
 

 2316ماه ید 12 شنبه / 688/ شماره ششمسال / در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه

 اخالص معجزه / سیاسی تحلیل آموزش
 در دمیدن سالها این طی اسالمی ایران دشمنان سیاسی و روانی جنگ اصلیِ خطوط جمله از

 از همواره وادادگان برخی و داخلی اذناب بیرونی، شمند. است بوده «انقالب مرگ» تئوریِ

 متن در داده رُخ تحوالت و تغییر با و انقالب پیروزی از دهه ۴ گذشت با که اندگفته سخن این

 اما .ندارد خارجی و عینی واقعیت «اسالمی انقالب» عنوان تحت ایزنده موجود امروز جامعه،

 حضور. شد نابود و نیست زدنیبرهم چشم در لیمانیس قاسم حاج شهادت یحادثه با همه این

 در ملت هایتوده حضور همچنین و شهید تشییعِ مراسمات در مردم میلیونی ده چند و سابقهکم

 اسالمی انقالب تنها نه که کرد اعالم دنیا به قاطعیت با هابرنامه و هاپیماییراه اقسام و انواع

 و آرمانها پای نیز مردم بلکه دهدمی ادامه خود حیات به زنده انسانیِ یپدیده یک عنوانبه

 حمایتی کشور در گریانقالبی خطِ استمرار از و ایستاده انقالب این ارزشهای و اصول

 .کنندمی مستحکم و جانبههمه

 شد؟ آغاز االسدعین پایگاه از سخت انتقام چرا

 خاورمیانه در امریکا راهبردی هایدارایی ترینمهم به حمله با را سلیمانی قاسم حاج ترور جنایت به پاسخ سپاه :فارس

 نگج رادار، شنود، کنترل، و فرماندهی زیرساخت به حمله واقع در اربیل و االسدعین هایپایگاه به حمالت.کرد آغاز

 هایگام با مقایسه در که حمله این.است منطقه در امریکا گوش و چشم مغز، به حمله بهتر، عبارت به و الکترونیک

 انجام و ریزیبرنامه موج چند در تلفات بیشترین گرفتن هدف با شودمی محسوب اولیه گام یک فقط بعدی شده طراحی

 .بود خواهد ترسهمگین بسیار و عملیاتی کامال لزوم، صورت در ،ایران دوم ضربه که است این حمله این پیام.است شده

 تجهیزات و تاسیسات اتباع، دادن قرار هدف برای بزرگ کمپین یک آغاز افتاد اتفاق( ژانویه 1) دی 81 روز بامداد در آنچه

 بازیگران از توجهی قابل تعداد حضور با بزرگ جغرافیای یک در شده، توزیع شدت به که است خاورمیانه در امریکایی

 مرئی های بخش صرفا ها موشک.است برقرار ای پیچیده بسیار هماهنگی آن در دخیل بازیگران میان و شود می اعمال

. اندشده بندیمرحله و ریزیطرح استثنایی دقتی با گذشته روزهای در که هستند دامنه دراز و سابقهبی عملیات یک

 آن مشابه ای نمونه هیچ خود درتاریخ که باشد اتفاقات از ای زنجیره حامل هایکاییامر برای تواندمی آینده هایساعت

 تر، مهم آن از و بگذارد قدم آن در آسان تواند نمی امریکایی هیچ که بود خواهد جایی تدریج به خاورمیانه.اند ندیده

 فقط نه لزوم، صورت در ایران دوم ضربه. داشت نخواهد را سابق معنای هرگز دیگر خاورمیانه در بودن امریکا متحد

 اقتصادی کلیدی تاسیسات و امارات و سعودی اسراییل، امنیتی و سیاسی گیری تصمیم مراکز بلکه نظامی پرسنل و اماکن

 .گرفت خواهد هدف را آنها

 بوده حاضر آن در امریکایی 8۰۱۱ از بیش شده، نابود کامل طور به االسدعین پایگاه ایماهواره و پهپادی هایعکس مطابق

 از امریکا که است جایی االسدعین. ندارد درستی برآورد هنوز هم امریکا خود حتی. است قطعی و سابقهبی تلفات. اند

 آوری جمع های سامانه. کرد تجمیع آنجا را خود حساس های دارایی همه جمعه روز از که بود مطمئن آنقدر آن امنیت

 جمع عراق نه و ما برای نه پایگاه اطراف آسمان و زمین بر امریکا کنترل دلیل به. دهش نابود همه نیز امریکا اطالعات

 کسی که نیست چیزی امریکایی نیروهای از کشته حال این با. نیست میسر سرعت به ها کشته مستندات فوری آوری

 .کند پنهان را آن مدت دراز در بتواند
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 شلیک یک معنای

 مسائل همه مانند بزرگ شیطان نظامی مراکز به ملت فرزندان سوی از ایران سالمیا جمهوری هایموشک شلیک :جوان

. آن دادن جلوه اهمیتکم برای تالش قطب یک و افتخار قطب یک گرفت؛ قرار مرسوم تحلیلی قطب دو کانون در دیگر

 ایران دیگر بار یک و دید قاب یک در باید را آن بعدی هایواکنش و امریکا مواضع به سپاه هایموشک شلیک ارزش

 انتقام که کرد یادآوری باید را نکته این شلیک این هایدستاورد شمارش به ورود از پیش اما. نشست نظاره به را شناسی

 «راهبردی انتقام» بر سپاه فرمانده اول روز از ،(امریکایی چند یا یک کشتن) نبود تاکتیکی اسالمی جمهوری نظام موعود

 جمهوری انتقام لذا شد؛ ارزیابی – محکم سیلی حتی نه – سیلی حد در شد، انجام االسدعین در مه آنچه و کرد تأکید

 بود؟ چه شلیک آن معنای.است اسالم جهان از امریکا اخراج در سلیمانی شهید آرمان تحقق معنای به اسالمی

 این که شدند متوجه هاامریکایی. است ایران سوی از رو در بزن دوران یافتن پایان مدعای اثبات شلیک معنای اولین -8

 .اندندیده گذشته سال ۰۱۱ در که هستند مواجه ایپدیده با که کنند فهم خوب باید آینده و امروز را معنا

 داد انجام 8۴۹8 در «موتو یاما» ژاپنی ساالردریا را اول شلیک. است تاریخ طول در امریکا به شلیک دومین شلیک این -۲

 بمباران گرفتار اینکه تا کردند نظرصرف جواب از هاژاپنی. کردند ترور را وی هاامریکایی – 8۴۹۰ یعنی – بعد سال دو و

 جهانی دوم جنگ وارد امریکا آنجا در. بود ترور به پاسخ در اما کرد، را شلیک دومین ایران. شدند کشته هزار ۲۲۱ با اتمی

 ترینبزرگ به سومی جهان کشور یک سوی از شلیک این -۰.شتندا را جهانی سوم جنگ آغاز جسارت اینجا اما شد،

 اما. رساندمی اثبات به را ملت یک ایمانی و ملی قدرت احساس که است شده انجام جهان اقتصادی - نظامی قدرت

 جسارت این. است مدنظر محل در هاموشک اصابت با همزمان آن مسئولیت پذیرش و شلیک این قبلی اعالم آن از ترمهم

 شلیک امریکا پایگاه به غرب و شرق سالح با ایران یعنی است، بومی شده شلیک سالح -۹.است نظیربی سوم جهان در

 .است کرده برگزار جهانیان چشم مقابل در را خود فرزندان کوشیسخت مانور بلکه است نکرده

 کرد؛ خواهند مجدد تنظیم را خود و نگریباز ایران با روابط و رفتار نگرش، تنظیم در دسته دو شلیک این فردای از -۰

 کار حساب که هستند فارس خلیج جنوبی هایکشور دوم و ندگالویز امریکا با که هستند شرقی هایقدرت اول دسته

 است نکاسته فرو را کشور این اقتدار و صالبت ایران تحریم هم کند،نمی ایجاد امنیت امریکا نوکری هم که آمد شاندست

 .دهید ترجیح عاریتی امنیت بر را بومی امنیت باید موجود برزخ در شما و

 از که کشوری نظامی اقدام یعنی ایران نظامی اقدام که است این شوند، متوجه باید بند در هایملت و ایرانیان آنچه -۶

 رسیده دوربرد و زنهنقط هایموشک شلیک به امریکا نظامی مستشار ۹۰ اخراج از بعد. است رسیده اینجا به کاپیتوالسیون

 دهدنمی را جسارتی چنین پاسخ ابرقدرت یک اینکه -7.است معجزه شبیه چیزی شده طی زمان مدت نظر از این و است

 امریکا دولتمردان اما است، امریکا درون در پاسخگویی فشار از فرار برای نیز دارد آن دادن نشان کوچک در سعی و

 بازدارندگی قدرت از شاخصی خود این و شد خواهد دیگر نقطه هاده به حمله باعث واکنشی هر که اندشده متوجه

 جغرافیای همه شعاع در آسیا غرب در امریکا با مواجهه شیب قطعاً.است بزرگ هایقدرت با مواجهه در اسالمی جمهوری

 مرز بمباران اما بود، آن روبان قیچی و پروژه این افتتاح مثابه به ایران سوی از موشک شلیک و است شده شروع آن

 نیز هاصهیونیست تا کرد اتخاذ کنندهپشیمان تصمیمی باید هم فقره این برای دهدمی نشان هاصهیونیست توسط بوکمال

 .نماید متقاعد را ملی امنیت عالی شورای مهم این انجام برای سپاه. شوند مجدد تنظیم پدر بسان
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 موسی عصای قاسم؛ حاج خون

 استراتژیک منظر این از باید ) عملیات موشکی سپاه در زدن پایگاه عین االسد( را ایران اسالمی هوریجم اقدام :کیهان

 پایگاه و کشیده نظامی چالش به مستقیم بطور را آمریکا که دارد را این جسارت و جرات دنیا در کشوری کدام. نگریست

 االسدعین بر آنچه نظیرکم و عجیب سانسور ؟بگیرد عهده بر را آن مسئولیت مقتدرانه موضعی از و کند موشکباران را آن

 هم را فکرش حتی که است آن از ترخراب اوضاع ترامپ، گفته برخالف اتفاقاً دهدمی نشان گذشته، نیروهایش و

 امام درجات بر خداوند !؟...و الکترونیکی برتری و رهگیری و تکنولوژی و پدافندی سامانه همه آن شد چه پس. کردندمی

 و اندآورده دست به ما رزمندگان که بزرگی و عظیم پیروزی این: »فرمودند خرمشهر فتح از پس روز یک که بیفزاید راحل

 گروهی هایرسانه تمامی امروز. است وحدت حفظ از کردند، بیرون خودمان سرزمین از را بزرگ هایقدرت به وابسته

 منطقه در را پیروزی این خطر بیداد و داد با بالفاصله کنند،می اگر یا و نکنند منعکس را ما پیروزی یا کنندمی سعی

 .«کرد خواهد چه فارسخلیج کشورهای با کند،می چه منطقه با شود پیروز ایران اگر که دارندبرمی فریاد و نمایند گوشزد

 همین در سیاستی غیرایرانیان، برخی و ایرانی هموطن هاده باختن جان و اوکراینی هواپیمای سقوط درباره آنها تازه بازی

 منحرف تاریخی و بزرگ خواری و خفت آن از را عمومی افکار پایه،بی ادعاهای طرح با اینکه از بهتر چه. است زمینه

 با 8۰۶7 سال در را کشورمان مسافری هواپیمای که همان است، بیگناهان جان و حقیقت مدعی امروز آمریکا کدام. کنند

 دنیا! بله. داد شجاعت مدال متجاوز، ناو جنایتکار فرمانده به و کرد ساقط موشک شلیک با فارسخلیج فراز بر مسافر ۲۴۱

 .هستند انسانیت مدعی همه از بیش ها،ترینتروریست و جنایتکارترین که است مضحک حال عین در و کثیف همینقدر

 ایواقعه از را هاحواس نباید بودن، نظیربی و بزرگی تمام با آمریکا، پایگاه علیه سپاه آمیزموفقیت و مقتدرانه عملیات

 بزرگداشت مراسمات و تشییع در مردم میلیونی هاده و حماسی حضور بدیل،بی واقعه آن. کند پرت ترمهم و تربزرگ

 در شبهه این ایجاد برای دشمن روانی عملیات عظیم دستگاه اخیر، سال چند در بیاورید یاد به. است سلیمانی شهید سردار

 آن تمام. کرد هزینه و تالش چقدر است، کشور و مردم منافع برخالف ایران ایمنطقه فعالیت و حضور که جامعه ذهن

 تا کردند سعی چقدر .است سحر نتایج از هنوز این البته و شد خنثی سلیمانی سردار خون برکت به هاتالش و هاهزینه

 برچسب یک و هزار و فساد تندروی، خشونت، ماجراجویی، به را سپاه. کنند ایجاد جدایی و شکاف ملت و سپاه میان

. است خورده سنگ به دشمن تیر هم باز که داد نشان خود، حماسی و تاریخی حضور آن با ملت اما کردند متهم دیگر

 با اند،بریده هاارزش و اهآرمان از مردم است، کرده شدید ریزش نظام مردمی پایگاه ندارد، اعتماد نظام به ملت گفتندمی

 تحت نیز هاخودی از برخی که بودند گفته آنقدر...و است شده فراموش و کمرنگ شهادت فرهنگ اند،گرفته زاویه والیت

 سحر موسی، عصای همچون سلیمانی، سردار خون معجزه. بودند شده متاثر سنگین بمباران این از و گرفته قرار تاثیر

 پایان آنها اثرات و برکات نیز مرگ از پس که خداست خاص بندگان خصایص از این و کرد ابودن و بلعید را فرعونیان

 که است بوده آن اخیر دهه دو بخصوص طی آمریکا هایپروژه ترینبزرگ از یکی .شودمی هم بیشتر حتی و پذیردنمی

 گویندمی آمریکا دشمنی از که آنان و تنیس دشمن آمریکا کند؛ دستکاری خود، دشمنی به نسبت را ایرانی شهروند ذهنیت

 خون ثمرات تریناصلی و ترینبزرگ از یکی. کنندمی تراشیدشمن خود خاص منافع برای و هستند توطئه توهم دچار

 و روزمرگی اسیر هایدل و هاذهن و کرد «باز را غبارگرفته چشمهای» انقالب رهبر قول به که بود آن سلیمانی سردار

 وجود دشمن، که کرد مهم بسیار و کلیدی واقعیت این متوجه و بیدار را حریف مستمر و پیچیده روانی اتعملی گرفتار
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 آن انتقام انتقام، فریاد و کرده گره هایمشت ها،اشک .هست نیز اعتماد غیرقابل و جنایتکار بسیار قضا از و دارد

 پرداخت سنگینی هزینه آن برای البته که بود بیداری و تلنگر این حاصل کشور، سراسر در میلیونی ده چند هایجمعیت

 انتقام. بود سیلی یک تنها آمریکایی هایپایگاه به هاموشک شلیک سخت؛ انتقام اما و.نشست هادل بر بزرگی داغ و شد

 نظامی تحرکات به صرفاً را آن و کرد سازی ساده را ماجرا نباید. است گوناگون ابعاد دارای و پیچیده پروسه یک سخت

 و شعارزدگی دچار را ماجرا نباید حال عین در البته. هاستموشک شلیک از فراتر آمریکا و ایران رویارویی. داد تقلیل

 غلط مسئله سازیساده هم. ورزید غفلت دشمن با نظامی برخورد از نباید و کرد هم خیالی دورنماهای و کلی هایحرف

 و کردی گره مشتی شد، جاری اتگونه بر اشکی لرزید، قاسم حاج شهادت ایبر دلت نیز تو اگر. بافیخیال هم و است

. نیست قاسم حاج همرزمان وظیفه فقط سخت انتقام. داری نقشی دشمن از سخت انتقام گرفتن در پس برداشتی، قدمی

 و تکریم وظیفه ناولی. کنیم عمل آن به و بشناسیم را خود نقش و وظیفه که است این مهم. هست نیز شما و من وظیفه

 ستاره چهار ژنرال کافری، مک بری قول به و دادند انجام را آن احسن نحو به مردم که بود خدا راه مجاهد این بزرگداشت

 هایسیلی حضور، و بصیرت این. است راه در بعدی هایگام. شدند مرگ سرحد تا ترامپ ترس موجب آمریکایی،

 .بیدار قلندر و است دراز شب .داشت خواهد پی در آمریکا برای بسیاری

 !آمریکا سفید کاخ و مجلس به موشک 31 اصابت

 که را طرحی دارند، واهمه ایران با جنگ احتمال از آن هایدموکرات اکثریت که آمریکا نمایندگان مجلس مشرق نیوز:

 آشکار نشینی عقب از بعد ساعت چند. رساند تصویب به است کشور این جمهوررئیس جنگی اختیارات کاهش خواستار

 آمریکا نظام و حاکمیت مجموعه کل اینک االسد، عین به موشکی حمله از پس آمریکا جمهوریحواه دولت و ترامپ

 زده؛ رقم ایران اسالمی جمهوری «سخت انتقام» عملیات تاریخی صحنه عجب .زند می فریاد را «کردیم غلط» یکپارچه

. است کرده اصابت نیز آمریکا دولت و مجلس مغز و قلب به تردقیق بلکه دهنخور االسد عین به فقط ها موشک این انگار

 از یکی این و نیست ها دموکرات و جمهوریخواهان بین اختالفی ایران برابر در نشینی عقب درباره آمریکا در االن

: فرمود ایران به آمریکا نظامی حمله احتمال درباره خمینی امام قبل سال سی !هست آمریکا ملی های اجماع ترینتاریخی

 فریاد را جمله این آمریکا مقامات خود که است کرده کاری ایخامنه اهلل آیت امروز. «بکند تواندنمی غلطی هیچ آمریکا»

 افتاده.  اتفاق موشک 8۰ با تنها تازه این. بزنند
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