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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 دوم: قاسم شهید و گام دوم انقالب اسالمی
 نسبت شهید و بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 

بتنی بر این نگاه در های انقالب اسالمی تحلیل کرد متوان مبتنی بر گامحاج قاسم سلیمانی را می
 ایشان پرداخت:سه محور می توان به شناخت شخصیت 

 

 های فتخارات و چالشاقاسم سلیمانی در : نگاه راهبری به نقش حاج محور اول

 انقالب اسالمی 

 ب اسالمی : خدمات حاج قاسم سلیمانی در گام اول انقالمحور دوم 

 ارزش خون شهید  و: نقش حاج قاسم سلیمانی در گام دوم انقالب محور سوم 
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

ای کششه سششردارانی نقششش ویشش ه
مانی همچششون حششاج قاسششم سششلی

در جمهشششوری اسشششالمی ایفشششا 
انشششد باعشششا ششششد تشششا در کرده

فرآینشششد رششششد شششش ره  یبشششه 
انقششالب ، جمهششوری اسششالمی 

داخلششی از چششالش هششای خششرد و 
در مرزهششای خششود عبششور کششرده 
و وارد نظششام معششادجتی جهششانی 
شششود موضششوعی کششه از ابتششدای 
انقششششالب اسششششالمی حششششر  
اصششلی امششام  رهد بششود و حششر  

ن نظشششام اسشششتکباری از برچیشششد
. امشششروزه داددر جهشششان سشششرمی

عبور از 
های چالش

داخلی و 
درگیر شدن به 

های چالش
 فراملی

 انقالب اقتدار
 تغییر و اسالمی

 موازنه قدرت
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

بششه مششدد نگششاه پششیش برنششدگی 
سششهاه قششدس انقششالب اسششالمی، 
ایشششششران اسشششششالمی ح شششششور 

رژیششم  قدرتمنششدی در مرزهششای
صهیونیسشششششتی داششششششته و بشششششا 
ابرقشششدرتهای پوششششالی جهشششان 
رخ بشششه رخ ایسشششتاده اسشششت و 
توانسشششته بشششا برافراششششتن پشششرچم 
مقاومششت در سرتاسششر مناقششه از 
لبنان و سشوریه گرفتشه تشا عشرا  
و یمششششن، یکتششششازی قششششدرت 
آمریکششا را بششه سششیره ک ششیده و 
باعششا ع ششن و نالششه نیروهششای 

ایشششن بیشششان آمریکشششایی ششششود 
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

: مششی فرماینششدح ششرت آقششا کششه 
بیششش مهششم و قابششی تششوجهی  »

از شکسششششششششششت   ششششششششششر  
سششازی مناقششه و ای ششاد ثباتبی

جنششش  و آششششوب، عمشششال بشششا 
نششابودی جریششان داعششش توسشش  
مقاومشششششت اسشششششالمی و بشششششا 

حششششاج »فرمانششششدهی  میششششدانی  
عملشششششی « قاسشششششم سشششششلیمانی

. ن ششان از ایششن موضششوع 1«شششد
دارد کششه سششردار رشششید انقششالب 
اسششالمی تششا چششه میششنان توانسششته 
موازنشششه قشششدرت در مناقشششه را 

                                                           
1 .1396.08.30 
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

تغییشششر داده و عمشششال چشششالش 
هششای بنرگششی در مقابششی جبهششه 

 استکبار قرار دهد.
قشششرار دادن، افششششول و سششششقو  
هیمنشششه اسشششتکباری امریکشششا در 
مناقششششه بششششه عنششششوان یشششش  
اسششترات ی تمششام عیششار انقششالب 
اسششالمی اسششت کششه هیچگششاه از 
اهمیشششت آن کاسشششته ن شششده و 

گاه بشه حاششیه نرفتشه اسشت هیچ
ایشششن نگشششاه کشششالن از امشششامین 
انقششششالب ن ششششئت گرفتششششه و 
جششاری در تربیششت یافتششه امششام و 
رهبشششری یعنشششی حشششاج قاسشششم 

افول هیمنه 
 آمریکا
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

سلیمانی ششده بشود عمشگ نگشاه 
ای ششششان در  دقیششششگ و عمیششششگ

دششششششمن شناسشششششی و دیشششششدن 
های پ ششت پششرده داعششش تدسشش

هششششا باعششششا اتیششششاذ تکفیری و
ترین راهبردهشششا بشششرای صشششحی 

ن شششانه رفشششتن قلششش  ششششیاان 
بشششنرو بشششود. شکسشششت پشششی 

هششا در بوجششود درپششی آمریکایی
های تکفیشششری در آوردن جبهشششه

هششای عبششری و مناقششه، ائتال 
عربششششی ، ناکششششام مانششششدن در 

ک ششور  52دعششوت از بششیش از 
برای ائشتال  دریشایی و همشه و 
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

ه ن شششان از ایشششن دارد کشششه همششش
سشششایه اسشششتکباری آمریکشششا در 

فششرو رییتششه و بششه بیششان  مناقششه
ششششان بشششه خشششا  رهبشششری بینی

مالیششده شششده اسششت . ع ششن و 
نششششاتوانی دشششششمن در مقابلششششه 
نظشششامی و راهبشششردی بشششا حشششاج 
قاسششم سششلیمانی و دسششت آویششن 
شششدن بششه عملیششات سششیی  و 
ضششششعی  تشششششرور،  ن شششششان از 
فشششرورییتن پوششششالی قشششدرت 

 در مناقه است.آمریکا 
نمششاد و الگششو بششودن در مقابششی 
نظشششام اسشششتکباری در جهشششان 

ایستادگی 
افتیارآمین 
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

موضششوعی اسششت کششه از هویششت 
رآورده اسششت شششیعه شششیعی سششرب

س آنهششششا ائمششششه خششششود و در ر 
حسششین بششن علششی  عد را نمششاد 

ر مششی مقابلششه بششا جششور و اسششتکبا
دانششششششد. امششششششروزه تمششششششامی 

ها از غششرب و شششر  نظرسششن ی
خشود آمریکشا ن شان از گرفته تشا 

ایسشششتادگی مشششردی در مقابشششی 
نظششام اسششتکباری جهششان اسششت 
حشششاج قاسشششم سشششلیمانی بشششرای 
ایشششششران و عشششششرا  و لبنشششششان و 
سششوریه و یمششن و ... بششه یشش  
اسشششاوره ای تبشششدیی ششششد کشششه 

ایران در 
مقابی 

مستکبران 
 جهان
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

تاریخ کم بشه خشود دیشده اسشت 
فتیشششار ایشششن ایسشششتادگی بشششه ا

خششواه هششای آزادیتمششامی ملت
گششششردد نمششششادی جهششششان برمی

و باشششکوه کششه دوسششت  پرابهششت
و پیششر بششدان و دشششمن و صششغیر 

. در اعتشششرا  و اذعشششان دارنشششد
واقشششن انقشششالب اسشششالمی بشششا 
نمادهشششششای خشششششود افتیشششششار 

بششر مسششتکبران ایسششتادگی در برا
. از جهششان را ن ششان مششی دهششد

مششام  رهد و رهبششری گرفتششه تششا ا
 یافتگشششان ایشششن مکتششش .تربیت

بشششششدیی سشششششردار نقشششششش بی
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

سشششلیمانی در مشششدیریت مناقشششه 
قابلششه بششا دشششمنان، القششابی و م

، «شششششب  فرمانششششده»چششششون 
قدرتمنشششششششششدترین فشششششششششرد »

کششششششابوس »و « خاورمیانششششششه
را از سششششششششوی « اسششششششششرائیی

ها، هششششا و اسششششرائیلیآمریکایی
 برای او به دنبال داشته است.

شششششت،  آزادی، اخشششششال ، معنوی 
ت،  عشششدالت، اسشششتقالل، عشششن 
شت، بشرادری، هشیچ یشش   عقالنی 
بششه یشش  نسششی و یشش  جامعششه 

ای مربشششو  نیسشششت تشششا در دوره
ای دیگشششر بدرخ شششد و در دوره

شعارهای 
جمهوری 

اسالمی ایران 
تاریخ مصر  

 ندارد

های جهانی شعار
 انقالب اسالمی
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

فریششاد ایششن شششعارها  .افششول کنششد
و سشششششردادن آرمشششششان هشششششای 
انقشششالب اسشششالمی از گلشششوی 
افششرادی بایششد بششه جهششان عرضششه 

خششود نمششاد و اسششوه شششود کششه 
. حششاج قاسششم ایششن شششعائر باشششند

نسشششان سشششلیمانی بشششه عنشششوان ا
میلصششی اسششت کششه اینقششدر بششه 
خششدا نندیشش  شششده اسششت کششه 

ب اسشششالمی هشششای انقشششالآرمان
از  ریشششششگ او بشششششه گشششششو  

هششششای مظلششششوم مناقششششه و ملت
 جهان ارسال شده است.
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

ش یَن آیه  َ  َوالَّ شه  شد  َرسشوُل اللَّ ُمَحمَّ
ششششار   َمَعششششهُ  َُ َعَلششششی الُکف  ا ششششد  َ ش 

َُ َبیششَنُهم خاششو  اصششلی  ُرَحمششا
انقششالب اسششالمی  در مواجششه بششا 
 نظششششام هششششای مست ششششع  و

مسششتکبر را م ششیص  و معششین 
هششای مششی سششازد. اساسششا جن 

داخلشششی مسشششلمانان  بشششه دلیشششی 
نادیششده گرفتششه شششدن دو خشش  

مثششی »اصششلی ایششن آیششه اسششت. 
هششایی کششه در ک ششورهای همین

سشاختند، بشا  اسالمی بشا آمریکشا
ها سششاختند، خششون صهیونیسششت

ها را لگشششد کردنشششد، فلسشششاینی

م ی انقالب 
اسالمی در 
مواجهه با 

جبهه حگ و 
 با ی 

پایبندی به اصول 
و مرزبندی با 

 دشمن
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

ها را ضششششاین حششششگ  فلسششششاینی
َُ َعَلشششی »کردنشششد؛ اینهشششا  ا شششد  َاش 

ششار را فرامششو  کردنششد و « الُکف 
شششار، ششششدند  ششششدند نشششوکر کف 

ششار. دنبالششه ششار، امربششر  کف  رو  کف 
اجن بسشششششششیاری از سشششششششران 
ک ششششورهای عربششششی از ایششششن 

اند. تههششا یشش  دسششقبیلنششد؛ این
ی دیگششششر هششششم یشششش  دسششششته

َُ َبیشششَنُهم» را فرامشششو  « ُرَحمشششا
انششششد، اختالفششششات بششششین کرده

ها را ]بشششششه وجشششششود مسشششششلمان
 «.2آورند[می

                                                           
2 . 1398.01.26 
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

 
در نگشششاهی کشششالن بشششه حشششاج 
قاسششم سششلیمانی فهششم دقیششگ دو 

صشششلی از آیشششه را مشششی بیشششش ا
نهایششت معیششت تششوان دیششد کششه در 

ه کامی بشا ولشی فقیشه زمانشه ششد
گرفتششه و  لقشش  مالشش  اشششتر را 

. حششاج قاسششم سششلیمانی اسششت
نمششاد واقعششی، بششودن در کنششار 
مظلومشششان و ایسشششتادن در برابشششر 
زورگششو و لششالم اسششت. انسششانی 
کشششه محبشششوب کودکشششان یتشششیم 
عشششرا  و فلسشششاین و سشششوریه و 
لبنشششان و ... از یششش  سشششو و از 
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

سششویی دیگششر آدمششی اسششت کششه 
لششرزه بششر انششدام مقامششات ارشششد 

و اسششششششرائیلی و  آمریکششششششایی
هششا در سششیی  آنسرسششهردگان 

انشششدازد. جاذبشششه و ه میمناقششش
دافعششی حششاج قاسششم سششلیمانی 
اسششت کششه از او نمششاد کامششی از 
م ششششی انقششششالب اسششششالمی در 
مواجهشششه بشششا جبهشششه حشششگ و و 

 با ی می سازد.
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

اعتمشششاد و تکیشششه بشششر نیروهشششای 
جششوان بششه عنششوان یشش  اصششی 

ناپ یر در برداشششتن گششام خدشششه
انقششالب اسششالمی  هششای بششنرو

انشششدازی اسشششت. تربیشششت و راه
 41نیروهششششای جششششوان ل ششششگر 

اللششششه کرمششششان بششششه عنششششوان ثار 
های حششششگ شششششکن جبهششششهخ 

گوشششششه ای از تربیششششت نسششششی 
جشششوان توسششش  حشششاج قاسشششم 
سششلیمانی بششود نیروهششای جششوان 

م کشه نشه امشام  رهد را مدافن حر 
دیده بودنشد و نشه دفشاع مقشدس 
را چ ششیده بودنششد پششا در رکششاب 

ج ب و 
تربیت نیروی 

 جوان

تربیت نیروی 
 جوان
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

فرمانششده رشششید خششود در مقابششی 
ناقشششششه مثشششششی تکفیرهشششششای م

فرمانششششششدهان بششششششا ت ربششششششه 
آفرینششی مششی کردنششد کششه نقش

هششا از دل ایششن محسششن ح  ی
نششوع تربیششت خششود را ن ششان مششی 

 دهند.
هشششششا از فرمانششششدهی بشششششر قل 

هششششششای ترین وی گیاصششششششلی
فرمانشششدهی سشششردار سشششلیمانی 

هشششا کشششه نشششه تنهشششا ایرانی بشششود
هششای مسششلمان مناقششه بششه ملت

ششششدت بشششه سشششردار سشششلیمانی 
ورزنشششششد و او بشششششر ع شششششگ می

ای اد انگینه 
و امید در دل 

های ملت
 مسلمان

 آفرینیامید
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 قاسم سلیمانی با نگاه راهبردیرویکرد کالن : شناخت حاج 
 

 موضوعات اصلی شرح موضوع
 بسته های موضوعی

 )مبتنی بر بیانات گام دوم( 

 کنشششدهشششا فرمانشششدهی میقل 
ی محبشت بشیش انشداز ملشت هششا

مناقه بشه حشاج قاسشم سشلیمانی 
ین و مششش اه  میتلششش  در آیششش
شششت بشش ر امیششد در ز کان ششان ا

های دل هششششای همششششه انسششششان
واه مناقششششششه دارد. خششششششآزادی

پ ششتوانه  تردیشد او بشا تکیشه بشربی
هشششا الهشششی ایشششن امیشششد را در دل

های کاشششششششت و وعششششششدهمی
برحششششگ او امیششششدآفرین همششششه 

 شد.های مسلمان میملت
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 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

نیدن  عششششم ناکششششامی بششششه  ششششاچ
الملششششی و رژیششششم صششششهیونینم بین
خششروج اسششرائیی ، اشششغالگر قششدس

 ۳۳از جنشششوب لبنشششان تشششا جنششش  
ای از نمونشششششششهو ...  روز ۲۲روزه، 

ایشششششن مقاومشششششت، ایسشششششتادگی و 
هوششششیاری راهبشششردی اسشششت کشششه 

، دمیششدن رو  ایششن اقششداماتنتی ششه 
اعتمشششششاد بشششششه نفشششششس، امیشششششد و 

هششششای مسششششلمان خودبششششاوری ملت
بششرای رهششایی از تحقیششر تششارییی و 
کسششش  عشششنت، ششششر  و هویشششت 

انتقال روحیه و 
ما »باور 

به « توانیممی
 همگان

ما می »باور 
 «توانیم
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 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

اسششالمی آنششان بششود کششه مششوج سششوم 
ه بششه بیششداری اسششالمی را در مناقشش

وجششششششششششود آورد و سششششششششششقو  
هشششایی، چشششون مبشششار ، یکتاتورید 

بششن علششی و علششی عبداللششه صششال  
خاورمیانشششه اسشششالمی را جشششایگنین 
خاورمیانششه بششنرو آمریکششا کششرد و 

حششاج قاسششم از ایششن رو نقششش ممتششاز 
در بیششششداری اسششششالمی  سششششلیمانی

 .فرد استبهنق ی منحصر

حششاج قاسششم سششلیمانی کسششی اسششت 
ی ضششعفائی برابششر وسوسششهکششه در  

تبدیی شدن 
جمهوری 

آفرینی عزت
برای 

جمهوری 
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 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

انگین، کشششه در مقشششا ن اضشششاراب
َرُکوَن  ششششا َلُمششششد  نَّ د سششششر ۲نششششدای: ا 

کشه: َکشالَّ  مشی زددادند، نهیش  می
ین   د  شششی َسشششَیه  ششی َرب  نَّ َمع  . امشششروزه  ا 

راسششاس سششنن جمهششوری اسششالمی ب
پیشششششروزی در مناقشششششه را الهشششششی 

چ شششیده اسشششت و ایشششن درسشششایه 
ی الهششی و صششبر و اعتمششاد بششه وعششده

مقاومششت و اسششتمداد از خداونششد بششه 
. شکسشششت  دسشششت آمشششده اسشششت

هشششا در سشششوریه و عشششرا  و تکفیری
ن، شکسشششت رژیشششم اششششغالگر لبنشششا

اسالمی به 
 ابرقدرت مناقه

اسالمی 
 ایران
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 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

روزه و  33هشششای قشششدس در جن 
روزه و ... و دفششششششن صششششششدها  22

و خششارج  تو ئششه دشششمن در داخششی
از مرزهششششششای ک ششششششور باعششششششا 

منشششدی جمهشششوری اسشششالمی عنت
ناقششه و جهششان شششده اسششت و در م

منششدی نوشششته و عنت در نششو  ایششن
هششششای دوسششششت و دشششششمن تحلیی

معتشششر  بشششه بشششردن نشششامی بشششه نشششام 
سششششردار سششششلیمانی اسششششت. قششششرار 

وان گششششرفتن سششششلیمانی بششششه عنشششش
هوششششششششمندترین استرات یسشششششششت 
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 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

هششای مقامششات ارشششد جهششانی، ناگ
غربشششی و اعتشششرا  بشششه توانمنشششدی 

ر  هششششای سششششردار ایرانششششی در  شششش
یشششش  چیششششن را راهبششششردی همششششه 

رسشششششاند عشششششنت جمهشششششوری می
 .سالمی در مناقه و جهانا

تششال  بششرای ای ششاد ثبششات و امنیششت 
در ک شششور اولشششین محشششوری اسشششت 

ه سششردار سششلیمانی بششه دنبششال آن کشش
بشا . زمشانی کشه امنیشت ک شور است

تحمیلشششی دچشششار ششششروع جنششش  
شششششششششششود او در خدشششششششششششه می

به ارمغان 
آوردن ثبات و 

 امنیت ملی

ثبات و 
امنیت 
 کشور
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 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

هششای بششنرو دفششاع مقششدس عملیات
، ۴، کشششربالی ۸والف شششر همچشششون 
و ...  و تششش  ششششلمچه ۵کشششربالی 

ح ششششششششور دارد و سششششششششهاهی از 
نیروهشششششششایی از های ششششششششکنخ 

کرمشششان، سیسشششتان و بلوچسشششتان و 
کنششد. بعششد را رهبششری می هرمنگششان

ور از دفشششاع مقشششدس امنیشششت ک ششش
ر توسشش  اشششرار مششورد حملششه قششرا

در مرزهشششای ششششرقی گیشششرد و او می
و بانششدهای مششواد میششدر  ربششا اشششرا

 در مرزهششششای ایششششران و افغانسششششتان
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 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

ح شششششور دارد. نگشششششاه تمشششششدنی 
انقشششالب اسشششالمی او را وادار مشششی 

هششای اللششه لبنششان و گروهحنبکنششد 
را در مقابششششی  مبششششارز فلسششششاینی

ت ششاوزات اسششرائیی تقویششت کنششد و 
ایششششت امنیششششت ک ششششور را در در نه

هششای تکفیششری داعششش وهمقابششی گر 
 مین سازد.و ... تأ

حفشششظ نظشششام از اوجششش  واجبشششات 
بششه اسششت سششردار ایششن موضششوع را 

فهمششد نظششام جمهششوری خششوبی می
اسششالمی بششر پایششه م ششارکت مردمششی 

افنایش 
م ارکت 

 سیاسی

وحدت 
 ملی
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 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

شششکی گرفتششه اسششت زمششانی کشششه 
م ششششارکت مردمششششی از بششششین رود 

مششی شششود لشش ا اسششاس نظششام متنلششنل 
ی تحششششوجت اجتمششششاعی در مقابشششش

کنششد زمششانی جامعششه سششکوت نمی
اهششانتی بششه پششرچم جمهششوری کششه 

ای » گویشششدششششود میاسشششالمی می
کششا  بششه جششای پششرچم، مششن را ده 

زدنششد؛ چششرا کششه مششا بششار آتششش می
ای بششرای ن ششاندن پششرچم بششر هششر قلششه

و بششا ایششن « ایششمهششا شششهید دادهده
عظششیم مششردم را یشش  جملششه خیلششی 
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 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

 سششششازد وبگران جششششدا میاز آشششششو
زمششانی کششه پششای وحششدت ملششی بششاز 

ششششششود از دولشششششت حمایشششششت می
کنششد تششا دشششمنان بششر اختالفششات می

بشششین ملشششت و دولشششت در ک شششور 
 ندمند.

خلششوس سششردار سششلیمانی و عششدم 
هشششششششای خواهی در بازیسشششششششهم

سیاسشششی داخلشششی باعشششا ششششد تشششا 
 تمششامی ملششت ایششران او را بششه عنششوان

فرمانششده قبششول داشششته باشششند بششاور 
ر از مششردم بششه او بششه اینکششه در فراتشش

ارتقا بینش 
به سیاسی مردم 

مسائی 
 المللیبین
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 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

مرزهششششای ایششششران بششششرای انسششششان 
چششه جنگششد چششه مسششلمان باشششد می

و  مسششیحی، چششه شششیعه، چششه سششنی
... . ایششن بششاور ملششت ایششران بششه او 

حششر  او و حکششم  باعششا بششاور بششه
ای و جهشششانی او در مسشششائی مناقشششه

بیششنش نهایششت فهششم نیششن شششد کششه در 
مششششردم را بششششه مسششششائی  سیاسششششی

بی ششید المللششی بسششیار ارتقششا میبین
فهشششم مسشششائی و  تحلیشششی سیاسشششی

المللششششششششی در موضششششششششوعاتی بین
همچششششششون جنایششششششات غششششششرب 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3460
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 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

ی بیصششششوس آمریکششششا، مسششششئله
ششت  فلسششاین و للششم تششارییی بششه مل 

 هششششا وافروزیی جن آن، مسششششئله
هششششششششای هششششششششا و دخالترذالت

تقششدرت هششا های قلششدر در امششور مل 
ی و امثششال آن را از انحصششار  بقششه

ای بششه نششام گنیششدهمحششدود و عنلت
 آورد.روشنفکر، بیرون 

مششدیر تششراز در جمهششوری اسششالمی 
مششششدیری اسششششت پششششا در محششششی  

و روحیشششششه جهشششششادی گ اششششششته 
هشششا را و تمشششامی ناممکنانقالبشششی ا

نماد مدیر تراز 
انقالب 
 اسالمی

مدیر تراز 
انقالب 
 اسالمی
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 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

سششازد. سششردار سششلیمانی ممکششن می
تششوان بششه عنششوان مششدیر تششراز را می

انقششالب اسششالمی معرفششی کششرد چششرا 
د ر مادیششات دنیششا ن ششد بششا وجششو یاسشش

های سشششهاه اینکشششه تمشششامی حسشششاب
ری دسششت او قششدس بششه صششورت سشش

ای ای بششر بششود ولششی از آن اندوختششه
خششششود جمششششن نکششششرد و کمششششال 

د زیبنششده زیسششتی را بششرای خششو ساده
م اهششدی اسششت همی ششه .دانسششت 

در میشششدان م اهشششدت بشششوده و در 
ی نششو  پیکششار ح ششور دارد از  بششرا
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 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

او کششاخی یششا هتلششی م لششی یافششت 
چششرا  شششود .شششهید زنششده اسششتنمی

پ یری بششششاجی او کششششه مسششششئولیت
های سششال از شششود سششالباعششا می

پ شششت پشششرده بشششودن و کمتشششر در 
معششرد دیششد عمششوم بششودن ابششایی 

همچنششان امششر ولششی  نداشششته باشششد و
 را تحقگ ببی د.

بسشششتری عظیمشششی کشششه در جامعشششه 
باعششا افششنایش معنویششت و اخششال  
مششی شششود بسششتر و عرصششه جهششاد 
اسشششت حشششاج قاسشششم سشششلیمانی در 

نقش جهاد 
وروحیه 

جهادی در 

افزایش 
معنویت و 
اخالق در 

 جامعه



 روایت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

32 

 

 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

هشششادبنرگی بشششه تعبیشششر رهبشششری ج
کردنشششد کشششه خشششالص و تشششال  می

 لششص بششرای رضششای خششدا بششودهمی
های جهششادی سششردار اسششت میششدان

بشششنرو انقشششالب در  شششول عمشششر 
ه و چهششی سششاله انقششالب بسششیار بششود

لقشش  شششهید زنششده لقبششی در خششور 
ن و مننلششت او بششود کششه رهبششری شششأ

بششه ای ششان فرمودنششد جهششادی کششه 
پشششادا  آن فقششش  بشششا محاسشششبات 

ی و الهششی قابششی ذکششر و فهششم معنششو 
هشششا مع شششنات انقشششالب اسشششت این

معنویت و 
 اخال  جامعه
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 سلیمانی در گام  اول انقالبخدمات حاج قاسم 

 موضوعات اصلی شرح موضوع

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

 ه متعشششالیاسشششالمی و از برکشششات را
اسشششت کشششه امشششام  ره د  راحشششی و 

 گ اری کردند.پایه
 

 الگو بودن حاج قاسم و نقش او در گام دوم انقالب
 

موضوعات  شرح موضوع
 اصلی

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

ور شششدن جامعششه غو ششهدر ف ششای 
هوات زار شششششجهششششانی در ل ششششن

الگو شدن در 
های معنوی ارز 

معنویت و 
 اخالق
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 الگو بودن حاج قاسم و نقش او در گام دوم انقالب
 

موضوعات  شرح موضوع
 اصلی

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

حیششششششششوانی و از دسششششششششت دادن 
ای اخالقششی و ترنششد شششدن هف ششیلت

های غیرانسششششانی؛ پیششششام و پسششششت
عشالم را بشه دهنشده کشی خبری تکان

دارد خشششدا بهشششت و تأمشششی وا مشششی
ها را بششا خششون شششهید قلششوب انسششان

دهششد و نهیبششی ثیر قششرار میتحششت تششأ
نشششد. ز ها میبشششرای بیشششداری انسشششان

زمششانی کششه امششت اسششالمی و جامعششه 
مششششان ینیششششدیان بششششه انسششششانی در ز

ششششدند ایشششن انحشششرا  ک شششانده می
خششون سششید و سششاجر شششهیدان بششود 
کشه امششت اسشالمی را بیششدار و آینششده 

های و ف یلت
 اخالقی
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 الگو بودن حاج قاسم و نقش او در گام دوم انقالب
 

موضوعات  شرح موضوع
 اصلی

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

اسششالم را بیمششه کششرد. خششون شششهید 
سشششششششاز و سشششششششاز و جریانجهت

سششاز در تمششامی جوامششن اسششت الگو 
دلشششدادگی ع یششش  ملشششت عاششششگ 

رششید اسشالم باعشا ایران به سشردار 
گسششیی شششدن معنویششات الهششی بششر 
جامعشششه اسشششالمی ایشششران و تمشششامی 
ملششت هششای مناقششه شششده اسششت. 
وجیشششت و اختیشششارات رو  ششششهید 
بسششیار بششاجتراز زمششانی اسششت کششه در 
قیششد حیششات اسششت و ایششن وجیششت را 

های بشششه خشششوبی در تمشششامی ک شششور 
گشششاه مشششی تشششوان دیشششد. لرزیشششدن  آ
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 الگو بودن حاج قاسم و نقش او در گام دوم انقالب
 

موضوعات  شرح موضوع
 اصلی

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

منین و روییششدن صششدها هششای مشش دل
جلشششه از یششش  قاشششره ششششهید  گشششی

کشه بشر ششریعت اسشالم اصلی است 
تردیشد خششون پششا  سشوار اسششت و بی

سششردار سششلیمانی بششه تنهششایی رشششد 
وصشش  ناشششدنی از سششا  معنویششت 
و اخشششال  در جوامشششن را داششششته و 

ششششت. دلشششدادگی بشششه خواهشششد دا
، ت ششششکیی هششششای شششششهداخانواده

اجتماعششات وصشش  ن ششدنی بششرای 
سشششتقبال از پیکشششر ششششهید تحشششول ا
لششششوب مشششش منین در جامعششششه در ق

هششای خودجششو  گششرفتن عنادارای
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 الگو بودن حاج قاسم و نقش او در گام دوم انقالب
 

موضوعات  شرح موضوع
 اصلی

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

، مسششمم شششدن بششرای بششرای شششهید
راه شششششهید .... همششششه از  ادامششششه

ثیرات وجیششششت رو  اثششششرات و تششششأ
 بنرو شهید حکایت دارد.

شششی اسشششتقالل  آزادی معنشششی بشششه مل 
ششششت  و تحمیششششی از حکومششششت و مل 

 گرسشششلاه هایقشششدرت زورگشششویی
ایشششن را سششششردار  اسشششت و جهشششان

سشلیمانی بششا خششون خشود ام ششا کششرد 
و بششه دنیششا ن ششان داد کششه تششا ک ششا 

تشششوان بشششرای آزادی و اسشششتقالل می
یشش  ملششت جنگیششد و هنینششه داد و 

فهم مننلت آزادی 
 و استقالل

ستقالل و ا
 دیآزا
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 الگو بودن حاج قاسم و نقش او در گام دوم انقالب
 

موضوعات  شرح موضوع
 اصلی

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

ایششن بششه معنششای ضششمانت آزادی و 
 استقالل ی  ملت است 

وقتششی چهششره تنویششر و نفششا  عیششان 
ه واقعششی دشششمن نمایششان شششود چهششر 

ششششود، مرزبنشششدی بشششین حشششگ و می
ششود تشا صشفو  تر میبا ی ششفا 

امششروز آن پرچمششی تر شششود و  دقیششگ
ی آسششیا، در منششا گ کششه در مناقششه

ی از اروپششا و آمریکششا، در هششر نقاششه
عششالم در مقابششی انقششالب ایسششتاده، 

پرچمششی همششان پششرچم اسششت؛ همششان 
اسشششت کشششه در مقابشششی ابشششراهیم و 
موسشششی و عیسشششی برافراششششته ششششده 

 مرزبندی با دشمن
عزت ملی و 

روابط 
 خارجی
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 الگو بودن حاج قاسم و نقش او در گام دوم انقالب
 

موضوعات  شرح موضوع
 اصلی

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

هششا نششابود شششدند و موسششی و بشود. آن
ا و یقینشش انششدعیسششی و ابششراهیم زنده

پیشششروزی نهشششایی بشششا جبهشششه حشششگ 
 خواهد بود.

ی ی مشششا، مناقشششهامشششروز در مناقشششه
ی م شششتر   غشششرب  آسشششیا، کلمشششه

ت مقاومششت اسششت؛ مقاومششت  هششامل 
را همشششه قبشششول دارنشششد... همشششین 

هایی کشششه در ایشششن چنشششد شکسشششت
هششا در عششرا  و در سششال، آمریکایی

سششوریه و در لبنششان و در فلسششاین و 
هشششا داششششتند، محصشششول ماننشششد این

هششششای مقاومششششت مقاومششششت گروه

نه ت بیداری 
اسالمی بر اساس 
الگوی مقاومت 

ی در برابر سلاه
و آمریکا 

 صهیونیسم

الگوی 
در  مقاومت
 منطقه
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 الگو بودن حاج قاسم و نقش او در گام دوم انقالب
 

موضوعات  شرح موضوع
 اصلی

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

. الگششویی کششه در سششرحد آن اسششت
سششردار سششلیمانی ایسششتاده  و مبتنششی 

م نشششاب بشششر اصشششول جریشششان اسشششال
محمشششدی  راحشششی کشششرده بشششود و 
ششششهادت سشششردار باعشششا منسششش م 
ششششدن جبهشششه و محشششور مقاومشششت 

شششششهید تردیششششد خواهششششد شششششد بی
المللششششی ی بینسششششلیمانی چهششششره

ی مقاومششششششت اسششششششت و همششششششه
دلبسششششتگان مقاومششششت خونیششششواه 

و نیشششن -ی دوسشششتان اوینشششد. همشششه
بداننشششد خششش    -ی دششششمنانهمشششه

ی جهششششاد مقاومششششت بششششا انگیششششنه
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 الگو بودن حاج قاسم و نقش او در گام دوم انقالب
 

موضوعات  شرح موضوع
 اصلی

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

خواهشششد یافشششت و م شششاع  ادامشششه 
پیششششششروزی قاعششششششی در انتظششششششار 
م اهششدان ایششن راه مبششار  اسششت. 
فقششدان سششردار فششداکار و عنیششن مششا 

ی مبششارزه و تلششخ اسششت ولششی ادامششه
دست یافتن بشه پیشروزی نهشایی کشام 

تششششر قششششاتالن و جنایتکششششاران را تلخ
3.خواهد کرد   

ادت ای ششان در تمششامی بازتششاب شششه
های غربششی و شششرقی و لششرزه رسششانه

افتششادن بششر تششن ایششادی اسششتکبار از 
کششاخ سششفید گرفتششه تششا مششرت عین 

ح ور 
ی قدرتمندانه

سیاسی جمهوری 

حضور 
جمهوری 

در  اسالمی

                                                           
 .پیام رهبر انقالب اسالمی به مناسبت شهادت حاج قاسم سلیمانی . 3
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 الگو بودن حاج قاسم و نقش او در گام دوم انقالب
 

موضوعات  شرح موضوع
 اصلی

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

ای ن شششان از تغییشششر موازنشششه مناقشششه
قشششدرت بشششه نفشششن ایشششران و جبهشششه 
 مقاومششششت در مناقششششه و فراتششششر از

مرزهششششای ک ششششورهای مقاومششششت 
تردیشششد ایشششن ششششهادت اسشششت . بی

باعششا منششنوی تششر و منفششورتر شششدن 
آمریکشششا در مناقشششه و حتشششی در دل 
جامعشششه آمریکشششا خواهشششد ششششد و 
 باعا بهشم خشوردن آرایشش سیاسشی

ایشششن ک شششور  در مناقشششه خواهشششد 
خشششششواهی خیشششششی . خونگردیشششششد

عظیمشششششی از پشششششرور  یافتگشششششان 
باعشششا خشششروج مکتششش  سشششلیمانی 

در مناقه  اسالمی
 و جهان

منطقه و 
 جهان
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 الگو بودن حاج قاسم و نقش او در گام دوم انقالب
 

موضوعات  شرح موضوع
 اصلی

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

ن شششینی مناقشششه و عق  آمریکشششا از
تعماری ایششن ک ششور از مقاصششد اسشش

خششششود خواهششششد شششششد. ع ششششن و 
هایی کشششششه از سشششششناتورهای نالشششششه
ایی و حکششام وابسششته مناقششه آمریکشش

شششود ن ششان از فششرورییتن دیششده می
 قدرت توخالی آمریکا دارد.

شششهادت سششردار سششلیمانی ن ششان داد 
دشمن بشه چشه میشنان ضشعی  ششده 

تردیششد تنهششا راه ضششعی  بیاسششت و 
کششششششردن دشششششششمن مقاومششششششت و 
ایسششتادگی در برابششر اوسششت امششروز 
سشششردار سشششلیمانی قهرمشششان ملشششی و 

اصول عنت 
 حکمت مصلحت

اصول 
سیاست 

 خارجه کشور
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 الگو بودن حاج قاسم و نقش او در گام دوم انقالب
 

موضوعات  شرح موضوع
 اصلی

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

حشششور مناقشششه ای اسشششت کشششه بشششر م
مقاومششششششت ایسششششششتاده بششششششود و 

کننششدگان بششا آمریکششا هششیچ م اکره
یتی در ک ششششور و مناقششششه محبششششوب

ندارنششد ای ششان معنششای واقعششی عششنت 
و حکمششت و مصششلحت در روابشش  

را تعریششش  و ترجمشششه و خشششارجی 
د سششازی کردنششد و  ن ششان دادنششعینی

کشششه هشششیچ موقشششن نبایشششد از اصشششول 
ن شششینی کشششرد و هشششیچ موقشششن عق 

نبایششد از تهدیششدات پششوخ و توخششالی 
دششششمن ترسشششید چشششون ایشششن رمشششن 

 موفقیت و نصرت الهی است .
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 الگو بودن حاج قاسم و نقش او در گام دوم انقالب
 

موضوعات  شرح موضوع
 اصلی

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

سششردار سششلیمانی نمونششه یشش  انسششان 
م اهششد فششی سششبیی اللششه کششه نسششی 
امروز ایشن لیاقشت را پیشدا کشرده بشود 
تشششا ت لشششی صشششفات یششش  انسشششان 
م اهششششد را از نندیشششش  بفهمششششد و 

صششداقت سششردار در  لمششس کنششد.
ها و دادن پشششششش یرفتن مسششششششئولیت

ح ششور داشششتن  ، در میششدانهاوعششده
و دوری از کششاخ ن ششینی، ششش اعت 

و  شششششد علششششی حششششد و حصششششر بی
غش الکفششار بششودن ، خششاکی و بششی

، بشششودن و رحمشششا بشششرای مششش منین
نششی متانششت و آرامششش درونششی و بیرو 

الگوی عینی 
انسان جهادی و 

 انقالبی
 سبک زندگی
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 الگو بودن حاج قاسم و نقش او در گام دوم انقالب
 

موضوعات  شرح موضوع
 اصلی

بسته های 
 موضوعی

)مبتنی بر بیانات  

 گام دوم(

ای شششششان در مقابشششششی ششششششدیدترین 
ها و بسشششیاری از صشششفات و ه مشششه
هششای خششاس ای ششان نمونششه وی گی

من الهشی اسشت کششه یش  انسشان مش 
ن خشود و خشانواده خشود توانسته دامش

را از هششششر گونششششه فسششششاد مششششالی و 
سیاسششی و اخالقششی پششا  نگششه دارد 
و این معنشای واقعشی سشب  زنشدگی 
اسششالمی اسششت کششه نسششی امششروز 
الگششوی عینششی آن را در جامعششه دیششد 

 و فهمید.
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 موضوعات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر:

  های لالمانه آمریکاههبد سلیمانی در تحریم زدن تحریمسنقش 
 سازی انقالب اسالمی در مناقه سههبد سلیمانی در گفتمان نقش 
 ای و توسعه اقتصادی فراملی و مناقه نقش سههبد سلیمانی در رشد 

 
 
 
 


