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 از مکتب  شهید سلیمانی بیاموزیم  / سیاسی تحلیل آموزش
 که سازیحماسه و صالبت کنار در روحی لطافت و مهربانی و باطن صفای بودن ارا

 سردار اگر. آفریندمی زیبایی ترکیب داشت، دشمنان به نسبت جنگ میدان در ایشان

 ایجاب دینی عقالنیت بلکه نبود، فردی خصیتیش خصلت یک اساس بر بود، مهربان

 دینی عقالنیت خاطربه ترسید،نمی ایشان اگر. بکند خدمت و باشد مهربان که کردمی

 در قوی یکنندهمذاکره سلیمانی شهید اگر. داندمی خدا دست به را کار که است

 یکنندهمذاکره دبای که بود کرده پیدا دین از که است عقالنیتی خاطربه بود، دیپلماسی

 .باشد قوی

 ایران ملت آوریتاب ناب جلوه و اسالمی انقالب

 و سلطه نظام عصبانیت و بوده نظیربی و سابقه بی اخیر هایسده و هادهه در و امروز جهان در ایران آوری تاب: جوان

 حملت تاب حتی کشوری هیچ المللیبین کارشناسان از بسیاری اذعان به. است داشته پی در را وهابی غربی، عبری، ائتالف

 یک حتی و کمتر مراتب به هایفشار قطعاً و نداشته را ایران مردم بر وارده وجهی چند و مرکب هایفشار پنجم یک

 ارزشمند و سنگگران محصول کش، دشمن و اعجازگونه آوری تاب این. خواهدشد دیگر هایکشور سقوط سبب وجهی

 و سلطه نظام عصبانیت سبب دیگر چیز هر از بیش که یچیز آن. است ایران اسالمی انقالب سازانسان و غنی فرهنگ

 حق غرب. است ایران مردم آوری تاب همین است، شده گری وحشی بدیل بی غول عنوانبه جنایتکار، امریکای مشخصاً

 عاصی برای سازی شبکه و تجهیز مانور، آموزش، سازماندهی، ریزی، برنامه سال سه حاصل که چرا باشد عصبانی دارد

 ایرانیان و رفته فنا به ایران مردم اعجازگونه آوری تاب و ستودنی بصیرت با حاکمیت علیه مردم آوردن میدان به و سازی

 فاتح سردار پاک پیکر تشییع در خود حماسی حضور در را دشمن هایفشار و هاشرارت همه پاسخ مقاوم، و بصیر صبور،

 انتخابات عرصه در دیگری آوری تاب تصویرگری برای را خود ایران مردم اینک و اند؛داده بهمن ۲۲ پیماییراه در و هادل

 از ناشی معیشتی و اقتصادی نامساعد اوضاع خارجی، فشار بر عالوه که هست و بوده این دشمن تصور. کنندمی آماده

 به میل و کرده انگیزه بی را مردم مدیران برخی غلط زندگی سبک و هاسوزی فرصت گری،اشرافی ها،سوءمدیریت

 مردم تنها نه که دارد داللت حقیقت این بر بسیار قرائن و شواهد اما بود، خواهد گذشته از تررنگ کم انتخابات در حضور

 انتخابات از گرفتن درس با بلکه شد خواهند حاضر انتخابات در پرشورتر ۴۹ سال در دهم مجلس انتخابات به نسبت

 کاربلد، کارآمد، سابقه،خوش نام،خوش داده، امتحان مردم، با صمیمی غیور، جاع،ش مؤمن، نمایندگان انتخاب در گذشته،

 و وسواس... و داخلی فراوان هایظرفیت از استفاده به معتقد شناس،دشمن بابرنامه، ضدفساد، باانگیزه، کارآزموده،

 و فریبنده هایشعار و یتصویرگر فریب دیگر مردم رو، پیش انتخابات در. داد خواهند خرج به بیشتری حساسیت

 سوم یک متأسفانه که بینندمی را ناکارآمدی مجلس حاضر حال در مردم. خورد نخواهند را طلباناصالح اغواگرانه

 یازدهم مجلس برای که دیگر سوم یک و شده صالحیت رد نگهبان شورای سوی از اقتصادی فساد دالیل به نمایندگانش

 شرایطی چنین در. شدندمی ردصالحیت اقتصادی دالیل همان به که بسا چه کردندمی امن ثبت اگر هم اندنکرده نام ثبت

  .اندگرفته آوری تاب گذاشتن نمایش به از دیگر ایحماسه خلق برای را خود تصمیم مردم
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 به وقت وحدت

 منفی پیامدهای بتهال و دهدمی کاهش پیروزی برای را آنها شانس قطعاً وحدت، به گرایاناصول نرسیدن آنکه :فارس

 :ازجمله دارد، دنبالبه نیز دیگری

 تشتت های زمینه و کرده آرام نا و مخدوش را ها ذهن بدهد انتخاب قدرت مردم به که آن از بیش سالیق تنوع این -1

 مقام در برقی با متحد طور به اصولگرایان تا شد خواهد این از مانع دیگر سوی از. آوردمی فراهم را هواداران در بیشتر

 .آیند بر چالش

 هایشخصیت برخی انشقاق تشدید و تخریب هدف با تا شد خواهد رقیب سوءاستفاده سبب موجود اختالفات -۲

 و ای ژله هویت دارای و برنامه بی ، استراتژیک قدرت فاقد را انقالب جبهه این بر عالوه. برد سؤال زیر را اصولگرا

 شرایط در که دهد می را امکان این افتاده نفس از رقیب به همه ها این. کند می معرفی رقیب فقدان شرایط در مخدوش

 سیاست صحنه به بازگشت امکان خاموش چراغ با البته و مجددا خودشان با رقیب جبهه اعضای درگیری لطف به و خال

 .بیابد را

 هایچهره آسانی به صورت آن در که است محتمل کامالً مدل این در انقالب ذخایر مخرب اما مقطعی تقابل خطر -3

 چرا. شوندمی گروهی منافع هزینه تجربه، کم نیروهای از استفاده با و زودگذر مصالح به بنا نظام سابقه خوش و نامخوش

 .بکشانند چالش به نیز را خود سنخهم افراد تا ناچارند انتخابات صحنه در پیروزی برای که

 خصوص این در بعدی جدی آسیب کشور اصلی هایسرمایه و اللهیحزب هاینیرو میان دستگی دو و شقاق ایجاد-۹

 دولت تشکیل شرایط قطع طور به و کرد خواهد بروز 1۹۱۱ انتخابات در که االن نه مساله این آسیب ترینمهم و است

 .کرد خواهد روبرو زیاد های سختی با را برهه آن در اللهی حزب جوان

 برای گروهی هایمنیت و تعصبات معتقدم کنیم؟ می واگذار هیچ چند را بازی برد نگاهبز سر درست ما چرا ؟ چرا اما

 روی پیش های بحران و کشور وضعیت از صحیح تشخیص عدم ، افراد برخی پنداری مرجع خود ، قدرت به رسیدن

 کننده تعیین های برهه در گرایان اصول وحدت عدم عوامل تریناصلی عنوان به بتوان را نفوذ شبکه حتی شاید و انقالب

 استراتژی بخش تضمین مولفه عنوان به برتر کاندیداهای محور حول گرایان اصول وحدت که است حالی در این دانست؛

 ، صحیح راهبرد که آموختیم می کاش.شد خواهد غربگرایان آرای کاهش سبب انتخابات صحنه در صحیح مدیریت و برد

 تحقق قابل راحتی به انقالبی کاندیداهای بین در موجود بینشی وحدت با مهم ینا و. است اختالفات خط ذیل ائتالف

 نخبگان حتی و انقالب جبهه کل ، موجود سردرگمی و کنونی شرایط روشی و باور چنین عدم دلیل به متاسفانه اما. است

 .کرد خواهد ترسخت نیز رانهوادا برای را تشخیص کار نخبگان، میان در سرگردانی نوع هر قطعاً و کند می تهدید را

 در شیرین پیروزی یک برای را راه آورده وارد طلبان اصالح رای سرمایه بر که سنگینی اعتبار لطمه و دولت بنیادین ضعف

 تکرار پر های ناکامی از آموزیدرس با بایستی که هستند اصولگرایان این اکنون و است آورده فراهم ۴۹ اسفند انتخابات

 به را برده درصد 1۱۱ بازی بود ۴۱ دقیقه تا حضور در بیجا_تکلیف_احساس و عهدشکنی تشتت، ولمحص که گذشته

 در کشور نقاط سایر و تهران هیچ 3۱ لیست کامی تلخ تکرار احتمال و سنگین هزینه کاش. نکنند تبدیل قطعی باخت

 ، نه رقیب هنر به ما وحدت عدم ورتص در کنید باور. دوستان منش و روش در بازاندیشی برای باشد عبرتی قبل دوره

 .بازیم می خود هنری بی به که
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 دوراندیشی و درایت معطل شومنیسم توقف

 بلوغ مهم هایشاخص از یکی آن، کردن برگزار بازی به یا زندگی گذران و محدود هایفرصت گرفتن جدی -1  :کیهان

 اوکراین، در یا رسید؛ قدرت به آمریکا در ترامپ تصاتمخ با فردی مجازی، فضای استخدام واسطهبه.است رشدنیافتگی یا

 خود اول تیتر در ترامپ، انتخاب از بعد نیوزویک. برسد جمهوریریاست به توانست تلویزیونی کمدین زلنسکی والدیمیر

 مغزشویی، -BRAIN WASHED: »داد پاسخ و «کند؟می تباه را دموکراسی عظیم، اطالعات و هاداده چگونه» پرسید

 را برنامه و نمایش کنندهاجرا. گرداننمایش: »اندنوشته( Showman) «شومن» تعریف در -.۲.«مغزی شویوشست

 هایمتن: »دهدمی خبر بازی و نمایش نوعی از ۴۲ سال در روحانی آقای تبلیغاتی فیلم کارگردان دهباشی حسین گویند،

 جمله مثالً. بگوید روحانی آقای بود قرار که بود شده طراحی جمله ۲۹ -۲2. نوشتم من ۴۲ سال در را روحانی سخنرانی

 که شوندمی انتخاب هاییآدم ها،رسانه سیطره با روزروزبه. «مردم زندگی چرخ هم بچرخد، باید هاسانتریفیوژ چرخ هم»

 وقتی هاستسال من: »ویدبگ فیلم در را جمالت این خواستم روحانی از... سیاستمدار تا ترندنزدیک بازیگر و شومن به

 خنده و است عبوس و گرفته چقدر بینممی کنم،می مطالعه را هاچهره و بینممی را مردم و کنممی تردّد اداره و منزل بین

 موجب بعد، سال شش کند، جادو را مردم از بخشی توانستمی ۴۲ سال که جمالتی تکرار -  3.««نیست هاچهره در

 سیاستگذاری شورای عضو و اصالحات دولت وزیر) صوفی آقای تصریح به که آنجا تا. است هشد هاهمان رنجش

 باید یا انسان شرایطی، چنین در. است رسیده درصد 1۱ زیر به هانظرسنجی در روحانی آقای محبوبیت( طلباناصالح

 که حالی در هم آن. دهد ادامه واقع خالف هایدوقطبی تولید و روانی عملیات به یا و کند، عذرخواهی و شرمندگی اظهار

 آیا. است کرده نماییقدرت توان، تمام با آنها برابر در و گذرانده سر از دشمنان خباثت خاطربه را پرماجرایی سال ما، ملت

 به انقالبی نیروهای آیا پرسید باید میان این در - ۹است؟ مردم این حق دشمن، کردن گستاخ و سوزیفرصت تدبیری،بی

 ظن حسن و تواضع و تنازل با جز و است سیاسی هایائتالف از فراتر بسی ،«قلوب اجتماع» راهبرد اند؟رسیده کافی لوغب

 کجا؟ دیگران و کجا او اخالص. کردمی کار کسهیچ با نباید السالمعلیه امیرمومنان بود، این از غیر اگر که آید؛نمی پدید

 وحدت برای افراد ترینپیشقدم حال، عین در اما نگذاشت کم چیزی مبارزه و مواخذه و نصیحت و صراحت در حضرت،

 إِن َّ: »فرمود 1۹۴ خطبه در( ع)امیرمؤمنان - 5.ببخشد مشروعیت انحرافی به سوزنی سر آنکهبی بود؛ حق مسیر در تعاون و

. رَزِین ه ٌ أ حْل امٌ وَ أ مِین ٌ صُدُورٌ إِل َّا حَدِیث ن ا یَعِی ل ا وَ لِلْإِیمَانِ ق لْبَهُ اهللُ امْت حَن  مُؤْمِنٌ عَبْدٌ إِل َّا یَحْمِلُهُ ل ا مُسْت صْعَبٌ، صَعْبٌ أ مْر ن ا

 براى را قلبش خداوند که مؤمنى بنده مگر برداشت نتواند را آن کسى. آید سخت مردم بر و است سخت ما امر حقیقت

 بصیرت و صبر دشواری، این از بخشی. «استوار خردهاى و امین هاىسینه جز نخرد، جان به را ما حدیث و آزموده؛ ایمان

 و فاطمیون و زینبیون و نصراهلل سیدحسن مهندس، ابومهدی شهید سلیمانی، شهید میان اخوت. است دیگران با کار

 در کندگیپرا و دوگانگی و اختالف هرگز اما. داشتند قطعا نداشتند؟ سلیقه و فهم اختالف آیا. ببینیم را یمن انصاراهلل

 مسیحیان، ها،سُنَّی) هاخیلی با اصول، به پایبندی ضمن توانستند حکیمانه و خالصانه رفتار با .نشد صادر آنها از تصمیم،

 از یا بیاورند، مقاومت کار پای ممکن حد تا را هاظرفیت و کنند کار...( و الصالح، عبداهلل علی گروه ها،روس ها،کرد

 با. است ممکن تقوا روح از برآمده تدبیر با تنها گشا،گره و برندهپیش رفتار این. بکاهند اهمزاحمت و معارضه برخی

 .یافت دست گیریتصمیم در حکمت هایقله به تواننمی دماغی نوک نگرش و بارگیهیجان گری،یلخی
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 اینجا. است انقالبی نیروهای دهمان زمین بر تکلیف ،(تعاون) افزاییهم برای تنازل و دشمنان دشمنی هایواقعیت دیدن -6

 عزیز و خوب رفیق: »فرمودند نکاتی سلیمانی سردار رویکرد درباره انقالب مقتدای. خودرایی نه است، اندیشیمآل جای

 عقل و تدبیر ولی دارند شجاعت برخی. نبود شجاعت صرف. بود باتدبیر هم و شجاع هم سلیمانی، شهید ما خوشبخت و

 و شجاعت این. ندارند را تدبیر آن اجرای برای الزم جگر و دل ولی هستند تدبیر اهل برخی. ندارند شجاعت برای را الزم

 پای ها،مندیگله همه با مردم -2. بود طورهمین هم سیاست میدان در بلکه نبود، هم نظامی میدان در فقط توامان تدبیر

 و شدن بسامان اما. دیدیم پرشکوه بهمن ۲۲ راهپیمایی و سلیمانی شهید پرشکوه تشییع در را حقیقت این انقالبند؛ کار

 با اگر که است خطیر هایموقعیت آن از یکی انتخابات،. است انقالبی نخبگان شناسانه مسئولیت رفتار متوقف امور، بهبود

 قدرتمند و قوی ایران لوازم از قوی، مجلس. کندمی بیمه هاسال برای را کشور شود، برگزار آفرینیامید و همدلی و همت

 پایان نقطه نمایشی مدیریت بر و بگیرد جدی را انقالب هایآرمان گریمطالبه و نظارت و تقنین که مجلسی است؛

 .گذارندمی  مردم دل بر حسرت یا اند،رسیده مسئولیتی چنین ادای برای کافی بلوغ به انقالبی نیروهای آیا. بگذارد

 خارجی سیاست جدید فاز در ترکیه

. بازگشت منطقه به دیگر بار یک ترکیه ٬توسعه و عدالت حزب رسیدن قدرت به از پس و میالدی ۲۱۱۲ سال از یم:تسن

 وزیر دو لیبرالیستی اقتصادی هایاندیشه اساس بر که متعادل و نرم رجعتی بلکه ٬شتابان و سریع چنان بازگشتی نه اما

 به و بعدی فاز در .برد دیپلماسی اعتالی و رشد سمت به را ترکیه ٬باباجان علی و گل عبداهلل یعنی ٬توانمند خارجه امور

 «ارتباط» دنبال به که آن از بیش آنکارا بار این ٬ترکیه خارجه امور وزارت در اوغلو داوود احمد صدارت دوران در ویژه

 عربی بهار را آن ٬همنطق مدارانسیاست و هاغربی که مهمی مقطع در خاطر همین به .بود «قدرت» جستجوی در ٬باشد

 ظاهر به اصل اساس بر و کند باز بیشتری پای جای ایمنطقه هایپرونده در تا افتاد آن دنبال به اردوغان تیم ٬نامیدند

 اما .بیاندازد راه به جدیدی موج ٬عثمانی دوران گسترده قلمروهای اهمیت مجدد قرائت و استراتژیک عمق نام به جذابی

  این همه در ترکیه البته. است داده نظامی مداخله به را خود جای زیادی حد تا ٬نفوذ برای تالش و گسترده ارتباط ٬حاال

 ایفرامنطقه و ایمنطقه پرونده چندین در ترکیه ٬روزها این. است کرده پرداخت نیز هاییهزینه و نبوده ظفرمند ٬هاحوزه

 تحرکات و خارجی سیاست در اما بردمی رنج جهیتو قابل داخلی مشکالت از که آن با و کرده گرفتار را خود

 .است شده سرشلوغی و خستگی دچار ٬جویانهمداخله

 


