
بسم اهللا الرحمن الرحيم

امير سرلشكر سيد عطاءاهللا صالحي
فرمانده محترم كل ارتش جمهوري اسالمي ايران

سالم عليكم
با تقديم احترام

مستحضريد كه تقطيعي يك دقيقهاي از يك جلسه از سلسله جلسات دروس تخصصي دانش دكترينولوژي در دانشگاه
تهران منتشر گرديده كه شنيدهام موجب رنجش دوستان من در ارتش جمهوري اسالمي شده است. مايل بودم در
روزهاي قبل مصدع اوقات شوم و مراتب عذرخواهي قلبي خود را به جاي آورم تا جنابعالي به جامعه ارتش انقالبي

 داشتم، ترجيح بر اين شد تا پس ازاسالم تقديم بفرماييد، اما در تماسي كه با استاد ارجمندم امير دريادار 
رفتن من به دادسراي نظامي باشد كه شائبة تأثير بر دادگاه پيش نيايد؛ از اينرو پس از حضور در دادسراي نظامي،
امروز فرصتي حاصل شد كه با تأخير چند روزه، مراتب عذرخواهي خود را به جنابعالي به عنوان فرماندة برادران

غيور ارتشي تقديم نمايم. اما براي شفافيت موضوع، چند نكته را به استحضار جنابعالي ميرسانم:

ـ تقطيع مطالب علمي، فلسفي، روايي، و قرآني در تاريخ همواره به عنوان يك اقدام رذيالنه مطرح بوده است؛1
مانند آنكه مشركي، آية قرآن را تقطيع ميكرد كه «التقربوا الصلوه» و نتيجه ميگرفت كه به نماز نزديك

نشويد؛ حال آنكه اين آيه قبل و بعد دارد و فهم و استنباط از آن، نيازمند در نظر داشتن همة آيه است.

 در دانشگاه تهران،1414 دورة طرحريزي استراتژيك در افق 230ـ به تبع، تقطيع «يك دقيقهاي» از جلسة 2
 موسوم به كلبه كرامت نيز مصداق همان رفتار است. دورة طرحريزي استراتژيك در افق1389/04/3به تاريخ 

، مبتني بر كليات دانش دكترينولوژي است كه در تنها كرسي نظريهپردازي مستمر علوم انساني در سطح1414
 تاكنون در يك بازة زماني ده ساله استمرار داشته و به توفيق الهي، اكنون به جلسة1385تهران است كه از 

 رسيده است.650

الفـ مباحث علوم اقتدارآفرين كه در اين سلسله جلسات مطرح شدهاند، طيف وسيعي از موضوعات را در
بر دارد كه نه تنها شامل مباحث سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، فلسفي، جامعهشناسي، ژئوپلتيك،
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ژئواستراتژيك، و ژئوكالچر است، كه حوزههاي روانشناسي، كالم، ارتباطات، هنر، منطق، حقوق اساسي،
 پاياننامة دكتري و284تاريخ، امنيت، و علوم قرآني را در بر ميگيرد. انديشهجويان اين كالسها تاكنون 

كارشناسي ارشد را در موضوعات مذكور دفاع كردهاند.

بـ تعدادي از افسران جوان ارتش نيز در جمع دانشجويان اين دورهها هستند كه موفق به اخذ گواهي
صورت به  نيز  انتظامي  نيروي  و  سپاه،  ارتش،  فرماندهان  از  تعدادي  همچنين  شدهاند.  فارغالتحصيلي 
غيرحضوري از اين مباحث استفاده ميكنند كه امير سرافراز ارتش اسالم سرتيپ پوردستان از آن جمله

 به اين سو ـ پيگير دريافت فيلم كالسها بوده و از طريق1389هستند كه همواره در طول ساليان ـ از 
دفترشان، كتبًا ما را مورد محبت و لطف خود قرار دادهاند.

دفعات به ابعاد گوناگون نقش650جـ در طول جلسات متعدد از  اين دوره، به  برگزارشده در  جلسة   
استراتژيك ارتش جمهوري اسالمي ايران در چهارچوب قدرت ملي پرداخته شده است؛ براي نمونه در

 در دانشگاه تهران برگزار شد، با توجه به عملياتي شدن پروژة ساخت ناو1388/12/06 كه در 205جلسة 
جماران، به طور مبسوط به موضوع ضرورت اجرايي شدن قابليت استراتژيك نيروي دريايي ارتش در قالب
نيروي دريايي راهبردي پرداخته شد. البته ـ و احتماًال ـ مستحضريد كه ايدة نيروي دريايي استراتژيك، در

سپاه در  ارتش و  دريايي  مشترك نيروي  دفتر1374جلسات دكترين  در  كه  جلسات  آن  شد.  مطرح   
فرماندهي وقت نيروي دريايي برگزار ميگرديد توسط خود آقاي شمخاني مديريت ميشد، و برادراني چون
سردار فدوي، يا بزرگاني همچون دريادار شهيد رودكي و مرحوم تيمسار دانهكار در مباحث درگير بودند.

 در قالب ‹دكترين دست دراز› نگاشتم كه نخستين متن استراتژيك1375ماحصل آن مباحث را در سال 
استراتژيك دريايي  نيروي  پيدايش  اهداف  بهمرور،  سال  بيست  از  پس  اكنون  و  شد  دريايي  نيروي 

بيشازپيش نمايان ميشود.

دـ در سخن از دورة خدمت در نيروي دريايي، خالي از لطف نيست كه از مأموريتهاي بازرسي مشترك در
سطح نيروهاي مسلح نيز ياد كنم كه اوج همدلي ارتش و سپاه بود؛ چه در بازرسيهاي عملياتي كه همراه

 به نمايندگي از ارتش و سپاه ميرفتيم و از ايشان بسيار آموختم، و چه در بازرسيهايبا تيمسار 
 كه در گروه تحت فرمان شهيد1375 تا 1370اعزامي از ستاد كل نيروهاي مسلح در بازة 

 كه ارشد تفنگداران توفيق خدمت داشتم و در كنار تيمسار عمليات زير نظر تيمسار 
دريايي ارتش بود بازرسي از نيروهاي تكاور و تفنگدار ارتش و سپاه را بر عهده داشتيم. در ماجراي تشويق

، پس از بازديد از جزيرة ابوموسي،1374-75  در جريان بازرسي سراسري سال  جناب آقاي 
و ارزيابي از تيپ تفنگداران و تكاوران دريايِي تحت امر ايشان، همان شب در ناو خارك در جلسة نهايي

، درخواست تشويقي در سطح، به اتفاق تيمسار بازرسي، با توجه به حسن فعاليت ناخدا 
 واقع شد.ارتقاء وي را با ارزيابي كيفي مثبت از مديريت ايشان تقديم كرديم كه مورد تأييد شهيد 

 دورة كلبة كرامت از سوي جريان ضدانقالب، اجرا و ابتدا در230 ـ تقطيع يك قطعة يك دقيقهاي از جلسة 3
ساير در  سپس  و  يافت  نشر  باستانگرا  سلطنتطلب  عناصر  به  مربوط  اجتماعي  شبكههاي  صفحات  از  يكي 

صفحات ضدانقالبيون  و همچنين فتنهگران بازنشر داشت.
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% از اين فضاسازي، در شبكههاي اجتماعي از سوي ضدانقالب خارجنشين و ليبرالهاي وطني91 ـ در مجموع 4
 مقرر1395/05/11% آن از سوي رسانههاي رسمي انعكاس داشته است. عصر امروز 9و عناصر فتنة سبز، و 

است كه در جلسهاي در سازمان حفاظت اطالعات، مستندات اين فضاسازي ضدانقالبيون و ليبرالها در فضاي
سايبر تحويل شود كه حاوي نكات حيرتانگيزي از ترفندهاي فتنهگران است؛ البته مجلد مستندات به محضر

جنابعالي تقديم خواهد شد.

 ـ نكتة مهم اين است كه تالش ليبرالها و ضدانقالب از اين فضاسازي عمدتًا براي منحرف كردن اذهان5
عمومي از اهم مسائلي مانند اقامة قسط بهويژه در حوزة فيشهاي نجومي، ركود فراگير اقتصادي، خيانت آمريكا

 پاريس، انتشار ابعاد محرمانة مذاكرات اتمي در رسانههاي غربي، ناامنيها1365در پسابرجام، مذاكرات شهريور 
و تروريسم منطقهاي، رجزخواني عربستان براي ايران، و عدم پيگيري جنبش مردمي مقاومت اقتصادي در كشور

بوده است.

از اين رو، جنابعالي و جامعة معظم ارتش جمهوري اسالمي، مطمئن باشيد كه پاسخ ما در حوزة جنگ نرم و جهاد
كبير، عليه پاشنههاي آشيل ليبرالهاي فتنهگر، سهمگينتر از پيش خواهد بود، چراكه فرمود «و قاتلواهم حتي

التكون فتنه» انشاءاهللا.

حسن عباسي
رئيس مركز بررسيهاي دكترينال
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