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 پیشگفتار
 الصالحین؛ سالم بر قاسم شهیدبسم الله و السالم علی عبادالله 

سبت او با گام  سلیمانی؛ در ن سم  شهید حاج قا ست کوتاه و ناقص در رثای  صفی ا شت، و این نگا
سب ت او دوم؛ در نسبت او با انقالب اسالمی؛ در نسبت او با دفاع مقدس؛ در نسبت او با نفوذ؛ در ن

 ؛ با جریان توسعه گرا و غرب زده و در نسبت او با مقتدای خویش

یابی تواند در ایدهاز سلسله نگاشت های شناخت حاج قاسم است که، می اولنگاشت حاضر پرده 
شتمنابر و هیئات، کوتاه شتنو شته توئیتها و یاددا سی ها و عکسها، در ر سناریونوی شت، در  نو

 گیرد؛سازی و پادکست و هر آنچه که قاسم را تبیین نماید، مورد استفاده قرار ای و کلیپرسانه

 قلیلی است به قامت بلند قاسم شهید ...
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 پرده اول : وصف آقا از قاسم شهید
 مام خامنه ای در وصف شهیداهای مقام عظمای والیت بیانات و پیام
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 بیانات مقام معظم رهبری در وجه شهادت حاج قاسم سلیمانی

 ارجاع جمله گزاره اصلی

نترسیدن در راه انجام 
 وظیفه

در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه 
 .الّله پروا نداشتسبیلجهاد فی

هید
ل ش

منز
در 

ری 
رهب

ظم 
م مع

 مقا
ت 

بیانا
 13/10/98 

جهادگری در راه جهاد 
 عظیم

جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال 
 شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد

اخالص ) راز به دست 
 آوردن دل ها(

بدانید که مردم قدر پدر شما را دانستند و 
این ناشی از اخالص است؛ این اخالص 

های است. اگر اخالص نباشد، این جور دل
 مردم متوّجه نمیشود؛

 ایشان بارها، بارها، بارها جان خودشان را در مخلصا لله بودن
اند، در راه معرض تهاجم دشمن قرار داده

؛ و مجاهدت خدا، برای خدا و مخلصًا ِلّله
 اند.کرده

 توفیق جهاد پیدا کردن

دعای ولی برای شهادت 
 ایشان

شاءالله خدای متعال به ایشان اجر بدهد و ان
تفّضل کند و زندگی ایشان را با سعادت و 
ه نعاقبت ایشان را با شهادت قرار بدهد، البّته 

ها جمهوری اسالمی با حاال. هنوز سال
 ایشان کار دارد.

ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در سال شهادت سردار آرزوی
میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و 

ها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سال
ظم  سلیمانی عزیز را به این مقام واال رسانید

م مع
 مقا

یام 
پ

پی 
در 

ری 
رهب

سم 
ج قا

 حا
دت

شها
ی  

یمان
سل 13/10/

۱۳۹
۸

 

 جهاد با شیاطین

شدن به دست شقی شهید 
 ترین افراد
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 بیانات مقام معظم رهبری در وجه شهادت حاج قاسم سلیمانی

 ارجاع جمله گزاره اصلی

تربیت شده مکتب امام 
 خمینی

شدگان اسالم ای از تربیتی برجستهاو نمونه
ی عمر و مکتب امام خمینی بود، او همه

 خود را به جهاد در راه خدا گذرانید.
شهادت پاداش جهاد 

 سالیان سال سردار
ی ی او در همهوقفهشهادت پاداش تالش بی

 بوداین سالیان 
ادامه داشتن کار و راه 

 سردار
ی الهی کار او و راه با رفتن او به حول و قّوه

 او متوّقف و بسته نخواهد شد

انتقام سخت در انتظار 
 جنایتکاران

انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که 
دست پلید خود را به خون او و دیگر 

 ی دیشب آلودند.شهدای حادثه
مللی الی بینچهره

 مقاومت
 -ی دشمنانو نیز همه-ی دوستان همه

ی بدانند خّط جهاد مقاومت با انگیزه
مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی 

 در انتظار مجاهدان این راه مبارک است

ادامه با انگیزه مقاومت 
 بعد از او

 فقدان تلخ مجاهد بزرگ

وظیفه بزرگداشت این 
 شهید بزرگ

مقام سردار یاد و نام شهید عالیمّلت ایران 
سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او 
بویژه مجاهد بزرگ اسالم جناب آقای 

 ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت
حاج قاسم شهید زنده 

 است
ی وجود مرهون تالش و ملت ایران با همه

مجاهدت این ایثارگران است؛ چه ایثارگرانی 
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 بیانات مقام معظم رهبری در وجه شهادت حاج قاسم سلیمانی

 ارجاع جمله گزاره اصلی

ایثارگرانی که شهید که شهید شدند، چه 
بیانات در دیدار  دادند

مردم کرمان 
 حاج قاسم ایثارگر است 12/2/1384

او هم  -سردار سلیمانی هم ایثارگر است 
 یک شهید است

 المللی مقاومتبین تصویر
دوست ما گفته  نیبه ا ،یآن خانم دکتر عراق

که آمدم  یبود که من سفر اول و و دوم
 یایرانیه هر اب -عد از رفتــن صدامب- رانیا

 نیکه ا کردمیم الیخ دم،یرســیکه م
}شــخص{، دو برادر من را که در جنگ 

چشم  نیست{، با ااند، کشته }اکشته شده
 دنبالهاال ح-. و بغض داشتم کردمینگاه م

 «یمانیسل» نکهیتا ا -اســت نیحرفش هم ا
 نجوریاآمده و  یمانیسل دمید  ی. وقتدمیرا د 

 برعکس شد. هیقض کند،یدارد م یفداکار

بیانات در دیدار 
 شاعران

تغییر دیدگاه یک عراقی به  31/3/1395
 ایران با دیدن حاج قاسم

 فرزند صالح

زحمات و خدمات وی به اسالم و مسلمین 
های تسلیت پیام دای ارزشمند برشمر را ذخیره

رهبر انقالب به 
حاج قاسم در 
پی درگذشت 

 بزرگوارپدر 
10/8/1396 

امیدوارم که حسنات ناشی از تربیت فرزندان 
 .ی عمل آن مرحوم نوشته شودصالح در نامه

زحمات و خدمات ارزشمند جنابعالی به 
ی اسالم و مسلمین، بیشک ذخیره

ارزشمندی است در دیوان عدل الهی، برای 
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 بیانات مقام معظم رهبری در وجه شهادت حاج قاسم سلیمانی

 ارجاع جمله گزاره اصلی

ادری که چنین فرزندی را در دامان خود م
 .تربیت کرده است

 

 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی

مبارزه با آمریکا 
محور حرکت حاج 

 قاسم
 

، جهاد و شهادت
دو فصل بزرگ 
 حرکت بسیجی

انتظار جنایتکارانی است که  ولی انتقام سختی در
دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای 

، دو جهاد و شهادت«. »ی دیشب آلودندحادثه
و  (2/6/84«)فصل بزرگ حرکت بسیجی است.

میرسد،  کسی که در راه خدا به شهادت»
ترین شاکر خدا برای این حادثه، خود بزرگ

اوست؛ زیرا که چنین نعمت بزرگی را خدای 
جهاد و  (3/3/78«)متعال به او داده است.

، دو فصل بزرگ حرکت بسیجی شهادت
 (2/6/84«)است.

ذات آمریکا؛ 
 گری مداخله

شهادت را فهمید و دانست  یک ملت، اگر معنای
شود رفت و جان فدا ها چگونه میکه برای آرمان

دغدغه و با استقالل تواند بیکرد، آن وقت می
. مرگ دیگر مانعی برایش نیستزندگی کند؛ زیرا 
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 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی
آن افالکیان خاکی در آغوش  (26/2/75)

جهاِد »ی شهیدان آرمیدند اّما نورانی ارواح طّیبه
 مقاومت ادامه دارد.

مسئله این است که منش و ذات و رفتار دولت 
گری و ی آمریکا، مداخلهایاالت مّتحده

 (19/11/92«)گری است.سلطه

آمریکا؛ طاغوت 
 اعظم دنیا

امروز طاغوت اعظم در دنیا، رژیم ایاالت »
شماها »و  (30/5/85«)ی آمریکا است.متحده

اند در ها توانستهبینید که هر کاری آمریکاییمی
اند، بخصوص با نهادهای این مّدت کرده

ی از انقالب، از جمله با خود نظام برخاسته
ی اسالمی؛ با خود جمهوری اسالمی که برخاسته

اند دشمنی ست، هر چه توانستهاز انقالب ا
 (12/8/98اند.؛) کرده

ی ظاهری مستکبران و مرعوب شدن از هیمنه
های از آمریکا و دیگر قدرت احساس ترس

گر، آسیب دیگری از این دسته است که مداخله
ها باید از آن پرهیز کرد. نخبگان شجاع و جوان

ها بیرون کنند. اعتماد به باید این ترس را از دل
های ها و حمایتدشمن و در دام لبخندها و وعده

ها افتادن نیز آسیب بزرگ دیگری است که آن
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 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی
طور ویژه باید پیشروان و نخبگان از آن بر حذر به

 (26/6/90باشند.)

انقالب اسالمی؛ 
نقطه مقابل 

 آمریکا

ی ملت ایران عرض کنم: شکست یک به همه»
ود که بشافتد که معتقد وقتی اتفاق میمّلت آن

تواند کاری انجام بدهد؛ این اوِل شکست هر نمی
نظام اسالمی، چون »و  (6/1/93«)ملتی است.

های مردم و به عواطف مردم است، متکی به ایمان
های ماّدی جهان، هم ی قدرتدر مقابل همه

تواند طرف میتواند از خود دفاع کند، هم می
مقابل را وادار به اعتراف به عجز 

  (6/1/93«)کند.
انقالب اسالمی اساسًا علیه آمریکا »

 (12/8/98«)بود.
امروز طاغوت اعظم در دنیا، رژیم ایاالت »

شماها »و  (30/5/85«)ی آمریکا است.متحده
اند در ها توانستهبینید که هر کاری آمریکاییمی

اند، بخصوص با نهادهای این مّدت کرده
 ی از انقالب، از جمله با خود نظامبرخاسته

ی اسالمی؛ با خود جمهوری اسالمی که برخاسته
اند دشمنی از انقالب است، هر چه توانسته

 (12/8/98اند.)کرده
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 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی
آن نظام سلطه هم در شکل کامل خود تجّسم و 

کند در رژیم و دولت کنونی تجّسد پیدا می
ی آمریکا؛ لذا امام صریحًا در ایاالت مّتحده

ما در  گیریمقابل آمریکا موضع گرفت. موضع
ها یک مقابل آمریکا به مناسبت این نیست که این

مّلتی باشند که ما با این مّلت مخالف باشیم یا 
خصوصّیات نژادی تأثیری داشته باشد؛ مسئله 

ها نیست؛ مسئله این است که منش و ذات و این
گری ی آمریکا، مداخلهرفتار دولت ایاالت مّتحده

 (19/11/92«)گری است.و سلطه
ج قاسم محور حا

وحدت ملی علیه 
 مبارزه با آمریکا

ی دشمن به آن نقاطی متوجه میشود که پشتوانه
 (22/2/88استقامت مّلی ماست.)

اعتماد به وعده 
الهی، صبر و 
استمداد از 

 خداوند

های درخشان در جمهوری اسالمی که واقعیت
ی کنند، همه در سایهدشمنان ما بدان اعتراف می

ی الهی و صبر و مقاومت و وعدهاعتماد به 
 استمداد از خداوند به دست آمده است

(9/2/92) 
صبر و بصیرت 
ابزار فتح دژ 

 آمریکا در ایران

را در برابر مّلت خود و جهان اسالم،  ما افق آینده
ی بینیم و با اعتماد روزافزون به وعدهمی روشن

الهی، راهی را که امام خمینی عظیم ترسیم کرده 
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 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی
فداکاری و صبر 
و پایداری الزمه 

فتح قله های 
 عزت

َواْلَعاِقَبُة  است، با عزم راسخ ادامه میدهیم.
ِقیَن   (8/11/82) .«ِلْلُمَتّ

احساس 
سرافرازی برای 
اقتدار و نفوذ 

 جمهوری اسالمی

های دنیا، در ترین قدرتهای بزرگامروز سیاست
نرفته؛ ی غرب آسیا به ِگل نشسته، پیش منطقه
خاطر اعمال نفوذ و اقتدار گویند بهها میخود آن

 (17/3/96 (.جمهوری اسالمی است
تحلیل عملکرد 
ناجوانمردانه  

 امریکا

اما ماجرای شهادت سردار رشید اسالم را چگونه 
و در کدام چهارچوب فکری و تحلیلی باید دید و 

های این تروِر آمریکایی چیست؟ فهم کرد؟ ریشه
دولت آمریکا در این مقطع زمانی و با چنین چرا 

ی نمادین مقاومت ای چهرهی ناجوانمردانهشیوه
ی غرب آسیا را اسالمی در جهان اسالم و منطقه

هدف قرار داد؟ آیا موضوع آنچنان که رئیس 
گویند نشانگر جمهور و دولتمردان آمریکا می

هاست یا مسئله چیز قدرت و تسلط آمریکایی
 دیگری است؟

های بررسی ریشه
 ترور امریکایی

 انهیخاورم» جادِ یا
نقشه  ،«دیجد

 کایکالن آمر 

ی غرب آسیا ای برای این منطقهآمریکا یک نقشه
گویند خاورمیانه، که خودشان به آن می

س آن یک مّدتی اسم اند... که بر اساداشته
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 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی
 یهدف و برنامه

کالن نظام سلطه 
و مشخصا دولت 

را در  کایآمر 
غرب  یمنطقه

 ایآس

را آوردند، یک مّدتی اسم « ی جدیدخاورمیانه»
ای را آوردند؛ یک نقشه« ی بزرگخاورمیانه»

برای اینجا داشتند. محور اصلی این نقشه و قلب 
این نقشه عبارت بود از سوریه، لبنان، عراق؛ این 

زی بودند که این سه کشور، سه محور و سه مرک
 آنجاها پیاده بشود نقشه باید عمدتًا 

شکسِت استراتژیِک 
 هاآمریکایی

مدن آروی کار 
های تسلیم دولت

مطلق و نوکر 
آمریکا در نتیجه 
سلطه و نفوذ و 
تسّلط معنوی و 

امریکا بر  واقعی
 انان

هایی در این سه کشور بر سر کار بیایند که دولت
تسلیم مطلق و نوکر آمریکا باشند، هرچه آمریکا 
میخواهد اطاعت کنند و برای او عمل بکنند. 
نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این است که تمام 

شود پاانداز رژیم صهیونیستی و در این منطقه می
ها گفته فراتی که آناین منطقه همان از نیل تا 

بودند به یک شکلی تأمین خواهد شد، ولو نه به 
شکل سیاست ظاهری، به شکل سلطه و نفوذ و 

 (30/6/96) .تسّلط معنوی و واقعی

تحقق هدف از 
طریق 

سازی ثباتبی
 منطقه خاورمیانه

ثباتی در بسیاری از منافع خودشان را در ایجاد بی
ی غرب منطقه-ی ما مناطق عالم بخصوص منطقه

ها این است... اند؛ سیاست آنقرار داده -آسیا
ثباتی، ایجاد جنگ داخلی، ایجاد ناامنی، ایجاد بی

ایجاد تروریسم، کاری است که متأّسفانه امروز در 
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 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی
این منطقه، سیاست قطعی آمریکا 

 (18/6/97).است
نقشه امریکا : 

دور کردن ذهن 
مردم از رژیم 
صهیونیستی از 

جاد طریق  ای
جنگ داخلی و 

های درگیری
داخلی در بین 

 مردم

های شریر و ی آمریکا این بود که گروهنقشه»
ظالم و هّتاکی از قبیل داعش را به وجود بیاورد 

ها را از رژیم غاصب برای اینکه ذهن مّلت
ها را مشغول کند به صهیونیستی منصرف کند، آن

مسائل داخلی خودشان، به جنگ داخلی، به 
ها باقی مشکالت داخلی و فرصتی برای آن

نگذارد که به فکر رژیم صهیونیستی 
 (1/1/97).بیفتند

مریکا آشکست 
 در سوریه و عراق

دانند که آمریکا در ی دنیا امروز می... همه
 .سوریه شکست خورد، در عراق شکست خورد

(22/12/97) 
اری بسیار ذثیرگأت

نابودی جریان 
داعش توسط 

مقاومت اسالمی 
به فرماندهی حاج 
قاسم در شکست 
نقشه امریکا در 

بخش مهم و قابل توجهِی از شکسِت طرح 
سازی منطقه و ایجاد جنگ و آشوب، ثباتبی

عمال با نابودی جریان داعش توسط مقاومت 
قاسم  حاج»اسالمی و با فرماندهِی میدانِی 

تر به ی سختعملی شد......ضربه« سلیمانی
آلودی بود که ایجاد جنگ داخلی سیاست خباثت

در منطقه و نابودی مقاومت ضّد صهیونیستی و 
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 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی
سازی ثباتبی

 منطقه
ی رؤسای های مستقل را به وسیلهتضعیف دولت

 شقّی این گروه گمراه هدف گرفته بود
(30/8/96) 

پیروزی ایران با 
حفظ جریان 
مقاومت در 

 منطقه

گذاریم. امروز برای ما ایستادیم، ما گفتیم نمی
خواست و ه است که او میی دنیا ثابت شدهمه

ر نتوانست، و ما خواستیم و توانستیم؛ این را همه د
 (19/11/96) اند.دنیا فهمیده

مریکا آتالش 
برای از بین بردن 
محور مقاومت در 
منطقه و شکست 

 مریکا در این راهآ

 

است؛ آمریکا در منطقه  این معنایش شکست»
خورده است. آمریکا در منطقه نتوانسته شکست

همه همه تالش، با آناست، شیطان بزرگ با آن
وسوسه و دمدمه نتوانسته است به مقصوِد خود در 

این منطقه برسد. پول را خرج کرده است، 
مَّ ُیغَلبون. ثُ َفَسُینِفقوَنها ُثمَّ َتکوُن َعَلیِهم َحسَرًة 

(25/3/97) 

معجزه انقالب: 
مریکا آشکست 

 در منطقه

ها در حقیقت این است که آنچه در این سال
معجزات »غرب آسیا روی داد یکی دیگر از 

این واقعًا یکی از معجزات »است: « انقالب
-انقالب است. در منطقه، جمهوری اسالمی 

ریکای مستکبر را به زانو توانستید آم -همین شما
 (1/9/96). بدهیددربیاورید و شکست 
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 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی

هدف امریکا: از 
بین بردن تفکر 

انقالبی و 
مقاومت در 

منطقه خاورمیانه 
 و شکست او

ریکای مستکبر را به زانو توانستید آم -شما
هایی که دربیاورید و شکست بدهید. تمام تالش

هایی که کشیده بودند برای این کردند و نقشهمی
و اسالمی  بود که این منطقه را از تفّکر انقالبی

د ها در واقع همین بو ی ایندور کنند؛ هدف همه
که این تفّکر انقالبی را، تفّکر مقاومت را که 

گسترش پیدا کرده در منطقه، این تفّکر را از بین 
 (1/9/96ببرند و دفن کنند، ولی بعکس شد!...)

رمز پیروزی 
جمهوری اسالمی: 
 مقاومت در منطقه

رمز پیروزی جبهه 
حق بر باطل: 
عملیاتی شدن 

تفکر و راهبرد »
 «مقاومت

عنوان جمهوری و چه کسی است که نداند ما به
ایم. دولت «دولت مقاومت»امروز »اسالمی 

مقاومت خیلی مهم است... جمهوری اسالمی 
 (20/2/96). دولت مقاومت است

شناخته شدن  
انقالب اسالمی 
ایران در منطقه به 

دولت  عنوان
 مقاومت

 قدرت مقاومت
« قدرت مقاومت»یکی از حقایق، »امروز 

ترین ی مقاومت در منسجماست... امروز جبهه
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 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی
. است وضعّیت در چهل ساِل گذشته

(14/3/98) 
قدرت و اقتدار 
برآمده از اندیشه 
 و راهبرد مقاومت
بدست امده از 

مجاهدت و 
شهادت 

ترین مخلص
 رزمندگان

 برآمده از اندیشه و راهبرد مقاومتقدرت و اقتدار 
ترین که با مجاهدت و شهادت بهترین و مخلص

رزمندگان و شهدا و مدافعان حرم اهل بیت 
 دست آمده)علیهم السالم( به

حضور مقتدرانه 
در مرزهای ایران 

 رژیم صهیونیستی

چالش بر سِر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم 
نفوذ نامشروع آمریکا صهیونیستی و برچیدن بساط 

ی غرب آسیا و حمایت جمهوری از منطقه
اسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب 

ی های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشتهسرزمین
 .الله و مقاومت در سراسر این منطقه استحزب

(22/11/97) 
ی عّزت جهاد مایه

 است
 .دشمن را باید در مرزهای خودش سرکوب کرد

(22/11/97) 
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 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی

عصبانیت امریکا از 
 شکست در منطقه

مریکا آعصبانیت 
از شکست 

جانبه و مطلق همه
ی نظام نقشه

سلطه و دولت 
 آمریکا

ا در این ر کنند، ایران ها نگاه میوقتی آمریکایی
دانند لذا زمینه مؤّثر و مقّصر می

 (30/6/97) اند.عصبانی

عکس العمل 
مریکا نشانه آ

ضعیف بودن و 
 شکست امریکا

دهند، العملی که آنها دارند نشان میآن عکس
ها ماندگی آنی عقبی ضعف است، نشانهنشانه

ی عصبانّیت ناشی از است، و نشانه
شان به خاک ها است. بینیخوردگی آنشکست

 (30/6/96) .اندمالیده شده؛ لذا عصبانی
ی عملیات ریشه

تروریستِی 
ناجوانمردانه و 

 یُبزدالنه
: هاآمریکایی
نان از آعصبانیت 

شکست در 
منطقه و عدم 

تحقق اهداف انان 
به علت عملکرد 

دولت مستکبر، غیرمنطقی و جنایتکار آمریکا که 
دانست در این خود را قدرتی بالمنازع می

رویارویی استراتژیک با جمهوری اسالمی، 
ین ا»اریخی متحمل شد: جانبه و تشکستی همه

خواست. همان چیزی است که انقالب می
ی ی انقالب تحّقق پیدا کرد، خواستهخواسته

 آمریکا و همراهان آمریکا تحّقق پیدا نکرد.
ی عملیات تروریستِی و این ریشه (17/3/96)

ی ها علیه چهرهی آمریکاییناجوانمردانه و ُبزدالنه
 .است« قاومتمد خّط جها»المللِی نمادین و بین



 روایت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

17 

 

 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی
و تفکرمحور 
مقاومت به 

فرماندهی حاج 
 قاسم

خطای محاسباتی 
امریکا و شکست 

 متوالی انان

محاسبات آمریکا، محاسبات غلطی است. قباًل »
های گذشته، در این چهل سال، هم در سال

اند و ها داشتهجور محاسباتی را آمریکاییهمین
ی مورد اند و ضربهاند و ضرر کردهنتیجه نگرفته

جمهوری اسالمی نظر خودشان را نتوانستند بر 
جور است؛ این دفعه وارد کنند؛ حاال هم همین 

 (24/2/98) شکست خواهند خورد. هم قطعاً 
غیر منطقی بودن 

دولت مردان 
 مریکاآ

ای هستند؛ دولتمردان آمریکا مردم غیرمنطقی»
حرفشان غیرمنطقی است، عملشان غیرمنطقی 

 (28/11/91است.)

 شهادت

رضای الهی و 
بهشت پاداش 

مجاهدت در راه 
 خدا است

های در راه خدا با این چیزها قابل مقابله مجاهدت
 (19/12/97. )و قابل جبران نیست

شهدا از خداوند 
پاداش مجاهدت 

شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه 
شود، در است؛ کسی که در راه خدا شهید می
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 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی
را به صورت نقد 

 گیرندمی
. کندمی واقع بهترین حسابگری را دارد

(16/11/96) 
بهشت باالترین 

قیمت برای 
معامله جان در راه 

 خدا است

ی ی با خدا، یک معاملهشهادت یعنی معامله
ی با خدای متعال؛ جنس هم دغدغهی بیدوجانبه

 (28/03/96. )معلوم، بهای جنس هم معلوم

مجاهدان در راه 
خدا قبل از 

شهادت، ضربات 
زیادی هم به 

 زنندمیدشمن 

ی دشمن را مانع نفوذ دشمن شده، جلوی توطئه
گرفته، جلوی فساد دشمن را گرفته؛ این جوان ما 
که در دفاع از حرم، در فالن کشور خارجی در 
مقابل داعش ایستاده و شهید شده، قبل از اینکه 
شهید بشود، صد ضربه به او زده، جلوی او را 

را  گرفته، اهداف او را ناکام کرده، پدر او
 (28/03/96) شود.درآورده، حاال هم شهید می

وعده الهی 
بهشت برای 

مجاهدان قطعی 
 است

ی حّقی ی خدا است. این وعدهاین وعده، وعده
 است که خدای متعال به شما داده است...

گفتم شهادت، مرگ تاجرانه است؛ یعنی در می
شوند، هایی که شهید میآن زرنگی هست؛ آن

کند، ها میبیشترین لطف را به آنخدای متعال 
کند؛ این شهادت ها میباالترین لطف را به آن

 (28/03/96). است
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 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی
لزوم شناخت کید 

 دشمن
ها نبود، ها نبود، اگر این فداکاریاگر این شهادت

این نظام باقی نمیماند؛ این نهال، مورد تهاجم 
های سخت بود. عّلت اینکه این نظام باقی طوفان

این نهال از بین نرفت و بحمدالله به این ماند و 
ها ها و ایثارگریدرخت تناور تبدیل شد، فداکاری

ها بود؛ این را شدن میدان ها و واردطلبیو شهادت
باید نگه داشت. دشمن را باید شناخت، کید 

 (15/09/95) . دشمن را باید شناخت

ها و  یفداکار
ها  یشهادت طلب

 عامل حفظ نظام

و  میتکر لزوم 
ازجانبازان   لیتجل

 شانیهاهوخانواد

قرار  میبشوند، احترام بشوند و مورد تکر  لیتجل
آوردن و به عرصه  انیبه م یبه معنا نیا رند،یبگ

 تیاهم یلیخ نیاست؛ ا ثاریا یآوردن تمثل واقع
 اجیاحت لیو تجل میتکر  نیدارد. لذا ما به ا

نیداشت. عالوه بر ا اجیاحت نینظام به ا م،یداشت
 یکوچک ینوع سپاسگزار کیجهت سوم،  ها،

هاشان به فداکار و خانواده یمجموعه نیهم از ا
 دیآیحساب م

داران این ها پیشوایان ما شدند؛ اینها طالیهاین
ی حق شدند؛ رفتند باور به شهادت را، باور جبهه

ی با خدا را در میدان عمل نشان به معامله
 (27/08/89) . دادند

شهدا، ایثارگران و 
جانبازان باور به 
معامله با خدا را 
در عمل نشان 

 دادند
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 با نگاه راهبردی به نقش حاج قاسم سلیمانی در محور مقاومتبیانات مقام معظم رهبری تحلیل 

 ارجاع جمله گزاره اصلی

ارزش جان انسان 
 بهشت است

مبادا این جان با ارزِش انسانی را به غیر بهشت 
بفروشید. ارزش جان شما بهشت است. جان شما 

 (18/08/85) . ارزشی به قدر بهشت دارد
شهادت هدیه 

چون الهی است، 
مرگ ناگزیر را به 

افتخار تبدیل 
 کندمی

ی خداست؛ این هدیه را شهادت، نعمت و هدیه
ی خداست؟ دهند. چرا هدیهآسان به کسی نمی

ها را به ی انسانچون مرِگ ناگزیِر همگانِی همه
ی افتخارآمیِز در دنیا و آخرت تبدیل یک پدیده

 (12/02/96). کندمی

شهید جان خود 
فروخته را به خدا 

و در مقابل 
بهشت و رضای 
 الهی گرفته است

دهند و ها که این متاع را در راه خدا میآن
کنند، کسانی جانشان را در راه او مصرف می

اند و در عوض چیزی هستند که آن را فروخته
ه اشتری منان»اند: گرفته المؤمنین انفسهم و الَلّ

فروخته شهید، جانش را «. اموالهم باّن لهم الجّنة
و در مقابل آن، بهشت و رضای الهی را گرفته 

است که باالترین دستاوردهاست. به شهادت در 
راه خدا، از این منظر نگاه کنیم. شهادت، مرگ 

گذارند های زیرک و هوشیار است که نمیانسان
این جان، مفت از دستشان برود و در مقابل، 

 (25/05/68) . چیزی عایدشان نشود
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1های شخصیتی  حاج قاسم سلیمانی در نگاه سایرینویژگیتحلیل   

 ارجاع مولفه  گزاره اصلی

ویژگی های 
 اخالقی

 صادق

کسی در کردستان نیست که قاسم سلیمانیرا بشناسد و از 
دهد پای او تعریف نکند. چون صادق است.وقتی قول می

ایستد. ما هر وقتدر اینجا مشکلی داشته باشیم و حرفش می
بخواهیم با وزیر یا حتیرئیس جمهور ایران دیدار کنیم، 

 توانیم سریع به هدف برسیم.فقط از طریق ایشان می

ولیت ؤ مس
 پذیر

اند. ای رهبر ایران او را شهیده زنده خواندهآیت الله خامنه
شهید زنده زیاد است اما دلیلی وجود دارد که او را همه 

تواند از این دلیل می شناسند.مینشناسند و سایرین را می
 اش باشد.مسوولیت پذیری

 مجاهد

های مجلل آقای سلیمانی درون کاخ نیست، درون هتل
نیست. این طور نیست که بنشیند و دستور بدهد. حضور 

همیشه در میدان است. همین مجاهدتش را نشان  ایشان
 دهد.می

 شجاع

هایی هست که یک کار فقط در یک لحظه انجام وقت
شود. یعنی شما یک جا باید کاری بکنید که بزنید می

توی خال. قاسم سلیمانی اینقدر شجاع هست که در این 
لحظات این تصمیمات را بگیرد. این شناخت کلی من در 

 مورد سلیمانی است.

                                                           
، 480ل دهم، شماره ، سا1393آبان ماه  17سردار قاسم سلیمانی، شنبه  یژهونامه همشهری جوان، پرونده هفته.  1

 .63و  62صفحات 
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خاکی و 
 غشبي

من در سفرهای زیادی با ایشان همراه بودم. اما همیشه 
ول ایشان و مقام ؤ سرفتار طوری بوده که انگار من م

کند و باالتری از ایشان هستم. کال طوری رفتار می
وجه نشینند که اگر او را نشناسید، در یک جمع به هیچمی

 توانید پیدایش کنید.نمی

 آرام
آرامش ایشان را فقط باید در جلسات ببینید. او به شکلی 

 باورنکردنی آرام است

 سریع

یع، مختصر و مفید. حرف زدن حاجی این طور است؛ سر 
آید و تحلیل نشینید هرکسی میای میوقتی در یک جلسه

کند که بعضا تکراری هم و تفسیر خودش را اضافه می
شود، سریع است شود. اما ایشان وقتی وارد تفسیر میمی

 مختصر و مفید، جمع بندی هم دارد.
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2های شخصیتی  حاج قاسم سلیمانی در نگاه سایرینتحلیل ویژگی  

 ارجاع مولفه گزاره اصلی

ویژگی 
فرماندهی 

در  ایشان
 جنگ سوریه

توکل به پروردگار 
 متعال

توکل به پروردگار متعال و توسل به اهل بیت علیهم 
کارگیری السالم بود. فرماندهی حاج قاسم در به

کلمه بخواهم  اگر در یک ها، غیرفیزیکی بود.توان
در جنگ با  بگویم که سردار سلیمانی چگونه پیروزی

را به دست آورد، باید گفت که خدا آن  داعش
 را به سردار سلیمانی داد. توکل و توسل او در پیروزی

 .تمامی شرایط باعث پیروزی او شد

شناسی دشمن
 عملیاتی

های دشمن را به دقت سردار سلیمانی ادبیات و شیوه
شناخت. او رفتار دشمن در برابر حرکات ما را می
در  سردار سلیمانی از نبوغ خاصی کردمیبینی پیش

 .است ریزی عملیاتی برخوردارطرح
قبول خطر و 

برداشتن گام های 
 بلند

های دفاع او در جنگ سوریه اگرچه از تجارب و درس
مقدس استفاده کرد، اما دفاع متفاوتی را به نمایش 

 .گذاشت که مبتنی بر همین ویژگی بود

فرماندهی در 
 صحنه نبرد

های نبرد و سردار سلیمانی در سوریه مدام در صحنه
درگیری حضور داشت. این حضور تنها مختص شرایط 
عادی نبود، بلکه در شرایط سخت حضور بیشتری در 

 ها و خطوط مقدم داشت.جبهه

                                                           
 .  10/7/1398.هیجنگ سور یدر فرمانده یمانیسردار سل یژگیو 8 |اقدمیسردار نوع ادداشتی 2
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فرماندهی 
نیروهای متحد 

 مقاومت

کارگیری نیروهای متحد مقاومت پنجمین ویژگی به
ها و حتی ها، ادبیاتفرهنگها، بود. تمامی سلیقه

ها در بین نیروهای سردار سلیمانی حضور عقیده
 داشتند.

شهامت، ایثار و 
 ازخودگذشتگی

ششمین ویژگی سردار سلیمانی در صحنه نبرد، به 
نمایش گذاشتن شهامت، ایثار و از خودگذشتگی بود. 

سردار سلیمانی با این روحیه، رعب قدرت نیروهای 
انداخت و نیروهای خودی را میخودی را دل دشمن 

 کرد.مضاعف می دل و ایمانشان راقوی

فرماندهی بر 
 قلوب

های مسلمان منطقه به شدت به ها که ملتنه تنها ایرانی
ها ورزند و او بر قلبسردار سلیمانی عشق می

 .کندفرماندهی می
استقامت در 
 شرایط سخت

مسلط ترین شرایط بر خود و اطرافیانش او در سخت
 کردطمئن اعمال میشد و فرماندهی ممی

 

 نگاهی کوتاه به زندگینامه مبتنی بر زیست انقالبی شهید قاسم سلیمانی
 شرح مولفه

حضور موثر در عملیات 
در  5و کربالی  8والفجر

 دوران دفاع مقدس

تشکیل تیپ جدید از نیروهای کرمان به پیشنهاد شفاهی سردار 
 شهید حسن باقری

در  شکن جنگلشگر خط
 دوران دفاع مقدس

ثارالله را باید جزو لشکرهای خط شکن سپاه در  ۴۱لشکر 
های دفاع مقدس نامید که نیروهای آن نقش بسزایی در سال

 و... داشتند. ۵، کربالی۸های بزرگی مثل والفجرعملیات
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 نگاهی کوتاه به زندگینامه مبتنی بر زیست انقالبی شهید قاسم سلیمانی
 شرح مولفه

 حضور در مناطق مرزی جنوب شرقی کشور مبارزه با اشرار بعد جنگ

و گروه  اللهتقویت حزب
 های مبارز فلسطینی

 33آفرینی در جنگ نقش
روزه غزه  22روزه لبنان و 

 علیه اسرائیل

از جمله نقاط درخشان فرماندهی سردار سلیمانی بر نیروی 
های مبارز فلسطینی بود الله لبنان و گروهقدس، تقویت حزب

 ۳۳که نمود عینی آن را در نبردهای متعددی ازجمله جنگ 
ن لبنان و رژیم صهیونیستی و پیروزی مبارزا اللهروزه حزب

روزه غزه علیه ارتش مجهز اسرائیل  ۲۲فلسطینی در جنگ 
 دیدیم.

فرماندهی عملیات علیه 
 داعش

اعم از داعش و  یریتکف یستیترور  یهاگروهک یریگبا شکل
، قاسم  یعربستان سعود یلما یبانیالنصرة در منطقه با پشتجبهه

ر د داتیتهد نیو آن هم مقابله با ا افتیتازه  یتیمور أم یمانیسل
 بود. هیدو کشور عراق و سور 

تدبیر ایجاد حشدالشعبی 
در عراق و قوات دفاع 

 وطنی در سوریه

 ۶ها و هدایت و مشاوره نیروی قدس سپاه، طی با کمک آن
 ها در این دو کشور تقریبا جمع شد.سال، بساط تروریست

سازی روسیه در همراه
 ای مقاومتمنطقهاهداف 

هم او بود که با سفر به مسکو، نقش بسزایی در همراه کردن 
 روسیه و پوتین برای ورود به میدان نبرد سوریه داشت.

تقویت حلقه مقاومت در 
 منطقه و توسعه زنجیره آن

با شکست داعش و نقش آفرینی نیروی قدس در سوریه و 
یل شد و عراق، یک حلقه مستحکم به نام حلقه مقاومت تشک

 زنجیره ایران، عراق، سوریه و لبنان و فلسطین را به هم متصل
 کرد.
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 نگاهی کوتاه به زندگینامه مبتنی بر زیست انقالبی شهید قاسم سلیمانی
 شرح مولفه

تشکیل لشگری چندملیتی 
و چند مذهبی از 

فاطمیون، زینبیون و 
 حیدریون و...

جای تردید نیست که این موضوع خالف خواست آمریکا و 
در عمق میدان « قاسم سلیمانی»اسرائیل است ولی با فرماندهی 

مردمی در سوریه و عراق این موضوع به واقعیت و تشکیل بسیج 
بدل گشت و اتحادی از جنس پاسداران، فاطمیون، زینبیون، 

 حیدریون و... ایجاد کرد.
 

 

 


