
  بسمه تعالي

  »مكتب شهيد سليماني در سياست خارجي«

 نظامي حضور براي روسيه با مذاكره چون خارجي سياست حوزه در سليماني شهيد فعاليتهاي كه هرچند    
 مربوط سياسي جانبه سه مذاكرات در مشاركت براي تركيه كردن كردن مجاب يا و سوريه صحنه در آنها
 گذاري تأثير مهمترين اما باشد؛ مي عرصه اين در ايشان قابليتهاي از درخشاني هاي فصل سوريه، به

 اهميت اين. دانستبراي شكل گيري سياست خارجي  سياسي و فكري سازي بستر جهت در بايد را ايشان
 و بودند كرده ايجاد ابرقدرتها جهنمي سلطه كه كنيم توجه الملي بين محيط به كه شود مي روشن وقتي
. گذاشتند نمي باقي فعال خارجي سياست داشتن براي ديني و انقالبي نظام يك براي را مجالي هيچ

 مهمتر ،امر اين اما براي تحقق. كند مي پيگيري الملل بين محيط در را ها كشور اهداف خارجي، سياست
  . باشد مي الملل بين محيط در فعاليت براي مناسب بستر وجود خارجي، سياست دستگاه فعاليت از

اين معني از فعاليت در حوزه سياست خارجي است كه مي توانيم از آن به مكتب شهيد سليماني در     
را بايد برگرفته از مكتبي دانست كه اين زمينه مكتب شهيد سليماني در تعبير كنيم.  خارجي سياست عرصه

 فتوح در را ساله هشت جنگ هاي پيروزي كه داشتند اصرار امامد. در جنگ تحميلي هشت ساله ايجاد ش
 نظامي پيروزيهاي بر مبتني صرفاً  خارجي سياست كه داشتند پرهيز ديگر تعبير به. دننكن خالصه نظامي
را بگونه اي تحليل كردند كه بتواند سياست خارجي بادوام و امام راحل(ره) جنگ تحميلي  .بگيرد شكل

صادر نموده ايم. ما مظلوميّت خويش ما انقالبمان را در جنگ به جهان « فرمودند:اسالمي را به ارمغان آورد. ايشان 

ما در جنگ، ابهت و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ايم. ما در جنگ، پرده از چهره تزوير جهانخواران كنار زديم. 
كرديم. ما در جنگ،  دو ابرقدرت شرق و غرب را شكستيم. ما در جنگ ريشه هاي انقالب پر بار اسالمي مان را محكم

   »حس برادري و وطن دوستي را در نهاد يكايك مردمان بارور كرديم.

بستر تعيين كننده مكتب امام و جنگ هشت ساله، فتح دلها را توجه به بيان فوق روشن مي سازد كه     
وده بود كه پس از سي سال توسط سردار دلها پيم يبراي شكل گيري سياست خارجي مي شناسد. اين راه

  شد و نسخه بروز شده آن در بستر سازي سياست خارجي نظام اسالمي بويژه در غرب آسيا تحقق پيدا كرد.

 الگوي اساس بر اسالمي بيداري نهضت جديد تحّرك، مواردي چون اسالمي انقالب دوم گام بيانيه     
 و آسيا غرب يمنطقه در آمريكا هايسياست شكست صهيونيسم؛ و آمريكا يسلطه برابر در مقاومت

 در اسالمي جمهوري سياسي يقدرتمندانه حضور گسترش منطقه؛ در آنها خائن همكاران شدن گيرزمين
 يآستانه در يا يافته تحقّق هايرا به عنوان پديده سلطه جهان سراسر در آن وسيع بازتاب و آسيا غرب



مستحكمي براي سياست خارجي جمهوري اسالمي ظهور ذكر كرده است. اين پديده ها را مي توان بستر 
اشاره جهاد بزرگي بايد به بويژه  .تلقي كرد كه نقش بي بديل شهيد عزيز در تحقق آنها بر همه آشكار است

وسيع استكبار و صهيونيسم را به  و توطئه هاي كه با عنوان دفاع از حرم در سوريه شكل گرفتكرد 
  شكست كشاند.

دشمنان اسالم از جريان بيداري اسالمي كردند و به نام اسالمگرايي كمر به نابودي  سوء استفاده اي كه    
صميم ورود به بحران سوريه را بسيار سخت تمهمترين كشور اسالمي در مقابل رژيم صهيونيستي بستند، 

 اما تصميم راهبردي مقام معظم رهبري كه شهيد سليماني پرچمو شبيه حركت بر لبه شمشير كرده بود. 
آن را بر دوش كشيد، توانست مكتب سياست خارجي جمهوري اسالمي را تدوين كند. دفاع از موجوديّت 
يك كشور اسالمي، بهره مندي از امكانات و مناسبات منطقه اي و مديريت صحيح آنها، پشتيباني از سنگر 

را ي نوين بستر هاي مقاومت ضد صهيونيستي و جهت دهي به مناسبات بين المللي در منطقه غرب آسيا
  د. ت خارجي جمهوري اسالمي فراهم نموسياسبراي 

منحصر بفرد و معجزه گونه بود. جنگ با داعش و پيروزي بر آن  شكل گرفت؛در عراق اما اتفاقي كه     
بلكه تحولي عميق  و نبود نظامي صرفاً  پيروزي يككه با فرماندهي سردار سليماني صورت گرفت؛ تنها 

عراق نقطه كور سياست در ادراك عراقي ها از هويت خويش و از دوستان و دشمنانشان را بوجود آورد. 
اين مي توان گفت كه ايران بود كه بويژه در جنگ هشت ساله نمود پيدا كرد.  جمهوري اسالمي خارجي

را هم داعش كائيها در عراق كه حضور جدي آمريپس از سقوط صدام هم اصالح نشد و با  ، حتينقطه كور
، افتاد اتفاق بزرگ مجاهد اين دست بهاما پيروزي بر داعش كه رخ نمود. ايجاد كردند؛ پيچيده تر نيز شد. 

را تمام كرد و بستر فعاليتهاي جنگ هشت ساله كار نيمه تمام درواقع  توانست اين نقطه كور را حل كند.
 مكتبآن چيزي كه مي توان به  به اين ترتيبرا همراه نمود.  سياست خارجي در گام دوم انقالب اسالمي

شهيد سليماني تعبير نمود؛ عبارت از فعاليت ديپلماتيك هماهنگ با عملكرد حوزه هاي  خارجي سياست
  ديگر كشور و بر پايه بستر سازي فكري، سياسي و هويتي مي باشد.
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