

 توافقات و تعهدات به ترامپ دونالد شخص و آمریکا صلح، چشمه عملیات آغاز از پس کارشناسان، گفته به اما.داد انجام

 نشینی عقب باعث تنها نه آمریکا اقدامات این کرد؛ تهدید را آنکارا ها دوربین مقابل در و نمانده وفادار پرده پشت و علنی

 اروپا و آمریکا« ATV-A Haber»تلویزیونی زنده برنامه در اردوغان.تداش همراه به را ترکیه لحن شدت بلکه نشد آنکارا

 تهدید( ناتو نظامی رادار)جیک کوره و( آمریکا نظامی پایگاه)اینجرلیک های شهر در آنها نظامی های پایگاه بستن با را

 ضرورت اگر. کنیممی لتعطی را جیککوره و اینجرلیک نظامی هایپایگاه ضرورت صورت در: »گفت باره این در او. کرد

 .«کنیم عملی را خود تصمیمات تا گیریم می کار به را اجرایی توان تمام کند ایجاب

 اعمال بر مبنی واشنگتن تهدیدهای به واکنش در نیز ترکیه خارجه وزیر اوغلو، چاووش مولود سخنان، این از پس

 .هستند مطرح های گزینه آنها شدن بسته و تعطیلی به تصمیم که گفت کرده، اشاره پایگاه دو این موقعیت به ها،تحریم

 و آمریکا توافق پی در و میالدی 359۲ سال از که دارد قرار ترکیه غربی جنوب در "آدانا"در "اینجرلیک" هوایی پایگاه

 محل و نظامی های پایگاه مهمترین از یکی ترکیه اینجرلیک پایگاه. است شده تاسیس نظامی مشترک استفاده برای ترکیه

 اطالعات جیک کوره رادار آمریکایی مقامات گفته به.است نظامی نیروی هزار پنج و  تاکتیکی ایهستهبمب پنجاه نگهدای

 باعث حدودی تا کرده، غافلگیر را ها آمریکایی گویا که اردوغان تهدید اما .دهد می قرار اسرائیل اختیار در را آمده بدست

 .دهد تغییر احتیاط و مذاکره سیاست به را زور و تهدید سیاست واشنگتن تا شده

 تا من نزد موضوع این": گفت اردوغان طیب رجب اظهارات با ارتباط در آمریکا دفاع وزیر اسپر، مارک راستا، همین در

 آنها منظور که کنم صحبت خود همتای با باید بنابراین و خواندم هاروزنامه مطالب در بار اولین. بود نشده مطرح حال

 ."هستند جدی حد چه تا و چیست

 صورت ناتو و آمریکا نظامی های پایگاه علیه ترکیه در زیادی مردمی اعتراضات اخیر روزهای در که است ذکر به الزم

 اعتراضی تجمعات مرتبه چندین تاکنون 59 سال ماه بهمن از ناتو نظامی رادار استقرار محل ماالتیا شهر در.است گرفته

 است شده انجام پایگاه ینا شدن بسته برای
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 !!ببین آمریکا است، آماده قاسم میلیون بیست

 به آمیخته نگرانی ابراز با «سیا» سازمان اسبق رئیس و عراق در آمریکا نیروهای پیشین فرمانده پترائوس، ژنرال :کیهان

 هرگز ایران که؛ است داده دارهش آمریکا دولت به سلیمانی سردار شهادت به منجر ترور مقابل در ایران واکنش از وحشت

 این» که؛ است کرده تاکید پترائوس. گرفت خواهد انتقام سختی به آمریکا از و پوشدنمی چشم سلیمانی سردار ترور از

 عراق، سوریه، در تواندمی بلکه شودنمی محدود منطقه در آمریکا منافع و نظامیان به و بود خواهد خطرناک بسیار انتقام

 بسیار هاایرانی:»است گفته ترامپ به خطاب موساد ارشد مشاور کاردیلو، شموئیل و «باشد دیگر نقطه هر یا و فارسخلیج

 که زنندمی ضربه جایی از( هاایرانی) آنها. است استراتژیک هایضربه با همراه و خطرناک اقداماتشان و هستند هوشمند

 آرامتان که نگذارید آرام را دشمن» فرمود؛می -علیهتعالیاهللرضوان- ما راحل امام  .«است ناممکن نیز آن تصور حتی

 تاکید سلیمانی قاسم حاج اسالم، سرافراز سردار شهادت مناسبت به خود دیروز پیام در آقا حضرت و «گذاردنمی

 و متوقف او راه و وا کار الهی قوه و حول به او رفتن با. بود سالیان این همه در او وقفهبی تالش پاداش شهادت: »فرمودند

 حادثه شهدای دیگر و او خون به را خود پلید دست که است جنایتکارانی انتظار در سختی انتقام ولی شد نخواهد بسته

 است؛ برخوردار بیشتری اولویت و اهمیت از نکته سه ولی بسیارند اگرچه ها،گفتنی باره این در  .«آلودند دیشب

 با و جرأت به روی این از. پذیرندآسیب سو همه از و اندنشسته ایشیشه اتاق در آن ایمنطقه متحدان و آمریکا -3

 انتقام در تاخیر و است آماده تروریست آمریکای از سخت انتقام برای هازمینه و مقدمات تمامی که گفت توانمی اطمینان

 دیپلماتیک، عرف در اگرچه آمریکا، ایتجن به اعتراض و سوئیس سفیر احضار. کند وارد خدشه مردم انتظار به تواندمی

 دوم بار که دهدمی خبر سوئیس سفیر احضار دوبار از خارجه وزارت محترم سخنگوی ولی است شایسته و بایسته اقدامی

 ترفند تواندمی و است کنندهنگران هاگرفتن پیام و دادن پیام و آمدها و رفت این! است بوده آمریکا پیام به پاسخ برای

 این» عبارت نیز ملی امنیت عالی شورای بیانیه در!باشد سخت انتقام از رهایی و ماجرا کشاندن سردی به برای کاآمری

 نباشد توانستمی! «شد خواهند روبهرو مناسب مکان و زمان در سلیمانی سردار خون منتقمین سخت انتقام با جنایتکاران

 سرافراز سردار پاک خون انتقام -۳!ندارد قاطعیت بوی و رنگ تیکدیپلما عرف در «مناسب مکان و زمان» جمله که چرا

 که چرا باشد، محدود بار چند و بار دو و بار یک به نباید جمعه صبح شهدای سایر و المهندس مهدیابو و سلیمانی قاسم

 نباید و ایستاده تخاصم به همچنان دشمن. است نکرده بار چند و بار دو و بار یک به محدود را خود جنایات نیز دشمن

 آرزوی به جمعه صبح بزرگوار شهدای سایر و المهندس مهدیابو و سلیمانی قاسم شهید -۲.باشد داشته آرام خواب

 است گفتنی میان این در آنچه. است بوده آنان «وقفهبی تالش پاداش شهادت» آقا حضرت قول به و اندرسیده خود دیرینه

 خدای. اندگشوده دشمن اردوگاه به ایتازه معبر خود شهادت با جمعه صبح شهدای سایر و سلیمانی قاسم سردار آنکه

 روی این از. ایمآورده دست به را آنان بلکه ایمنداده دست از را شهدا ما گفت؛می که بیفزاید آوینی شهید درجات بر منان

 کام نهایی پیروزی به یافتن دست و مبارزه هادام ولی است تلخ ما عزیز و فداکار سردار فقدان» آقا؛ حضرت قول به بازهم

 به خطاب کشورمان متعهد شاعر آور،پرند ایوب سروده از بیت این باالخره و.«کرد خواهد ترتلخ را جنایتکاران و قاتالن

 دانیم؛می الحالوصف است، سروده سلیمانی سردار شهادت مناسبت به دیروز همین که را آمریکا

 کنی پا بر گرا هم را دیگری کربالی

 !!ببین آمریکا است، آماده قاسم میلیون بیست
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 ایران نامتقارن بازدارندگی نماد سلیمانی سردار

 سیستمی چنین پیشران مقاومت محور. بود سیستمی چنین فرمانده و نامتقارن بازدارندگی نماد سلیمانی سردار :تسنیم

 .است گرفته پیش در آن برابر در را اینقطه زنی هدف آن، نابودی در ناتوانی دلیل به آمریکا که است

 هایرژیم طریق از ایران نامتقارن بازدارندگی سازی ناکارآمد کرد، توجه آن به بایستی راستا همین در که دیگری موضوع

 دبر که است حالی در این. است ناقص اطالعات با کنترل مدل و نوع از ایمنطقه نامتقارن بازدارندگی. است المللیبین

 طریق از را موضوع این و است کامل اطالعات به یابی دست طریق از ایران بازدارندگی کردن خطی آمریکا، راهبردی

 با بازدارندگی مدل اطالعات، مبادله با امنیتی، هایرژیم ویژه به المللی،بین هایرژیم. نمایدمی عملی المللیبین هایرژیم

 و است اطالعات مبادله امنیتی هایرژیم کارکرد اصوال. کنندمی کامل بااطالعات  یبازدارندگ به تبدیل را ناقص اطالعات

 سازی خنثی سبب موضوع این. است تحلیل قابل راستا این در برجام در ارزیابی و نظارت هایسیستم بر آمریکا تاکید

 .شودمی ایران جمله از رشد حال در هایقدرت ایمنطقه بازدارندگی

 اسالمی جمهوری نامتقارن ایمنطقه بازدارندگی سازی خنثی در راهبردی، حوزه در آمریکا رسد،می ظرن به مجموع در

 یا و بردن بین از نخست، راهبرد. کندمی استفاده  یکدیگر با همزمان و موازی صورت به هم آن راهبرد، دو از ایران،

 سیستم تبدیل دوم راهبرد و راستاست این در مانیسلی سردار ترور که است نظامی حوزه در مقاومت نمودن ناکارآمدن

 طریق از که است بودن نامتقارن وضعیت از ان کردن خارج و کامل اطالعات به ناقص اطالعات مدل از ایران بازدارندگی

 و نیسلیما سردار ترور طریق از مقاومت، جبهه سازی ناکارآمد. کندمی دنبال را آن نرم حوزه در و المللیبین هایرژیم

 تجلی المللیبین هایرژیم طریق از ایران ایمنطقه بازدارندگی درونی پویش ناکارآمدسازی و مقاومت فرماندهان سایر

 فرصت راهبرد، دو این در موفقیت صورت در. آمریکاست اصلی راهبرد دو جمله از.... و اف تی ای اف و برجام در یافته

 .آورد خواهد دست به را منطقه نظم عناصر سایر تغییر برای

 ها،سازه سطح در. باشدمی اسالم جهان و ایران ایمنطقه نظم هایسازه به مربوط آمریکا، ایمنطقه راهبرد دوم سطح

 این از. است ایمنطقه موازنه ایجاد قالب در تجزیه مدل و فیزیکی سازه تغییر فعلی، مهارکننده نظم کار دستور مهمترین

 است کشورهایی سایر و ایران تجزیه آن و بود خواهد ایران سیاسی نظام تغییر ورای آمریکا ردراهب رسدمی نظر به منظر

 اقدام این سازی زمان هم آمریکا اساسی مشکل. داشت خواهند یا و داشته را باالیی استراتژیک عمق و  ایمنطقه توان که

 شبکه در وحدت و ادغام ایشان دقیقا و بود اتفاقی چنین اصلی مانع مقاومت، جبهه قالب در سلیمانی سردار. است

 بنیان را مقاومتی هایسازه سلیمانی سردار. کردمی فرماندهی آنها تجزیه الگوی برابر در را اسالم جهان و ایران ایمنطقه

. شودمی سبب آمریکایی نظم برابر در را ایران و اسالم جهان ایمنطقه نظم استقالل عمال آن، تکامل صورت در که نهاد

 را سلیمانی سردار. بود آن هایخوشه میان روابط استحکام و سازی پیوند و ایمنطقه سازی شبکه آن راهبرد اساس

 این و دانست متحد و یافته سامان و منسجم نظم به اسالم جهان و ایران سنجه فاقد ایمنطقه نظم گذار فرمانده توانمی

 .دارد قرار آن خاورمیانه نوین نظم در مندرج  ریکاییآم مطلوب نظم مقابل در عمال که بود موضوعی
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 ترامپ مضحک تهدیدهای درباره

 مهلکه به ترامپ انداختن در بنابراین و بشود، هم جمهور رییس خواهد می پمپئو میان آن از که کوشنر،-پمپئو تیمِ :مشرق

 ترامپ، نادانی و حماقت روی ویژه حساب با د،ان گرفته زاید بن و سلمان بن از که کالنی پول از پس دارد، شخصی منافع

 خواهد قهرمان یک امریکا انتخابات در او از سلیمانی قاسم حاج رساندن شهادت به که دادند را مشورت این او به

 ایران اند داده تضمین او به پمپئو تیم. ترسد نمی بزرگ رویارویی یک در شدن درگیر اندازه به چیز هیچ از ترامپ.ساخت

 است زده دست حماقتی چنین به تضمین، این با او. داد نخواهد مهمی خپاس

 می که است پاسخی آستانه در وسیع بسیار گستره یک در ایران و آید می در آب از برعکس دارد داستان بینند می حاال

 .کند منطقه ترک به مجبور را امریکا آن، بر عالوه و بفرستد هوا به و کند دود را ترامپ انتخاباتی پروژه کل تواند

 هم این حاال. ندارد را بزرگ واکنش یک برای الزم مردمی آمادگی منطقه در نه و داخل در نه ایران بودند گفته ترامپ به

 برای فشارهاست شدیدترین تحت مردم جانب از ایران منطقه سراسر در بلکه ایران داخل در فقط نه و درآمده آب از خطا

 .بدهد انجام را اقدامات قویترین اینکه

 اگر اند گفته او به تیم همین دوباره که است این کرده احمقانه تهدیدهای به شروع امروز بامداد از ترامپ اینکه علت

 .کرد نخواهد بزرگ اقدام ایران بکند، بزرگ تهدید

 آب از غلط محاسبات و ها بینی پیش آن همه کرد کاری ایران اگر نکند؛ کاری ایران که است آن برای ها لفاظی این همه

 می تضمین را انتخابات در او باخت تنها نه ایران با درگیری آغاز که داند می کسی هر از بهتر خود ترامپ و آمد درخواهد

 .ببینید منظر این از را تهدیدها این. کند می تبدیل ایران برای نظامی هدف یک به عمر انتهای تا را او شخص بلکه کند

 .ترسید نخواهیم. بترسیم خواهند می: است این داستان همه

 

 


