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 از *تحلیلی نوین

 «مکتب سلیمانی»
 

 و خورد رقم بهمن 22 اللهیوم بود، افتاده دنیاپرست و مادی غرب و شرق دست به جهان بر حاکم سیاسی روابط که زمانی در
َلِئْن َلْم َتْنَتُهوا ) کفار عادت به و کردند خطر اح ککا  «1قدرت تخت در آرمیده هایفرعون» لذا و شککت ککت را مادی روابط این

ُتْم   غازآ تحمیلی جنگ و شککدند متمرکز نظامی و امنیتی رفتارهای طریق از انقالب فیزیتی حذف بر گام، اولین در و( 2َلَنْرُجَمَنَّ
 هک بود «جنگ» بر حاکم علِم  و تخصص و روابط با درگیری موضوع در ها،ابرقدرت با اسالمی نظام مواجهه اولین واقع در. شکد

 فرار و انقالب از پس ارتش وضککتیت به توجه با ایران و داشککت محوریت آن در قیمتگران و پیچیده نظامی افزارهایسککخت
 اثر بر ظامن سریع فروپاشی دشمن به همین دلیل، و داشت بزرگ ضتفی موضوع این در ت لیحاتی، تحریم و خارجی م کتااران

 عدم جودِ و با و اسالمی نظام بردن بین از برای بایتدیگر جهانی امنیت صکاحاان همتاری وجود با اما. کردمی بینیپیش را جنگ
 نظامی وابطر در تغییر برای مناأی به را «طلاانهشهادت» هایانگیزه توان تیم پیچیده، نظامی افزارهای سخت از ایران مندیبهره

 ؛نداریم ازنی ابزار به طلایشهادت وجود با که نی ت متنا بدان این الاته. دهیم قرار خود پیروزی عامل را آن و کنیم تادیل موجود
 رعب ی،جنگ رفتار و سازمان در طلایشهادت بروز با که ایگونه به ؛کندمی تتریف خود برای جدیدی ابزار طلایشکهادت بلته

 .ندک پایدار و طوالنی را مقابله قدرت و کند پیدا کاهش شدت به ما جنگی هایهزینه و یابد افزایش تصاعدی صورت به دشمن

 وقف ناو یک کارآمدی توان کت شکد، ترکیب تندرو قایق همانند ایسکاده ابزار با وقتی ما طلِب شکهادت عنصکر مثال عنوان به
 زینهه آمارها طاق اساسا و نی تند مقای که قابل اصکال... و آموزش هزینه، جهت از دو آن که این وجود با ؛کند خنثی را پیاکرفته

  .کنیم گیرزمین را آنان توان تیم وجود این با ولی ناود مقای ه قابل آنان هایهزینه با ساله هات جنگ در ما روزانه جنِگ 

: مثال نعنوا به؛ بود تحمیلی جنگ در ما هایموفقیت زننده رقم دیگر عناصر جمله از نیز عملیاتی هاینقاه طراحی در تغییر
 اول خط به حمله جای به زمینه، این در دشککمن قدرت و نظامی افزارهای سککخت در خودی جاهه ضککتف خاطر به رزمندگان

 حتت جغرافیای از دقیق اطالعات به نیازمند و ری ک پر ب یار کار این الاته. دادند قرار هجوم مورد را او سوم و دوم خط ،دشمن
 و عملیات اطالعات در خود متوسککلیان احمد حاج و باقری ح ککن شککهید چون فرماندهانی دلیل همین به و بود دشککمن ت ککلط

 به را دیخو نیروهای خون م ئولیت بتوانند پرخطر، و سابقه بی عملیات این در تا کردند می پیدا حضور دشمن خطوط بررسکی
 یلومتریک چندین رویپیاده توان بر و کرد پیدا دیگری شککتل نیز هاآموزش عملیات، طرح این تاع به که همچنان. بگیرند گردن

 مختلف ابتاد در هایینوآوری چنین. کنند عاور دشککمن دوم و اول خطوط از عملیات شککب در بتوانند تا شککد متمرکز رزمندگان
 هاییبررس نیازمند آن، تایین و شودنمی دیده جهانی کالسیک جنگهای در نیز آن از اثری قطتا که است فراوان ساله هات جنگ
 .است نامهپایان صدها مدیریت و عمیق

 و شرق نظامِی  هجمه بر الهی قدرت غلاه واقع در. خوردمی رقم ها پیروزی و شدمی غافلگیر دشکمن دلیل همین به اسکاسکا
 ن ات متتال خدای به را آن امام حضرت که ککک خرماهر فتح و خرداد سه همانند اللهی یوم خوردنرقم و اسالمی ایران به غرب

 را دنیا کاورهای همه آن مادی کارآمدی که بود مدرن نظامی دکترین و جهان بر حاکم جنگِی  متادالت شت تن از ناشی ککک داد
 شده طراحی جنگ متداول دکترین اسا  بر که ککک 06 الی 95 سال هایعملیات شت ت اال و بود کرده خود ت کلیم و مرعوب
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 اسا  بر جنگیدن از جدید اینحوه پس. داشت برتری ایران بر عراق کالسیک نظامی توان چون ؛یافتمی تداوم همچنان ک بودند
 هایسکرفصل برابر در تئوریک شکتل و بود میدانی تجارب از برخاسکته متجزگون، نوآوری این اما گرفت شکتل طلایشکهادت

 . نداشت جنگ هایداناتده علمی

 و شککد 895 قطتنامه قاول به ناچار نهایت در اسککالمی نظام فوق، متانیزم با تحمیلی جنگ در اللهایام تحقق رغمعلی
 هات جنگ موفق هایتجربه که بود این قطتنامه پذیرش «محوری» علت رسدمی نظر به. نوشکید را «زهر جام»امام  حضکرت

 موجود آن با متناسب افزارهایسخت هم و ساختارهایش هم اسکتداللش، هم که متداول نظامِی  کاربردی دانش مقابل در سکاله،
 جربیاتت و ابداعات قالب در و باککود رزمی مختلف سککطوح به انتقال قابل و بماند پایدار و کند تئوریزه را خود نتوان ککت بود،

 تمام هک هنگامی. رفت انزوا به تجربه این بنابراین. رفت می بین از فرمانده آن شهادت با بتضا و ماند باقی فرماندهان شکخصکی
 «قموف میدانی تجربه» است، شده تخصصی و علمی «غربی یا شرقی» قدرِت  صاحاان توسط جنگ، جمله از حیات هایعرصه

 . گرددمی حاکم متداول موجودِ  تخصِص  آن از بین رفته و مدت، بلند و مدت میان در نگردد، «علم و متادله» به تادیل تا

 را آن با تناسبم ابزار و سالح و نماییم تایین را طلاانه شهادت هایانگیزه با متناسب جنگ سازمان نتوان تیم طرفی از ما یتنی
 واقع در. نتردیم هماهنگ جنگ نحوه این با نیز را فرهنگ و اقتصکاد در نظام اداره هایعرصکه سکایر آن، از باالتر و دهیم توسکته
 ینا اگر و بگیرد شکتل جدیدی جنگ نحوه وقتی لذا و شکده طراحی کاکورها اداره ابتاد دیگر با تناسکب در جنگ مدرن دکترین

 دخواهن چالش به را جدید شیوه آن اال و شود هماهنگ آن تاع به نیز کاور اداره علمی ابتاد دیگر باید باشد، امور رأ  در جنگ
 که جنگی نداریم؛ جنگ ادامه برای هزینه کرد اعالم کاککور محاسککاات مرکز عنوان به بودجه و برنامه سککازمان لذا. کاککید

 توزیع الگویی چه با کاور بودجه !نداشت؟ وجود اشاداره برای هزینه چطور بود، عراق جنگی هایهزینه دهِم  یک هایشهزینه
 افراد هب منت ب صرفا ،زهر جام تحمیل است که در تحلیل انگارانهساده پس ناود؟ جنگ اداره اندازه به که شدمی داده تخصیص و

 اما کنند.می تصککریح م ککئولین داریامانت و صککداقت بر خود اعتماد به قطتنامه پیام در( ره)امام حضککرت زیرا ،کنیم خاص
 دارها افزارنرم وقتی. اندازد تردید به نیز را مخلص م ئولین حتیباعث شکد که  ،کاکور اداره در متداول محاسکاات از ایمجموعه

 جودو دهند، قرار نظام اختیار در آرمانها با متناسب این خه نتوان کتند داناکگاه و حوزه و بود مادی ،امور اداره کیفیت و کاکور
 زهر جام نوشیدن و قطتنامه قاول مانع نتوان ت نیز 06 دهه در ما فرماندهان و م ئولین زی کتیسکاده و اخالص از زیادی موارد

 .شود( ره)امام توسط

 «سلیمانی متتب» همچنین و «قاسم حاج تدبیر با مأتو شجاعت» بر رهاری تاکید از منطقی تف یری فوق، توضیحات با
 بر هتتی و موفق میدانی تجارب آن حفظ و جنگ علمی متادالت شت تِن  سلیمانی، قاسکم حاج متتِب   واقع در. گیردمی شکتل

 و ندشد جنگی متداول تخصص به ماتال او همرزمان از ب یاری تجارب، آن ناکدن تئوریزه دلیل به که زمانی در هم آن ؛بود آنها
 . باشد واب ته م اله همین به باید نیز سپاه در انقالبی روحیه حفظ برای رهاری نگرانی

 و شرق هب واب تگی زمینه که متداول امنیتی و نظامی دکترین هایهجمه برابر در توان ت که بود ک کی سکلیمانی قاسکم حاج
 آن اربزرگو آن رسککدمی نظر به بلته .کند تتیه موفق میدانی هایتجربه آن به و نماید حفظ را خود یقین آورد، می فراهم را غرب

 را آنها و کند مقابله منطقه در امریتا چندجاناه هایتوطئه با توان ککت که بود دلیل همین به و داد ارتقا و کرد روزآمد را ها تجربه
 نظامی و امنیتی تدبُ  در مقاومت محور متمار و مهند  منطقه، در طلِب شککهادت مردمی نیروهای سککازماندهی با و کند خنثی
 ناکارآمد همزمان صورت به را منطقه مختلف نقاط در آن دالری تریلیون چند هایهزینه و امریتا ابهت ناچیز، ایهزینه با و شود
 و هافرهنگ وجودبا  هم آن ؛بزند رقم م ککتتارین قدرت بر اسککالمی نظام ایمنطقه قدرت غلاه در را دیگری هایالله یوم و کند

 غییرت دولتهاست، با ارتااط آن محور که متداول دیپلماسی روند حتی ایاان! گوناگون کاکورهای رزمندگان در مختلف روحیات
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 فرهنگهای وجود با را آنان و کنند برقرار ارتااط کککک ه ککتند مردم متن از که کککک مقاومت مختلف هایگروه با توان ککتند و دادند
 طتوس خوناان که شد سکاب کفر، مقابل در باال کارآمدی این. کنند هماهنگ دشکمن هایتوطئه سکازیخنثی در گوناگوناکان،

 .ندنی ت کم بودند، مناجات و حال اهل که ان انهایی اال و بخورد رقم ایاان شهادت در عظمت این و شود ریخته االشقیاء اشقی

 سردار یافتند جرأت آنان شد چه اما داشت؛ رعب شکهید سکلیمانی علنی کاکتن از مداوم، مقاومت این طول در الاته امریتا
 همان رسدمی نظر به برسانند؟ شهادت به «علنا   و رسکما  » را بود کفر با ماارزه در اسکالمی جمهوری هویت مظهر که سکلیمانی

ام انزوای عوامل  50 الس در سالدو  فاصله با مردم از بخای که کرد مااهده دشمن وقتی: گردید مصیات این وقوع ساب الله،ایَّ
 آنان الاته. است دیده آسیب نظام مردمی پایگاه که کرد اح ا  آمدند، خیابان به اقتصکادی هایناکارآمدی به اعتراض در ،58 و

 رکتب به که ه تند مردمی همان اقتصادی، هایناهنجاری به متترض مردم چون ناود؛ درست قطتا کاور واقتیت از تحلیلاکان
: اسککت علت این به اقتصککادی ناکارآمدی اسککاسککا اما. اسککت شککده نهادینه آنها وجدان در کفرسککتیزی و سککتیزی ظلم انقالب،

 و ستا ناسازگار و دارد چالش مردم انقالبی و دینی هایانگیزه با شود،می پیگیری کاور در که «اقتصادی متداول کارشکناسکی»
 این یلتحل که. کرد کنترل تواننمی را... و بیتاری ملی، پول ارزش تورم، نرخ همچون کالن اقتصاد وضتیت موجود، روند با لذا

 موجب کاور، درون در «ادبیات توسته» و «ادبیات انقالب» بین چالشپس  .3است شده ارائه تفصکیال دیگر مااحث در م کئله
 .است شده دشمن امید مایه و کرده ایجاد را درونی ضتف و شده اقتصادی ناهنجاری

 ایگاهپ به امریتا هجوم از پس عراق سیاسی_دینی نخاگان گیریموضع ینحوه و عراق کاور داخلی وضتیت دیگر، طرف از
 اگوی و کرد فراهم جنایتی چنین برای دومی یزمینه آمریتا، سککفارت به مردمی نیروهای ورود از پس همچنین و الاککتای حاککد

 مااهده آن، هب ن ات هاواکنش سطح از و آزمود حاد پایگاه به حمله با را عراق نخاگانی ح اسیت ابتدا آمریتا تروری تی رژیم
 .شودمی گرفته آن جنایات به پاسخ و امریتا با ماارزه جلوی ،داری دین و دین پایگاه از و «دین از فهم» اسا  بر که کرد

 قالئی،ع ادراکات و باری ماترک نیازهای همانند اموری به تتیه با که است «دین از فهم» نوِع  همین نیز کاور درون در الاته
 مناسککات به ت ککلیت پیام در رهاری متظم مقام که این کما. ناککود شککمرده غیرالهی و مادی موجود، کارشککناسککی تا شککده سکاب

 رد نقاطی که متناسککت بدان این. کردند تصککریح «ایاکان با خود اجتهادی اختالفات» به رف ککنجانی، آقای هاشککمی درگذشکت
 .گیردمی قرار «امضا» مورد کاور اداره در «غربی توسته ادبیات» آن، بر تتیه با که دارد وجود فتلی اجتهاد

 شده ذکر موانع رفع به واب ته ،«انتقام سخت» تحقق و «پرستی مدرنبت» و کفر با ماارزه در (ره)قاسم حاج م یر ادامه پس
 قابلیت تا شود تادیل «قاعده و فرمول و علم» تجارب، به این ؛ یتنی بایداستهمرزمانش  و او نظیربی تجربیات کردن تئوریزه و

کاور  ارهاد هایعرصه سایر باید این قواعد به  سپس. نااشکد محدودی اشکخاص به قائم و کرده پیدا تتمیم و انتقال برای باالیی
عرصه  در الهی متادالت و محاساات طراحی و (0کایر جهاد) مادی محاساات و متادالت شت تن که نحویبه  پیدا کند؛ تتمیم

 مجددا هابرجام و هاقطتنامه االَّ  و کند محقق را بتدی هایاللهیوم و شده 9قویتا نظام اسالمی  دهد نتیجه را «اقتصاد و فرهنگ»
 م لخ به را( باطل قدرت بر غلاه) اللهایام تحقق در دخیل عناصر و کاکاند خواهد فراموشکی به را هااللهیوم و خورد خواهد رقم

 تهریخ زمین بر پاکی خونهای چنین و بزرگی هایهزینه چنین دوباره نزنیم، کنار خودمان را موانع این ما اگر واقع در. برد خواهد
 .شد خواهد

                                                           
 ؛ ح ینیه اندیاه.«ایران در ارزی توازن کنترل عدم علت اقتصادی؛ عدالت و مادی رفاه بین چالش». رجوع به جزوه 3
ت نتن. تاتیَّ ن. تو قرار گرفته اطاعت نتی با جهاد کایر یتنی چه؟ یتنی اطاعت نتردن از دشمن، از کافر؛ از خصمی که در میدان ماارزه». مقام متظم رهاری: 0 ت؛ تاتیَّ ت اطاعت یتنی چه؟ یتنی تاتیَّ

ت در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، در میدان فرهنگ، در میدان هنر. در میدانهای مختلف از د ت نتن؛ این شدنتردن در کجا؟ در میدانهای مختلف؛ تاتیَّ  .3/3/59« جهاد کایر: شمن تاتیَّ
ت ایران عاارت اسکت از قوی شکدن؛ باید تالش کنیم قوی باکویم»ری: . مقام متظم رها9 ه قدرت فقط قدرت نظ... تنها راه در پیش پای ملَّ گی به اقتصاد کاور باید قوی شود، واب ت... امی نی تالاتَّ

اوری باید ادامه  ت ایرای همهپیدا کند؛ پاتوانهنفت بای تی تمام باود، نجات پیدا کنیم از واب تگی اقتصادمان به نفت؛ جهش علمی و فنَّ ن و ی اینها هم حضور مردم عزیزمان در صحنه است. باید ملَّ
ت باشد  .20/16/58« م ئولین کاور تالشاان برای قوی شدن کاور و قوی شدن ملَّ


