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 اخالص معجزه / سیاسی تحلیل آموزش
 که است اخالقی فضیلت تریناصلی بلکه اخالقی؛ فضائل مهمترین از یکی اخالص،

 انسان برای بزرگی درد اخالصی،بی» طرفی از. دارد نیاز آن به اهلل الی سالک انسان

 همیشه متعال خدای» اساساً بدانیم که شودمی روشن آنگاه اخالص اهمیت.« است

 را این. دهدمی قرار بزرگی تأثیرات است، اخالص و ایمان روی از که کارهایی روی

 هر. داد خواهد برکت آن به خدا بکنید، اخالص روی از شما را کاری هر: بدانید

 نتایجی به است ممکن. است لزلمتز بکنید، مادّی حسابگریهای روی از راکه کاری

 .«رسدنمی نتیجه به هم اوقات از خیلی برسد؛

 اند؟ ترسیده قدر این چرا

 فضای در مردم احساسات تحلیل خصوص به سلیمانی، قاسم حاج شهادت به عراق و ایران عمومی افکار واکنش :فارس

 که فهمید توان می غربی های رسانه فضای به دقت کمی با.ریخت هم به را مشاورینش و ترامپ های بینی پیش مجازی،

 اصلی های رسانه صفحات به کافیست. زند می موج غیررسمی و رسمی های رسانه یفضا در ایران شدید انتقام از ترس

( ایران در فرهنگی مراکز به حمله) او توئیت. است دستپاچه وضوح به ترامپ.بیندازید نگاهی توئیتر ترندهای یا غربی

 خود محاسباتی خطای هب مشاورینش و ترامپ که اینجاست پاسخ. دهد می نشان را دستش بودن خالی و شتابزدگی عمق

 لرزیده ماه آبان در نظام های پایه که بود این ها آمریکایی تصور -1.بود جا چند در آنها محاسباتی خطای. اند برده پی

 .آنهاست گردن به اغتشاشات شدگان کشته مسوولیت و ندارند محبوبیتی مردم نزد سلیمانی سردار شخص و سپاه و است

 پول که کسی عنوان به سلیمانی سردار شدن کشته از مردم بنابراین و است کرده ورشکسته را ایران اقتصاد ها تحریم -۲

 شکنندگی و اقتصادی سخت شرایط دلیل به ایران -3.شد خواهند خوشحال کند، می هزینه دیگر کشورهای در را ایران

 .داشت نخواهد را اقدام این به پاسخگویی توان داخلی، عمومی افکار

 .بدهد هاآمریکایی وحشت و رعب به را خود جای و بشکند تصورات این سرعت به شد موجب فاقات پنج ولی

 می آنها. سخت انتقام بر مبنی کشورها سایر در مقاومت جبهه فرماندهان و ایرانی مسوولین رهبری، معظم مقام وعده :اول

 مختلف، های جناح از سیاسی های شخصیت مردم، شدید همبستگی :دوم.است الوعد صادق انقالب معظم رهبر که دانند

 افکار غیرمنتظره واکنش :سوم.ایران از خارج در مقاومت جبهه حامیان و کشور خارج ایرانیان از بسیاری ها، سلبریتی

 ترسیده جدید جنگ یک از آمریکا داخل عمومی افکار. آمریکا داخل عمومی افکار و ترامپ اروپایی شرکای دنیا، عمومی

 تجمع جمله از ضدجنگ تجمع 111 حدود روز اولین در و است شده شروع ضدجنگ تظاهرات امروز ینهم از. است

 و مردم انبوه حضور عراق، و ایران در شهیدان تشییع نظیر بی تصاویر :چهارم .است برگزاری حال در سفید کاخ مقابل

 .آمریکا اقدام این به نسبت مجازی فضای در ایرانیان عمومی افکار شدید واکنش :پنجم ملت دو یکپارچگی

 به نسبت ایرانی کاربران درصد 58 از بیش اینستاگرام، در افکارعمومی احساسات تحلیل از آمده بدست نتایج اساس بر

 . اندداشته غم و خشم احساس از ترکیبی حادثه این
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 ترامپ برای ایرانی سوری چهارشنبه

 همراهانش، و سلیمانی قاسم سپهبد شهید ناجوانمردانه ترور به سخپا در سپاه هوافضای نیروی امروز بامداد :بصیرت

 آمریکا مغز مرکز کالم یک در و الکترونیک جنگ و شنود رادار، مرکز که جایی -االنبار استان در آمریکا االسد عین پایگاه

 انتقام بر مبنی رهبری وعده که دکر ثابت آن ایمنطقه متحدین و آمریکا به سپاه مقتدرانه اقدام.  کرد باران موشک را - بود

 را دنیا از نقطه هیچ در را اش ملی منافع به تعرض تحمل  هیچگاه ایران اسالمی جمهوری و است بوده صادق سخت

 نظر به چند هر.داعش همچون تروریستی گروهای یا یاشد آمریکا خواهد می معترضگر آن حال کرد نخواهد تحمل

 از قبل که است این اساسی نکته ولی دهد قرار ایرسانه سانسور مورد را عملیات نای تخریبی آثار آمریکا، رسدمی

 .نبودیم جهان در آمریکا نظامی هیمنه شکستن شاهد اربیل، و االسد عین های پایگاه زدن در سپاه غرورآفرین عملیات

 غرب منطقه در آمریکا علیه بر آشکار ظامین اقدام تنها امریکا، نظامی پایگاه بارانموشک در پاسداران سپاه اقدام بنابراین

 :است ارزیابی قابل بعد چند از عملیات این اهمیت رو این از. رودمی شمار به کشور این تاریخ در آسیا،

 اقدام این قطعاً و دید نخواهند دنیا در بالمنازع قدرتی را کشور این نظامی قدرت آمریکا دولت و مردم پس این از -1

 .بود خواهد موثر آمریکا پوشالی درتق شدن درشکسته

 همراه کوبنده و محکم پاسخ با اسالمی جمهوری منافع علیه او اقدام هر که کرد خواهد درک خوبی به دیگر آمریکا -۲

 . کند برخورد احترام با اسالمی جمهوری به نسبت باید عقل، اساس بر رو این از بود خواهد

 در دیگر که چرا شد؛ خواهد آسیا غرب منطقه در آمریکا محاسبات تغییر به منجر ایران جویانه تالفی اقدام شک بی -3

 به قادر ای رسانه تبلیغات  بصورت حتی کشور این و است شده برداشته آمریکا سر از صدی در صد امنیت هاله منطقه،

 اسالمی جمهوری مواضع رفتنگ نظر در با و محتاطانه سیاستی هر اعمال در و بود نخواهد منطقه در هایش سیاست اعمال

 .بود خواهد رفتار موضوع آن در ایران

 این از پیش تا که جهان آزاده هایملت. است موشکی عملیات این دستاورد بزرگترین جهان در آمریکا هیمنه شکست -۴

 نیز پذیر ضربه را نآ بعد به تاریخی لحظه این از کردند،می سرزنش تروریستی و جنایتکارانه اقدامات دلیل به را آمریکا

 .یافت خواهند

 آمریکا نظامی پایگاه وقتی که چرا بود، خواهیم نیز منطقه در صهیونیستی رژیم رفتار شدن نرمال شاهد بعد به این از -8

 از نکته این و بود خواهد ترآسان مراتب به جعلی رژیم این استراتژیک مهم نقاط و نظامی هایپایگاه گیرد،می قرار هدف

 .ماندنمی پنهان رژیم این دولتمردان دید

 پس این از اند، داده قرار آمریکایی نظامی هایپایگاه استقرار محل را خود سرزمین که هاییکشور و منطقه مرتجعین -۶

 سوی از منطقه، در ایران منافع علیه  آمریکا اقدام هر که چرا کرد، نخواهند تصور صددرصدی امنیت خود برای دیگر

 دریافت درخور پاسخی و شد خواهد تلقی بزرگ شیطان اقدامات با هاکشور این همکاری منزله به اسالمی جمهوری

نکته پایانی این است که کشورهای حاشیه خلیج فارس بخوبی دریافت اند که از طریق اتکا به آمریکا نمی  .کرد خواهند

ز طریق مشارکت دسته جمعی کشورهای منطقه بدست توانند امنیت خود را تامین و تضمین کنند. امنیت منطقه تنها ا

 خواهد آمد. 
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 کند؟می تمدنی تهدید ترامپ چرا

 یا است کرده هم فکر نیست معلوم کندمی تهدید فرهنگی مراکز نابودی به را ایران امریکا جمهوررئیس وقتی :جوان

 را او هایحرف روی کشیماله و بیایند راندیگ باید است گفته تاکنون که کتابی و حساببی گزاره صدها مانند صرفاً

 حوزه در اشاصلی مشکل ایران که حالی در چرا و است مفهوم چه به جهانی منازعات در نادر پدیده این.. دهند انجام

 .شمرد توانمی متعددی دالیل وی شکرخواری این برای کند؟می تهدید را فرهنگ حوزه او است اقتصاد

 عین در اما فهمند،می را آن و اندشده یادآور را ایران تمدن و قدمت گذشته سال ۴1 در امریکا دولتمردان همه تقریباً -1

 نیستند، هم غرب تمدن ریشه اینکه از. برندمی رنج امریکا ریشگیبی از دانندمی جهان اول ابرقدرت را خود اینکه

. هستند انگلیس متأخر فرزند که کنندمی خفت احساس دارند که تهذیبی بدون قدرت رغمبه کنندمی کوچکی احساس

 . ریشه با ملت یک با مواجهه در امریکا حقارت عقده فوران یعنی ایران فرهنگی مراکز تهدید

 روز در خود اقتصادی مراکز از حداکثری حفاظت جای به ایران تا باشد فریب برای موضوع این طرح است ممکن -۲

 روحیه اما. باشد باز کشور اقتصادی هایزیرساخت به حمله برای آنان دست آنگاه. کند کزتمر فرهنگی مراکز بر حادثه،

 او. شودمی جهان انرژی بازارهای ریختگیهمبه از مانع فرهنگی مراکز به حمله که شودمی یادآور او به ترامپ تجاری

 و کرد خواهد ایافسانه را انرژی قیمت و اروپا اقتصاد ایران متقابل پاسخ و ایران گاز و نفت مراکز به حمله که داندمی

 . کندمی نظرصرف اقتصادی حوزه در نظامی جنگ از دلیل این به شاید

. است شده برابر پنج تا سه ایران به چینی گردشگران ورود که شد اعالم چین، با ویزا حذف در دولت تدبیر از پس -3

 زدن دور برای مستتر روشی و نموده تعبیه نفت برای جایگزینی تدابیر این با ایران که است این ترامپ ارزیابی احتماالً

 به خارجی گردشگران ورود از پیشگیری هدف با تواندمی فرهنگی مراکز تهدید بنابراین است؛ کرده پیدا ارزی تحریم

 تواندمی را ایران تسلیم برای یکاامر ناکامی ارزی درآمد این چراکه باشد، حوزه این در ایران ارزی درآمد با مقابله یا ایران

 .بزند رقم

 با که است صورتی به ایرانیان مکتب و فرهنگ که باشند فهمانده ترامپ به امریکایی هایاندیشکده است ممکن -۴

 خاطر به عزت، -ذلت دوگانه بین و هستند آشنا «برشکم زاطاقت سنگ» بستن و «طالبابی شعب» ،«رمضان» مانند ادبیاتی

 با رضا امام حرم. دانندمی ایران مذهبی مناسک و فرهنگ در را مکتبی بینش این ریشه اما داد، نخواهند ذلت به نت شکم

 بخشانسجام عامل را اصفهان و قزوین تبریز، آثار همچون شیعی هایحکومت تمدنی مراکز یا جمکران زائر، میلیون هاده

 یکپارچه را ایران است سال 811 که دارد وجود گفتمانی و فرهنگی عناصر نایرا در اندگفته ترامپ به احتماالً. دانندمی

 گیر امریکا دولتمردان گلوی در حقارت عقده مثابه به ایران بخشهویت و سازوحدت عناصر بنابراین است؛ داشته نگه

 نژادپرست یونالیستناس یک امریکا جمهوررئیس که کنیم اضافه هم را این است کافی مهم این فهم برای. است کرده

 ایران تمدن و فرهنگ تهدید. کندنمی تحمل هم را دیگران ریشه بنابراین یابد،نمی ریشه خود هویت این برای اما است،

 که نبود داعش فقط که نکنیم فراموش. باشند حساس آن به نسبت ایرانیان همه باید که دهدمی لو را ایران تجزیه علقه

 داعش پدر امریکا جمهوررئیس. کرد نابود را درعا در( ع) علی بنت سکینه حضرت مقبره یا وصلم در پیامبران قبور ظاهر

 .است فرهنگی ضد عنصر یک و
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 ؟کرد حمله آمریکا نظامی پایگاه کدام به سپاه

 یاراخت در پایگاه این .است متر ۴111 طول به فرود باند با نظامی فرودگاه یک عراق، در االسد عین پایگاه :انتخاب

 عین هوایی پایگاه ساخت کار.آنهاست اختیار در که است پایگاهی بزرگترین و دارد قرار آمریکایی اشغالگر نیروهای

 از پس که هوایی پایگاه این. داشتند مشارکت آن در یوگوسالو مهندسین و( 1857-1851) کشید طول سال 7 االسد،

 کیلومتر 31 و مساحت مربع کیلومتر 81 است، عراق هوایی پایگاه دومین ،(بغداد فرودگاه نزدیک) البلد هوایی پایگاه

 از آن اشغال از پس.است بوده هم راهنمایی و ابتدایی مدرسه مسجد، مسکونی، واحد نظیر امکاناتی آن در و دارد محیط

 پایگاه این درون به که سی بی بی خبرنگار ،۲11۶ سال. است آمده در شهر یک همچون پایگاه این ها، امریکایی سوی

 سالم ها آسفالت و داشت بهتری وضعیت بود، ها امریکایی برای که پایگاه از قسمتی: »کرد توصیف چنین را آن بود، رفته

 دیوانه سربازان که این برای... بیاورند در امریکا نشین حومه منطقه یک مثل را جا آن بودند کرده تالش ها آن. بود تر

 از هم االسد عین در مستقر امریکایی سربازان آب حتی چیز هیچ... هست هم شاپ کافی سینما، رستوران، آنجا نشوند،

 پیشرفته بیمارستان یک االسد عین در امریکایی هم ۲117 سال در این از پس.«آید می امریکا از آن تمام و نیست عراق

 قرار پایگاه این در جنگنده ۲8 و کوپتر هلی ۲1 حداقل است، مشخص ارث گوگل تصاویر در که آنطور. ساختند نظامی

 که است امریکایی نظامی شهر-پادگان یک االسد عین که است این است، روشن ها گزارش طبق که چه آن اکنون.دارد

 داده قرار منطقه تاحدودی و عراق در خود های فعالیت مرکز را آن نوعی به و کند می باز ویژه حساب آن روی واشنگتن

 .کرده "عراق در امریکا پایتخت" را آن بود، زده ترتی العالم که آنطور یا

 سپاه احتماال است کیلومتر 3۲۲ که االسد عین پایگاه تا کرمانشاه استان از سپاه هایموشک شلیک محل فاصله به توجه با

 است تحفا خانواده هایموشک از یکی که 313 فاتح موشک. است کرده استفاده فاتح خانواده هایموشک از حمله این در

 مسیر انتهای تا هدایت قابلیت با سرجنگی از و کندمی استفاده مرکب جامد سوخت از و است کیلومتر 811 برد دارای

 .کندمی استفاده

 


