
 
 
 

 

 در گفتمان انتظار یمانیسل دیشه ریکارکرد شجاعت و تدب
 1پرتو یاحمد یمحمدتق

 2ینیجابر حسیدس
 3محمدی سعید گل

 11/2/1411تاریخ پذیرش:    17/1/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
کههه از آن جملههه دو م یژگیو یانتظههار دارا یدوئولوژیههو ا گفتمههان  ریشههجاعت و تههدب یلفههه اساسههؤهههایی اسههت 

کس یمانیسل دیشه دیباشد. تعلآ خاطر شد می گفتمان انتظار بر   آیهتحق نیه. استین دهیپوش یبه فرهنگ و 
کارکر تدب یانمیسل ماز خاطرات مربوط به حاج قاس یبخش یبا بررس یلیتحل، یفیبا استفاده از روش توص  ریبه 

گفتمههان  یتیریهای مختلههف مههد بههه عنههوان دو مؤلفههه مهههم در عرصههه و شههجاعت _ مسههئوالن و فرمانههدهان در 
و جبههه مقاومهت پرداختهه  رانیها یاقتصهاد، یتهیامن، یاسهیههای س هها و عبهور از چالش در حل بحران انتظار _

 یمانیهای ممتاز ا یژگیآنها بر و آیاز تطب یاردمو بهمربوطه  اتیو روا اتیاز آ یبرخ یبا بررس نیاست. همچن
کارکردهها جینتها از اشاره شده است. ارانشیو  دیسردار شه نیدر ا و شهجاعت در  ریمؤلفهه تهدب یریکهارگه به یو 

مبهارزه بها داعهش در عهراق و ن، یههای لبنهان، فلسهط در هشت سال دفاع مقهدس، جنگ ی. نظام4: سه عرصه
تهوان اشهاره  مهوارد می نیهمقاومت بهه ا یسردار جهان نیتوسا ا ی. اقتصاد8 ؛یپلماسیو د یاسی. س5 ؛هیسور
کسو منافو اقتصاد رانیای ا هو منطق یاقتدار درون کرد: لفهه قهدرت و ؤثبهات و م تیهتقو، یو جبهه مقاومت، 
کشورها رانیاز ا ییزدادیتهد ، یطلب و فرهنگ جهاد و شهادت ینید هیروح تیجبهه مقاومت، تقو یحام یو 

                                                        
قهم،  یهدپژوهشهگر موسسهه تمه، ؟ع؟طالهو یبهن ابه یعله یتخصصهمرکهز  یهتقهرآن و ترب یشگهرا چههارسهطح  یدانشجو .1

 (.partoahmadi@mailfa.com)ایران)نویسنده مسئول(

 قم، ایران. ؟ع؟طالو یبن اب یعل یمرکز تخصص یتقرآن و ترب یشگرا چهارسطح  یدانشجو .2

 ، قم، ایران.قم یهحوزه علم یرتفس یمرکز تخصص سهسطح  یلالتحص فار  .3
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ای بهه نفهو محهور مقاومهت و صهدور  معادالت منطقهه رییمقاومت و تغ یحام یروهاین یحدت و انسجام درونو
کرات بهه یپلماسههیدر د یزنهه قههدرت چانههه تیههتقو، یاسههالم نقههالبا هههای  از چالش یاریو حههل بسهه یالمللهه نیو مههذا

 .نیو عراق و فلسط هیای از جمله بحران سور منطقه
کلیدی  واژگان 

 .گفتمان انتظار، مقاومت، یمانیکتو حاج قاسم سلم، ریتدب، شجاعت

 مقدمه
کنه درس ۀمدرسه یهک، راه یهک، مکتهو یکرا با چشم  یزعز یدسردار شه مقهام » .یمآمهوز نگهاه 

 https://farsi.khamenei.ir/speech-contentid=44695)« )معظم رهبری دام ظله
بهها ، مههدنی جهههانی اسههالمیبههه عنههوان دیههدبان و راهبههر حرکههت ت، رهبههر معظههم اانقههالب اسههالمی

گهذاری  افقهی تهازه بهرای بنیهان، سردار جههانی مقاومهتهای  شناختی جامو از شخصیت و فعالیت
کنکاشی از شخصیت و فعالیت گشودند. در  شههید حهاج ههای  مکتو تمدنی اسالم در عصر حاضر 

زیسهتی توان بهه مصهداق و نمونهه نسهبتا جهامعی از یهک مکتهو انقالبهی بهرای  ، میقاسم سلیمانی
کهههه فریههههاد همهههه دانشههههمندان علههههوم ؤم منانهههه در عصههههر تکنولهههوژی و پسههههامدرن رسهههید. عصههههری 

خدایی بشر بلند شده و حرور خدا و دین در بسهتر جامعهه را بهه صهراحت  زندگی بی به اش انسانی
کسههی  کننههد. مههی تمههام نفههی گفتمههان انتظههار بههر  تعلههآ خههاطر شههدید شهههید سههلیمانی بههه فرهنههگ و 

گفهت ایههن سهردار پرافتخههار جبههه مقاومهت عمههر بها برکههت پوشهیده نیسهت. شهها ید بهه جههرات بتهوان 
گذراند و در این راه حتی از جان عزیز خویش نیز دریغ نکرد.  خویش را در احیای فرهنگ انتظار 

کههه بهها  گههرد یلههیتحل، یفیروش توصههدر ایههن پههژوهش  کتابخانههه یورآو   ینترنتههیو اای  از منههابو 
گرفته است  بهه عنهوان دو ویژگهی مههم از یر شجاعت و تهدبلفه ؤدو م کارکردسی هدف برر باانجام 

گفتمان انتظار  ویژگی از  ییگشها گهره بهه نقهش آن دو ویژگهی در یمانیسهل یدشهه یفرمانهده درهای 
از  یبخشهه یبررسههبههه ، سیاسههی و اقتصههادی، یههدان نظههامیعرصههه م سههه درمختلههف هههای  بحران

 خواهد شد. پرداخته یمانیخاطرات مربوط به حاج قاسم سل
مههههداران و  در سهههابقه و پیشهههینه تحقیهههآ بهههها وجهههود شههههرت جههههانی ایشههههان در بهههین سیاسهههت

کتاب مهی ی انتظارالملل های بین فرماندهان و رسانه های  و مقهاالت و نوشهتههها  رفهت بها انبهوهی از 
کمتهر اجهازه  کهه  مکتوب مواجه شویم. ولی با توجه به شخصهیت خهاص سهردار مخلهص مقاومهت 

های  و تهدابیر ویههژه و رشههادتههها  کهه سرشههار از موفقیت_  رات مربههوط بهه زنههدگی خههود راانتشهار خههاط
کمتر به این بحث به صورت علمی در مقهاالت و محیا _ ایشان است ههای  داده است؛ متاسفانه 
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کادامیههک پراختههه شههده و فقهها بههه بیههان خههاطراتی آن هههم بهه کنههده و عمومههاً ه آ بعههد از  صههورت پرا
کتفا ش  ده است.شهادت ایشان ا

در زنهههدگی بههها برکهههت ایشهههان در عرصهههه  مؤلفهههه از ایهههن رو بههها توجهههه بهههه ضهههرورت بررسهههی ایهههن دو
اقتصادی و در راستای تبیین مکتو ایهن شههید ، نظامی، مختلف سیاسیهای  فرماندهی میدان

کههه موفقیههت عینههی خههود را در عرصههه گفتمههانی موفههآ و قابههل اجههرا های  عزیههز  مختلههف بههه عنههوان 
 به این تحقیآ پرداخته شده است. نشان داده است

 یشناس مفهوم
  تدبیر
کهار. ) یشهاندبه معنای « دبر»یر از ریشه تدب  یهانااب ( و872: ق4445، راغهوکردن در عاقبهت 
آمههده اسههت. در آیههات قههرآن ایههن واژه بههه  (872: 4823، یسههتن و در آن اندیشههیدن )عمیههدکههار نگر

 معنههای اداره امههور جهههان 
َ
رات  أ ههَدب   مه

ههراَفال  کههه  (2)نازعههات:  م  از شههئون الهههی شههمرده شههده اسههت 
کهههن 435 ،57 ج: ق4847طباطبههایی، گیههرد. ) مههی بواسههطه مالئکههه انجههام ( ایههن واژه در ادبیههات 

پارسههی فههراوان اسههتفاده شههده اسههت از جملههه از قههول فردوسههی حکههیم و از زبههان یزدگههرد در جههواب 
که از او پرسیدند:  موبدان 

 
 یآور شیدر چههههههههههههههههه پهههههههههههههههه یشاهنشههههههههههههههههه بههههههههههههههههه

 
 

کنههههههههههههههههههههداور یبلنههههههههههههههههههههد یههههههههههههههههههههریگ چههههههههههههههههههههو   یو 
 یاز داد و از راسهههههههههههههههههههههههت یآر یشپههههههههههههههههههههههه چهههههههههههههههههههههههه 

 
 

کههههههههههههههههژ کههههههههههههههههزان  کاسههههههههههههههههت یگههههههههههههههههم شههههههههههههههههود   یو 
گفهت:   گهرد بعهد از یکهر مهواردی از حکمرانهی شایسهته  کاردانهان زنه یهمهه رایزد   یرتهدب یم بههبها 

 .(472، 6ج: 4834، )فردوسی یمپشت هوا بشکن
ریهزی عبههارت  ریهزی صهحیح و اصههولی اسهت. برنامهه برنامهه، یکهی از شهئون و پیامهدهای تههدبیر

کارههها و فعالیت کههه بههه آن هههدف هههایی  اسههت از تعیههین هههدفی خههاص و سههاس مشههخص نمههودن 
 .( ،4844 :64شود)امیری می منتهی

کهه می با عنصر شجاعت نیز برقرارای  البته تدبیر رابطه شهجاعت  مؤلفهه کند. به همان میهزان 
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کههه از  مههی بههاکی افههراط در آن موجههو آفههت تهههور و بههی، دارددر فرمانههدهان و رهبههران اهمیههت  شههود 
پیامهههدهای آن سهههطحی نگهههری و عهههدم توجهههه بهههه جزئیهههات و آینهههده نگهههری و تهههدبیر درسهههت امهههور 

گهربهههار امهههام حسهههن عسهههکری .(466: 4847، اسهههت)نبوی کهههالم  بهههه ؟ع؟ ایهههن بیهههان و رابطهههه در 
 گونه آمده است: این

...ْ َْفِإن  َخ ر   َاَُعِةِْمق  هش َ ریَل َدَْعهَِِْْ و ا َ ْهَتَ ْ.(33ْ،247جْ:ق9246،ْ)جمهیسِهَْفاا
گونهه توصهیف شهده  ایهن ؟ع؟منهانؤاهمیت این ویژگی در حکومت و فرمانهدهی در بیهان امیرم

 است:
ولْْإمُر ت ْ(؛9294ْ:291،ْ)آمخیٌیإنشُءْ حلْْ وخ 
رسههت دهههای  ریزی مناسههو و برنامههههای  اندیشههی در چههاره، ههها اسههتواری دولههتهای  نشههانه

 نهفته است.

 شجاعت
 ( دلیههر شههدن در424: 4847، شههجاعت از مههاده شههجو بههه معنههای جههرات و اقههدام)ابن فههارس

بهه عنهوان ( آمهده اسهت. ایهن ویژگهی 4232، 5ج: 4847، پردلی)دهخهدا، دلهداری، دالوری، کارزار
ت قلههو در مصههاف بهها ، یدهو صههفات و اخههالق پسههند یاز فرههائل نفسههان یکههی عبههارت اسههت از قههو 
 (.524، 5ج:، 4864، )سیدمرتریآن های ین و تحمل دشواردشم

تههوان  مههی در بیههان اهمیههت و ضههرورت ایههن ویژگههی در فرمانههدهی و مههدیریت بههه روایههات فراوانههی
در معرفی مالک اشتر برای فرمانهداری  ؟ع؟منین علیؤحررت امیرالم که آناستناد نمود از جمله 

 :کند می عنصر شجاعت و و دالوری او اشارهبه ، حکومت مصر هنگام یکر اولین ویژگی ایشان
ْ ْیَل

َ
ْأ ْیَنُما َْل ِ َْو   َ عیَُمْ ْل  و  َخ ِءَْسَُعُِتْ وجُر َ َع  َْعِ ْ ْل  ٌا كا یفْریضن  ْ.(299:ْق9292،ْ)شر

کههه  مههی مالههک اشههتر را فرمانههدهی توصههیف، حرههرت خوابههد و در  نمههی، در روزههها  وحشههتکنههد 
کههه در ، ویژگههی . ایههنگردانههد ههها  تههرس از دشههمن رو  نمههی لحظههه همههان عنصههر مهمههی اسههت 

شهود  نمهی میهدانیههای  برنامگی و فرار از واقعیت دچار سردرگمی و بی، مدیریت در صحنه بحران
کم و با تلفیآ شجاعت و تدبیر به چاره  پردازد. می ترین هزینه جویی به بهترین صورت با 

کریم به ویژگی که در قرآن  برگزیهده و مطلهوب خداونهد از منین برجسهته و ؤمهای  یکی از آیاتی 
 سوره مائده آمده است: کند در می جمله ویژگی شجاعت و نترسی اشاره

ْی
َ
ذَیُْْأ

ْیُْ و َ ْدیَ ْآَمنا  َْم   َْع   م  كا ِْمن  َتخ َ َ ْیر  ِتْیاِناِهَْفَسا  
 
ْْأ م  ِْبَقا   ُا ِْیا  َْو م  ا ِْیْهب ا اة 

ِذو َ
َ
ْأ ب ا َناها
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ِمن ااؤ  ا َْعااَلَْیَْعااَلْ ْل  ةل ِعااز َ
َ
كااُِفرْأ وَنْ جیَ ْی و  ْیَساابُِْْهااخا ْل َْو ُِ  ْ ااَ ْیااٌِ ِِ ْذ مِئ  َمااَةْل وَنَْو   ُفا

ْ ُِ  ْ ٌا تیَفض  ْیؤ  ْو ِسٌعَْعهیِهَْم   ُا  ْ َْو ْ.(12ْ)مُئخه:ْیشُءا
کهه بها دشهمنان  در این آیه شهریفه خداونهد بها تهوبیخ و تهدیهد مهومنین ضهعیف و سسهت انگیهزه 

کهردهخدا یعنی یههود و نصهاری دوسهت ( و بها 837 ،2ج: ق4847، انهد)طباطبایی ی و ارتبهاط برقهرار 
کار از دین خدا برگشته که می بیان، اند این   :فرماید 

گروهی د، ن خود برگرددیهر کس از شما از د که آنهان را دوسهت  گر را مییبه زود  خدا  آورد 
در مقابههل   کههه آنهههاز او را دوسههت دارنههد. ویژگههی بههارز ایههن افههراد ایههن اسههت یههدارد و آنههان ن مههی

سرسههخت و سههرکش و مقتدرنههد. در راه خههدا جهههاد  مقابههل ولههی در، فههروتن و خاضههو، مؤمنههان
کههه یههترسههند. ا گههر  نمههی و مالمههتیکننههد و از سههرزنش ههه مههی ن فرههل خداسههت. آن را بههه هههر 

گشا، دهد بخواهد می  .شگر داناستیو خدا 

صهورت قهوم و ه که ب برای مومنینیبا بررسی آیه شریفه چند ویژگی مهم و قابل توجه رفتاری 
گرفته است کهاند  مدهآدر  یگروه  آید:  می دسته ب ،مورد پسند و محبت خداوند قرار 
 ؛در برابر مؤمنان خاضو و مهربان هستند .4
 ؛اند سرسخت و پر قدرت، . در برابر دشمنان ستمکار5
 ؛کنند . به صورت مستمر در راه خدا جهاد می8
ثیر جریانههات مالمتگههر قههرار نگرفتههه و از أتحههت تهه، ان خههدا و دفههاع از حههآدر راه انجههام فرمهه .4

 هراسند.  ا  نمی کننده و مالمتیسرزنش ه
گهروه و  قرآن برشمردههای  مفسران این آیه را از پیشگویی  اند و در تعیین مصهداق ایهن قهوم و 

کهرده، جریان  ،ان شیعه)طبرسهیانهد. از جملهه در روایهات و تفاسهیر مفسهر نظرات مختلفهی را بیهان 
، ؛ زمخشهری448، 5 ج: 5773، الطبرانی( و سنی)645، 4 ج: ق4442 ،؛ حویزی854، 8 ج، 4825
توسهها ههها  اشههاره بههه قههوم سهلمان یعنههی ایرانی (485، 5 ج: ق4443، ؛ بیرهاوی646، 4 ج :ق4472

کهههرم شهههده اسهههت. البتهههه در روایهههات شهههیعه بهههه مصهههادیآ دیگهههری از جملهههه حرهههرت  ؟ص؟پیهههامبر ا
کههه بههه نظههر و... ؟جع؟و یههاران امههام زمههان ؟ع؟منین علههیؤمهامیرال رسههد  مههی نیههز اشههاره شههده اسههت 

)رضهایی آ و مهوارد آن اشهاره شهده استین مصهادیتهر ث بهه مههمیهدر احاد ترادی با هم ندارنهد و
 .(424، 2 ج: 4832، اصفهانی

که سردار شهید حاج قاسم سهلیمانی در ملت نطقهه مههای  با بررسی جریان مقاومت و جهادی 
بهر ایهن شههید هها  توان به خوبی به تطبیآ این ویژگی می در مقابل دشمنان اسالم به راه انداخت
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کهه ایجهاد نمهود رسهید. بهه تعبیهر ولهی امهر مسهلمین جههان حرهرت آیهت گروه و جریهانی  اهلل  عزیز و 
 :(مدظله العالیای) العظمی امام خامنه

 یطرفه از بهاارزش اسهت. یلهیخ یهنبهود؛ ا یرانو ا یرانیا یفرهنگ یها حاج قاسم تبلور ارزش
اسهت.  یرانهیا یهها مقاومت بود؛ شجاعت و مقاومت جهزو خصهلت ۀیشجاعت و روح یدارا
هه ۀیههضههد  روح ینهههاو انفعههال و ماننههد ا ینینشهه و عقو یزبههون عهها ییمهها اسههت. آنههها یمل   یکههه اد 
تمل   و مظههر شهجاعت دچهار تناقرهند. ا، دهند یاز خودشان نشان م یو عماًل زبون کنند یم ی 

در  یسههخنان رهبههردیدند) یو مهه کردنههد یرا همههه مشههاهده مهه یههنبههود؛ ا قاومههتمظهههر م، بههود
 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46944 2/47/4844 یدسالگرد شه

 :نمایند می گونه توصیف یز را اینعز یدشه ینامقام معظم رهبری 
بهود؛ منطهآ داشهت  یرو ابا نداشت؛ ههم بها تهدب رفت یهم دل و جگر داشت به دهان خطر م

 یهداندر م، ههم نبهود ینظهام یهدانفقها در م، توأمان یر  شجاعت و تدب ین. ایشکارها یبرا
 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47021)جور بود ینهم هم یاستس

که دست  اساسی و بسهیار مههم در  یابی به این ویژگی البته نباید از این نکته مهم غفلت نمود 
کسههو مهارت، فرمانههدهی کههه در دانشههگاههههای  عههالوه بههر  هههای  نظههامی و دورههای  خههاص خههود 

اعتقههادی و ای  آیهد دارای زمینهه بهه دسهت مههی طهوالنی میههدانهای  فرسهها و تجربهه سهخت و طاقهت
کههه وجههود آن در مههردان الهههی مههی دینههی  متمههایزآنههها را از دیگههر فرمانههدهان میههدانی جهههانی ، باشههد 
مههدیریت و فنههون حههل بحههران های  نمایههد. ایههن نکتههه در مکاتههو رایههج مههدیریتی و اندیشههکده مههی

کههه حههاج قاسههم سههلیمانی بهها تمسههک  وجههود نههدارد و از اختصاصههات مکتههو مههدیریتی اسههالم اسههت 
که موجو حیرت جهانیان و سیاسهیون  حقیقی به آن جامه عمل پوشاند و دست به ابتکاراتی زد 

 ظامی شده است.و فرماندهان ن
کههریم در جریههان غههزوه احههد و جریانههات و پیامههدهای پههس از آن بههه حقیقههت و راز مهمههی  قههرآن 

کرم می اشاره آوری و اعالن حرکهت بهه لشهگر شکسهت خهورده و مجهروت و  با جمو ؟ص؟کند. پیامبر ا
کههه بههرای  مصههیبت زده مسههلمانان بههرای رویههارویی مجههدد بهها دشههمن قدرتمنههد و پیههروز و بهها انگیههزه 

کردن اسالم و سااه مسلمانان آمده اسهت بهه مسهلمانان و تهاریخ درس مهمهی کن  دههد.  مهی ریشه 
که با تنی مجروت و خسته و دل هایی داغدار و مصیبت زده بعد از شکستی تلخ به جنهگ  مردانی 

 .(443، 4 ج: ق4445، ؛ طبری454، 4 ج :4864، یقمشوند) می با دشمنان فاتح فراخوانده
ذ م  ا َن قاَل یال َ م  َفزاَدهه هه َشو  م  َفاخ  وا َلکه اَس َقد  َجَمعه ن َ الن َ اسه ا  مه الن َ َنا اهلله َو یَلهه هبه وا َحس  مانًا َو قهاله
َوک َم ال  ع  کهه مهردم بهه  کند: می گونه ترسیم منان را اینؤقرآن این م (428 عمران: آل) له ین  کسهانی 
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که  گفتند  کردهمکه برا  نبرد با شما اجتمار کلشآنها  مهان ین خبهر بهر ایاما ا، دیاز آنان بترس، اند ع 
کافی است و او خوب وک گفتند: خدا ما را   .لی استیآنان افزود و 

سرنوشهتی غیهر از ناامیهدی و ، طبیعت اولیه ایهن صهحنه و اقترهائات و شهرایا دوطهرف جنهگ
کشهد  مهین زده و مجهروت مسهلمانان بهه تصهویر خورده و مصیبت وحشت و فرار برای قوای شکست

اما آنان برخالف قواعد مرسوم بشری با تکیه بر ایمان درونی و تکیه و اعتماد مطلآ بهر خداونهد و 
و ایجههاد تههرس وحشههت توسهها ای  در مقابههل جنههگ رسههانه، برانگیههز توکههل بههر خههدا روحیههه تحسههین

 روند. می مراعف به استقبال دشمنای  نشینی نکرده بلکه با انگیزه نه تنها عقو، دشمنان
کههرده و یههجههه عمههل آنههها را بینت، قههرآن، مرد  آشههکاریمههان و پههاین اسههتقامت و ایههدنبههال ا بههه ان 

 د:یگو یم
چهه  .با نعمت و فرل پروردگار برگشتند، دانین میآنها از ا فانقلبوا بنعمة من اهلل و فرل

که بدون وارد شدن در ینعمت و فرلی از ا دشمن از ،   برخورد خطرناِ با دشمنین باالتر 
گرآن ن یها .نه مراجعت نمودندیبه مد توطئه دشمنان را خنثی وخت و سالم و بدون درد یها 

کههه هههر قههدر انسههان ه مههان بههیت ایخاصهه شههتر و یمشههکالت و مصههائو را ب، مههومنهههدف اسههت 
 .(423 ،8 ج: 4824، )مکارم شیرازیشود شتر مییمرد  و استقامت او بیپا، ندیتر بب  ینزد

کهههئایههن مسهه آور  زدنههی و حیههرت دشههمنان از درک حقیقههت شههجاعت مثههال له همههان رازی اسههت 
 منان راستینی هم چون سردار سلیمانی و یارانش عاجز و ناتوانند.ؤالعاده م همراه با تدبیر فوق

کم  کشد: می گونه به تصویر نظیر را این رهبری معظم انقالب شجاعت این سردار 
با بالگرد وارد  یمانیسل یدشه ،دشمن است یا درجه 867 ۀکه در محاصر یا منطقه یکبه 
کهه  یخهوب یهها کامل دشمن جهوان ۀدر محاصر، شود یمنطقه م ینا در آن منطقهه هسهتند 

که به حاج قاسم سل چشم، ندارند یا  فرمانده، تنها هستند دست جهان ، افتد یم یمانیشان 
و  برنههد یمهه ینمحاصههره را از بهه، کننههد یمهه یههداپ یههزهانگ، کننههد مههی یههداپ یهههروح، کننههد یمهه یههداپ

کسههه کننهههد؛ یمههه یو فهههرار کننهههد یمههه یدشهههمن را متهههوار کارهههها را انجهههام  یهههنا توانهههد یمههه یچهههه 
 در شههههههههههههههادت حهههههههههههههاج قاسهههههههههههههم یخطبهههههههههههههه نمهههههههههههههاز جمعهههههههههههههه رهبهههههههههههههر)بدههههههههههههههد؟

https://www.leader.ir/fa/speech/24072) 

 ی بحران در عرصه میدانیگشا کارکرد شجاعت و تدبیر فرماندهی شهید سلیمانی در گره 
 فرمودند: یمانیسل یددرباره شه یقالب اسالممعظم ان رهبر

حال بها  یناما در ع، رفت یعمر با شجاعت به دل خطر م یانحاج قاسم از دفاع مقدس تا پا
ههم  یاسهتس یهدانبلکهه در م ینظهام یهدانتنها در م و نهه کهرد یو فکر و منطهآ عمهل م یرتدب
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 .(isna.ir/news/98101814305)را توأمان داشت یرشجاعت و تدب

کهه یکهی از مههم مهی ذال گفهت  مقهام   شخصهیت شههید واالهای  تهرین شاخصهه تهوان بها اطمینهان 
کههم  ر  شههید حههاج قاسههم سههلیمانی تههدبیر و شههجاعت توأمههان ایشههان بههود. افههراد شههجاع یهها افههراد مههدب 
که هم شهجاعت و ههم تهدبیر را در آن  واحهد و توأمهان داشهته باشهند و بتوانهد از  نیستند اما افرادی 

گههرهآن در مو کننههد و ههها  ی در بحرانیگشهها اقههو حساسههی ماننههد جنههگ و میههدان نبههرد بههرای  اسههتفاده 
که به تدبیر خود یقین پیدا کم هستند. سردار سلیمانی هر وقت   خطایی هم صورت نگیرد خیلی 

 شد. می کرد شجاعانه وارد میدان می
گهره، جنگ و بحرانهای  از بزنگاه یاریبس در که  چهه در ، کهرد  مهی ییگشها شجاعت سردار بود 

گ یلیدوره جنگ تحم  ی. حتهیهلبنهان و سهور، منطقه مانند عراق یابتین ینبردها یرودارو چه در 
نشسههت و   مهی گهاه  در سهتاد و قرار یهدالقاعهده با یبهود و عله یکهه فرمانهده عهال مهوارد بها آن یاریدر بسه
بههه ، آتههش دشههمن یههرر زرزمنههدگان و د یزد و پها بههه پهها مههی یههدانامهها بههه دل م، کههرد  مههی صههادر دسهتور
بلکهه در ، نبرد نبود یدانسردار مختص به دوره بحران و م شجاعت پرداخت. می یدانم یتهدا
کههار سههازمانها  عرصههه یرسهها در  یعنههیداشههت. ای  مواضههو شههجاعانه یاسههتحههوزه س یههزو ن یاز جملههه 
 ودنبه یکارو محافظه  یاطزد و اهل احت می حرفش را یحبه طور صر، که الزم بود وارد شود ییجا

https://basirat.ir/fa/news/327177)). 
 عرصه میدان نظامی

ههه کههه حکایههتهههای  ر اسههت از برگدفتههر زنههدگی سههردار سهههلیمانی در عرصههه نظههامی په گهههر  زرینهههی 
گفتار در  تدبیرهای شجاعت ساله  هشتبخش دفاع  سهگونه این فرمانده نابغه است. ما در این 

 شویم. می بنان و غزه مسائلی را متذکرروزه ل 88جنگ با داعش و جنگ ، مقدس
 دفاع مقدس

های  ثهاراهلل متشهکل از اسههتان 44حهاج قاسهم سهلیمانی، در دوران دفهاع مقههدس فرمانهده لشهکر 
کرمههان و سیسههتان و بلوچسههتان بههود و نقههش ارزنههده کههرد. اولههین  هرمزگههان،  ای در آن دوران ایفهها 

که وقتی رژیم بعثی  عملیات فتحعملیات تیپ ثاراهلل به فرماندهی شهید سلیمانی در  المبین بود 
آورد و ایران قصهد تصهرف آن منطقهه را داشهت ولهی  در تنگه ابوغریو به نیروهای ایرانی فشار می

حهاج ، جا بسهیار مشهکل بهود تصرف آن، فراوان دشمن علت وجود نیرو و ادوات و استحکاماته ب
که دستور داد هرچهه  منطقهه وجهود دارد را جمهو  ماشهین درقاسم تدبیری به این صورت اندیشید 
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بهه راه انهداخت. وقتهی سهتون دشهمن منطقه به سمت کنند و همه را در یک ردیف با چراغ روشن 
کههرد نیههروی تههازه نفههس بههه میههدان آمههده اسههت از ایههن رو ها  انبههوه ماشههین راه افتههاد دشههمن خیههال 

کردند)میرزا منطقه را تخلیه و عقو  .(886 -844 :4842 ،یینشینی 
کرده است:ای  ینیان به نمونهحس االسالم تحج  از جسارت و شجاعت حاج قاسم اشاره 

که همزمان با عمل یندر آخر کهرد  یبهتغ یحاج یچند روز، مرصاد بود یاتسفرم به جنوب 
گفهت:  «یهد؟کجها بود: »یدمداد. از او پرسه بهه لشهکر نشهاط  یگهرحرورش بهار د یو پس از مدت

که در دست منافقاسالم آبا»گفتم: « اسالم آباد» بلهه. اطالعهات الزم بهود؛ »گفهت:  «بود؟ یند 
از  یکهه بهه جهرم طرفهدار ییها ساس درباره جنازه.« یمآباد رساند لذا ما خودمان را به اسالم

کودکان در آن یاسالم ینظام جمهور به  ینحمله منافق یماجرا یزبود و ن یدهجا د از زنان و 
کشتار مجروحان جمالت یمارستانب کردن یو   .(https://www.irdc.ir/fa/news/6497 (قل 

در تههدبیر  قرارگههاه ثههاراهلل سههااه ینجانشهه آقههای سههردار نجههات، یکههی از همرزمههان سههردار سههلیمانی
 گوید: می همراه با شجاعت ایشان

کار شجاعت داشت یمانیسل یدشه کار سنج یتمام یوقت، در   یداندر م، شد یم یدهجوانو 
جوانو  یانجام شده و تمام یرتداب یتمام یوقت، ترس نداشت یشامدیپ یواز ه یگرعمل د
تهرس نداشهت و شههادت مهانو  یشهامدیپ یواز هه یگهرعمهل د یهداندر م شهد یم یدهکار سنج

کهه  یفرمانهده ایشهاندوران دفهاع مقهدس در  .شهد ینم عمل لشهکر ثهاراهلل را برعههده داشهت 
را بهه دشههمن وارد  ینیضهربه سههمگ شهد یشهکن بودنهد و ههر موقهو وارد عمهل م خها یلشهکر

کرمان و بعد از مدت یتبعد از اتمام جنگ مسئول .کردند یم قرارگاه جنوب  یتمسئول یسااه 
 یهتبها درا یمانیسهردار سهل، سهارده شهد یمانیبهه سهردار سهل یهتامن یبرقهرار یشرق سااه برا
کاروان کهرد و بعهد بها  یها ابتدا به  اتمهام بهزرگ قاچهاق مهواد مخهدر و اشهرار مسهلح ضهربه وارد 

خلهههو سهههالت  یهههفداشهههت اشهههرار مسهههلح را توسههها خهههود طوا یهههفکهههه بههها سهههران طوا یحجتههه
 .(https://www.iribnews.ir/fa/news/2981994)کرد

کارکردهههای تههدبیر ایشههان در عملیههات والفجههر  کههه دسههت نیروهههای  3یکههی از  کنههار ارونههد بههود 
گرفته شد تا به لشکرهای عملیانی که منطقه از آنها  سهارده شهود. شههید سهلیمانی  ژاندارمری بود 

کننهد و بهرای ضهربه زدن بهه دشهمن  نه به سمت اروند رفتند تها موقعیهتبا چند نفری شبا شناسهی 
کالشهای  آماده شوند. در این هنگام بچهه شهان را انداختنهد بهه شهانه تها راه بیافتنهد.  ههای لشهکر 

گفتند: کردند ساس   شهید سلیمانی یک لحظه مکث 
بها تعجهو از حهاجی پرسهید چهرا؟ حهاج ها  را بردارید. یکی از بچهها  ژسه را بگذارید وها  کالش

گفهت: بچههای  قاسم با سر اشاره کهرد و  گهر مها بها های  به سمت اروند  ژانهدارمری ژسهه دارنهد ا
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کنهیم کهه نیروههای خها عهوض  مهی کالش بریم و یک وقت چیزی بشه و تیرانهدازی  فهمنهد 
که ما آن  (.464-427: 4844، داریم)علی عسگری جا عملیات شدند. نباید بفهمند 

 جنگ لبنان و غزه
اهلل لبنان به انواع تجهیهزات و  ساز و تدبیر ویژه سردار سلیمانی در تجهیز حزب نقش سرنوشت

 5776روزه سهال  88گشهای بحهران نظهامی در جنهگ  گهره، سازی برای نبرد آینده با اسرائیل آماده
گر پیش از وقهوع  که ا شهد چهه  تهدبیری حکیمانهه بهرای آن اندیشهیده نمهی، آنلبنان بود. بحرانی 

کههل منطقههه بههه نفههو آمریکهها و  کشههورهای حههاوی مقاومههت در  بسهها سرنوشههت لبنههان و بههه تبههو آن 
 شد. می اسرائیل دچار تغییرات اساسی

 گوید: می اهلل لبنان در این زمینه دبیرکل حزب حسن نصراهللسید
پهس از سهال ون چه، ها رخ داد سهال یندر همهمقاومت لبنان  یحاج قاسم رو یرتأث یشترینب

که ما در  ینما و حاج قاسم ا ۀیدا 5777 گر م یمدوران تازه هست یکبود   یلمها و اسهرائ یانو ا
اآلن آنهها داخهل  اوالً  متفهاوت خواههد بهود. 5777قبهل از سهال  یابها شهرا یهردصورت بگ یجنگ
فقها  یگهرد یلبها اسهرائ نهدهیهسهتند. پهس نبهرد آ یاشغال ینداخل فلسط یستند؛ما ن ینسرزم

حهاج  ی: بهرایهاً ثان از مقابلهه اسهت. یا تهازه ۀیوشه یازمنهدنخواههد بهود بلکهه ن یشیجنگ فرسا
که اسرائ که شده 5777سال  به خاطر شکست ها یلیقاسم و برادران ما روشن بود   یبرا، هم 

گشهت.  یاز آزادسهازحهاج قاسهم و حهاج عمهاد و بهرادران از روز بعهد  انتقام به لبنان برخواهند 
حهاج قاسهم  یاصهل یر. تهأثیمآمهاده شهو ینهدهآ یجنهگ احتمهال یاصهرار داشهتند بهرا 5777سال 

کرد. یرا به رو یا تازه یها بود و افآ جا ینا  یواقعه یتهوان موشهک یکما  مثال حزب اهلل باز 
کههار بسهه یموشههک یههروین تأسههیس .یمکههرد یههداپ  یازمنههدبههود. ن ای یچیههدهپ یارمقاومههت لبنههان 

کهه بهه واسهط ههایی یزهمهه چ ینهادقت و آرامش بود؛ و ا، یشهاند، یتخالق  یتشخصه ۀبهود 
 یروین یستأس چنین هم شان ممکن شد. و برادران یهو حاج عماد مغن یمانیحاج قاسم سل

 یهااسهت.  یرگهذارتأث یروین یکهم در نبرد با دشمن  ینا. یمنداشت را هم قبالً  ین. ایپهااد
کهار  ییها همان موشک یا؛به در ینزم یها ل موشکمث یا تازه یها افزودن سالت که ما به 

و آن  یههروتمقابههل سههواحل ب 2معههروف بههه سههاعر  یلیاسههرائ ۀناوچهه یو موجههو نههابود یمگههرفت
 یهنورود بهه ا یاهلل بهرا حهزب یآمهادگ، رخ داد 5776حهواد  سهال  وقتی معروف شد. ۀحادث

و  یقهاتجنهگ پهس از توف ینا های ییروزها و پ و دستاورد یآمادگ ینباال بود. ا یارجنگ بس
سطح  ینا شان ینتر که مهم گردد یبرم یبه استفاده از اسباب و علل، خداوند سبحان یاری

 ینبههاالتر، یممسههئوالن مسههتق یههانحههاج قاسههم در م ادربههر یمئبگههو تههوانیم یبههود. م یاز آمههادگ
 یآمههههههههههههههههههههههههادگ یسههههههههههههههههههههههههطح بههههههههههههههههههههههههاال یههههههههههههههههههههههههنا یننقههههههههههههههههههههههههش را در تههههههههههههههههههههههههأم

 .(/https://www.mizan.news/fa/news/596221)داشت
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این تدبیر راهگشا در جنگ غزه و فلسطین نیز با تجهیز به موقو مقاومهت فلسهطین سرنوشهت 
 مهردم قهم یهداردر د 43 ید 43 یخدر تهار، یمعظم رهبر جنگ را به نفو فلسطین تغییر داد. مقام

در برابهههر دشهههمن  ینمقاومهههت مهههردم فلسهههط یهههتدر تقو یمانیبههها اشهههاره بهههه نقهههش حهههاج قاسهههم سهههل
 اظهار داشتند:، یونیستیهص

کههه قرهه یههنشههان ا شههان و نقشه طههرح یندر مههورد فلسههط ههها یکاییآمر را بههه  ینفلسههط یهبههود 
کهه جهر دررا  ها ینیبسارند؛ فلسهط یفراموش ت نکننهد دم از مبهارزه أحالهت ضهعف نگهه دارنهد 
کههرد؛ ها ینیدسههت فلسههط، مههرد یههنبزننههد. ا ههر  ا یکههار را په کههه بتواننههد ب  نههد بتوان، یسههتندکههرد 

کنند  .(https://farsi.khamenei.ir/speech-contentid=44628)مقاومت 

گفتنیز در این زمینه نصراهلل  یدحسنس کهرده  یادینوگو با شبکه الم در  بهه ایهن مهورد تصهریح 
 است:

 یو انتقهال تکنولهوژ یحاتبهه تسهل ی مقاومت فلسهطینیها گروه یزدر تجه حاج قاسمنقش 
کت به غزه مهم کسان از  یمانیسل یدشهو  است ساخت موشک و را کهه خواسهتار  یجمله  بود 

گروه موشک ینا یلتحو گروه یهتمقاومت در غزه بود و در حما یها ها به  مقاومهت  یهها از 
کوتاه  .(/https://etemadonline.com/content/455117)نداشت یهرگز 

در  یم مهمهسهه کهه کورنهت یها انتقال موشهک یمانی درسردار سل تدبیر ویژه و نقش محوری
بها مقاومهت در غهزه  ینهیزم یهریورود بهه درگ یبهرا یونیسهتیفرمانهدهان صه یهانم در یجهد یدترد

گهزارشآیهد.  مههی از دیگههر اقهدامات مهههم ایشهان بههه شهمار داشهت الخبههر »وبگههاه ، مههر یخبرگههزار بههه 
 نوشت: یبا انتشار مطلب «یمنیال

بارهها ، منطقهه یهنبه ا نیستییم صهیوجانبه رژ همه یورشروزه و  45مقاومت غزه در جنگ 
کههههرد و توانسهههت چنهههد« کورنههههت»از موشهههک ضهههد زره  ارتههههش  یزرهههه یخههههودرو یناسهههتفاده 

کنهههههههههههههههههههههههههههههد یونیسهههههههههههههههههههههههههههههتیصه  را در اطهههههههههههههههههههههههههههههراف غهههههههههههههههههههههههههههههزه منههههههههههههههههههههههههههههههدم 
(https://www.mehrnews.com/news/5218915/.) 

ین نیز با اشاره به نقش برجسته فرمانده سهااه قهدس فلسط یجهاد اسالم یرکلالنخاله دب زیاد
 گفت: سازی آن و بومیها  تجهیز مقاومت فلسطین به انواع موشک در

 یدبهزرگ شههه یههها تالش یجههنت، اسهت یافتهههکههه امهروز غهزه بههه آن دسهت  یقهدرت و امکانهات
ها بهه نهوار غهزه  ها و اسهلحه بها ارسهال موشهک یمانیسهردار سهل یگهام راهبهرد، است یمانیسل

 یاربهودن بسه یرپذ و امکان یتیو امن یفن رظمعجزه بود و از ن یک یهمسئله شب ینآغاز شد و ا
ا انجام شد، سخت بود کشهورها یرمسه یهنشخصًا در ا یمانیسردار سل .ام  کهرد و بهه   یتهالش 

کهرد و بههرا  یههنکهرد و واقعهًا ا ینیچ و مقدمهه یزیر ها برنامههه سهالت یهنرسهاندن ا یمتعهدد سهفر 
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ها  با همان موشهک، رساند هغزبه نوار  یمانیکه سردار سل ییها . سالتیدها به غزه رس سالت
کهه انتقهال موشهک ینچنه ههم او بهاز شهد. یهوبمبهاران تهل آو یراه برا کهرد  مهدرن  یها عنهوان 
کار مقاومت در غهزه بهود و آنهها بها حرهور سهردار سهل یبخش ک یمانیاز   یفهیتوانسهتند از لحهاظ 
کارخانهه تولها بهه  در موشهک یا عمهده ییراتتغ در   موشهک یهدوجهود آورنهد و توانسهتند چنهد 

 .(/https://www.tasnimnews.com/fa/news/2435105) کنند یسغزه تأس

جهایی  هنظیر دیگر حاج قاسهم پیشهنهاد و پیگیهری سیسهتم انتقهال و جابه تدبیر شجاعانه و کم
احمههد کههه موازنههه قههدرت را در جنههگ تغییههر داد. بههود ههها  نیههرو و تجهیههزات بهها اسههتفاده از حفههر تونل

ایهن  جنهبش حمهاس در لبنهان ینهدهو نما یجنهبش مقاومهت اسهالم یاسیعرو دفتر س یعبدالهاد
 :دهد می گونه توضیح له را اینئمس

که امهروز به یرزمیناحدا  تونل در ز یشهاند در آن تونهل احهدا   یلهومترک 867از  یشدر غزه 
مطههههرح  یمانیو دوم حههههاج قاسههههم سههههل یهههههعمههههاد مغن یکههههینفههههر  5از طههههرف  ،شههههده اسههههت

 .(https://www.tasnimnews.com/fa/news//2435105)شد

 و مردم سوریه و عراقها  جنگ با داعش و دفاع از حرم
هنگفهت و خهار  از تصهور های  کهه بها هزینهه _ کنهی ایهن غهده سهرطانی جنگ بها داعهش و ریشهه

کشور مرتجو منطقهه و قهدرت کشهورهای اسهتکبارهای  چندین  ی بهرای درههم شکسهتن مقاومهت 
کردن نهال انقالب اسالمی ایجهاد شهده  حامی مقاومت و تغییر موازنه قدرت در منطقه و ریشه کن 

جها فقها  شهود. در ایهن مهی به عنوان نقطه عطفی در اقدامات سردار جهانی مقاومت شهمرده _ بود
قاسههم سهلیمانی فرمانهده سههااه  حهاجهای  و رشهادتها  بهه چنهد نمونههه از تهدابیر نظهامی و شههجاعت

 شود. می قدس در جنگ با داعش اشاره
شههر بوکمهال را ، هایش در منطقهه سهوریه و عهراق حیات و جنایتهای  داعش در آخرین نفس
کهه امکهان پیشهروی نیروههای مقاومهت بهه آن مهی با چنگ و دندان نگهداری جها  کهرد. بهه طهوری 

بهها وجههود دژهههای  _ گیههری شهههر بوکمههال بههازپس نبههود و برخههی از نیروهههای نظههامی اطمینههانی بههه
کمههک  _ داعههش بههه آنهههاای  رسههانی ویههژه حامیههان منطقههه مسههتحکم و دفههاعی نیروهههای داعشههی و 

نداشتند. با این وجود شهید سلیمانی در یک تدبیر تبلیغاتی ویژه دوماه پهیش از عملیهات نههایی 
شههود. یکههی از تههدابیر  مههی زمههین محههومههاه دیگههر از روی  دوشههود و داعههش تهها  مههی فرمههود بوکمههال آزاد

کهههردن نیروهههها و ورود نیروههههای  ایشهههان در ایهههن نبهههرد سرنوشهههت کهههه بههها بهههه خههها  سهههاز ایهههن بهههود 
 _ کهههه عقبهههه اسهههتراتژیکی و پشهههتیبانی بوکمهههال بهههود _ حشدالشهههعبی عهههراق و نفهههوی بهههه شههههر القهههائم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/2435105/
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بها حرکهت در شههر  وتوانست ابتدا شههر القهائم را پهس بگیهرد و نیروههای داعشهی را بهه عقهو رانهده 
کند و شهر را به تصرف درآورد)طهماسبیبوکمال پیش  (.434: 4844، روی 

تههوان بههه ایههن  مههی شههجاعت شهههید سههلیمانی در مواجهههه بهها نیروهههای آمریکههاییهای  از نمونههه 
کرد  :جریان اشاره 

کهه آمریکهاییای  در مرز عراق و سوریه یهک منطقهه کسهی حهآ نهدارد بهه  بهود  گفتهه بودنهد  هها 
گر ههر هلهی ینا  کهوپتر و یها هواپیمهایی بهه ایهن منطقهه نزدیهک بشهود آن را جا نزدیک بشود. ا

کوپتر به سهمت آن منطقهه  زنیم. در مقابل سردار سلیمانی با چند نفر از دوستانش با هلی می
کردند. در همین موقو جنگنده که سردار  آمریکایی آمدند و باالی سر هلیهای  پرواز  کوپتری 

کردنههد داخههل آن بههود  گفههت آتههالش  کمههی ترسههید و  ن را برگرداننههد. یکههی از همراهههان سههردار 
شود اما سردار بدون ترس نشسته بودنهد و بها  می آمریکایی دارند به ما نزدیکهای  جنگنده

 .(44: 4844 ،آرامش به نوشتتن چیزی مشغول بودند)جابری

کهه بها تهدبیر خاصهی انجهام   کارههای شهجاعانه شههید سهلیمانی  ای  شهد و بازتهاب رسهانهیکی از 
 :خوبی هم داشت نجات خلبان روسی از حلقه محاصره داعش بود

کمهک خلبهان افتهاد  سرنگون شهد یروس یمایهواپ یقاسم وقت حاج از ، منطقهه داعهش درو 
کجا افتاد یصاسش تشخ یپ یج یرو که  کهوپتر بها  یحاج قاسم خودش با دو تها هله. دادن 
را داعههش  شکههه دور تهها دور یا خلبههان را از منطقههه یههناحههزب اهلل رفههتن  یههژهو یههروینفههر ن 57

پرسهد  می یمانیاز همرزم سردار سل خبرنگار .یرونمنطقه داعش بود آوردنش ب درگرفته بود 
تههرس  : اصههالً یمانیسههل یدشههه یدیههد؟ همههرزمهههم در حههاج قاسههم د یلحظههه نگرانهه یههندر ا یههاآ

 .(https://www.iribnews.ir/fa/news/2995106)نداشت 

االسهالم  تبود. حجه سقوط سامرادیگر تدابیر شجاعانه و ماندگار شهید سلیمانی جلوگیری از از 
و  5744سهال  در موصهل وری فاجعهه سهقوطآبها یهادعهراق  یحکمهت مله یهانجر یسرئه حکیم نائو

به یکر خهاطراتی از اقهدامات و تهدابیر اساسهی و سرنوشهت سهاز ، وار شهرها پس از آن دومینه سقوط
 اخته است:حاج قاسم پرد

که مسئوالن عال ییمن جا، شو سقوط موصل کشور هم حرور داشتند و موضوع را  یبودم 
پههل دوم و پههل سههوم ، کههه مههثاًل داعههش آمههد از پههل اول رسههید یو اخبههار م کردنههد  یم یگیههریپ

کشور عماًل فلج شده بود. ،موصل رد شد و... )حاج قاسم( وارد عراق شد. ساعت ایشان کل 
 یرا آوردنههد و رو یا نقشههه یههک، یمشههان بههود عمار( خههدمتید)سههیاه اخوهمر شههو مهها بههه 44
گرفتهه اسهت دادنهد یهم نشستند و شرح م ینزم کهدام نقهاط را  کجاسهت و  ، کهه داعهش اآلن 
کمانههدو  یههرویهههزار ن4مهها »گفتنههد  ایشههان بودنههد. یدهرسهه یههتسههامرا و تکر یکههیبههه نزد یبههاً تقر
کهردآماد کوپتر هلی ینجنگنده و چند 45عالوه  به گهر سهامرا  ینههاکهه ا یمه  لهو مهرز هسهتند و ا
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کند طرف سهامرا و  بردنهد بهه یفآن روز تشر فردای .«شویم یما وارد عمل م، خواست سقوط 
 یپهورجعفر یآقها، رفهتم یشهانمهن بهه اسهتقبال ا یوقته، بلهد و غهروب ههم آمدنهد یهکبه نزد

که گهرفت»گفت   یهککهه نزد یننهدرا بب رفتهه بودنهد جبههه ایشهان «!یمما امروز مورد حملهه قهرار 
هههم خههورده بههود و لههذا  ینماشهه ینئبههه پهها یههرشههده بههود و چنههد ت یرانههدازیشههان ت سههمت بلههد بههه

گفت در اتاق خدمت یمرفت ما برگشته بودند. به ما حمله »گفتند ، «یست؟قصه چ» یمشان و 
کردنهد وله کهرد بههه  یشهانبعهد ا «نشههده یهزیالحمههدهلل چ یشهد و از اطهراف بههه مها حملههه  شههروع 

گروه یروهههههههههههههههههههههههههههههههان یده سههههههههههههههههههههههههههههههامان یبههههههههههههههههههههههههههههههرا کمههههههههههههههههههههههههههههههک  ههههههههههههههههههههههههههههههها و 
(https://www.alef.ir/news/3991014052.htm.) 

تهوان بهه شکسهتن محاصهره  مهی زدنهی سهردار سهلیمانی شهجاعت مثهالهای  چنهین از نمونهه هم
کهرد. ؟س؟حرم حرهرت زینهو رئهیس دفتهر اجتمهاعی سیاسهی  در اوج بحهران اشهغال سهوریه اشهاره 

یکهی از اسهاتید نقهل از  بههای  بیهان خهاطره بها زمینهدر این زمانی االسالم  تحج، های علمیه حوزه
 :کرد حوزه تعریف می

کهههه حهههرم مطههههر حرهههرت زینهههو گهههروه  ؟س؟زمهههانی  گرفهههت و  در معهههرض حملهههه داعهههش قهههرار 
گلولهه بهاران می کردنهد  تروریستی داعش از اطراف خود را به حهرم نزدیهک و منهاطقی از آن را 

کهه 42مهها در حههرم حههدود  کههردیم. بهها تمههام وجههود تههالش و تهها صههبح  ه بایههد دفههاع مینفههر بههودیم 
کههردیم و دشههمن نتوانسههت جلههو بیایههد امهها صههبح آن شههو تمههام منطقههه در حلقههه ، مقاومههت 

کنههد. در آن هنگامههه جنههگ  گرفههت و نزدیههک بههود سههقوط  ماشههین  5محاصههره داعههش قههرار 
گفتند در را ب کنید. از شجاعت نظامی حلقه محاصره را شکستند و خود را به در رساندند و  از 

کههردیم سههردار  کههه بههاز  کههه در میههان آتههش وارد حههرم شههده بودنههد. در را  کههردیم  آنههها تعجههو 
کهرده و فرمانهدهی  44سلیمانی را با حدود  که از این حلقه آتش خود را وارد حرم  نیرو دیدیم 

گرفتنههد و تههدابیر و کههه توانسههتیم حههرم را از دسههت ارتهه ریزی برنامههه را بههه دسههت  کههرد  ش هایی 
 .(https://www.mashreghnews.ir/news/1038632)داعش نجات بدهیم

از اقهدامات شهجاعانه سهردار  یکیبه  یزقدس ن یاتیسابآ قرارگاه عمل ینجانش نژاد یرانسردار ا
کههه حههاج قاسههم در سههور یهدر سههور یمانیسههل کههرد  درجههه  867در محاصههره  کههوپتر هلی بهها یهاشههاره 
 (.https://www.tasnimnews.com/fa/news/2418808) هدد یرا نجات م یروهاو ن نشیند یم

 لالمل بین عرصه سیاسی و میدان
کههه دسههتگاه د مههی یههادر دن یاسههیونهمههه س گههر دارا یاسههیدر امههور س یپلماسههیداننههد  قههدرت  یا

کند. ا یفایاست یتواند در معاهدات جهان نمی نباشدمیدانی و یاتی  یاسهی ما در امهور س که ینحآ 
گفتگهه کههه در ای  پشههتوانهثههر ادر  یههمگفههتن دار یبههرا یو حرفهه یسههتیمن یفضههع وو پشههت میههز  اسههت 
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و ها  ایههم. بخههش زیههادی از ایههن قههدرت و پشههتوانه در اثههر تههدابیر و شههجاعت آورده بههه دسههت میههدان
سههردار ، میههدانیهای  عههالوه بههر مجاهههدت .باشههد مههی یمانی و دوسههتانشسههل یدشههه یههها مجاهههدت

گفتمههان ویههژه مههداری بهها سههلیمانی بههه عنههوان سیاسههت نقههش مهمههی در تغییههر ، تههدابیر انقالبههی و 
کسههو پیروزی کشههاندن برنامههههههای  معههادالت منطقههه و  اسههتکبار های  اسههتراتژیک و بههه شکسههت 

 داشته است.
 گونههه توصههیف دار نظههام اسههالمی ایههن واقعیههت را ایههن مقههام معظههم رهبههری بههه عنههوان سههکان

 :فرماید می
توامهان  یرههم شهجاعت و تهدب یاسهتس یهدانلکهه در مب ینظهام یدانحاج قاسم نه تنها در م

کههه بنههده ا یرگههذارثأو ت یمنطقهه، کننههده داشههت و سههخنانش قانو را بارههها بههه  یههتواقع یههنبههود 
 .(https://www.isna.ir/news/98101814305) ام گفته یاسیدوستان فعال در عرصه س

و  یفرمانهده نظهام م یهکاهلل لبنهان نیهز حهاج قاسه معاون دبیرکل حهزبقاسم  یمنع یخشاز دید 
نگهاه ، یاسهیس یبهر نگهاه راهبهرد  عهالوه سهردار سهلیمانی، به تعبیر ایشهان ، است مدار یاستس یک

کههههه در ارز ینهههههم داشههههت. همهههه ینظههههام یراهبههههرد مواضههههو و  یههههابیمسههههئله باعههههث شههههده بههههود 
 داشهههههههههته باشهههههههههد یممسهههههههههتق ینظهههههههههام یجههههههههههمتفهههههههههاوت از نت ای یجههههههههههنت، ههههههههههایش یگیریپ
(https://www.irna.ir/news/83848891) .گوشههه در ایههن از ایههن اقههدامات و تههدابیر را بهها ای  جهها 

 :زنیم می مثال، چهار عنوان
کنندگان در میدان دیپلماسی1 کره  کردن دست مذا  . پر 

 یبهرا یاسهیو س یفکهر ید در جههت بسترسهازیشان را بایرگذار ایتأثاقدامات ن یتر مهماز  ییک
کشهوری، خهارجاسهت یس .دانسهت یاسهت خهارجیس یریهگ شکل الملهل  نیا بهیها را در محه  اههداف 

وجود بسهتر ی، است خارجیت دستگاه سیتر از فعال مهم، ن امریتحقآ ا یکند. اما برا ی میریگیپ
 .باشد یم الملل بین ایت در محیفعال یمناسو برا

دولهت بها اشهاره بهه  تأیهدر سهخنانش در ه یدکتهر روحهان یآقها یاست جمهوری اسالمی ایرانر
و  یمههن، افغانسهتان، یهسهور، در همهه مسهائل مههم منطقهه از جملهه عهراق یمانیسهل یدشهه کهه یهنا

 گوید: می ،لبنان حرور داشت
گهر  یعنهی، بهود یمانیسل یددر منطقه حداقل شه یست خارجیاس یمشاور برا ینبهتر اتفاقاً  ا

کهه  یهآفهرد آشهنا و دق یهکبها  یخهارج یاسیس یدر خصوص مسائل منطقه حت خواستیم یم
کن یآاتش واقعا دقنظر  یدمشهاور شهه ینبهود. بهتهر یمانیسهل یدآن فرد شهه، یمبود صحبت 
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 .(https://www.iribnews.ir/fa/news/3089882بود) یمانیسردار سل

کهههه دسهههت  یهههنا یپلماسهههیو د یاسهههیدر عرصهههه س یمانیسهههردار سهههل یکارهههها تهههرین ماز مهههه بهههود 
کهههرد. در مصههها یاسهههیکشهههور را در مسهههائل س ههههای یپلمهههاتد هههر  صهههفار  ینمحمدحسههه یآقهههاای  حبهپه

 :یدگو می مصلحت نظام یصمجمو تشخ یاز اعرا یهرند
کرات یکیدر   یآقها یهادفر وداد  یصهدا کننهد یجلسهه بودنهد نقهل م یرونکه ب یکسان، از مذا
کر یفظر  یهکبلنهد شهده بهود.  یگرهمهد یرو شهان یکهه صهدا شنیدیم یما م یرونرا از ب یو 
کهر یفظر یآقا ییجا ! تهو حواسهت یکهر یآقها گویهد ی. مگویهد یم یهیطال ۀجمله یهک یبهه 

گوشت شما در ا که  کر یرمنطقه ز ینهست  قهدرت و  یدار گوید یبه او م یدندان ماست؟! 
 یدر مقابهل طرفه خواسهتیم یکهه م ییجها آن یعنی! کشی یبه رخ من م انفویتان در منطقه ر

کنهه رود یبههار حههرف حههآ نمهه یههرکههه ز نطههآ را بههه رخههش م یههنا یماز منطههآ اسههتوار اسههتفاده 
! چربهد؟ یمنطقهه زورمهان م یهندر ا جها یهنکه مها ا فهمی یم گوید یم یفظر ی. آقاکشیم یم
کرد و دسهتگاه د یرویزور را ن ینا  یهزم یکهرد و آنهها بتوانهد پها یهاریرا  یپلماسهیقدس فراهم 

کند ) کره آن را نقد   .(https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=47786مذا

 کردن روسیه به جنگ سوربه وارد  .2
گره یاستدر عرصه س یمانیسل یدمهم شه تدابیراز  یکی کهه ، یهدر بحران جنگ سور یگشائ و 

کههاهش هزینهههأته  اقتصههادی، نظههامی، سیاسههیهای  ثیر زیههادی در تغییههر معههادالت بههه نفههو سههوریه و 
کردن روسیه به ، جبهه مقاومت داشت ...و  ی در جنگ سوریه بود.حرور نظامقانو 

گفت سیدحسن  گفت: یادینوگو با شبکه الم نصراهلل در 
کههه وارد جنههگ در سههور یدر ابتههدا یهروسهه بهها  یمانیشههود و حههاج قاسههم سههل یهامههر مههردد بههود 

 یا در جلسهه یواقعه یحاتینقشه و توضه یهم رو خود آن یزماتیککار یتاستدالل و شخص
کهههه بهههرا، داشهههت یهروسههه جمههههور یسکهههه بههها رئ کهههرد  و  ها یسهههتبههها ترور بلههههمقا یاو را متقاعهههد 

کنهد. در آن جلسهه دوسهاعته یهنبهه مسهئله ا، یهاز سهقوط دولهت سهور یریجلوگ ، کشهور ورود 
گفت من قهانو شهدم. ا ینپوت کهه از حهاج قاسهم شهن یهزیچ یهنبه حاج قاسم  . حهاج یدمبهود 

کههه  ینپهوت یههتواقع یحقاسهم توانسههت بهها اسهتدالل و تشههر کنههد  کنههد و توانسهت روشههن  را قههانو 
 یههابههه دن یهاز دروازه سههور یهکههه روسهه داننههد یورود چههه خواهههد بههود. االن همههه م نیهها یجهههنت

 .(https://etemadonline.com/content/455117) بازگشت

 یمصهههطف بهههه نقهههل از یهدر سهههور یرانهههیفرمانهههده سهههابآ مستشهههاران ا یسهههردار اسهههدچنهههین  ههههم
 گوید: یم ینبدرالد

بههها  توانهههد یم یمهههان مشخصهههدر مهههدت ز یههههر فهههرد در ههههر سهههطح یپلماتیهههکبهههه لحهههاظ د



 تدب
ت و

جاع
د ش

ارکر
ک

 ری
 یمانیسل دیشه

ظار
ن انت

تما
 گف

در
 

               

 

 

10 
 
 

کشور یسرئ دو سهاعت و  یمانیسردار سهل یدمکه شن یوقت ؛کند یدارد یهمانند روس یجمهور 
کهردم. یلهیخ، ردهکه یدارد ینبا پوت یقهدق یستب  یمتفهه ینبهه پهوت یمانیسهردار سهل تعجهو 

که سور گهر ا ینآخر یهکرد   یارزشه هها یغرب، یهدرا از دسهت بده یهنسنگر جبهه شهرق اسهت و ا
 (.(http://www.hamandishi.ir/news/407400 یستندشما قائل ن یراب

که شخص یزن ها یپلماتد یحت کننهد  یهجمهور روس یسرئ ینچون پوت یقادر نبودند  را قانو 
کنههههار ا یهسههههور بحههههرانکههههه وارد  کشههههور را از خطههههر سههههقوط نجههههات  یههههنا، یههههرانشههههود و در 

 .(https://www.irna.ir/news/84165601دهد)

 در منطقهها  ابرقدرتهای  سازی نقشه خنثی .3
دار سهلیمانی در بیان نقش ویژه و تدابیر خاص سر در مسکو یرانا یشینپ یرسف ییسنا مهدی

 گوید: می الملل در عرصه سیاسی و بین
کهردن نظام یرا بهرا یادیزهای  نقشهها  یو غربها  یکاییآمر منطقهه  یاسهیسههای  دگرگهون 

و  یمانیطهههههرح بهههههه خهههههاطر حرهههههور سهههههردار سهههههل یهههههناکهههههرده بودنهههههد.  یطراحههههه یانههههههخاورم
های  خارجه افزود: در سهال یرشد. مشاور ارشد وز یمعق دانجام دا یکه وهایی  یزیر برنامه

 یهنا کهه یهنکردنهد و ا مهی یرسهان درباره سقوط دمشآ اطهالع یعربهای  رسانه یبرخ 45و  44
 کند. می یتسرا یگرد یچرخه به جاها

کارشناس برجسته سیاسی   معتقد است:این 
 کهههشههده بههود متوقههف شههد  یدهکشهه یانهههو خاورم یااوراسهه یبههراههها  توسهها غربی کهههای  نقشههه

در  یمانیسهل یدشههای  یریگ یمو رشادت و تصمها  یزیر از برنامه یاز آن ناش یادیبخش ز
بهه عنهوان  یمانیسهل سهردار یبهرا یهادیاحتهرام زهها  سرو یهلدل ینبهه همه .عمهل بهود یدانم

گسترده یشانقائل بودند و شهادت ا یسمبا ترورقهرمان مبارزه   داشت.ای  بازتاب 

کرمل ینبا پوت یمانیدر مسکو با اشاره به مالقات سردارسل یرانا یشینپ یرسف  گفت: یندر 
کههرملین)بهها پههوتیمالقههات و  یرثأتهه یهروسهه یو دفههاع یو تعامههل بهها فرمانههدهان نظههام ین( در 

بههه موضههوع  یمانیسههل یدشههت. اشههراف شهههتحههوالت پههس از آن دا یههریگ در شههکل ییسههزا بههه
 یمانیتهر از سهردار سهل ینرا امه یمشاور یوه یهموضوع باعث شد تا روس ینا یتو اهم یهسور
 .((https://www.isna.ir/news/99100302598یندنب

 تشکیل جبهه مقاومت و بسیج جهانی  .4 
سها حهاج قاسهم تو مسترهعفان یجهانسیس بسیج أجامعه عمل پوشاندن به آرمان امام در ت

گفتمهان  گسهترش نفهوی  کهه آثهار و ثمهرات فراوانهی در  سلیمانی از دیگر اقدامات و تدابیر ایشان بهود 
کشهورهای اسهالمی داشهت.  کشهور عزیزمهان و   یجبسهانقالب اسالمی و صدور انقالب و دفو خطهر از 
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، یوناطمفه، یهسهور یبهوم یروههاین، یحشدالشهعب، اهلل  مقاومت در منطقه اعم از حهزب یروهاین
گیههر بسههیج جهههانی.ینبیههون و.ز، یههدریونح رو مقههام  یههناز ا باشههد. مههی . بخشههی از ایههن نیههروی فرا

کههه همهه یمقاومههت معرفهه المللههی ینب ۀرا چهههر یمانیسههل یدشههه، یمعظههم رهبههر دلبسههتگان  ۀکردنههد 
 .https://khabarfarsi.com/u/62589351))یندمقاومت خونخواه او

 :نویسد می ینیاناالسالم حس حجت
. بهه یجبسه یسسهأآرمان داشهتند و آن ت یک، یشدر اواخر عمر مبارک خو ؟هر؟حررت امام

 یهاحاج قاسهم توانسهت آن آرمهان فرامهوش شهده را اح که ینآرزو برآورده نشد تا ا ینا یلهر دل
کشههورها، یهکنههد. در سههور  یجنمههود و بسهه یو سههازمانده ازیانههد را راه یجبسهه یگههرد یعههراق و 

 یهتتقو _ که توانست بر هم زننهده تهوازن قهدرت در منطقهه باشهد یقدرت به عنوان _ لبنان را
 .(https://www.irdc.ir/fa/news/6497) کرد

در بحههران ، حههاج قاسههم یرتههدب ینکشههور نخسههت یرعامههلسههازمان پدافنههد غ یسرئههسههردار جاللههی 
گروهالملله های بین وسیله تروریسته اشغال عراق و سوریه ب ، گهر راتروریسهتی دیههای  ی داعهش و 

 کهس یوکهه هه یطیدر شهرا دانهد. بهه اعتقهاد ایشهان مهی و عهراق یهدر سهور یدو ارتش مردم یلتشک
داعههش را  های گری یتصههور تههاب آوردن در برابهر تهههاجم و وحشهه، یهعههراق و سهور یههها دولت یحته

جبههه  یبهه سهازمانده یمقام معظهم رهبهر یرکه تحت تداب بود یمانیحاج قاسم سل یننداشتند ا
 (.https://www.tasnimnews.com/fa/news//2426852)پرداختمقاومت 

 یاقتصاد یدانعرصه م
بیشتر در عرصهه میهدان نظهامی ها  که سردار شهید سااه قدس در ایهان عمومی و رسانه با این
کارشناسهان و مطلعهین امهر مشغول فعالیت و خدمت، و سیاسی ، رسهانی بهوده اسهت امها بهه ایعهان 

اقتصهادی ههای  گره از بسیاری از مشکالت و بحران، عرصه اقتصادی نیز نقش و تدابیر ایشان در
گشهوده اسهت. کشهورهای منطقهه  گهره کشورمان و حتی   بحهران در عرصهه اقتصهاد ییگشها در مهورد 

کرد می  :توان به چند مورد اشاره 
 ؛یاقتصاد یها میمقابله با تحر یبرا یسازمان یل واحدیتشک .4
آوردن دارو و  بهههه دسههههت یآنهههها بهههرا مراههههیدرمههههان و هن بهداشهههت و یکمهههک بهههه مسهههئول .5
کههه توسهها غههرب و  یزات پزشههکیههدارو و تجه یمو شکسههت دادن حلقههه تحههر یپزشههک یههزاتتجه
گرفته بود یکاآمر  ؛صورت 

کشورها یروابا اقتصاد یگذار هیپا .8 که تجارت ا یبا  کشور عهراق در یمحور مقاومت  ران با 
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کمتهر از  یاز رقمه یور لههیپ یداد و سهتدها یو به نهوع یرزم یآ بازارهایاواسا دهه هشتاد از طر
 ؛دیارد دالر رسیلیم ٩بالغ بر  یون دالر به مبلغیلیم ٠٨٨
 ؛یتیترانز یدرآمدها، صادرات برق .4
کاالها نیمأکشور ت ینسوم .2  ؛هین و ترکیکشور عراق بعد از چ یکننده 
 ؛عراق یآران از طریا یترانه به سویمد یایر دریشدن مس باز .6
کردستان برایاز اقل هاستفاد .2 کاال به سوریترانز یم   ؛هیت 
کاال به بندر ام القصر .3 با محهور مقاومهت  یگسترش افآ روابا اقتصاد ینچن و هم صادرات 
و  ید مصههالح سههاختمانیههتولی، سههاز سههاختمانی، مهندسهه_  یارائههه خههدمات فنهه یههآنههده از طریدر آ
که هم ساختریصنعت و ز، ییو دارو یپزشک، ییغذا   سهااه یرا  راهبهرد اسهتراتژیهم گیها و... 

 .(45-4: 4844، پور یاست)نقد یران اسالمیا یبرا یمانیت سردار سلیقدس با محور
 یاقتصهاد ینههدر اشتغال جوانان هم به نوع خود قابهل توجهه بهوده و زم یمانیسل یدنقش شه

کههرده اسههت. جانشهه یرا بههرا سههردار نجههات نقههش سهههردار  یقههاقرارگهههاه ثههاراهلل آ ینجوانههان فههراهم 
کههه ا یههانگونههه ب یههنا ینهههزم یههنرا درا یمانیسههل  یو تعامههل بههرا یسههازندگ یشههنهادپ، یشههاننمودنههد 

در اشهتغال جوانهان  یدولهت سهع یجنوب شرق داد و بها همکهار یفمنطقه را به سران طوا یآبادان
 یدشهه یگرد یاداقتص یراز جمله تداب .(https://www.iribnews.ir/fa/news/2981994داشت)

کهه ز یهو عراق و سور یرانکشور ا ینب یستاد توسعه روابا اقتصاد یلتشک یمانیسل  یرنظهراسهت 
 .(https://snn.ir/fa/news/902069)شود می جمهور اداره یسئمعاون اول ر

، یآثههار اقتصههاد یکههه دارا یمانیاز اقههدامات بابرکههت و پرثمههر حههاج قاسههم سههل یکههی چنههین هههم
 یناربعه یییمهاراها یبستر مناسهو بهرا یجادا، باشد یم ..و. یغاتیتبل، یالملل ن، بیینید، یاسیس

کردن امکهان پهذ ینیحس سهاخت و  ینچنه و ههم ینیزائهر حسه یلیهونم 47تها  3 یبهرا یراییو فراهم 
که از مجاورت حرم ؟مهع؟یتب رم اهلحو عتبات و  یفینشر ینحرم یبازساز و  یهتب اههلههای  بود 
بهه تکهاپو افتهاد  یهانم یندر ا یرینظ یب یهاقتصاد و سرما، عراق و بالعکسوآمد مسافران به  رفت

کشور شد. از جمله بحهث تعذ کار مردم دو  ، صهنعت بهرق، ییو مهواد غهذا یههو سبو رونآ کسو و 
 ... .صنعت خودرو و، یساختمان لحو مصا یساز صنعت ساختمان

 گیری نتیجه
گفتما یمانیسل یدشه یدخاطر شد تعلآ کسهبه فرهنگ و   ید. شهایسهتن یدهپوشه ین انتظهار بهر 
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گفههت ا  یههایرا در اح یشسههردار پرافتخههار جبهههه مقاومههت عمههر بابرکههت خههو یههنبههه جههرات بتههوان 
گذراند و در ا تهدبیر و شهجاعت بهه  نکهرد. یغدر یزن یشخو یزاز جان عز یراه حت ینفرهنگ انتظار 

داری فرهنگ انتظهار بهوده و  های مهم از مؤلفه مهم در زندگی فردی و اجتماعی مؤلفه عنوان دو
مختلهههف مهههدیریتی مسهههئوالن و های  اهمیهههت فراوانهههی اسهههت. ضهههرورت ایهههن دو ویژگهههی در عرصهههه

گرفتهه اسهت. شهاید بتهوان بها توجهه بهه آیهه أفرماندهان در آیهات و روایهات نیهز مهورد ت  24کیهد قهرار 
کههه از قههومی برگزیههده بهها ویژگی بهها  د مخصوصههاً کنهه مههی ممتههاز ایمههانی پیشههگوییهههای  سههوره مائههده 

گفتههه اسههت؛ مههردان انقالبههی و مههههها  کههه از ایرانی عنایههت بههه روایههات ییههل آن منی همچههون ؤسههخن 
که در مواجههه بها بحران و هها  حاج قاسم سلیمانی و یارانش را مصداقی امروزی از آن قوم برشمرد 

اسهتوار بها  قهدم و ثابهت، عمهران آل سوره 428منین یکر شده در آیه ؤهمچون تمثالی از مها  سختی
 روند. می تکیه و توکل بر خدا و ایمان راسخ خود به پیش

در این تحقیآ با بررسی بخشی از خاطرات مربوط به زندگی سردار شهید مقاومت حهاج قاسهم 
و عبهور از هها  در حهل بحران، کهارگیری عنصهر شهجاعته سلیمانی به تدابیر راهگشهایی همهراه بها به

کههه  ایههران و منطقههه و جبهههه مقاومههت برمههی ..و. یاقتصههاد، امنیتههی، سیاسههیهههای  چالش خههوریم 
 ثیرگذاری شده است.أمنجر به نتایج مهم و ت

ایههران و جبهههه مقاومههت در منطقههه و ای  تهوان بههه اقتههدار درونههی و منطقهه مههی از جملهه ایههن آثههار 
کرد. هم قهدرت  مؤلفهه امنیت و ثبهات و تقویهت، چنین کسو منافو اقتصادی سطح جهان اشاره 

کشورهای حامی جبهه مقاومتو ته تقویت روحیه دینی و فرهنهگ جههاد و ، دیدزدایی از ایران و 
وحههدت و انسهههجام درونههی نیروههههای حههامی مقاومهههت و تغییهههر ، بیههداری اسهههالمی، طلبهههی شهههادت

کههرد. ایههن اقههدامات ای  معههادالت منطقههه بههه نفههو محههور مقاومههت و صههدور انقههالب اسههالمی اشههاره 
کرات بهین تقویهت قهدرت چانهه چنهین منجهر بهه مدبرانه هم المللهی و حهل  زنهی در دیپلماسهی و مهذا

واسطه ه از جمله بحران سوریه و عراق و فلسطین بای  منطقههای  و بحرانها  بسیاری از چالش
تههدابیر شههجاعانه و حسههاب شههده سههردار مقاومههت و دیپلماسههی شههده اسههت. ایههن تههدابیر حکیمانههه 

مختلههف نظههامی از های  ههها در عرصههه دنههی سههردار دلز همههراه بهها روحیههه شههجاعت و جسههارت مثههال
دفاع از مردم سوریه و عراق ، فلسطینهای  نبرد، جنگ لبنان، سال دفاع مقدس هشتجمله در 

چشههمگیر و تغییههر سرنوشههت جنههگ هههای  نیههز منجههر بههه پیروزی ؟مهع؟بیههت اهههلهههای  و نجههات حرم
 شده است.

 مختلههف مهها را بههه ایههن نتیجههههای  عرصهههکههار بههرده شههده سههردار سههلیمانی در ه بررسههی تههدابیر بهه
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کهه مهی تهوان بها بررسهی علمهی و پهژوهش پیرامهون ایهن تهدابیر در دانشهگاهای نظههامی و  مهی رسهاند 
کادمیکهای  سیاسی و محیا گفتمانی، آ کهاربردی  آن را تبدیل به مکتو و  در راستای فرهنهگ 

کهارگیری در  هاسالمی برای ب، رانیقابل ارائه و اجرا در راستای الگوی تمدنی ای انتظار و مقاومت و
سهردار ، دار انقهالب اسهالمی اداره بهتر جامعه و دولت اسالمی و امت اسالمی نمود. به تعبیر سهکان

کن درس ۀمدرس یک، راه یک، مکتو یکرا با چشم  یزعز یدشه  .یمآموز نگاه 

 منابع
کریمآقر  ن 

  البالغه نهج
 .دارالکتاب اْلسالمی :، قمو درر الکلم غفر اللکم، (ق4447)آمد ، عبدالواحدبن محمد .4
پژوهشهگاه حهوزه و  :، قهمالبالغاه هاا و وااایف مادیران در نها  ویژگی، ش(4844)نقهی علی ،امیری .5

 .دانشگاه
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :، قماللغه ییسمقا یبترت ق(،4847)احمدبن ،ابن فارس .8
دار  :بیههروت ،التأویل)تقناایر البی اااو ( أنااوار التنلیاال و أساارار، (ق4443)بیرههاو ، عبههداهلل بههن عمههر .4

 .العربیاحیاء الترا  
 .کتابک، ششم :، قمقاسم عمو، ش(4844)یمحمدعلی، جابر .2
 .ناسماعیلیا :قم، تقنیر نور الثقلین، (ق4442)حویز ، عبدعلی بن جمعه .6
کبر علی ،دهخدا .2  تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ،ارهن  متوسط دهخدا، ش(4847)ا
ان عههدنان داودی، صههفو :، تحقیههآنآمقااردات القاااق القاار، (ق4445)حسههین ،نیراغههو اصههفها .3

 دمشآ: دارالقلم.
ا  تفسههیر و علههوم ههه پههژوهش :قههم، تقناایر قاارآن مهاار، ش(4832)رضههایی اصههفهانی، محمههدعلی .4

 .قرآن
 :بیهههروت، ...الکشااااف عااان لقاااائل غاااوام  التنلیااال و، (ق4472)زمخشهههر ، محمهههود بهههن عمهههر .47

 .دارالکتاب العربی
 : انتشارات امیرکبیر.تهران، ارهن  عمید، ش(4823)حسن ،عمید .44
 .دارالقرآن الکریم: ، قمیالمرت  یفرسائل الشف، ش(4864)یمرتریدس الهدی،  علم .45
 .جنات فکه، اول :، تهرانیلهای را خنده، ش(4844)زهرهی، عسگر یعل .48
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کوشههششاااهنامه، ش(4834)ابوالقاسههم ،فردوسههی .44  :نخههالقی مطلههآ و امیدسههاالر، تهههرا :، بههه 
 المعارف بزرگ اسالمی.  مرکز دائر

 .دارالکتاب :قم، تقنیر القمی، ق(4868)قمی، علی بن ابراهیم .42
دار  :بیههروت، القرآن)تقناایر الطباار ( جااامع البیااان ااای تقناایر، (ق4445)طبههر ، محمههدبن جریههر .46

 .المعرفة
مؤسسهههة اْلعلمهههی  :، بیهههروتالمیااانان اااای تقنااایر القااارآن، (ق4847)طباطبهههایی، محمدحسهههین .42

 .طبوعاتللم
 :اردن، )الطبرانااای(التقنااایر الکبیااارر تقنااایر القااارآن الع یم، م(5773)طبرانهههی، سهههلیمان بهههن احمهههد .43

 .دارالکتاب الثقافی
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