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 پیشگفتار
 بسم الله و السالم علی عبادالله الصالحین؛ سالم بر قاسم شهید

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؛ 

تواند در ایده یابی های شناخت حاج قاسم است که میسله نگاشتنگاشت حاضر پرده سوم از سل
شتمنابر و هیئات، کوتاه شتنو شته توئیتها و یاددا سی ها و عکسها، در ر سناریونوی شت، در  نو

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

 قاسم شهید ...قلیلی است به قامت بلند 
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حاج قاسم، الگوی نسل پیشرونده و پیشبرنده انقالب .1
 اسالمی 

یاری شهادت هنر مردان خداست تا بر اساس آن در مسیری جدید برای 
توان گفت شهید آن جایی به مقام دین خدا قدم بگذارند. در حقیقت می

شود که دیگر با زنده بودنش امکان یاری دین خدا و شهادت نایل می
 ماید.خواهد با شهادتش دین خدا را یاری ننظام الله را ندارد و این بار می

جدید در این بین شهادت افرادی همچون حاج قاسم سلیمانی در عصر 
های انقالب اسالمی باید مورد بررسی قرار بگیرد و در کنار تمامی درس

ارزنده از شهادت سردار سرافراز اسالم، به جایگاه او در جهت حرکت 
 انقالب اسالمی پرداخت و این مورد را تبیین نمود که او چگونه به این

 مقام اعلی دست یافته است. 

ی حرکت قاسم سلیمانی پرداخت و برای بررسی این موضوع باید به مبنا
این مبنا چیزی نیست، جز انقالب اسالمی و جهت حرکت آن. هنگامی 
که به دنبال فهم انقالب اسالمی و جهت حرکت آن بر اساس بیانات 
امامین انقالب اسالمی می پردازیم، موضوعات متعدد و قابل توجهی را 

و فرعی قرار نماییم. این موضوعات در دو دسته اصلی مشاهده می
 گیرند. می
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یکی از موضوعات اصلی بر اساس بیانات امامین انقالب اسالمی 
 ذاتی انقالب اسالمی است. « پیشروندگی و پیشبرندگی»موضوع 

رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت امام خامنه ای پیرامون این موضوع 
 دارند که: اینگونه بیان می

است، آن هم پیشرفت پرشتاب. به کجا؟  انقالب در ذات خود یک حرکت پیشرونده
هائی شوند. این اصول و ارزشها عوض نمیهای ترسیم شده. هدفبه سمت هدف

هائی هستند که بر روی آن بایستی ایستادگی کرد و برای آن جان داد، اصول و ارزش
اند. هدف نهائی، تعالی و تکامل و قرب الهی است. که در اهداف، مشخص شده

ی اسالمی تر از آن، ایجاد جامعهسازی است؛ هدف پائینتر از آن، انسانهدف پائین
ی مشخصات و آثار، که استقرار عدالت در آن باشد، توحید باشد، است با همه

شدنی نیستند؛ یعنی ما ها اهداف هستند. این اهداف عوضمعنویت باشد. این
وئیم خیلی خب، یک روز توانیم بیائیم مایه بگذاریم تا از هدف کم کنیم. بگنمی

عدالتی گوئیم عدالت که نمیشود، یک نیمهمیخواستیم عدالت برقرار کنیم، حاال می
برقرار کنیم! نه، عدالت. این، هدف است. توحید، استقرار شریعت اسالمی به طور 

ها تغییرپذیر نیست. لیکن در جهت حرکت به سمت ها اهداف است، اینکامل، این
ها قابل تغییر یافتن است، ها قابل کم و زیاد شدن است، شیوهاین اهداف، سرعت

برنده تدابیر ممکن است جورواجور باشد. در این جهت، انقالب پیشرونده و پیش
1.«است  

                                                           
 13/04/1390-دیدار رهبر انقالب با فرماندهان سپاه  .1
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توان گفت انقالب اسالمی دارای ویژگی بر اساس این بیان می
پیشروندگی و پیشبرندگی ذاتی است و همانطور که رهبر انقالب می 

حفظ حالت »فرمایند، وظیفه سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم 
 پیشروندگی و پیشبرندگی انقالب اسالمی است. 

جه نماییم، متو تر به بیانات رهبر معظم انقالب توجه میهنگامی که دقیق
شویم که ایشان موضوع پیشروندگی و پیشبرندگی را الزم و ملزوم می

یکدیگر دانسته و متعقد هستند که اگر از حرکت پیشرونده که به معنای 
افتد. الزمه ساخت درونی است غفلت شود، حرکت پیشبرنده اتفاق نمی

پیشبرندگی در انقالب اسالمی پیشروندگی است که ایشان پیرامون این 
 فرمایند: می موضوع

دو حرکت در سپاه باید انجام بگیرد: یک حرکت، حرکت درونی سپاه است؛ در 
درون خود، یعنی خود را تکامل ببخشد. یک حرکت، حرکت به معنای یک جزء 

ی کل نظام و انقالب است، یعنی تأثیرگذاری در بیرون. این ی مجموعهبرندهپیش
در  . اگر ما از آن حرکت اول غافل بودیم،دو تا حرکت به موازات هم باید پیش برود

بخش و رقیتی سپاه آن حرکت پیشرونده و ادهی سپاه و خانو درون مجموعه
ی بخش را انجام ندادیم، حرکت دوم، یعنی تأثیر سپاه در پیشبرد مجموعهتعالی

انقالب، ناکام خواهد ماند. دست و پائی هم اگر بزند، دست و پای غلطی خواهد 
 :چون بود؛
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      ذات نایافته از هستی بخش                                                 
 کی تواند که شود هستی بخش" 

بر اساس بیانات اینگونه ایشان می توان نتیجه گرفت که حرکت درونی 
که همان حرکت پیشرونده است، الزمه حرکت بیرونی یعنی همان 

حرکت درونی خود غافل شود نمی حرکت پیشبرنده است و اگر سپاه از 
یشان تواند حرکت بیرونی و نقش پیشبرندگی خود را ایفا نماید تا آنجا که ا

رای در ادامه بیانات خود به تشریح بیشتر حرکت درونی پرداخته و آن را دا
 فرمایند: دو بعد معنوی و مادی می دانند وقتی که می

ی دارد. بعد معنوی همین پرداختن "این حرکت درونی یک بعد مادی و یک بعد معنو 
های ارزشی ها به معنای حقیقی کلمه، یعنی مشخص کردن شاخصبه ارزش

ها به قصد پیشرفت، به قصد پاسداری و عرضه کردن خود و دیگران بر این شاخص
ها است. این بعد معنویاش است، بعد یرورت صحیح و کامل به سمت آن هدفس

است که در سپاه دارد انجام میگیرد؛ بعد مادیاش هم همین کارهای خوبی 
های نظامی وساز و تولید، بعد آموزشتشکیالت، بعد علمی و تحقیقاتی، بعد ساخت

ی عهها همه باید در کنار هم انجام بگیرد. یک مجمو گری و از این قبیل. اینو نظامی
وقت از سپاه یری در آن راه ندارد، آنپجوان که فرسودگی و ی پرنشاِط همیشهزنده

هایش آماده است، زیرساختهایش به وجود خواهد آمد که خوشبختانه امروز زمینه
شود هایش بحمدالله هست. این میآماده است، تجربیاتش موجود است، انگیزه

 حرکت درونی."
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همچنین ایشان پس از تبیین حرکت درونی و ابعاد آن که در حقیقت 
ای گونهیشبرندگی سپاه را بهتبیین موضوع پیشروندگی است، نحوه پ

 فرمایند: کنند آنجا که میجالب مطرح می
رسد. این هم به ی انقالب میبعد نوبت به تأثیر این حرکت در حرکت مجموعه" 

ی زنده، پرنشاط، باطراوت، خودی خود حاصل خواهد شد. وقتی یک مجموعه
رکت حم وجود دارد و دارد ها در نظاپیشرونده، بشدت پایبند به مبانی و اصول و ارزش

گاهی دارد و بصیرت دارد و تأثیر می کند و زنده است و همه جا را میبیند و آ
ن کننده خواهد داشت ـ البته ایگذارد، این قهرًا در پیشبرد مجموعه اثر تعیینمی

گویم، های علمیه هم میمخصوص سپاه هم نیست؛ من این حرف را عینًا برای حوزه
ها با هم یکسان نیست؛ هر ها و وزن ایندولتی هم میگویم، منتها اندازهبرای نهادهای 

ی سپاه صحبت میکنیم ـ و ما کدام جایگاهی دارند، وزنی دارند. حاال فعاًل درباره
روز به این حرکت سازنده و پیشرونده و متکامل احتیاج مبرم داریم. یعنی اسالم، ام

 نیازمند به این حرکت است" 
 ید که سپاه پاسداران انقالب اسالمی نهادآن بیانات بر میاز مجموع ای

پیشرونده و پیشبرنده انقالب اسالمی است و پاسداران عناصر پیشرونده 
و پیشبرنده انقالب اسالمی هستند و باید مجددا بر اساس بیانات رهبر 
معظم انقالب بیان کرد که دشمن نمی خواهد انقالب اسالمی حرکت 

 فرمایند: پیشبرنده خود را انجام دهد؛ آنجا که می ذاتی پیشرونده و
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"حرکت نظام جمهوری اسالمی اثر خودش را در دنیا بخشیده است، تأثیرات عمیقی 
ای های تازهگذاشته است، قدرتهای استکباری و شیطانی را تضعیف کرده است، راه

ست، یعنی ای در دنیا شروع شده اها باز کرده است. یک فصل تازهدر مقابل ملت
طقه کند، دیگر نظیری برای آن نیست. ... یعنی واقعًا تاریخ منهرچه انسان نگاه می

 و به تبع آن تاریخ دنیا ورق خورده است؛ یک فصل جدیدی آغاز شده. ما اینجا چه
کاره بود ـ حاال ایم؟ من هیچ نمیخواهم ادعا کنم و بگویم انقالب اسالمی همهکاره

ها، انقالب اسالمی است ـ نقالباکه گفته بشود منشأ این نبعضی هم حساسند از ای
ئله کنیم، الزم هم نیست چنین ادعائی بکنیم؛ اما مسنه، اصاًل چنین ادعائی هم نمی

این است که امروز همان حرکتی که ما ملت ایران سی سال قبل، سی و دو سال قبل 
 ای و بومی و جغرافیائیهای منطقهشروع کردیم، عینًا همان حرکت را با یک تفاوت

و تاریخی، در دنیای اسالم در چندین کشور داریم مشاهده میکنیم. و من عرض 
تر هم وجود دارد و چنین چیزی کردم موج بعدی این کار در مناطق خیلی دوردست

آمیز است، این برای ما مبّشر است، پیش خواهد آمد، که این برای ما تشویق
البته دشمن با .تر باشدد که ما امیدمان به آینده باید بیشدهبخش است؛ نشان میمژده
ی توان روی همین نقطه دارد کار میکند. نمیخواهد این الگو جلوی چشم همه
د، های مسلمان گرفته بشود، بگویند ببینید ایران به کجا رسید. اما چه بخواهنملت

 چه نخواهند؛ بپسندند، یا نپسندند، این اتفاق افتاده است."
طبق بیانات رهبری عزیز دشمن با الگو شدن انقالب اسالمی که توانسته 
با ساخت درونی خود حرکت پیشرونده ای ایجاد نماید و بر اساس اصل 

المللی رقم پیشروندگی، پیشبرندگی خود را نیز در سطوح مختلف بین
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بزند، مشکل اساسی دارد و این موضوع را خط قرمز خود می داند و 
ردی خود ساخته که توانسته اصل پیشروندگی را رقم بزند و هنگامی که ف

بر اساس این پیشروندگی، موجبات پیشبرندگی انقالب اسالمی را در 
منطقه بر اساس نظریه مقاومت ایجاد نماید، در مواجه با او قطعا راهی 

 کند. جز حذف او  و شهادتش پیدا نمی
چگونه توانسته « حاج قاسم سلیمانی»ال اساسی این است که ؤ حال س

در انقالب اسالمی بشود و با « پیشرونده و پیشبرنده»عنصری 
خود افتخارها بیافریند و در صدر شهدای « پیشروندگی و پیشبرندگی»

 مقاومت بدرخشد؟ 
ز اال باید به تبیین موضوع پیشروندگی و پیشبرندگی ؤ برای پاسخ به این س

ن شد ایشان موضوع منظر رهبر انقالب بپردازیم. همانطور که بیا
دانسته و اگر مجموع بیانات « پیشبرندگی»را مقدم بر « پیشروندگی»

شویم مورد بررسی قرار دهیم متوجه می 90تا  70گانه ایشان را از دهه 28
تا « مبنای حرکت پیشرونده»گانه از 12که ایشان در یک نظام مفاهیم 

 اند. را مورد بحث قرار داده« نسل پیشرونده»
مصادیق »لفه ؤ م« پیشروندگی»مفاهیم اصلی در شبکه مفاهیم  یکی از

و « امام»است. رهبر معظم انقالب مصادیق پیشروندگی را « پیشروندگی
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معرفی کرده و در بیانی اینگونه از خداوند متعال مسئلت می « شهدا»
 نمایند که: 

ی شهدای عزیزمان و روح مطهر امام )رضوان "...پروردگارا! ارواح مطهره
ه علیه( را با اولیائشان محشور بفرما؛ ما را در راه آن ها رونده و اللَّ

رونده قرار بده؛ قلب مقدس ولیعصر را از ما راضی و خشنود پیش
2بگردان...  " 

این بیان رهبر انقالب نشان از آن است که حرکت بر اساس مکتب امام 
 د. و شهدای این مکتب می تواند عناصر پیشرونده را تربیت نمای

حاج قاسم سلیمانی که از خرمشهرهای دیروز تا خرمشهرهای امروز را دیده است و 
خورده است ها را میها و باقریگونه خود هموار غبطه کاظمیدر زیست شهادت

ات تواند تبدیل به عنصری پیشرونده و پیشبرنده برای انقالب اسالمی شود و موجبمی
 انقالب اسالمی را رقم بزند.حفظ حالت پیشروندگی و پیشبرندگی 

 گوید: حاج قاسم همان کسی است که حسن باقری را درک کرده و درباره او می
"رشد دهنده همه ما حسن باقری بود. او بهشتی جنگ بود. او. باعث شد در جبهه 

 بمانم". 
هستند را « معجزه انقالب»او زیست حسن باقری و مهدی باکری را که 

سال دفاع مقدس روبرو شده  8مسائل دوران طالیی  دیده است و بارها با
پیشنهاد جنگیدن در هور  را  5است تا بتواند در انتهای عملیات رمضان 

                                                           
 31/06/1386 - . بیانات در دیدار کارگزاران نظام1
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های اروند ای در شبهمچون ستاره 8مطرح نمایند و در والفجر 
بدرخشد. او گذشته با برکت دفاع مقدس را به خوبی درک کرده است 

های استوار را در دوران بعد توانسته گام و آن را به درستی شناخته است تا
 از دفاع مقدس بردارد، چرا که رهبرش فرمود در بیانیه گام دوم فرمود: 

 .های استوار در آینده باید گذشته را به درستی شناختبرای برداشتن گام
اگر بخواهم حاج قاسم سلیمانی و علت شهادتش را در خالصه بیان کنم 

  این گونه باید بنویسم:
حاج قاسم سلیمانی، عنصر پیشرونده و پیشبرنده انقالب اسالمی است، دشمن با »

 همین پیشروندگی و پیشبرندگی او مشکل دارند و از این کارهای او خسته شده است
زند، و چون راهی برای مقابله با او نمی یابد، عملیات ترور و حذف او را رقم می

قاسم سلیمانی از خرمشهرهای دیروز تا زهی خیال باطل، چرا که همانطور که 
زیسته است، می« امام و شهدا»خرمشهر امروز، بر اساس مصادیق پیشروندگی یعنی 

کتب ایم تا با زیستی شهداگونه بر اساس مهدما نیز او را الگویی برای خود قرار دا
انقالب « حفظ حالت پیشروندگی و پیشبرندگی»امام، رسالت خود را همچنان 

قری قرار دهیم و لذا باید بگوییم : قاسم زنده است ... همانطور که حسن با اسالمی
 زنده است... و این جمله را بر سر در گام دوم انقالب اسالمی منقش نماییم: 

 حاج قاسم سلیمانی؛ الگوی نسل پیشرونده و پیشبرنده انقالب اسالمی
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 شکست نقشه کالن آمریکا؛ جهاد حاج قاسم.2
شه آمریکا جهت ساخت دولت و ملت جدید در منطقه؛ هدف اصلی )برهم زدن نق

 شهید قاسم سلیمانی(

هـــا و مفـــاهیم آمریکـــایی؛ رویـــا و دســـتورکار جهـــانی شـــدن آرمان
ــن امــر در همــه  اصــلی نظــام اســتکبار پــس از جنــگ ســرد تحقــق ای

ــود. در پیاده ــا ب ــع دنی ــا جوام ــه آمریک ــود ک ــدف ب ــین ه ــازی هم س
کــرد کــه دنبال راهبــرد کــالن خــود خاورمیانــه جدیــد را ترســیم میبــه

ــدلدولت ــو و م ــاس الگ ــای آن براس ــدویه ــده بینهای ت ــی ن ش الملل
ــه  ــاور ب ــا ب ــت ب ــوم مل ــان و عم ــد و نخبگ ــود را اداره کنن ــور خ کش

هـــای غربـــی، ســـبک زنـــدگی آمریکـــایی را برگزیننـــد. امـــام ارزش
ای آمریکــا یــک نقشــه» »فرماینــد: بــاره میای )مدظلــه( دراینخامنــه

گوینــد ی غــرب آســیا کــه خودشــان بــه آن میبــرای ایــن منطقــه
ـــته ـــه، داش ـــم اندخاورمیان ـــّدتی اس ـــک م ـــاس آن ی ـــر اس ـــه ب ... ک

ــه» ــدخاورمیان ــّدت «ی جدی ــک م ــد، ی ــم ی را آوردن ــه»اس ی خاورمیان
ای بـرای اینجــا داشـتند. محــور اصــلی را آوردنــد؛ یـک نقشــه« بـزر 

این نقشه و قلب ایـن نقشـه عبـارت بـود از سـوریه، لبنـان، عـراق؛ ایـن 
عمـدتًا سه کشور، سه محور و سـه مرکـزی بودنـد کـه ایـن نقشـه بایـد 

هـایی در ایــن ســه جوری پیــاده بشــود؟ دولتآنجاهـا پیــاده بشــود؛ چـه
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کشــور بــر ســر کــار بیاینــد کــه تســلیم مطلــق و نــوکر آمریکــا باشــند، 
ــا می ــه آمریک ــد. هرچ ــل بکنن ــرای او عم ــد و ب ــت کنن ــد اطاع خواه

ــه  ــن منطق ــام ای ــه تم ــت ک ــن اس ــه ای ــد؟ نتیج ــد ش ــه خواه ــه چ نتیج
و در ایــن منطقــه همــان از نیــل تــا  شــود پاانــداز رصیــم صهیونیســتیمی

ها گفتـه بودنـد بـه یـک شـکلی تـأمین خواهـد شـد، ولـو فراتی که آن
ــّلط  ــوذ و تس ــلطه و نف ــکل س ــه ش ــاهری، ب ــت ظ ــکل سیاس ــه ش ــه ب ن

 «معنوی و واقعی.

عبارت دیگــر نقشــه اصــلی آمریکــا؛ ســاخت دولــت و ملــت جدیــد بــه
ـــاس اررزش ـــلیمانی؛براس ـــم س ـــود. قاس ـــه ب ـــی در منطق ـــای غرب  ه

ــان غربی ــه اذع ــه ب ــیتی ک ــالن شخص ــرد ک ــه و راهب ــت نقش ــا توانس ه
شــک حــذف ســردار بــزر  هم بریــزد. بیآمریکــایی را در منطقــه بــه

ــم در  ــیت مه ــک شخص ــرور ی ــانی، ت ــتکبار جه ــام اس ــرای نظ ــران ب ای
ترین مقامـــات ایرانـــی نبـــوده و انجـــام ایـــن اتفـــاق در ناجوانمردانـــه

ــانی  ــین شــرایط و مقطــع زم دارای ابعــادی پنهــان حالــت خــود در چن
 باشد.و عمیق می
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هـا دقیقـا چـه بـوده کـه شکسـت اسـتراتژیک نقشه و برنامـه آمریکایی
ــدان ــا می ــالمی ب ــالب اس ــط انق ــه توس ــم آن در منطق ــهید قاس داری ش

 سلیمانی بسیار سنگین آمد.

المللــی، کلیــدواصه و دســتورکار اصــلی نقشــه کــالن آمریکــا اســناد بین
ـــ ـــت جدی ـــت و مل ـــف جهـــت ســـاخت دول د در کشـــورهای مختل

 باشد.ازجمله منطقه غرب آسیا می

ایــن اســناد در همــه ابعــاد اجتمــاعی در یــک کشــور دارای اهــداف و 
های توســعه غــرب تــدوین برنامــه بــوده و براســاس مفــاهیم و شــاخص

ــده ــهش ــری در برنام ــناد قرارگی ــن اس ــلی ای ــدف اص ــک اند. ه ریزی ی
ــرات همه ــور و اث ــدگی کش ــبک زن ــر س ــه ب ــرااجانب ــه ف ــک جامع د ی

 است.

ــند بینمهم ــین س ــرین و اول ــهت ــه ب ــی ک ــر الملل ــند و چت عنوان مادرس
بــرای توســعه  2030المللــی اســت، دســتور کــار اصــلی همــه اســناد بین
هـــا و اســـت. مفـــاهیم اصـــلی، آرمان (SDGs)پایـــدار موســـوم بـــه 

ــه ــدار ب ــب اهــداف کــالن توســعه پای ــان در قال ــد جه ــق جدی عنوان اف
ــعار  ــازی دگرگون»ش ــانس ــند درج« جه ــن س ــر در ای ــت ذک ــده اس ش

ــناد  ــه اس ــترک هم ــل مش ــه فص ــت ک ــت اس ــائز اهمی ــوع ح ــن موض ای
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ـــهبین ـــی ب ـــاد الملل ـــت در ابع ـــدهای حاکمی ـــتورکار فراین عنوان دس
ــدار  ــعه پای ــند توس ــور، س ــر کش ــعیت ه ــور وض ــه فراخ ــاگون و ب گون

دومــین ســند بــه لحــاو اهمیــت و پــس از ســند توســعه پایــدار،  .اســت
ـــوزش  ـــند آم ـــت  (Education 2030) 2030س ـــت. فعالی اس

ـــدگی و  ـــبک زن ـــلی س ـــاهیم اص ـــف مف ـــند تعری ـــن س ـــوری ای مح
ــوزش آن ــونگی آم ــرب چگ ــعه غ ــول توس ــاس اص ــه براس ــه جامع ــا ب ه

ــند،  ــومین س ــت. س ــازی»اس ــر و توانمندس ــع فق ــند رف ــام دارد. « س ن
ایـن ســند تمـامی مفــاهیم اصــلی مربـوط بــه فقـر و توانمندســازی فقــرا 

ــانی نظــری و  ــا الزامــات ســاختاری و فرهنگــی را از مب مفــاهیم اولیــه ت
و درنهایــت چگــونگی اجــرا و بــازخوردگیری، تشــریح نمــوده اســت. 

ــام  ــا ن ــارم ب ــند چه ــاخص»س ــدارش ــعه پای ــدی « های توس ــه معیاربن ب
ــای دولتفعالیت ــدار ه ــعه پای ــداف توس ــه اه ــیدن ب ــت رس ــا در جه ه

 هویــت هــر کشــور را در مســیر تحقــق اهــداف پــردازد. ایــن ســندمی
ـــوده و به ـــی نم ـــدار بررس ـــعه پای ـــد توس ـــا رص ـــتمر ب ـــورت مس ص

ــدار را فعالیت ــعه پای ــداف توس ــق اه ــر تحق ــارت ب ــورها، نظ ــای کش ه
ــردی دیگــر در حوزه ــده دارد. اســناد راهب ــر عه ــز ب ــا نی ــارزه ب هــای مب

فســـاد، تغییـــر اقلـــیم و محـــیط زیســـت، مـــدیریت منـــابع طبیعـــی، 
ـــاوری، بهد ـــدا و کش ـــنعت، غ ـــاوری، ص ـــات و فن اشـــت و ارتباط
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جانبــه بــودن هــا از همهمــدیریت شــهری نیــز وجــود دارد کــه همــه این
ــاد دولت ــا در ایج ــالن آمریک ــه ک ــود در نقش ــع خ ــد و مطی ــای جدی ه

 دارد.منطقه پرده بر می

طبیعــی اســت کــه عصــبانیت نظــام اســتکبار از اقــدامات و اثرگــذاری 
ــه  ــرهم زدن و ب ــلیمانی در ب ــم س ــپهبد قاس ــردار س ــام س ــهید واال مق ش

های زیــادی صــرف تهیــه ای کــه ســالســت رســاندن چنــین نقشــهشک
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــلی ح ــاد اص ــد. جه ــاال باش ــیار ب ــد، بس آن کردن

ــیدن تمــام نقشــه جدیــد آمریکــا در دنیــا، بی ــه پــایین کش شــک ب
ــی  ــت درون ــعف و گسس ــات ض ــتکبار و اثب ــام اس ــه نظ شکســت هیمن
 آن بــوده و بــه جهانیــان تصــویر جدیــدی از کارآمــدی و پیشــرفت

ــاب مــؤثر بــرای یــک جامعــه براســاس اهــداف و آرمان هــای اســالم ن
ــه ــام خامن ــه ام ــانطور ک ــود. هم ــیم نم ــدی را ترس ــاره ای دراینمحم ب

ــا آنچــه اینهــا می »فرمــود:  ــت ب خواســتند چقــدر فاصــله دارد!... درســت واقعّی
هــا خواســته تحّقــق پیــدا کــرده. وقتــی آمریکاییی مقابــل آنچــه آمریکــا مینقطــه

داننـــد لـــذا کننـــد، ایـــران را در ایـــن زمینـــه مـــؤّثر و مقّصـــر مینگـــاه می
ــبانی ــت... آن عکسعص ــن اس ــئله ای ــه آناند... مس ــی ک ــان العمل ــد نش ــا دارن ه

ـــد، نشـــانهمی ـــدگی آنی عقبی ضـــعف اســـت، نشـــانهدهن ـــت، و مان ـــا اس ه
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شــان بــه خــاک هــا اســت. بینیخوردگی آنی عصــبانّیت ناشــی از شکســتنشــانه
 3«اند.ا عصبانیمالیده شده؛ لذ

ــازع » دولــت مســتکبر، غیرمنطقــی و جنایتکــار آمریکــا کــه خــود را قــدرتی بالمن
دانســت در ایــن رویــارویی اســتراتژیک بــا جمهــوری اســالمی، شکســتی می

ــد: همه ــل ش ــاریخی متحم ــه و ت ــالب »جانب ــه انق ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ای
ـــدا کـــرد، خواســـتهخواســـت. خواســـتهمی ـــق پی ـــالب تحّق ـــای انق و  ی آمریک

 4«همراهان آمریکا تحّقق پیدا نکرد.

ــات می ــن نک ــه ای ــه ب ــم باتوج ــاج قاس ــهادت ح ــاجرای ش ــوان از م ت
 سلیمانی فهمی صحیح و اصولی پیدا کرد...
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المللی؛ مأمور مقابله با حرکت جریان اسناد بین.3
 مقاومت 

پس از آنکه نظام اســـتکبار به ســـردمداری آمریکا طرح و راهبرد کالن 
را در منطقه غرب آســیا با شــکســتی تمام عیار مشــاهده نمود و از خود 

قاومت و آرمان هه م باالی حرکت جب ـــرعت  با س های انقالب طرفی 
شورهای منطقه و جهان و هم سالمی در دل ک چنین قدرت بازدارندگی ا

های خودساخته و شکست مفتضحانه باالی این جبهه در برابر تروریست
سال سردمداری جمهوری ا سلیمانی روبهبا  سم  شهید حاج قا رو می و 

شد، به دنبال راه جایگزین برای جلوگیری از پیشرفت انقالب اسالمی و 
المللی و المللی توســـط نهادهای بینمحور مقاومت از طریق فشـــار بین

 ها افتاد.های آناسناد و کنوانسیون

سناد بینازهمین سم به تدوین ا المللی و طرح رو، با فریب مبارزه با تروری
توان به کنوانسیون مریدا، المللی پرداخت که میمسئله آن در فضای بین

سنادی همچون  شاره کرد. گره زدن مسائلی   FATFو  CFTپالرمو و ا ا
با دیگر  ـــور ایران  یان کش بادالت ارزی م مالی و م یت  فاف ـــ همچون ش

شور  سم از دیگر دالیل تمرکزک سئله مبارزه با تأمین مالی تروری بر  ها با م
 ها بوده است.این اسناد و کنوانسیون
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هادهای بین ـــط ن ـــروع این طرح توس ندی ش مانب به ز المللی و با دقت 
ـــجم ـــعیت منطقه درخواهیم یافت که جبهه مقاومت در منس ترین وض

ای منظور امام خامنههمین وضــعیت خود در طول تاریخ قرار داشــته و به
ـــت... امروز ا »فرمایند: )مدظله( می مروز یکی از حقایق، قدرت مقاومت اس

ساِل گذشتهی مقاومت در منسجمجبهه است؛ در منطقه و  ترین وضعّیت در چهل 
ی مقابل، قدرت در مراکزی حّتی فراتر از منطقه؛ این یک واقعّیت اســـت. نقطه

ـــتکباری آ ـــت؛ قدرت اس ـــتکباری اس انگیزی و خباثت رصیم مریکا، قدرت فتنهاس
تب تنّزل کرده به این طرف بمرا هل ســـال پیش  ـــتی، از چ ـــهیونیس پایین ص ند و  ا

 5«اند.رفته

سند  ساس تعریف آن ذیل بند  FATFبا بررسی متن  اقدام خود،  8و برا
شده درخواهیم یافت که گروه سم تلقی  های مقاومت نیز به عنوان تروری

ـــ با اص ـــم و تعریف که این امر  مالی تروریس تأمین  بارزه  قانون م الح 
 تروریسم در قانون کشور انجام خواهد شد.

را نشـان  FATFاز طرفی شـواهد مذکور ارتباط تنگانگی میان آمریکا با 
با دهد. مقامات آمریکایی مکررًا و بهمی ـــراحت به همکاری خود  ص

FATF ید می ک نهتأ قت وزیر خزا عاون و ید کوهن م ند. دیو داری کن
ـــال  ـــم و جرایم مالی در س اعالم  ۲۰۱۰آمریکا در امور مبارزه با تروریس

                                                           
5 .1398/03/14 
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ما مبارزه با تأمین مالی تروریســـم را از طریق همکاری نزدیک با »کرد: 
FATF جام می با «. دهیمان بارزه  یت م مدیر عاون  ته، م همچنین زارا

نه مالی در وزارت خزا ـــم و جرایم  کا نیز، تروریس را  FATFداری آمری
تر کردن شـرایط ایران و در تنگنا قرار دادن ط ضـروری برای سـختشـر 

نیز معتقد  FATFداند. مارشال بیلینگزلی رئیس آمریکایی کشورمان می
های است که برای حفظ فشارها به ایران و جلوگیری از دور زدن تحریم

شور به سط این ک ضرورت دارد ایران قوانینی آمریکا تو سپاه،  صوص  خ
 شویی تصویب و اجرایی کند.ه با تأمین مالی تروریسم و پولدرباره مقابل

المللی ذیل عناوین مبارزه بدین ترتیب مشخص خواهد شد که اسناد بین
سم به ساد و تأمین مالی تروری دنبال مأموریت مقابله با حرکت جریان با ف
 مقاومت به نیابت آمریکا هستند.
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انقالب اسالمی و نمایی شهید سلیمانی در مسیر افق.4
 مراحل آن

شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی همواره بر مدار والیت قرار داشت و 
شد. یقینا بررسی ابعاد هیچ سالمی خارج ن سیر حرکت انقالب ا گاه از م

ـــهید از ابتدای مبارزات انقالبی تاکنون ما را به تطابق  ـــیره زندگی ش س
 المی خواهد رساند.حرکت ایشان مبتنی بر وضعیت زمانی انقالب اس

نمایی انقالب اسالمی و سپس بررسی رو در ابتدا، فهم مسیر افقازهمین
شهید بزرگوار مبتنی بر مراحل آن می هایاقدامات و فعالیت تواند ما این 

 را در شناخت سیره آن شهید گرانقدر ارتقا دهد.

ـــالمی و تحلیل دقیق آن یها درمبا نگاه به مفاهیم محوری انقالب اس
ســـازی نظام»ریزی انقالب اســـالمی مفهوم یابیم که پایه اصـــلی برنامه

تر مقصد نهایی مراحل انقالب اسالمی است. به عبارت دقیق «اسالمی
سط و پیاده سالمینظام»سازی ب صورت برای « سازی ا ست. در این  ا

ـــاخص ـــرایط تحقق اهداف و ش ـــالمی باید زمینه و ش های هویت اس
 قرار داد.  سازی را مورد بررسی و دقتنظام

نه خام مام  ندار حرکت انقالب از دیدگاه ا کا ـــ له( بعنوان س مدظ ای)
سالمی،  سالمینظام»ا شد. این  «سازی ا در پنج مرحله محقق خواهد 
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سالمی بیان می ترتیب فرمایند، به مراحل طبق آنچه رهبر معظم انقالب ا
ــالمیمرحله -1عبارتند از:  ــالمیمرحله -2ی انقالب اس  -3ی نظام اس

ـــالمی مرحله ـــالمی ی جامعهمرحله -4ی دولت اس ی مرحله -5ی اس
 تمدن اسالمی.

ـــیر  ـــیره زندگی درخواهیم یافت که مس ـــوی دیگر با عنایت بر س از س
یت عال ـــالمی همواره منطبق بر افقف مایی های ایشـــان در انقالب اس ن

قالب اســالمی بوده اســت. لذا بررســی و تبیین مطالعه تطبیقی ســیره ان
ـــان از  ـــالمی ما را به فهم دقیق ایش ـــان با مراحل انقالب اس زندگی ایش
هد  ـــالمی خوا ـــیر انقالب اس خاب عملکرد خود در مس چگونگی انت

بایســـت در محورهای زیر به ابعاد اقدامات رســـاند. به همین منظور می
 می پرداخت:ایشان در انقالب اسال

سالمی؛ فعالیت1 شهید در ایام پیش از انقالب تا . مرحله انقالب ا های 
 پیروزی آن

ـــی فعالیت2 ـــالمی؛ بررس های ها، ابتکارات و طراحی. مرحله نظام اس
 شهید در دوران دفاع مقدس:
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سن باقری، تیپ جدیدی از   شهید ح سردار  شفاهی  شنهاد  شان با پی ای
به  ۶۱که اندکی بعد در زمســـتان ســـال  نیروهای کرمان را تشـــکیل داد

ثارالله ارتقا یافت و شــامل نیروهایی از کرمان، ســیســتان و  ۴۱لشــکر 
 .شدبلوچستان و هرمزگان می

های امر خود در عملیات وی در طول دوران دفاع مقدس، با لشکر تحت
له، والفجر  یادی از جم چه  ۵، کربالی ۴، کربالی ۸ز ـــلم تک ش و 

 ثر داشت.ؤ حضور م

سالم به تمامی جهان ثابت کرد که د فاع مقدس و مجاهدت رزمندگان ا
ـــارها و تحریم ـــالمی با وجود تمامی فش جانبه علیه های همهانقالب اس

باقوت و طراحی  ـــالمی خود را  ظام اس یت و ن حاکم خود، توانســـت 
 براساس مفاهیم اسالم ناب پابرجا نگه دارد.

ـــالمی؛ اقدامات و دیدگاه ا3 ـــان از ابتدای امامت . مرحله دولت اس یش
 ای تاکنون:الله خامنهاجتماعی آیت

ایشــان به واســطه حضــور در مرزهای شــرقی و ســابقه مبارزه با اشــرا و 
ـــال  ـــتان، در س از  ۱۳۷۶باندهای مواد مخدر در مرزهای ایران و افغانس
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ای، فرماندهی کل قوا از کرمان به تهران الله خامنهســوی حضــرت آیت
 .مسئولیت نیروی قدس سپاه به او سپرده شدفراخوانده و 

یت  ندهی ایشـــان در نیروی قدس، تقو از جمله نقاط درخشـــان فرما
های مبارز فلســـطینی بود که نمود عینی آن را در الله لبنان و گروهحزب

اللــه لبنــان و رصیم روزه حزب۳۳نبردهــای متعــددی ازجملــه جنــگ 
ــطینی در جنگ ــتی و پیروزی مبارزان فلس ــهیونیس روزه غزه علیه  ۲۲ ص

در ایشــان توانســته بود اســتراتژی جمهوری  .ارتش مجهز اســرائیل دیدیم
سرائیل را به خوبی دنبال  سالمی یعنی کمک به گروه های مبارز علیه ا ا

 .های دیگری برداردکرده و هر روز در این مسیر گام

کل ـــ هکبا ش ـــتی تکفیری اعم از داعش و گیری گرو های تروریس
ـــر  جبهه ـــان مأموریتی تازه یافت و آن مقابلالنص ه با این در منطقه، ایش

شهید سردار سپهبد سلیمانی  .تهدیدات در دو کشور عراق و سوریه بود
ــعبی»در عراق  ــد الش ــوریه « حش ــیج مردمی»و در س )قوات دفاع « بس

وطنی( را شـــکل داد و با کمک آنها و هدایت و مشـــاوره نیروی قدس 
 .ها در این دو کشور تقریبا جمع شدستسال، بساط تروری ۶سپاه، طی 

بدیل ایشــان در مدیریت منطقه و مقابله با دشــمنان و همچنین نقش بی
ها و اهداف انقالب اســالمی با آغاز مســیر تحقق جهانی شــدن آرمان
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محوریت جبهه مقاومت در راســتای مرحله دولت اســالمی و در ابتدای 
 . ایجاد جامعه اسالمی هرگز فراموش نخواهد شد

های انقالب توانمندی صدور و تحقق اهداف و آرمان.5
 اسالمی در جهان؛ کارویژه شهید سلیمانی

ترین عنصر توان شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی را اصلیبه جرأت می
آور جمهوری شــکســت اســتراتژیک آمریکا در منطقه و پیروزی معجزه

 فرمایند:باره مینای درایاسالمی معرفی کرد. همانطور که امام خامنه

ـــان می-ها در این منطقه آمریکایی»  گوییم ما می« خاورمیانه»گویند که خودش
خواستند بکنند و نتوانستند. ما آنجا برنامه نقشه داشتند، کارهایی می -«غرب آسیا»

ی دنیا امروز خواستیم بکنیم و توانستیم... همهداشتیم، نقشه داشتیم، کارهایی را می
  6«که آمریکا در سوریه شکست خورد، در عراق شکست خورد. دانندمی

ست طرح بی» شک سازی منطقه و ایجاد جنگ و ثباتبخش مهم و قابل توجهی از 
آشوب، عمال با نابودی جریان داعش توسط مقاومت اسالمی و با فرماندهی میدانی 

 7«حاج قاسم سلیمانی عملی شد.
سلیمانی می شهید  توان در نظر گرفت نه آنچه به عنوان کارآمدی اصلی 

صــرفًا بازدارندگی نظامی در برابر آمریکا بلکه گســترش و نهادینه کردن 

                                                           
6 .1397/1۲/۲۲ 
7 .1396/08/30   
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های مبارز علیه نظام اســتکبار بوده اســت. تفکر تفکر مقاومت در گروه
سالم، اصلی ترین گرایش مقاومت و تشکیل جبهه مقاومت ذیل پرچم ا

ها و اهداف انقالب اسالمی ن مردم منطقه است که توانسته آرماندر میا
ـــاخص های آن را را در بافت فرهنگی جبهه مقاومت نهادینه کند و ش

ی . این در حالی است که همهپیاده نمایدبوم هر کشور مبتنی بر زیست
ستکبار جهانی برای ارائه راه شده  های جایگزین به کار گرفتهحلتوان ا

 است.
ها در طول مجاهدت خود توانســـت ثابت کند که اهداف و دار دلســـر 

یت تحقق فراتر از مرزهای جمهوری آرمان قابل ـــالمی  های انقالب اس
ــالمی  ــد و پایداری نظام انقالب اس ــت و موجب رش ــالمی را داراس اس

 شود.می
ترین عوامل اســـتمرار انقالب اســـالمی که همواره منجر به یکی از مهم

شاخصشده، وجود آرمان نرشد و پایداری آ ست. ها و  های انقالب ا
اگر یک کشور در شرایط درگیری و دشمنی، توان حفظ خود و رشد را 

 نداشته باشد، در برابر مشکالت تسلیم شده و شکست خواهد خورد.
که جمهوری اسالمی از آن برخوردار بوده -علت رشد در شرایط فشار 

تقامت و تکامل جمهوری همین موضــوع اســت. با توجه به اســ -اســت
های پس از انقالب، مؤثرترین عامل بقای نظام اسالمی، اسالمی در سال
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ــاخصهمان آرمان ــت که طرح آنها و ش ــرایط های انقالب اس ها در ش
صی می شندگی و تأللؤ خا ها، رغم همه مخالفتیابد و علیفعلی، درخ

 دارد.ها زنده نگه میانگیزه حرکت را در دل
سالعنوانبه  سالمی، مثال در طول  های پس از انقالب، آرمان عدالِت ا

ندگی خود را حفظ کرده و  ـــ عارهای علی-درخش ـــ مه ش رغم طرح ه
صلیاکنون بههم -موازی شعارهای مردم و عنوان ا سئوالن مطرح مترین 
 است.

سپهبد در ُبعد منطقه سردار  شهید  سط  شکیل جبهه مقاومت تو ای نیز ت
ن علمدار انقالب اســـالمی در راســـتای اثبات عنواقاســـم ســـلیمانی به

ــترش و تحقق آرمان ــاخصتوانمندی گس ــالمی ها و ش های انقالب اس
نمود و در غایت مجاهدات خود فارغ نقش محوری را در منطقه ایفا می

 ت.دنبال این مهم بوده اساز مبارزه نظامی، به
سلط ست ایدئولوصیکی نظام  شک ه با حال با عنایت بر وضعیت منطقه و 

ها و کشــورهای ســردمداری آمریکا و گســترش تفکر مقاومت در گروه
لت به نقش و اثرگذاری عدا هه کفر،  با جب بارزه  خواه و مظلوم برای م

های انقالب عظیم ایشان در اثبات و تحقق توانمندی جهانی شدن آرمان
اسالمی و شکست آمریکای مستکبر را درخواهیم یافت که این موضوع 

 انقالب است: ای یکی از معجزاتمام خامنهبه تعبیر ا



 روایت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

28 

 

همین -این واقعًا یکی از معجزات انقالب اســـت. در منطقه، جمهوری اســـالمی »
توانســتید آمریکای مســتکبر را به زانو دربیاورید و شــکســت بدهید. تمام  -شــما
هایی که کشــیده بودند برای این بود که این منطقه کردند و نقشــههایی که میتالش

ـــالمی دور کنند؛ هدف همه را از ها در واقع همین بود که ی اینتفّکر انقالبی و اس
این تفّکر انقالبی را، تفّکر مقاومت را که گسترش پیدا کرده در منطقه، این تفّکر را 

ــد!... این چند توطئه پی که در این دری پیاز بین ببرند و دفن کنند، ولی بعکس ش
سم و ار  صهیونی وجود آورده بودند، همه با تجاع عرب و دیگران به منطقه، آمریکا و 

 8«اقتدار جمهوری اسالمی نابود شد، از بین رفت.
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گرا؛ های اجتماعی جریان توسعهغایت مدل.6
های در تراز شهید قاسم سازی جامعه از انسانتهی

 سلیمانی
سلیمانی؛ نامی سم  ست که اکنون نه بهقا سردار فاا نظامی تح عنوان یک 

های رفیع انســـانی بر قله مذهبی اســـت که-عنوان یک نماد ملیبلکه به
های مخلصــانه خود ایســتاده و با شــهادت خود مهری بر تمام مجاهدت

ک شــهید قاســم ســلیمانی برای تمامی شــدر تمام عمر بابرکتش زد. بی
پدران این جامعه های این سرزمین الگویی خواهد بود که مادران و نسل

 پرورانند.تربیت فرزندی همچون او را در سر می آرزوی

ست؛ با کدامین دیدگاه و مدل سؤال این ا سم اجتماعی می حال  توان قا
سازوکار فعلی موجود  هایی برای این مرز و بوم تربیتسلیمانی کرد؟ آیا 

ـــور که در جهان و مدل ـــعه موجود در کش های متکی بر مفاهیم توس
ود شــکل گرفته اســت، توان تحقق این براســاس آن نظام آموزشــی موج

 مهم را داراست؟ 

شکل از روشنفکران و  سالمی همواره جریان مت در طول تاریخ انقالب ا
گانی و همغرب یه نخب ـــمیمباوران در ال هت چنین تص ظام ج گیران ن

پیشــبرد نظام جمهوری اســالمی حضــور داشــتند و تنها راه پیشــرفت و 
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ــه مفــاهیم تمــد ــادانی را التزام ب ــامــهآب ریزی مبتنی بر ن مــدرن و برن
توان نام این جریان که بروز و دانند. میهای توســـعه غرب میشـــاخص

همچنین –ظهور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در دوران انقالب اسالمی 
 گرا نامید.اند، جریان توسعهرا دارا بوده -در زمان فعلی

جریان  پرســـش محوری در بررســـی این جریان این اســـت؛ آیا از مدل 
توان انتظار تربیت گرا در پیشـــبرد اهداف انقالب اســـالمی، میتوســـعه

سلیمانی سم  ست در ابتدا قا سؤال الزم ا ها را داشت؟ برای پاسخ به این 
 مبنا و دال اصلی تفکر این جریان مورد بررسی قرار گیرد. 

 باشد:اصل به عنوان محور تفکر خود می 3گرا دارای جریان توسعه

 پذیرش مفاهیم تمدن مدرن. لزوم 1

سمت مدرنیته و در نتیجه  .2 سیدن به تمدن مدرن و حرکت جوامع به  ر
 سعادت و رفاه

ـــت؛ زیرا 3 یت مفاهیم مدرن اس .  تغییر فرهنگ فعلی جوامع به محور
ــلی ــازی مفاهیم مدرن، وجود فرهنگ فعلی جوامع ترین مانع پیادهاص س
 است.
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ــعه ــکیل خانواده گرا در مبه عنوان مثال جریان توس أی به ر ورد حکم تش
ــیغه محرمیت بین زن و ایجاد خانواده حداقلی از طریق جاری ــدن ص ش

یت نســـل،  حّب، ترب له رفق  خانواده از جم کام  مابقی اح مرد داده و 
های مورد نیاز، کنترل جریان ارتزاق، بسط مفاهیمی چون قناعت آموزش

 پندارد.دنی میو ... را به علت تعارض با ساختارهای مدرن اجرانش

به عنوان نیروی کار آموزش هایی را در ســـاختارهای تمدن مدرن زن 
ـــت و در نتیجه زمانی را دریافت و مهارت ـــب کرده اس هایی را نیز کس

ــترش  ــته و الجرم نیاز به گس ــور در خانه نداش برای تربیت فرزند و حض
 مهدهای کودک و نظام آموزشی نوین است.

گرا در ایران با مانع بزرگی به نام فرهنگ و عهنکته دیگر آنکه جریان توس
ـــالمی روبه ـــه در افراد جامعه دارد. هویت بومی و اس ـــت که ریش روس

بایست به تغییر فرهنگ همین خاطر براساس اصل سوم خود الجرم میبه
 های مردم روی آورد.اصیل و ارزش

ســازد که عملکرد گرا مشــخص میتوجه و دقت بر تفکر جریان توســعه
الملل، های موضـوعاتی همچون معیشـت، روابط بینن جریان در مدلای

ــی و تربیتی هیچقانون تواند گاه نمیگذاری و از همه مهمتر نظام آموزش
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سپهبد افراد جامعه را در سطح انسان های انقالبی همچون شهید سردار 
 قاسم سلیمانی تربیت کند.

سانبه عبارت دقیق  سم تر ان یافته سلیمانی تربیتهای بزرگی همچون قا
سالم ناب محمدی میشاخص ستیابی هایی برگرفته از تفکر ا شند و د با

ـــیر چنین تفکری به چنین مقام بلندمرتبه ـــل مجاهدت در مس ای حاص
 است.

شک مسیر حرکت انقالب اسالمی را گرا، بیوجود تفکر جریان توسعه
ناکارآمدی مواجه می قاســـازد و طرح تهیبا  ـــم ســـازی جامعه از  س

 ها را به ثمر خواهد نشاند.سلیمانی

یکی از اهداف اصلی شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی، بیرون راندن 
ها در برابر آمریکا از کشورهای اسالمی و حفظ استقالل و هویت آن

گرا را ترجمه نسخه غربی نظام توان جریان توسعههر متجاوز بود. لذا می
های هر که به دنبال تغییر ارزشطاغوت به سرکردگی آمریکا دانست 

ها دانست. تحقق هدف کشور و زیرپا گذاشتن استقالل هویتی آن
شود که پای اصلی انقالب اسالمی و شهید سلیمانی زمانی محقق می

چه از لحاو نظامی و چه از لحاو فکری و  ،آمریکا و تفکرات آن
 کشورهای منطقه بیرون رانده شود. فرهنگی از
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 پیشنهادی  برای مطالعه بیشتر : موضوعات 
  نقش سپاه قدس در پیش برندگی انقالب اسالمی و نقش حاج قاسم در ارتقا سپاه

 قدس . 
  تحلیل دفاع مقدس در منظومه فکری انقالب اسالمی و جایگاه تربیت حاج قاسم در

 دفاع مقدس .
 مت در نقش حاج قاسم در پیوند میان دفاع مقدس انقالب اسالمی با الگوی مقاو

 منطقه .

 

 

 


