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 پیشگفتار

 بسم اهلل و السالم علی عباداهلل الصالحین؛ سالم بر قاسم شهید

او  این نگاشت، وصفی است کوتاه و ناقص در رثای شهید حاج قاسم سلیمانی؛ در نسبت
بت او با با گام دوم؛ در نسبببببت او با انقالب اسببببالمی؛ در نسبببببت او با دفاس مقد ؛ در نسبببب

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

ها، در  این نگاشببببت، می تواند در ایده یابی منابر و هی ات، کوتاه نوشببببت ها و یادداشببببت
و  رشته توئیت ها و عکس نوشت، در سناریو نویسی رسانه ای و کلیپ سازی و پادکست

 ورد استفاده قرار گیرد؛هر آنچه که قاسم را تبیین نماید، م

 قلیلی است به قامت بلند قاسم شهید ...
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 ارجاع جمله مهره ها عنوان اصلی

پیام های 

رهبری به حاج 

 قاسم سلیمانی

 

 اه انجام وظیفهنترسیدن در ر
در راه خددداد در راه انجدددام وظیفدددهد در راه جهددداد 

 .اللّه پروا نداشتسبیلفی

مقام معظم  بیانات 

در منزل رهبری 

 13/10/98شهید

 جهادگری در راه جهاد عظیم
جهادش جهاد بزرگدی بدودد خددای متعدال شدهادت 

 او را هم شهادت بزرگی قرار داد

 اخالص ) راز به دست آوردن دل

 ها(

بدانید کده مدردم قددر پددر شدما را دانودتند و ا د  

ناشی از اخدالص اسدتا ا د  اخدالص اسدت. اگدر 

اخددالص نباشدددد ا دد  جددور دلهددای مددردم متوجّدده 

 نمیشودا

ا شددان بارهدداد بارهدداد بارهددا جددان خودشددان را در  مخلصا هلل بودن

انددد در راه خددداد معدر  ههداجم دشدم  قدرار داده

 اند.لِلّها و مجاهدت کردهبرای خدا و مخلصاً 

 

 هوفیق جهاد پیدا کردن

 ا شاندعای ولی برای شهادت 

شدداهللاهلل خدددای متعددال بدده ا شددان اجددر بدهددد و ان

ل کنددد و زندددگی ا شددان را بددا سددعادتد و  هفضددّ

 عاقبت ا شدان را بدا شدهادت قدرار بدهددد البتّده نده

حاال. هنوز سالها جمهدوری اسدالمی بدا ا شدان کدار 

 دارد.

سددددالها مجاهدددددت مخلصددددانه و شددددجاعانه در  آرزوی شهادت سردار

ها میدانهای مبارزه بدا شدیانی  و اشدرار عدالم و سدال

آرزوی شددهادت در راه خددداد سددرانجام سددلیمانی 

 عز ز را به ا   مقام واال رسانید

بیانات مقام معظم 

رهبری در 

13/10/1398 

 جهاد با شیانی 

 شهید شدن به دست شقی هر  

 افراد

 هربیت شده مکتب امام خمی 

شدددگان اسددالم و ای از هربیتی برجوددتهاو نموندده

ی عمدر خددود را مکتدب امدام خمیندی بددودد او همده

 به جهاد در راه خدا گذرانید.

شهادت پاداش جهاد سالیان سال 

 سردار

ی ی او در همددهوقفددهشددهادت پدداداش هددالش بی

 ا   سالیان بود

 ار و راه سردارادامه داشت  ک
ی الهدی کدار او و راه او با رفت  او بده حدول و قدوّه

 متوقّف و بوته نخواهد شد

 انتقام سخت در انتظار جنا تکاران

انتقددام سددختی در انتظددار جنا تکددارانی اسددت کدده 

دسددت پلیددد خددود را بدده خددون او و د  ددر شددهدای 

 ی د شب آلودند.حادثه

 چهره ی بی  المللی مقاومت
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 ادامه با ان یزه مقاومت بعد از او

 فقدان هلخ مجاهد بزرگ

بداننددد  -ی دشددمنانو نیددز همدده-دوسددتان  یهمدده

ی مضدداعف ادامدده خدد ّ جهدداد مقاومددت بددا ان یددزه

خواهدددد  افدددت و پیدددروزی قتعدددی در انتظدددار 

 مجاهدان ا   راه مبارک است

وظیفه بزرگداشت ا   شهید 

 بزرگ

مقددام سددردار لیملّددت ا ددران  دداد و نددام شددهید عا

سددبهبد قاسددم سددلیمانی و شددهدای همددراه او بددو  ه 

مجاهددد بددزرگ اسددالم جندداب آقددای ابومهدددی 

 المهندس را بزرگ خواهد داشت

 

 

 حاج قاسم شهید زنده است

ی وجددود مرهددون هددالش و ملددت ا ددران بددا همدده

مجاهدت ا   ا ثدارگران اسدتا چده ا ثدارگرانی کده 

 دادند شهید شدندد چه ا ثارگرانی که شهید

 بیانات در د دار مردم
 138۴سال  -کرمان

 
 حاج قاسم ا ثارگر است

 

او هدم  د   -سردار سلیمانی هدم ا ثدارگر اسدت  .

 شهید است

ساخت  هصو ر جبهه بی  المللی 

  مقاومت
بیانات در د دار 

هغییر د دگاه    عراقی به ا ران  شاعران

 با د دن حاج قاسم

 فددداکاری جددورا   و آمددده سددلیمانی وقتددی د دددم

 شد برعکس قضیّه میکندد دارد

های پیام

تسلیت رهبر 

انقالب به حاج 

در پی  قاسم

درگذشت پدر 

 و مادرشان

زحمددات و خدددمات وی بدده اسددالم و موددلمی  را  فرزند صالح

 ای ارزشمند برشمردذخیره

 

 هربیت فرزندان صالح

امیدددوارم کدده حوددنات ناشددی از هربیددت فرزندددان 

 .ی عمل آن مرحوم نوشته شودنامهصالح در 

زحمدات و خددمات ارزشددمند جنابعدالی بده اسددالم 

ی ارزشددمندی اسددت در و موددلمی د بیشدد  ذخیددره

د وان عدل الهید بدرای مدادری کده چندی  فرزنددی 

 .را در دامان خود هربیت کرده است
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تحلیل های 

سایت مقام 

 رهبریمعظم 

 

مبارزه با آمر کا محور حرکت 

 حاج قاسم

ی انتقددام سددختی در انتظددار جنا تکددارانی اسددت ولدد

کدده دسددت پلیددد خددود را بدده خددون او و د  ددر 

جهددداد و «. »ی د شدددب آلودنددددشدددهدای حادثددده

د دو فصدددل بدددزرگ حرکدددت بودددیج  شدددهادت

 بدده خدددا راه در کدده کودد » و (8۴/۶/۲«)اسددت.

 ا د  بدرا  خددا شداکر هدر  بزرگ میرسدد شهادت

 تنعمدد چنددی  کدده ز ددرا اوسددتا خددود حادثددهد

 داده او بددددده متعدددددال خددددددا  را بزرگددددد 

 (۷8/3/3)«.است

د دو فصدددل بدددزرگ حرکدددت جهددداد و شدددهادت

 (8۴/۶/۲«)بویج  است.

 و فهمیددد را شددهادت معنددا  اگددر ملددتد  دد 

شدود رفدت و م  چ ونده هداآرمان برا  که دانوت

دغدغده و بدا هواندد ب جدان فددا کدردد آن وقدت م 

ع  اسددتقالل زندددگ  کندددا ز ددرا مددرگ د  ددر مددان

 در خدداکی افالکیددان آن ((۷۵/۲/۲۶بددرا ن نیوددت.

 اامّد آرمیدندد شدهیدان ینیّبده ارواح ندورانی آغوش

 .«دارد ادامه مقاومت جهادِ»

 

موئله ا د  اسدت کده مدنن و ذات و رفتدار دولدت 

گر  و   آمر کدددداد مداخلددددها دددداالت متّحددددده

 (9۲/11/19«)گر  است.سلته

ت امددروز ندداغوت اعظددم در دنیدداد ر  ددم ا دداال»

 شدددماها» و (8۵/۵/30«)ی آمر کدددا اسدددت.متحدددده

 در اندهوانوددته هدداآمر کا ی کدداری هددر کدده بینیددمی

 نهادهدددای بدددا بخصدددوص اندددددکرده مددددّت ا ددد 

 نظددام خددود بددا جملدده از انقددالبد از یبرخاسددته

 کددده اسدددالمی جمهدددوری خدددود بدددا اسدددالمیا

اند سددتد هددر چدده هوانوددتها انقددالب از یبرخاسددته

 (98/8/1۲ا)اند.دشمنی کرده

ی ظدداهر  موددتکبران و مرعددوب شدددن از هیمندده

از آمر کدددا و د  دددر قددددرهها   احوددداس هدددرس

گرد آسیب د  در  از ا د  دسدته اسدت کده مداخله

با ددد از آن پرهیددز کددرد. نخب ددان شددجاع و جوانهددا 

با د ا د  هدرس را از دلهدا بیدرون کنندد. اعتمداد بده 

KHAMENEI.IR 
اساس انقالب مبارزه با استکبار 

 جهانی
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  ها و حما تهددادشددم  و در دام لبخندددها و وعددده 

آنهددا افتددادن نیددز آسددیب بددزرگ د  ددر  اسددت کدده 

نور و دد ه با ددد پیشددروان و نخب ددان از آن بددر بدده

 (90/۶/۲۶حذر باشند.)

  ملدت ا دران عدر  کدنمس شکودت  د  به همه»

افتدد کده معتقدد بشدود کده وقتد  اهفدام م ملّت آن

نم توانددد کددار  انجددام بدهدددا ا دد  اولِ شکوددت 

اسددالم د نظددام » و (93/1/0۶«)هددر ملتدد  اسددت.

چون متک  به ا مانهدا  مدردم و بده عواندف مدردم 

  قدددرهها  مددادّ  جهدداند اسددتد در مقابددل همدده

هوانددد هددم م توانددد از خددود دفدداع کندددد هددم م 

ندددرق مقابدددل را وادار بددده اعتدددراق بددده عجدددز 

 (93/1/0۶«)کندددددددددددددددددددددددددددددددددددد.

انقددددالب اسددددالمی اساسدددداً علیدددده آمر کددددا »

 (98/8/1۲«)بود.

ر  ددم ا دداالت  امددروز ندداغوت اعظددم در دنیدداد»

 شدددماها» و (8۵/۵/30«)ی آمر کدددا اسدددت.متحدددده

 در اندهوانوددته هدداآمر کا ی کدداری هددر کدده بینیددمی

 نهادهدددای بدددا بخصدددوص اندددددکرده مددددّت ا ددد 

 نظددام خددود بددا جملدده از انقددالبد از یبرخاسددته

 کددده اسدددالمی جمهدددوری خدددود بدددا اسدددالمیا

اند سددتد هددر چدده هوانوددتها انقددالب از یبرخاسددته

 (98/8/1۲اند.)کرده دشمنی

م و  آن نظام سلته هدم در شدکل کامدل خدود هجودّ

د پیدددا م  کنددد در ر  ددم و دولددت کنددون  هجوددّ

  آمر کدداا لددذا امددام صددر حاً در ا دداالت متّحددده

گیر  مددا در مقابددل آمر کددا موردد. گرفددت. موردد.

مقابل آمر کا به مناسبت ا د  نیودت کده ا نهدا  د  

 مخدالف باشدیم  داملّت  باشند که مدا بدا ا د  ملّدت 

خصوصددیّات ندد اد  هدددثیر  داشددته باشدددا موددئله 

ا نها نیودتا مودئله ا د  اسدت کده مدنن و ذات و 

  آمر کدددداد رفتددددار دولددددت ا دددداالت متّحددددده

 (9۲/11/19«)گر  است.گر  و سلتهمداخله

حاج قاسم محور وحدت ملی 

 ه با آمر کاعلیه مبارز

ی دشم  به آن نقدانی متوجده میشدود کده پشدتوانه

 (88/۲/۲۲استقامت ملّی ماست.)
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 دوم 

اعتماد به وعده الهید صبر و  

 استمداد از خداوند

هددا  درخشددان در جمهددور  اسددالم  کدده واقعیت

  کننددد همده در سدا هدشمنان ما بددان اعتدراق م 

  الهدد  و صددبر و مقاومددت و اعتمدداد بدده وعددده

داد از خداونددددد بدددده دسددددت آمددددده اسددددتم

 (9۲/۲/09است)

صبر و بصیرت ابزار فتح د  

 آمر کا در ا ران

فداکاری و صبر و پا داری الزمه 

 فتح قله های عزت

را در برابددر ملّددت خددود و جهددان  مددا افددق آ نددده

بینیم و بدا اعتمداد روزافدزون بده مد  اسالمد روشد 

عظددیم ی الهدد د راهدد  را کدده امددام خمیندد  وعددده

هرسدددیم کدددرده اسدددتد بدددا عدددزم راسدددخ ادامددده 

 (8۲/11/08)(.«۷)لِلْمُتَّقِی َ وَالْعَاقِبَةُ م دهیم.

 

احواس سرافرازی برای اقتدار و 

 نفوذ جمهوری اسالمی

 

هددر   قدددرههای دنیدداد در امددروز سیاسددتهای بزرگ

ی غدرب آسدیا بده گِدل نشودتهد پدین نرفتدها منتقه

قتددار اعمدال نفدوذ و خانر اخود آنهدا می و ندد بده

 139۶/03/1۷ «.جمهوری اسالمی است

 

هحلیل عملکرد ناجوانمردانه  

 امر کا

امددا مدداجرای شددهادت سددردار رشددید اسددالم را 

چ وندده و در کدددام چهددارچوب فکددری و هحلیلددی 

های ا دد  هددرورِ با ددد د ددد و فهددم کددرد  ر شدده

آمر کددا ی چیوددت  چددرا دولددت آمر کددا در ا دد  

ای ی ناجوانمردانددهچنددی  شددیوهمقتدد. زمددانی و بددا 

ی نمددداد   مقاومدددت اسدددالمی در جهدددان چهدددره

ی غددرب آسددیا را هدددق قددرار داد  اسددالم و منتقدده

آ دددا موردددوع آنهندددان کددده ر دددیس جمهدددور و 

گو نددد نشددان ر قدددرت و دولتمددردان آمر کددا می

هاسددت  ددا موددئله چیددز د  ددری هوددل  آمر کا ی

 است 

 بررسی ر شه های هرور امر کا ی

، نقشه «خاورمیانه جدید»ایجادِ 

 کالن آمریکا

ی غددرب ای بددرای ا دد  منتقددهآمر کددا  دد  نقشدده

آسددیا کدده خودشددان بدده آن می و نددد خاورمیانددهد 

اند... کدده بددر اسدداس آن  دد  مدددّهی اسددم داشددته

را آوردنددد  دد  مددّهی اسددم « ی جد دددخاورمیانده»

ای را آوردندددا  دد  نقشدده« ی بددزرگخاورمیاندده»

ا داشددتند. محددور اصددلی ا دد  نقشدده و بددرای ا نجدد

قلددب ا دد  نقشدده عبددارت بددود از سددور هد لبندداند 

عراما ا د  سده کشدورد سده محدور و سده مرکدزی 

ی کالن نظام سلته هدق و برنامه

و مشخصا دولت آمر کا را در 

 ی غرب آسیامنتقه
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بودنددد کدده ا دد  نقشدده با ددد عمدددهاً آنجاهددا پیدداده  

 بشود

چگونگی نیل 

 به هدف

هولیم ی کار امدن دولت های رو

در نتیجه متلق و نوکر آمر کا 

سلته و نفوذ و هولّ  معنوی و 

 امر کا بر انان واقعی

دولتها ی در ا   سه کشدور بدر سدر کدار بیا ندد کده 

هولیم متلق و ندوکر آمر کدا باشدندد هرچده آمر کدا 

میخواهددد اناعددت کننددد و بددرای او عمددل بکننددد. 

ا د  اسدت کده همدام نتیجه چه خواهد شدد  نتیجده 

ا   منتقده میشدود پااندداز ر  دم صهیونیودتی و در 

ا   منتقده همدان از نیدل هدا فراهدی کده آنهدا گفتده 

بودند به    شکلی هدمی  خواهد شددد ولدو نده بده 

شکل سیاست ظداهرید بده شدکل سدلته و نفدوذ و 

 139۶/0۶/30 «.هولّ  معنوی و واقعی

هحقق هدق از نر ق بی ثبات 

 خاورمیانه سازی منتقه

ثبدداهی در بوددیاری مندداف. خودشددان را در ا جدداد بی

ی منتقدده-ی مددا از منددانق عددالم بخصددوص منتقدده

اندددا سیاسددت آنهددا ا دد  قددرار داده -غددرب آسددیا

است... ا جداد جندد داخلدید ا جداد نداامنید ا جداد 

ثبددداهید ا جددداد هرور ودددمد کددداری اسدددت کددده بی

فانه امددروز در ا دد  منتقددهد سیاسددت قتعددی  متدسددّ

 139۷/0۶/18 «.آمر کا است

 

نقشه امر کا س دور کردن ذه  

مردم از ر  م صهیونیوتی از 

نر ق  ا جاد جند داخلی و در 

 گیر های داخلی در بی  مردم

هددای شددر ر و ی آمر کددا ا دد  بددود کدده گروهنقشدده»

 ظالم و هتّاکی از قبیدل داعدن را بده وجدود بیداورد

صدددب بدددرای ا نکددده ذهددد  ملّتهدددا را از ر  دددم غا

صهیونیوتی منصرق کنددد آنهدا را مشدغول کندد بده 

موددا ل داخلددی خودشدداند بدده جنددد داخلددید بدده 

مشددکالت داخلددی و فرصددتی بددرای آنهددا بدداقی 

ن دددذارد کددده بددده فکدددر ر  دددم صهیونیودددتی 

 139۷/01/01 «.بیفتند

 شکوت امر کا در سور ه و عرام

د کدده آمر کددا در ننددی دنیددا امددروز میدا... همدده

سدددور ه شکودددت خدددوردد در عدددرام شکودددت 

 139۷/1۲/۲۲ «.خورد
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شکستِ 

استراتژیکِ 

 هاآمریکایی

هاثیر گزاری بویار نابودی جر ان 

داعن هوس  مقاومت اسالمی به 

فرماندهی حاج قاسم در شکوت 

نقشه امر کا در بی ثبات سازی 

 منتقه

بخددن مهددم و قابددل هددوجهیِ از شکوددتِ نددرح 

د سددازی منتقدده و ا جدداد جنددد و آشددوبثباتبی

عمددال بددا نددابودی جر ددان داعددن هوسدد  مقاومددت 

حدداج قاسددم »اسددالمی و بددا فرماندددهیِ میدددانیِ 

هر بدده ی سددخترددربه......عملددی شد« سددلیمانی

آلودی بددود کدده ا جدداد جنددد سیاسددت خباثددت

داخلدددی در منتقددده و ندددابودی مقاومدددت رددددّ 

صهیونیوددتی و هضددعیف دولتهددای موددتقل را بدده 

مددراه هدددق   گددروه گی رؤسددای شددقیّ ا ددوسددیله

 139۶/08/30گرفته بود

 

پیروزی ا ران با حفظ جر ان 

 مقاومت در منتقه

مددا ا وددتاد مد مددا گفتددیم نمی ددذار م. امددروز بددرای 

ی دنیدا ثابدت شدده اسدت کده او میخواسدت و همه

 نتوانوتد و مدا خواسدتیم و هوانودتیما ا د  را همده

 139۶/11/19 «.انددر دنیا فهمیده

 

 
ز بی  بردن هالش امر کا برای ا

محور مقاومت در منتقه و 

 شکوت امر کا در ا   راه

ا دد  معنددا ن شکوددت اسددتا آمر کددا در منتقدده »

خورده اسددت. آمر کددا در منتقدده نتوانوددته شکوددت

همده همده هدالشد بدا آناستد شیتان بدزرگ بدا آن

وسوسه و دمدمه نتوانودته اسدت بده مقصدودِ خدود 

تد در ا دد  منتقدده برسددد. پددول را خددرج کددرده اسدد

یُنفِقونَها ثُدددمن هَکدددونُ عَلَدددیهِم حَودددرَ ً من  ثُدددفَودددَ

 139۷/03/۲۵ «. ُغلَبون

 

 
معجزه انقالب س شکوت امر کا 

 در منتقه

حقیقددت ا دد  اسددت کدده آنهدده در ا دد  سددالها در 

معجددزات »غددرب آسددیا روی داد  کددی د  ددر از 

ا دد  واقعدداً  کددی از معجددزات »اسددتس « انقددالب

-وری اسددالمی انقددالب اسددت. در منتقددهد جمهدد

ر کددای موددتکبر را بدده هوانوددتید آم -همددی  شددما

 139۶/09/01زانو دربیاور د و شکوت بدهید

 

 
هدق امر کا س از بی  بردن هفکر 

انقالبی و مقاومت در منتقه 

 خاورمیانه و شکوت او

هوانوددتید آمر کددای موددتکبر را بدده زانددو  -شددما

دربیاور ددد و شکوددت بدهیددد. همددام هالشددها ی کدده 

ها ی کده کشدیده بودندد بدرای ا د  د و نقشهمیکردن

بود کده ا د  منتقده را از هفکّدر انقالبدی و اسدالمی 

ی ا نهدا در واقد. همدی  بدود دور کنندا هدق همده

کدده ا دد  هفکّددر انقالبددی راد هفکّددر مقاومددت را کدده 

گوترش پیدا کرده در منتقدهد ا د  هفکّدر را از بدی  
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ببرندددددد و دفددددد  کننددددددد ولدددددی بعکدددددس  

 139۶/09/01شد!...

رمز پیروزی 

جمهوری 

اسالمی : 

مقاومت در 

 منطقه

رمز پیروزی جبهه حق بر بانل س 

هفکر و راهبرد »عملیاهی شدن 

 «مقاومت

  

شناخته شدن  انقالب اسالمی 

ا ران در منتقه به عنوان دولت 

 مقاومت

عنوان جمهدوری و چه کوی است کده نداندد مدا بده

ت ا ددم. دولدد«دولددت مقاومددت»امددروز »اسددالمی 

مقاومددت خیلددی مهددم اسددت... جمهددوری اسددالمی 

 139۶/0۲/۲0دولت مقاومت است

 

 قدرت مقاومت

اسدت... « قددرت مقاومدت» کی از حقدا قد »امروز 

هر   ورددعیّت ی مقاومددت در منوددجمامددروز جبهدده

 1398/03/1۴است در چهل سالِ گذشته

 

 

قدرت و اقتدار برآمده از اند شه 

از بدست امده  و راهبرد مقاومت

مجاهدت و شهادت مخلص هر   

 رزمندگان

قددددرت و اقتددددار برآمدددده از اند شددده و راهبدددرد 

مقاومددت کدده بددا مجاهدددت و شددهادت بهتددر   و 

هددر   رزمندددگان و شددهدا و مدددافعان حددرم مخلص

 دست آمدهاهل بیت )علیهم الوالم( به

 

چالن اصلی س حضور مقتدرانه 

در مرزهای ر  م ا ران 

بواط نفوذ  برچیدن دصهیونیوتی

ی غرب نامشروع آمر کا از منتقه

آسیا و حما ت جمهوری اسالمی 

از مبارزات مجاهدان فلوتینی در 

های اشغالی و دفاع قلب سرزمی 

اهلل و ی حزباز پرچم برافراشته

 مقاومت در سراسر ا   منتقه

چددالن بددر سددرِ حضددور ا ددران مقتدددر در مرزهددای 

 ر  دددم صهیونیودددتی و برچیددددن بوددداط نفدددوذ

ی غدددرب آسدددیا و نامشدددروع آمر کدددا از منتقددده

حما ددت جمهددوری اسددالمی از مبددارزات مجاهدددان 

های اشددغالی و دفدداع فلوددتینی در قلددب سددرزمی 

اهلل و مقاومدددت در ی حدددزباز پدددرچم برافراشدددته

 139۷/11/۲۲ «.سراسر ا   منتقه است

 

 ی عزّت استجهاد ما ه
دشددم  را با ددد در مرزهددای خددودش سددرکوب 

 139۷/1۲/۲۲ «.کرد
 

عصبانیت 

امریکا از 

شکست در 

 منطقه

شکوت عصبانیت امر کا از 

ی نظام جانبه و متلق نقشههمه

 سلته و دولت آمر کا

هددا ن دداه میکنندددد ا ددران را در ا دد  وقتددی آمر کا ی

ر میدانندددددد لدددددذا  زمینددددده مدددددّثّر و مقصدددددّ

 139۶/0۶/30 .اندعصبانی

 

عکس العمل امر کا نشانه رعیف 

 کوت امر کابودن و ش

العملددی کدده آنهددا دارنددد نشددان میدهندددد آن عکس .

مانددگی آنهدا ی عقبی ردعف اسدتد نشدانهنشدانه

ی عصدددددبانیّت ناشدددددی از اسدددددتد و نشدددددانه

شددان بدده خدداک خوردگی آنهددا اسددت. بینیشکوددت

 139۶/0۶/30 «.اندمالیده شدها لذا عصبانی
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ی عملیات هرور وتیِ ر شه

ی ناجوانمردانه و بُزدالنه

س عصبانیت انان از  هاآمر کا ی

شکوت در منتقه و عدم هحقق 

اهداق انان به علت عملکرد و 

هفکرمحور مقاومت به فرماندهی 

 حاج قاسم

دولت مودتکبرد غیرمنتقدی و جنا تکدار آمر کدا کده 

دانودددت در ا ددد  خدددود را قددددرهی بالمندددازع می

رو دددارو ی اسدددتراه    بدددا جمهدددوری اسدددالمید 

 دد  ا»هددار خی متحمددل شدددس  جانبدده وشکوددتی همه

همددان چیددزی اسددت کدده انقددالب میخواسددت. 

ی ی انقددالب هحقّددق پیدددا کددردد خواسددتهخواسددته

آمر کددددا و همراهددددان آمر کددددا هحقّددددق پیدددددا 

ی عملیددات و ا دد  ر شدده 139۶/03/1۷ «.نکددرد

هددا ی آمر کا یهرور وددتیِ ناجوانمرداندده و بُزدالندده

جهدداد خدد ّ »المللددیِ ی نمدداد   و بی علیدده چهددره

 .است« مقاومت

 

 

ختای محاسباهی امر کا و 

 شکوت متوالی انان

محاسددبات آمر کدداد محاسددبات غلتددی اسددت. قددبالً »

 هم در سالهای گذشتهد در ا د  چهدل سدالد همدی 

اند و نتیجدده هددا داشددتهجددور محاسددباهی را آمر کا ی

ی مددورد نظددر انددد و رددربهانددد و رددرر کردهن رفته

جمهددوری اسددالمی وارد  خودشددان را نتوانوددتند بددر

جدور اسدتا ا د  دفعده هدم کنندا حاال هدم همدی  

 1398/0۲/۲۴ «.شکوت خواهند خورد قتعاً

 

 

غیر منتقی بودن دولت مردان 

 امر کا

ای هوددتندا دولتمددردان آمر کددا مددردم غیرمنتقددی»

حرفشددان غیرمنتقددی اسددتد عملشددان غیرمنتقددی 

 1391/11/۲8 «.است

 

ایمان به 

همراهی 

 خداوند

پا ان دوران بزن در رو و پاسخ 

دادن جمهوری اسالمی به عملکرد 

 امر کا در صورت هعار 

بدده « بددزن و دررو»مدد  مدددّهها قبددل گفددتم دوران 

جمهوری اسدالمی د  در گذشدته اسدتا ا نکده بیدا 

جددوری نیوددتا اگددر زدنددد بددزن و دررود د  ددر ا  

افتددا شدروع ممکد  اسدت بدا آنهدا پا شان گیدر می

م کدددردن د  دددر بدددا آنهدددا باشدددد امّدددا همدددا

 139۶/0۲/۲0 «.نیوت

 

هوجه به هالش دشم  در هضعیف 

 اند شه مقاومت و جلوگیری از ان

ی مددا بدده هرفنددد دشددم  بددرای هضددعیف اند شدده»

ی مقاومدددتد مقاومدددت هوجّددده کندددیم. اند شددده

قدرهمندددددددهر   سددددددالحِ  دددددد  ملّددددددت 

 1398/03/1۴است

 

 اعتقاد به همراهی خداوند
اَسدمَ.ُ وَاَر ا نترسدیدد نترسدیدد واهمده اِنننی مَعَکُمدا 

نکنیدددد دچددار اشددتباه در محاسددبه نشددو دد خدددا بددا 
 



 
 

14 

 

م شرح مزجی بر زیست انقالبی حاج قاسم و نسبت آن با گا
 دوم 

شما است... قددرت متعلّدق بده خددا اسدت و خددا  

 139۷/1۲/0۷ «.می و د م  با شما هوتم

با خدا بودن و در راه خدا بودن 

 عامل اصلی پیروزی

ی ا   دشمنی ا   اسدت کده هدر کدس خددا نتیجه»

او پیروز اسدت چدون قددرت متعلّدق بده  با او استد

ذات مقدددّس پروردگددار اسددت. ماگددرخ مددا بددا خدددا 

باشدددیمد در راه خددددا باشدددیمد پیدددروزید قتعدددیِ 

صددرصددددد اسددددتد هددددیآ هرد دددددی در آن 

 139۷/10/19 «.نیوت

 

 شهادت

رضای الهی و بهشت پاداش 

 مجاهدت در راه خدا است

 لدهمجاهدههای در راه خدا با ا د  چیزهدا قابدل مقاب

 139۷/1۲/19و قابل جبران نیوت
 

شهدا از خداوند پاداش 

مجاهدت را به صورت نقد 

 گیرندمی

 

 

 

 

شددهادت مددرگ هاجراندده اسددتد مددرگ حودداب رانه 

اسددتا کوددی کدده در راه خدددا شددهید میشددودد در 

واقدددددددد. بهتددددددددر   حودددددددداب ری را دارد 

 139۶/11/1۶میکندد

 

بهشت باالترین قیمت برای 

 ستمعامله جان در راه خدا ا

ی ی بددا خددداد  دد  معاملددهشددهادت  عنددی معاملدده

ی بددا خدددای متعددالا جددنس دغدغددهی بیدوجانبدده

 139۶/03/۲8هم معلومد بهای جنس هم معلوم

 

مجاهدان در راه خدا قبل از 

شهادت، ضربات زیادی هم به 

 زننددشمن می

ی دشدم  را مان. نفوذ دشدم  شددهد جلدوی هونئده

فتدها ا د  جدوان گرفتهد جلدوی فوداد دشدم  را گر

ما کده در دفداع از حدرمد در فدالن کشدور خدارجی 

در مقابددل داعددن ا وددتاده و شددهید شدددهد قبددل از 

ا نکه شدهید بشدودد صدد ردربه بده او زدهد جلدوی 

ا راو را گرفتددهد اهددداق او را ناکددام کددردهد پدددر او 

 139۶/03/۲8درآوردهد حاال هم شهید میشود.

 

 
وعده الهی بهشت برای مجاهدان 

 عی استقط

ی حقّدی ی خددا اسدت. ا د  وعددها   وعدهد وعده

اسددددت کدددده خدددددای متعددددال بدددده شددددما داده 

می فتم شددهادتد مددرگ هاجراندده اسددتا .....اسددت

 عنددی در آن زرن ددی هوددتا آنهددا ی کدده شددهید 

میشوندد خددای متعدال بیشدتر   لتدف را بده آنهدا 
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میکندددد بدداالهر   لتددف را بدده آنهددا میکندددا ا دد   

 139۶/30/۲8. شهادت است

ها نبدودد اگر ا   شدهادهها نبدودد اگدر ا د  فدداکاری لزوم شناخت کید دشمن

ا   نظدام بداقی نمیمانددا ا د  نهدالد مدورد ههداجم 

نوفانهای سخت بود. علّدت ا نکده ا د  نظدام بداقی 

  ماند و ا   نهدال از بدی  نرفدت و بحمدداهلل بده ا د

ها و درخدددت هنددداور هبدددد ل شددددد فدددداکاری

ها و نلبیشدددددددددددهادت هدددددددددددا وا ثارگری

ها بددودا ا دد  را با ددد ن دده داشددت. شدددنواردمیدان

دشددم  را با ددد شددناختد کیددد دشددم  را با ددد 

 139۵/09/1۵. شناخت

 

فداکاری ها و شهادت نلبی ها 

 عامل حفظ نظام
 

لزوم هکر م و هجلیل ازجانبازان  

 وخانوادها شان

هجلیل بشوندد احتدرام بشدوند و مدورد هکدر م قدرار 

 رندد ا   به معندای بده میدان آوردن و بده عرصدهب ی

آوردن همثددل واقعددی ا ثددار اسددتا ا دد  خیلددی 

اهمیددت دارد. لددذا مددا بدده ا دد  هکددر م و هجلیددل 

احتیدداج داشددتیمد نظددام بدده ا دد  احتیدداج داشددت. 

عدددالوه بدددر ا نهددداد جهدددت سدددومد  ددد  ندددوع 

ی سباسدد زاری کددوچکی هددم از ا دد  مجموعدده

 آ دیم هاشان به حوابفداکار و خانواده

 

شهدا، ایثارگران و جانبازان باور 

به معامله با خدا را در عمل 

 نشان دادند

داران ا دد  ا نهددا پیشددوا ان مددا شدددندا ا نهددا نال دده

ی حددق شدددندا رفتنددد بدداور بدده شددهادت راد جبهدده

ی بدا خددا را در میددان عمدل نشدان باور به معاملده

 1389/0۷/۲8. دادند

 

 ارزش جان انسان بهشت است

 مبادا ا   جدان بدا ارزشِ انودانی را بده غیدر بهشدت

بفروشددید. ارزش جددان شددما بهشددت اسددت. جددان 

 138۵/08/18. شما ارزشی به قدر بهشت دارد

 

شهادت هدیه الهی است، چون 

مرگ ناگزیر را به افتخار تبدیل 

 کندمی

ی خداسدتا ا د  هد ده را شهادتد نعمت و هد ده

ی خداسدت  دهندد. چدرا هد دهآسان به کودی نمی

ها را بده ی انودانچون مرگِ نداگز رِ هم دانیِ همده

ی افتخدارآمیزِ در دنیدا و آخدرت هبددد ل  د  پد دده

 138۴/0۲/1۲کندامی

 

 
شهید جان خود را به خدا 

فروخته و در مقابل بهشت و 

 رضای الهی گرفته است

دهنددد و آنهددا کدده ا دد  متدداع را در راه خدددا می

کننددددد کودددانی یجانشدددان را در راه او مصدددرق م

انددد و در عددو  چیددزی هوددتند کدده آن را فروخته
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المددّمنی  انفوددهم و اللَّدده اشددتری م ان»اندددس گرفته 

 .«امدددددددوالهم بدددددددانّ لهدددددددم الجنّدددددددة

شددهیدد جددانن را فروختدده و در مقابددل آند بهشددت 

و ررددای الهددی را گرفتدده اسددت کدده بدداالهر   

دستاوردهاسددت. بدده شددهادت در راه خددداد از ا دد  

ه کندیم. شدهادتد مدرگ انودانهای ز درک منظر ن دا

گذارندد ا د  جداند مفدت و هوشیار اسدت کده نمی

از دستشددان بددرود و در مقابددلد چیددزی عا دشددان 

 13۶8/0۵/۲۵. نشود

پیام های حاج 

به مقام  قاسم

 معظم رهبری

 

هشکیل حکومت اسالمی عرام و 

پیهیده و آغشته به شام س فتنه ای 

دق سمّ صهیونیوم و استکبار با ه

افروزی وسی. در عالم آهن

 اسالمی

های ای خترندداک شددبیه فتنددهشددن سددال قبددل فتندده

الودددالم( کددده فرصدددت و زمدددان امیرالمّمنی )علیه

حدددددالوت درک حقیقدددددی اسدددددالم نددددداب 

آله( را از موددلمانان سددلب وعلیهاهللمحمدی)صددلی

نمود ا   بار پیهیدده و آغشدته بده سدمّ صهیونیودم 

ران دددرد عدددالم و اسدددتکبار همهدددون نوفدددانی و 

 .اسالمی را درنورد د

 

نراحی و اجرای جنا ت های 

رهبران و داعن هوس  

 های مرهب  با آمر کاسازمان

هر   هددا بنددا بدده اعتددراق عددالیهمددامی ا دد  جنا ت

اکندددون ر اسدددت مقدددام رسدددمی آمر کدددا کددده هم

جمهددوری ا دد  کشددور را بددر عهددده دارد هوسدد  

نراحدی و  های مدرهب  بدا آمر کدارهبران و سازمان

اجرا گرد ده اسدت کمدا ا نکده همهندان ا د  روش 

هوسدد  رهبددران کنددونی آمر کددا در حددال نراحددی و 

 .اجرا است

 

 

نقن ارزشمند ملت و دولت 

در  خدمت زار جمهوری اسالمی

ی به شکوت کشاندن ا   حادثه

 خترناک

قتعدداً نقددن ارزشددمند ملددت و دولددت خدددمت زار 

م جمهدددوری اسدددالمی خصوصددداً ر اسدددت محتدددر

جمهدددوری اسدددالمید مجلدددسد وزارت دفددداع و 

های نظددامی و انتظددامی و امنیتددی کشددورمان سددازمان
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هددای کشددورهای هددا و ملتدر حما ددت از دولت 

 .الذکر قابل هقد ر استفوم

 ارزوی شهادت 

میددرمد در حددالی کدده در روم و نمیامددا خددودم نمددی

لده آرزوی وصل  کدی از آن صددها شدیر د دروز له

ام. امدروز دچدار شدده« چده کدنم»رد زنم و بده دمی

ا د  درد همده وجدودم را فراگرفتده و هدو نمکددانی 

هدددا م پاشددداندی. هنهدددای از نمددد  را بددده زخم

 9۶/1/30.هنها م

 ۹۶/۱/۳۰پیام به شهید 

 

اقدام 

 خونخواهی

 

خونخواه اصلی خون سردار با د 

اوال دولت و مجلسد دوما مردم و 

 سوما سباه باشدد

a. اه قددرار اسددت بددا زدن رد هصددور ا نکدده سددب

هددای آمر کددا ی بهاندده جنددد بدده دسددت پا  اه

دشددمنان داخلددی و خددارجی دهددد. )گفتمددان 

دوگانه جند و صدلح و مداهی گدرفت  بده نفد. 

 انتخابات مجلس و دولت(

b.  اگددر هددزار سددلیمانی هددم در عددرام شددهید

بدهیمد اگر قرار بر بهانده نددادن باشددد عکدس 

 العمل سخت نخواهیم داشت.

c. اک آمر کددا در صددورت متالبدده سددباه در خدد

مددردمد بدده آمر کددا سددیلی خواهددد زد ندده در 

خدداک کشددوری ثالددب کدده شددبهه دعددوای 

ها حیدددری نعمتددی در آن بدده واسددته رسددانه

 ز اد است.

d.  سددباه در صددورت شددکل یری متالبدده مردمددید

کندددا از نر ددق ههد دددهای آن را هضددمی  می

 دار.مهلت

 

 
آمر کا به عنوان عنصر ناام  کننده 

 رجاه

 

a.  مددردم عددرام بداننددد کدده آمر کددا اگددر از سددد

حشد و مدافعان حدرم ب دذردد از خدون مدردم 

انددازد. همدان کداری عرام حمام خدون راه می

 که اب  زبیر با لشکر هولیم شده مختار کرد.

 

 
راهبرد های اساسی خروج 

 امریکا از عراق

  هجمی. عزم مدردم عدرام بدرای متالبده خدروج

فشدار بده دولتمدردان و  آمر کا از کشورشدان و

 نخب ان عرام برای انجام ا   اهفام.
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   هجمیدد. عددزم مددردم ا ددران بددرای متالبدده از

دولتمددردان و نخب ددان بددرای رسددوا ی آمر کددا 

ای الملدل و ا جداد فضدای رسدانهدر فضای بی 

گودددترده و هوجیددده مدددردم عدددرام و سدددا ر 

 کشورها از زشتی حضور 

  
 

 .نیروی موتکبر بی انه در خاک کشورشان 

 زندگینامه ها

 8حضور موثر در عملیات والفجر

در دوران دفاع  ۵و کربالی 

 مقدس

هشددکیل هیددی جد ددد از نیددرو هددای کرمددان بدده 

 پیشنهاد شفاهی سردار شهید حو  باقری
 

در دوران  لش ر خ  شک  جند

 دفاع مقدس

ثدداراهلل را با ددد جددزو لشددکرهای خدد   ۴1لشددکر 

یددد کدده های دفدداع مقدددس نامشددک  سددباه در سددال

هدددای نیروهدددای آن نقدددن بودددزا ی در عملیات

 و... داشتند. ۵د کربالی8بزرگی مثل والفجر

 

   مبارزه با اشرار بعد جند

 

هقو ت حزب اهلل و گروه های 

 مبارز فلوتینی

روزه  33نقن آفر نی در جند 

 روزه غزه علیه اسرا یل ۲۲لبنان و 

از جملددده نقددداط درخشدددان فرمانددددهی سدددردار 

اهلل لبندان ر نیدروی قددسد هقو دت حدزبسلیمانی ب

هددای مبددارز فلوددتینی بددود کدده نمددود عینددی و گروه

آن را در نبردهدددای متعدددددی ازجملددده جنددددد 

اهلل لبنددان و ر  ددم صهیونیوددتی و روزه حددزب33

روزه  ۲۲پیدددروزی مبدددارزان فلودددتینی در جندددد 

 غزه علیه ارهن مجهز اسرا یل د د م.

 

 

 فرماندهی عملیات علیه داعن
هددای هرور وددتی هکفیددری گیری گروه شددکل ابدد

بدددا النصدددر  در منتقددده اعدددم از داعدددن و جبهه
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د قاسدم سدلیمانی پشتیبانی مدالی عربودتان سدعودی  

مددامور تی هددازه  افددت و آن هددم مقابلدده بددا ا دد  

 ههد دات در دو کشور عرام و سور ه بود.

 

 

 

هدبیر ا جاد حشدالشعبی در عرام 

 و قوات دفاع وننی در سور ه

کمد  آنهدا و هددا ت و مشداوره نیدروی قدددس  بدا

ها در ا د  دو سدالد بوداط هرور ودت ۶سباهد ندی 

 کشور هقر با جم. شد.

 

همراه سازی روسیه در اهداق 

 منتقه ای مقاومت

هم او بود که با سدفر بده مودکود نقدن بودزا ی در 

همددراه کددردن روسددیه و پددوهی  بددرای ورود بدده 

 میدان نبرد سور ه داشت.

 

حلقه مقاومت در منتقه و  هقو ت

 هوسعه زنجیره آن

بدا شکودت داعددن و نقدن آفر نددی نیدروی قدددس 

در سددور ه و عددرامد  دد  حلقدده موددتحکم بدده نددام 

حلقدده مقاومددت هشددکیل شددد و زنجیددره ا ددراند 

عرامد سور ه و لبندان و فلودتی  را بده هدم متصدل 

 کرد.

 

هشکیل لش ری چند ملیتی و چند 

و  مذهبی از فانمیوند ز نبیون

 حیدر ون و...

جددای هرد ددد نیوددت کدده ا دد  مورددوع خددالق 

خواسدددت آمر کدددا و اسدددرا یل اسدددت ولدددی بدددا 

در عمددق میدددان و « قاسددم سددلیمانی»فرماندددهی 

هشددکیل بوددید مردمددی در سددور ه و عددرام ا دد  

مورددوع بدده واقعیددت بدددل گشددت و اهحددادی از 

جددنس پاسددداراند فددانمیوند ز نبیددوند حیدددر ون 

 و... ا جاد کرد.
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وصیات خص

 سلیمانی

 

 صادم

کوددی در کردسددتان نیوددت کدده قاسددم سددلیمانیرا 

بشناسدددد و از او هعر دددف نکندددد. چدددون صدددادم 

ا وددتد. دهددد پددای حددرفن میاسددت.وقتی قددول می

مددا هددر وقتدددر ا نجددا مشددکلی داشددته باشددیم و 

بخددواهیم بددا وز ددر  ددا حتیددر یس جمهددور ا ددران 

هدوانیم سدر . د دار کنیمد فقد  از نر دق ا شدان می

 ه هدق برسیم.ب

 

 مووولیت پذ ر 

ای رهبددر ا ددران او را شددهیده زنددده آ ددت اهلل خامندده

انددد. شددهید زنددده ز دداد اسددت امددا دلیلددی خوانده

شناسددند و سددا ر   وجددود دارد کدده او را همدده می

هوانددد از موددوولیت شناسددند. ا دد  دلیددل میرا نمی

 اش باشد.پذ ری

 

 مجاهد 

هددای ون هتلآقددای سددلیمانی درون کددا، نیوددتد در

مجلددل نیوددت. ا دد  نددور نیوددت کدده بنشددیند و 

 دستور بدهد. حضور ا شان

همیشدده در میدددان اسددت. همددی  مجاهدددهن را 

 دهد.نشان می

 

 شجاع 

ها ی هوت که  د  کدار فقد  در  د  لحظده وقت

شددود.  عنددی شددما  دد  جددا با ددد کدداری انجددام می

بکنید که بزنید هدوی خدال. قاسدم سدلیمانی ا نقددر 

ت کده در ا د  لحظدات ا د  هصدمیمات شجاع هو

را ب یدددرد. ا ددد  شدددناخت کلدددی مددد  در مدددورد 

 سلیمانی است.

 

 غنخاکی و بی 

. مدد  در سددفرهای ز ددادی بددا ا شددان همددراه بددودم. 

امددا همیشدده رفتددار نددوری بددوده کدده ان ددار مدد  

موددوول ا شددان و مقددام بدداالهری از ا شددان هوددتم. 

ر او نشدینند کده اگدکندد و میکال ندوری رفتدار می
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هوانیدد وجده نمیرا نشناسیدد در  د  جمد. بده هیآ 

 پیدا ن کنید.

 
 آرام

 

آرامدن ا شدان را فقد  با دد در جلودات ببینیددد. او 

  به شکلی باورنکردنی آرام است

 سر . 

حددرق زدن حدداجی ا دد  نددور اسددتا سددر .د 

ای مختصدددر و مفیدددد. وقتدددی در  ددد  جلوددده

آ ددد و هحلیددل و هفوددیر نشددینید هرکوددی میمی

کنددد کدده بعضددا هکددراری هددم ودش را ارددافه میخدد

شددودد شددود. امددا ا شددان وقتددی وارد هفوددیر میمی

سددر . اسددت مختصددر و مفیدددد جمدد. بندددی هددم 

 دارد.

 

ویژگی 

فرماندهی 

 در ایشان

 سوریه جنگ

 هوکل به پروردگار متعال

هوکل بده پروردگدار متعدال و هوسدل بده اهدل بیدت 

م در علددیهم الوددالم بددود. فرماندددهی حدداج قاسدد

 .ودهاد غیرفیز کی بکارگیری هوانبه

 سددردار کدده ب ددو م بخددواهم کلمدده  دد  در اگددر

 را داعددن بددا جنددد در پیددروزی چ وندده سددلیمانی

 را پیدروزی آن خددا کده گفدت با دد آوردد دست به

دار سددلیمانی داد. هوکددل و هوسددل او در سددر بدده

 .همامی شرا   باعب پیروزی او شد
 سردار نوعی اقدم

 
 ناسی عملیاهیشم  شظد

 بده را دشدم  هایشدیوه و ادبیدات سدلیمانی سردار

 برابدددر در دشدددم  رفتدددار او. شدددناختمی دقدددت

 کردمی بینیپین را ما حرکات

ر ددزی سددردار سددلیمانی از نبددو  خاصددی در نرح

 .عملیاهی برخوردار است

 

قبول ختر و برداشت  گام های 

 بلند

 و هجددددارب از اگرچدددده سددددور ه جنددددد در او

 دفدداع امددا کددردد اسددتفاده مقدددس دفدداع یهددادرس

 همدی  بدر مبتندی کده گذاشدت نما ن به را متفاوهی

 .بود و  گی
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 فرماندهی در صحنه نبرد

 

های سددردار سددلیمانی در سددور ه مدددام در صددحنه

نبرد و درگیدری حضدور داشدت. ا د  حضدور هنهدا 

مخددتص شددرا   عددادی نبددودد بلکدده در شددرا   

ختددوط  ها وسددخت حضددور بیشددتری در جبهدده

 مقدم داشت.

 
 فرماندهی نیروهای متحد مقاومت

کارگیری نیروهدددای متحدددد پنجمدددی  و  گدددی بددده

هددداد هاد فرهندمقاومدددت بدددود. همدددامی سدددلیقه

ها در بدددی  نیروهدددای هدددا و حتدددی عقیددددهادبیات

 سردار سلیمانی حضور داشتند.

 
 شهامتد ا ثار و ازخودگذشت ی

بدردد ششدمی  و  گدی سدردار سدلیمانی در صدحنه ن

بدددده نمددددا ن گذاشددددت  شددددهامتد ا ثددددار و از 

خودگذشددت ی بدددود. سددردار سدددلیمانی بددا ا ددد  

روحیددهد رعددب قدددرت نیروهددای خددودی را دل 

دل انددداخت و نیروهددای خددودی را قددویدشددم  می

 کرد.و ا مانشان را مضاعف می

 
 فرماندهی بر قلوب

هدای مودلمان منتقده بده هدا کده ملتنه هنهدا ا رانی

ورزنددد و او سددلیمانی عشددق میشدددت بدده سددردار 

 .کندها فرماندهی میبر قلب

 

 

 
هر   شددرا   بددر خددود و انرافیددانن او در سددخت استقامت در شرا   سخت

 کردشد و فرماندهی متمئ  اعمال میمول  می

 

 سردار ملی ا ران رفت

 کی از نول سدرداران هدار خ ا درانس شدهیدی زندده 

ن جندد بده در میان مدا کده سدی سدال پدس از پا دا

 .شهادت رسید

 

 پیام قوچانی

هالش حاج قاسم برای شهادت س 

 پرهیز از سیاسی بازی
 و کاسبی سیاسی نبود. "سیاست بازی "اهل
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هدق حاج قاسم از جند س 

پیروزی و صلح د برای ا مان . 

 ا ران . انوان

کددرد. بددرای حدداج قاسددم بددرای صددلحد جنددد می

 .پیروزی بر جند

جن یددد و بددرای ا مددان و بددرای می او بددرای ا ددران

انوددان و ا دد  هددر سدده در  دد  راه بودنددد. بددرای 

عمددق راهبددردی ا ددران دور از مرزهددای مددیه  بددا 

دشددمنان ا ددران جن یددد هددا مددا هموددا ه داعددن 

 .نشو م

به عنوان    شیعه علی بدا همده ا مدان و اخدالص 

کددرد و بدده همددی  علددت شددهید بدده انوددان فکددر می

ر   نددوع بنیددادگرا ی و نیددز مبددارزه بددا خترندداکت

 .امبر الیوم شد

برخورد محترمانه با همه گروهها  

 و جناح ها و ....

سددردار سددلیمانی  دد  و  گددی شدداخص داشددت و 

هددا و هددا و جناحآن ا دد  بددود کدده بددا همدده گروه

کدرد های فکدری ا دران بدا احتدرام برخدورد مینحله

اش گودددترش و افدددزا ن و همدددواره خواسدددته

 .شبرد کشور بودوحدت برای پی

 

وی  مرعشید ح

سخن وی حزب 

 کارگزاران

 
ابتکددارات راهبددردی و هدداکتیکی سددردار سددلیمانی 

 کم  بزرگی به جر ان مقاومت کرد

 
   شرارت  سهرور سردار سلیمانی

 بزرگ آمر کا ی

شدان در خاورمیانده مودجل شدده آنها چدون ناهوانی

اندد چراکده بعدد آورده است و به قول معدروق کدم

از اسددتقرار نظددام جمهددوری در عددرام هددا امددروز 

اند از نر ددق انتخابددات و پارلمددان گدداه نتوانوددتههیآ

بر عرام مودل  شدوند وا د  همدواره مدردم عدرام 

اند اراده خددود را در حاکمیددت انددد کدده هوانوددتهبوده

عددرام سدداری و جدداری کننددد و ا دد  مورددوع 

هددا را فددراهم کددرده موجبددات عصددبانیت آمر کا ی

 است
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موتشاری سردار سلیمانی در 

عرامد رام  استقالل در ا   

 کشور

موتشددداری سدددردار سدددلیمانی در عدددرام ردددام  

هدا  د  عدرام استقالل عرام شدده بدود و آمر کا ی

پوددندند و بدده دنبددال  دد  عددرام موددتقل را نمی

 وابوته به آمر کا هوتند

 

 

سور ه     اور بزرگ را از 

 دست داد

ار بدزرگ را از دسدت امروز نده هنهدا مدا  د  سدرد

داد م بلکه ملت و دولدت عدرام نیدز  د  موتشدار 

ای کده ردام  اسدتقالل عدرام بودندد را از رهبهعالی

دسدددت دادندددد و همهندددی  سدددور ه نیدددز  ددد  

 در موتشاری کده پشدتوانه همامیدت ارردی سدور ه 

 و بددود سددور ه جنددد پا ددانی روزهددای واپوددی 

 .داد دست از را  اور    همهنی 

 

 

را با شهادت سردار مسیرمان 

 مکنی نمی رها سلیمانی

اما به ندور کلدی با دد گفدت مودیر مودیر روشدنی 

هاسدت بدا بردار هدم نیودتا مدا سالاست و هعتیل

کددددام ا م و هیآرو بدددودهچندددی  حدددوادثی روبددده

نتوانودددته اسدددت مدددا را از پدددا دربیددداورد. م دددر 

کنیم  م در را فرامدوش مدی ۶0های هرورهای سدال

ه و نما ندددگان مجلددس را هددرور ر ددیس قددوه قضددا ی

نکردنددد  م ددر آقددای رجددا ی و بدداهنر ر ددیس 

 جمهور و نخوت وز ر را هرور نکردند 

 

 
آمریکایی ها متوجه خواهند شد 

نمی توانند برای مردم خاورمیانه 

 تصمیم بگیرند

هددا ای برسددیم کدده آمر کا ی عنددی با ددد بدده نقتدده

ی ها دور بددراهواننددد از فرسددندمتوجدده بشددوند نمی

مددردم خاورمیاندده هصددمیم ب یرنددد. سرنوشددت ا دد  

کننددد و نیروهددای منتقدده را مددردم مشددخص می

خددارجی لتددف کننددد و شرشددان را از سددر منتقدده 

کم کنند و اجدازه دهندد مدردم خودشدان سرنوشدت 

 خودشان را به دست ب یرند.

 

 

قام سخت مقامت منتقه از انت

 هاامر کا ی

مقاومدت . به هدر حدال سدردار سدلیمانی در جبهده 

ای دارای جا  دداهی بددوده اسددت کدده بدددون منتقدده

نیاز داشدت  بده نراحدی اقددامات خاصدی از سدوی 

هددا ا ددران بدددون شدد  مقاومددت منتقدده از امر کا ی

 انتقام سختی خواهد گرفت.
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 پرده دوم: قاسم شهید و گام دوم انقالب اسالمی

 نسبت شهید و بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
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 شناخت حاج قاسم سلیمانی از دریچه بیانیه گام دوم

 موضوعات اصلی شرح موضوع
بسته های 

)مبتنی موضوعی 
 بر بیانات گام دوم(

رویکرد 
 کالن

نقش ویژه ای که سرررردایانی ون حا  اا ماسرررا سررر ینانی دی 
جنهحیی اسالمی ایفا کرده اند باعث شد تا دی فرآیند یشد شجره 

، جنهحیی اسالمی از چالش وای خرد و داخ ی دی  طیبه انقالب
هانی شرررحد  عادالتی ج ظام م وای خحد عبحی کرده و واید ن مرز
محضحعی که از ابتدای انقالب اسالمی  رف اص ی امام )یه( بحد 
سرمیداد . امروزه به  ستکبایی دی جهاا  و  رف از برچیدا نظام ا

یراا اسالمی مدد نگاه پیش برندگی سپاه مدس انقالب اسالمی، ا
 ضرررحی مدیتنندی دی مرزوای ی یا صرررهیحنیشرررتی داشرررته و با 
ابرمدیتهای پحشررالی جهاا یب به یب ایشررتاده اسررا و تحانشررته با 
برافراشتن پرچا مقاوما دی سرتاسر منطقه از لبناا و سحییه گرفته 
تا عراق و ینن، یکتازی مدیت آمریکا یا به سخره کشیده و باعث 

آمریکایی شررحد این بیاا  ضرررت آما که می  عجز و ناله نیرووای
ند :  مای بل تحجهِی از شرررکشررررِا طر   »فر ما بخش مها و 

سرررازی منطقه و ایجاد جن  و آشرررحب، عنال با نابحدی ثباتبی
یاا داعش تحسرررق مقاوما اسرررالمی و با فرماندوِی میدانِی  جر

. نشاا از این محضحع داید که 1«عن ی شد«  اا ماسا س ینانی»
شته محازنه مدیت دی سردای یش سالمی تا چه میزاا تحان ید انقالب ا

هه  بل جب قا وای بزیگی دی م چالش  قه یا تغییر داده و عنال  منط
 استکبای مرای دود.

عبحی از چالش وای 
داخ ی و دیگیر شدا 
 به چالش وای فرام ی

 انقالب امتدای
 تغییر و اسالمی

 محازنه مدیت

 نگاه کالن
شناخت 

حاج قاسم 
 سلیمانی با

نگاه 
 راهبردی

مرای دادا، افحل و سرررقحی ویننه اسرررتکبایی امریکا دی منطقه به 
سا که وی گاه  سالمی ا ستراتژی تنام عیای انقالب ا عنحاا یک ا
از اونیا آا کاسررته نشررده و وی گاه به  اشرریه نرفته اسررا این 
شئا گرفته و جایی دی تربیا یافته  نگاه کالا از امامین انقالب ن

شده بحد عنق نگاه دمیق امام و یوبری  س ینانی  سا  یعنی  اا ما
شا پرده  سا وای پ سی و دیدا د شنا شنن  شاا دی د و عنیق ای

 افحل ویننه آمریکا

                                                           
1 ۳۰/۰۸/1۳۹۶  . 
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داعش و تکفیری وا باعث اتخاذ صحیح ترین یاوبردوا برای نشانه  
یفتن م ب شرریطاا بزیب بحد. شررکشررا پی دیپی آمریکاییها دی 

بری بحجحد آویدا جبهه وای تکفیری دی منطقه ، اعتالف وای ع
کشحی برای ائتالف  52و عربی ، ناکام ماندا دی دعحت از بیش از 

ستکبایی آمریکا  سایه ا شاا از این داید که  دییایی و ونه و ونه ن
دی منطقه فرو ییخته و به بیاا یوبری بینی شررراا به خاا مالیده 
شنن دی مقاب ه نظامی و یاوبردی با  سا . عجز و ناتحانی د شده ا

و دسررا آویز شرردا به عن یات سررخی  و  اا ماسررا سرر ینانی 
ضعی  تروی،  نشاا از فروییختن پحشالی مدیت آمریکا دی منطقه 

 اسا.
نناد و الگح بحدا دی مقابل نظام اسرررتکبایی دی جهاا محضرررحعی 
شیعه ائنه خحد و دی  سا  سربرآویده ا شیعی  سا که از وحیا  ا

مقاب ه با جحی و اسرتکبای می یاس آنها  شرین بن ع ی )ع( یا نناد 
داند. امروزه تنامی نظرسررنجی وا از برب و شرررق گرفته تا خحد 
آمریکا نشراا از ایشرتادگی مردی دی مقابل نظام اسرتکبایی جهاا 
اسررا  اا ماسررا سرر ینانی برای ایراا و عراق و لبناا و سررحییه و 
ینن و ... به یک اسرررطحیه ای تبدیل شرررد که تاییه کا به خحد 

اسررا افتخای این ایشررتادگی به تنامی م ا وای آزادی خحاه دیده 
جهاا برمی گردد ننادی پرابها و باشکحه که دوسا و دشنن و 
 صغیر و پیر بداا اعتراف و اذعاا دایند . دی وامع انقالب اسالمی

ا با ننادوای خحد افتخای ایشتادگی دی برابر مشتکبراا جهاا یا نشا
مام )یه( و یوب ود . از ا گاا این می د یافت یا  تا ترب ته  ری گرف

س ینانی دی مدیریا منطقه و مقاب ه نقش بی مکتب. سردای  بدیل 
مدیتنندترین فرد »، «شررربح فرمانده»با دشرررنناا، القابی چحا 

نه یا یل»و « خاویم کایی« کابحس اسررررائ وا و یا از سرررحی آمری
 داشته اسا. وا، برای او به دنبالاسرائی ی

ایشتادگی افتخایآمیز 
یراا دی مقابل ا

 مشتکبراا جهاا

ا،  یّ لا، اسرررتقالل، عّزت، عقالن عدا ّیا،  آزادی، اخالق، معنح
برادیی، ویچ یک به یک نشررل و یک جامعه مربحی نیشررا تا دی 

شد و دی دویهدویه شعایوا  .ای دیگر افحل کندای بدیخ فریاد این 
و سرررردادا آیماا وای انقالب اسرررالمی از گ حی افرادی باید به 

شند .  اا ج شعائر با سحه این  شحد که خحد نناد و ا ضه  هاا عر
ماسرا سر ینانی به عنحاا انشراا مخ اری اسرا که اینقدی به خدا 

شعایوای جنهحیی 
اسالمی ایراا تاییه 

 مارف نداید

وای جهانی ایشع
 انقالب اسالمی
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نزدیک شررده اسررا که آیمانهای انقالب اسررالمی از طریق او به  
 گحش م ا وای مظ حم منطقه و جهاا ایسال شده اسا.

ِشّداُء َعَ ی الُکّفاِی ُیَ ناُء َبیَنُهاآیه   ذیَن َمَعُه َأ ِه ۚ َوالَّ ٌد َیسحُل ال َّ  ُمَحنَّ
ضع   شت سالمی  دی محاجه با نظام وای م ص ی انقالب ا خطحی ا
و مشررتکبر یا مشررخ   و معین می سررازد . اسرراسررا جن  وای 

گرفته شدا دو خق اص ی این آیه داخ ی مش ناناا  به دلیل نادیده 
مثل ونینهایی که دی کشرررحیوای اسرررالمی با آمریکا  »اسرررا. 

وا یا لگد وا سرراختند، خحا ف شررطینیسرراختند، با صررهیحنیشررا
ّداُء َعَ ی »وا یا ضرررایع کردندی اینها کردند،  ّق ف شرررطینی َاشرررِ

یِو یا فرامحش کردند و شررردند نحکر کّفای، شررردند دنباله« الُکّفای
ای، امربِر کّفای. االا بشرریایی از سررراا کشررحیوای عربی از این کفّ 

سته ستهمبی ندی اینها یک د «  ُیَ ناُء َبیَنُها»ی دیگر وا اند. یک د
انررد، اختالفررات بین مشررر نررانهررا یا  برره وجحد یا فرامحش کرده

 «.2آویند[می
دی نگاوی کالا به  اا ماسا س ینانی فها دمیق دو بخش اص ی 

ه می تحاا دید که دی نهایا معیا کامل با ولی فقیه زماناز آیه یا 
شده و  لقب مالک اشتر یا گرفته اسا .  اا ماسا س ینانی نناد 
وامعی، بحدا دی کنای مظ حماا و ایشرررتادا دی برابر زویگح و مالا 
سحییه  شطین و  شانی که محبحب کحدکاا یتیا عراق و ف  سا. ان ا

سحی سح و از  سا که لرزه بر و لبناا و ... از یک  ی دیگر آدمی ا
سخی   سپردگاا  سر سرائی ی و  شد آمریکایی و ا اندام مقامات ای
آا وا دی منطقه می اندازد. جاذبه و دافعی  اا ماسرررا سررر ینانی 
اسررا که از او نناد کامل از مشرری انقالب اسررالمی دی محاجهه با 

 جبهه  ق و و باطل می سازد.

مشی انقالب اسالمی 
ه دی محاجهه با جبه

  ق و باطل 

پایبندی به اصحل و 
 مرزبندی با دشنن

اعتناد و تکیه بر نیرووای جحاا به عنحاا یک اصررل خدشرره ناپذیر 
دی برداشرتن گام وای بزیب انقالب اسرالمی اسرا. تربیا و یاه 

ثایال ه کرماا به عنحاا خق شکن  41اندازی نیرووای جحاا لشگر 
شل جحا شه ای از تربیا ن سا جبهه وای  ق گح سق  اا ما ا تح

سررر ینانی بحد نیرووای جحاا مدافع  رم که نه امام )یه( یا دیده 
بحدند و نه دفاع مقدس یا چشیده بحدند پا دی یکاب فرمانده یشید 

جذب و تربیا 
 نیروی جحاا

 تربیا نیروی جحاا

                                                           
2 2۶/۰1/1۳۹۸ 
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به نقش   با تجر واا  ند ما ثل فر قه م بل تکفیروای منط قا خحد دی م
آفرینی می کردند که محشرررن  ججی وا از دل این نحع تربیا 

 دوند. خحد یا نشاا می
سردای  ص ی ترین ویژگی وای فرماندوی  فرماندوی بر م ب وا از ا

وای مش ناا منطقه به شدت وا که م انه تنها ایرانی س ینانی بحد
 کندوا فرماندوی میویزند و او بر م ببه سردای س ینانی عشق می

س ینانی دی ائین  محبا بیش انداز م ا وای منطقه به  اا ماسا 
و مذاوب مخت   نشاا از کاشا بذی امید دی دل وای ونه انشاا 

هی وای آزادی خحاه منطقه داید. بی تردید او با تکیه بر پشرررتحانه ال
این امید یا دی دل وا می کاشررا و وعده وای بر ق او امیدآفرین 

 ونه م ا وای مش ناا می شد.

ایجاد انگیزه و امید 
ل م ا وای دی د

 مش ناا
 امید آفرینی

شررانیدا طعا ناکامی به صررهیحنیزم بین الن ل و ی یا اشررغالگر چ
 یوز ۲۲یوزه،  ۳۳خروا اسرررائیل از جنحب لبناا تا جن  ، مدس
ای از این مقاوما، ایشرررتادگی و وحشررریایی یاوبردی ننحنهو ... 

 ، دمیدا یو  اعتناد به نفس، امید واین امداماتاسررا که نتیجه 
باویی م ا تاییخی و خحد ناا برای یوایی از تحقیر  وای مشررر 

کشررب عزت، شرررف و وحیا اسررالمی آناا بحد که محا سررحم 
بیدایی اسرررالمی یا دی منطقه به وجحد آوید و سرررقحی دیکتاتحیی 
نه  یا خاویم بدال ه صرررالح  بایا، بن ع ی و ع ی ع وایی، چحا م

کا کرد و  نه بزیب آمری یا خاویم جایگزین  از این یو اسرررالمی یا 
دی بیدایی اسالمی نقشی منحار   اا ماسا س ینانینقش منتاز 
 .به فرد اسا

انتقال یو یه و باوی 
به « ما می تحانیا»

 ونگاا
 «ما می تحانیا»باوی 

خدمات 
حاج قاسم 

سلیمانی 
در گام  

اول 
 انقالب

سا که دی   شی ا س ینانی ک سا  ضعفائی برابر وسحسه اا ما ی 
ا َلُنْدَیُکحَا)که دی مقاطع اضطراب دادند، ( سر می۲انگیز، ندای: ِإنَّ

ْهِدیِن  می زدنهیب  َی ی سرررَ . امروزه جنهحیی  که: َکالَّ ِإاَّ َمِعی َیبِّ
سالمی ب سنن الهی ا ساس  سا و را شیده ا پیروزی دی منطقه یا چ

ی الهی و صبر و مقاوما و استنداد از اعتناد به وعدهاین دیسایه 
سا سا آمده ا سحییه و  خداوند به د شا تکفیری وا دی  شک  .

 33عراق و لبناا، شررکشررا ی یا اشررغالگر مدس دی جن  وای 
یوزه و ... و دفع صدوا تحطئه دشنن دی داخل و خایا  22یوزه و 

سالمی دی منطقه  شحی باعث عزت مندی جنهحیی ا از مرزوای ک
و جهاا شررده اسررا و دی نحا این عزت مندی نحشررته و تح یل 

تبدیل شدا 
اسالمی به  جنهحیی

 ابرمدیت منطقه

عزت آفرینی برای 
جنهحیی اسالمی 

 ایراا
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شنن   س ینانی وای دوسا و د سردای  معترف به بردا نامی به نام 
شا  ستراتژی شنندترین ا س ینانی به عنحاا وح سا. مرای گرفتن  ا
به تحاننندی  جهانی ، نطق وای مقامات ایشرررد بربی و اعتراف 
سررردای ایرانی دی طر  وای یاوبردی ونه یک چیز یا می یسرراند 

 عزت جنهحیی اسالمی دی منطقه و جهاا .
تالش برای ایجاد ثبات و امنیا دی کشحی اولین مححیی اسا که 
سردای س ینانی به دنبال آا اسا . زمانی که امنیا کشحی با شروع 
جن  تحنی ی دچای خدشرره می شررحد او دی عن یات وای بزیب 

قدس ون حا  فاع م تک  ۵، کربالی ۴ربالی ، ک۸والفجر د و 
نیرووایی از و ...  ضحی داید و سپاوی از خق شکن وای  ش ن ه

یا یوبری می کند. بعد از  کرماا، سیشتاا و ب حچشتاا و ورمزگاا
دفاع مقدس امنیا کشحی تحسق اشرای محید  ن ه مرای می گیرد و 

و باندوای محاد مخدی دی مرزوای  یدی مرزوای شررررمی با اشررررااو 
شتااایرا سالمی او یا  ا و افغان ضحی داید. نگاه تندنی انقالب ا  

یا دی  وای مبایز ف شرررطینیال ه لبناا و گروه زبوادای می کند 
مقابل تجاوزات اسرررائیل تقحیا کند و دی نهایا امنیا کشررحی یا 

 دی مقابل گروه وای تکفیری داعش و ... تامین سازد.

به ایمغاا آویدا ثبات 
 و امنیا م ی

 ت و امنیا کشحیثبا

 فظ نظام از اوجب واجبات اسا سردای این محضحع یا به خحبی 
می فهند نظام جنهحیی اسررالمی بر پایه مشررایکا مردمی شررکل 
گرفته اسررا زمانی که مشررایکا مردمی از بین یود اسرراس نظام 
متزلزل می شررحد لذا دی مقابل تححالت اجتناعی جامعه سررکحت 

پرچا جنهحیی اسرررالمی می شرررحد  ننی کند زمانی که اوانتی به
زدندی ای کاش به جای پرچا، من یا ده بای آتش می» می گحید

شاندا پرچا بر ور م ه شهید دادهای دهچرا که ما برای ن و « ایاوا 
سازد  شحبگراا جدا می  با این یک جن ه خی ی عظیا مردم یا از آ
وزمانی که پای و دت م ی باز می شرررحد از دولا  نایا می 

 تا دشنناا بر اختالفات بین م ا و دولا دی کشحی ندمند. کند

افزایش مشایکا 
 سیاسی

 و دت م ی

خ حص سردای س ینانی و عدم سها خحاوی دی بازی وای سیاسی 
داخ ی باعث شررد تا تنامی م ا ایراا او یا به عنحاا فرمانده مبحل 

راا برای داشته باشند باوی مردم به او به اینکه دی فراتر از مرزوای ای
چه مشرریحی، چه شرریعه، چه انشرراا می جنگد چه مشرر ناا باشررد 

به او باعث باوی به  رف او و  سرررنی و ... . این باوی م ا ایراا 

ایتقا بینش سیاسی 
به مشائل مردم 
 الن  یبین
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 کا او دی مشررائل منطقه ای و جهانی نیز شررد که دی نهایا فها  
شیای ایتقا می  شائل بین الن  ی ب سی مردم یا به م سیا شید بینش  بخ

الن  ی دی محضررحعاتی ون حا فها مشررائل بینو  تح یل سرریاسرری
ی ف شطین و م ا تاییخی جنایات برب بخاحص آمریکا، مشئ ه

ا آا، مشرررئ ه ن به م ّ های افروزیی ج خالت ها و د وا و یذالت
ثال آا یا از انحارررای ها و ام های م دی دی امحی مّ ت قه مدیت ی طب

 آوید.ای به نام یوشنفکر، بیروا گزیدهمحدود و عزلا
سا پا دی محیق جهادی  سالمی مدیری ا مدیر تراز دی جنهحیی ا
گذاشته و یو یه انقالبی او تنامی نامنکن وا یا منکن می سازد. 

تراز انقالب اسررالمی سررردای سرر ینانی یا می تحاا به عنحاا مدیر 
معرفی کرد چرا اسر مادیات دنیا نشد با وجحد اینکه تنامی  شاب 
سا او بحد ولی از آا اندوخته  سری د صحیت  سپاه مدس به  وای 
ای بری خحد جنع نکرد و کنال ساده زیشتی یا برای خحد زیبنده 
دانشرررا مجاودی اسرررا ونیشررره دی میداا مجاودت بحده و دی 

د از  برای او کاخی یا وت ی مج ل یافا نحا پیکای  ضرررحی دای 
ننی شررحد .شررهید زنده اسررا چرا که مشررئحلیا پذیری باالی او 
باعث می شررحد سررال وای سررال از پشررا پرده بحدا و کنتر دی 
معرض دید عنحم بحدا ابایی نداشرررته باشرررد و ون ناا امر ولی یا 

 تحقق ببخشد.

نناد مدیر تراز 
 انقالب اسالمی

مدیر تراز انقالب 
 اسالمی

بشررتری عظینی که دی جامعه باعث افزایش معنحیا و اخالق می 
شحد بشتر و عرصه جهاد اسا  اا ماسا س ینانی دی جهادبزیگی 
به تعبیر یوبری تالش می کردند که خال  و مخ   برای یضای 
سردای بزیب انقالب دی طحل  سا میداا وای جهادی  خدا بحده ا

و لقب شررهید زنده لقبی دی  عنر چهل سرراله انقالب بشرریای بحده
خحی شاا و منزلا او بحد که یوبری به ایشاا فرمحدند جهادی که 
سا  سبات معنحی و الهی مابل ذکر و فها ا پاداش آا فقق با محا
این وا معجزات انقالب اسررالمی و از برکات یاه متعالی اسررا که 

 امام )یه ( طرا ی و پایه گذایی کردند.

نقش جهاد ویو یه 
ی معنحیا جهادی د

 و اخالق جامعه

افزایش معنحیا و 
 اخالق دی جامعه

دی فضرررای بحطه وی شررردا جامعه جهانی دی لجن زای شرررهحات 
شدا پیام و  ضی ا وای اخالمی و ترند  سا دادا ف  یحانی و از د
شانیی خبری تکاا دونده کل عالا یا به بها و  شا وای بیر ان پ

خحا شررهید تحا تاثیر  تامل وا می داید خدا م حب انشرراا وا یا با

الگح شدا دی ایزش 
وای معنحی و 

 خالمیفضی ا وای ا
 معنحیا و اخالق
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مرای میدود و نهیبی برای بیدایی انشاا وا می زند. زمانی که اما  
شانده می  شانی دی زماا یزیدیاا به انحراف ک سالمی و جامعه ان ا
شدند این خحا سید و ساالی شهیداا بحد که اما اسالمی یا بیدای 
و آینده اسالم یا بینه کرد. خحا شهید جها ساز و جریاا ساز و 
الگح سرراز دی تنامی جحامع اسررا دلدادگی عجیب م ا عاشررق 
شدا معنحیات الهی بر  شیل  سالم باعث گ شید ا سردای ی ایراا به 
جامعه اسالمی ایراا و تنامی م ا وای منطقه شده اسا. والیا 
و اختیایات یو  شهید بشیای باالتراز زمانی اسا که دی مید  یات 

گاه می تحاا اسا و این والیا یا به خحبی دی تنام ی کشحیوای آ
دید. لرزیدا دل وای محمنین و یوییدا صررردوا گل الله از یک 
سا و بی  سحای ا سالم  شریعا ا سا که بر  ص ی ا شهید ا مطره 
تردید خحا پاا سردای س ینانی به تنهایی یشد وص  ناشدنی از 
سرررطح معنحیا و اخالق دی جحامع یا داشرررته و خحاود داشرررا. 

ی شرررهدا ، تشرررکیل اجتناعات وصررر  دلدادگی به خانحاده وا
نشدنی برای استقبال از پیکر شهید تححل م حب محمنین دی جامعه 
دی گرفتن عزادایای وای خحدجحش برای شررهید ، مشررنا شرردا 
تاثیرات والیا یو   نه از اثرات و  ید .... و مه یاه شررره برای ادا

 بزیب شهید  کایا داید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الگو بودن 
حاج قاسم 
و نقش او 

در گام 
دوم 

 انقالب
ا آزادی معنی بره مّ ی اسرررتقالل  و تحنیرل از  کحمرا و م رّ
اسا واین یا سردای س ینانی با  جهاا گرس طه مدیتهای زویگحیی

خحا خحد امضررا کرد و به دنیا نشرراا داد که تا کجا می تحاا برای 
 ا جنگید و وزینه داد و این به معنای آزادی و اسرررتقالل یک م

 ضنانا آزادی و استقالل یک م ا اسا 

فها منزلا آزادی و 
 استقالل

 ستقالل و آزادیا

ومتی چهره تزویر و نفاق عیاا شحد چهره وامعی دشنن ننایاا می 
شحد، مرزبندی بین  ق و باطل شفاف تر می شحد تا صفحف دمیق 

ی آسیا، دی مناطق ایوپا و ی منطقهامروز آا پرچنی که دتر شحد و  
ی از عالا دی مقابل انقالب ایشرررتاده، وناا آمریکا، دی ور نقطه

سی و  سا که دی مقابل ابراویا و مح سای وناا پرچنی ا پرچا ا
شی و  سی و عی شدند و مح شده بحد. آنها نابحد  شته  شی برافرا عی

 .بحد و یقیقا پیروزی نهایی با جبهه  ق خحاود اندابراویا زنده

 مرزبندی با دشنن
عزت م ی و یوابق 

 خایجی

ی مشررترِا مّ تها ی برِب آسرریا، ک نهی ما، منطقهامروز دی منطقه
شتهایی  شک سای مقاوما یا ونه مبحل دایند... ونین  مقاوما ا

نهضا بیدایی 
اسالمی بر اساس 

دی  الگحی مقاوما
 منطقه
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وا دی عراق و دی سحییه و دی لبناا که دی این چند سال، آمریکایی 
وای محاررحل مقاوما گروهو دی ف شررطین و مانند اینها داشررتند، 

سا شتاده  مقاوما ا س ینانی ای سردای  سر د آا  . الگحیی که دی 
سالم ناب محندی طرا ی کرده بحد و  صحل جریاا ا و مبتنی بر ا
شهادت سردای باعث منشجا شدا جبهه و مححی مقاوما خحاود 

س ینانی چهرهشد بی تردید  سا و ی بینشهید  الن  ی مقاوما ا
و نیز -ی دوسررتاا مقاوما خحنخحاه اویند. ونهی دلبشررتگاا ونه
ی مضرراع  بدانند خّق جهاد مقاوما با انگیزه -ی دشررننااونه

وداا این یاه  جا ظای م فا و پیروزی مطعی دی انت یا ود  مه خحا ادا
مبایا اسرررا. فقداا سرررردای فداکای و عزیز ما ت ه اسرررا ولی 

مه ماادا کام  هایی  به پیروزی ن یافتن  بایزه و دسررررا  تالا و ی م
3.تر خحاود کردجنایتکایاا یا ت ه   

الگحی مقاوما دی 
ی آمریکا برابر س طه

 و صهیحنیشا

شرمی و لرزه  شاا دی تنامی یسانه وای بربی و  شهادت ای بازتاب 
سفید گرفته تا مرتجعین منطق ستکبای از کاب  ه افتادا بر تن ایادی ا

ای نشررراا از تغییر محازنه مدیت به نفع ایراا و جبهه مقاوما دی 
سا . بی تردید این  شحیوای مقاوما ا منطقه و فراتر از مرزوای ک
شدا آمریکا دی منطقه و  تی  شهادت باعث منزوی تر و منفحیتر 
عث بها خحیدا آیایش  با ود شرررد و  کا خحا عه آمری جام دی دل 

گردید . خحنخحاوی خیل  سرریاسرری این کشررحی  دی منطقه خحاود
عظینی از پرویش یافتگاا مکتب س ینانی باعث خروا آمریکا از 
منطقه و عقب نشینی این کشحی از مقاصد استعنایی خحد خحاود 
شته  سناتحیوای آمریکایی و  کام واب شد. عجز و ناله وایی که از 
منطقه دیده می شرررحد نشررراا از فروییختن مدیت تحخالی آمریکا 

 داید.

ی مدیتنندانه  ضحی
سیاسی جنهحیی 

دی منطقه و  اسالمی
 جهاا

 ضحی جنهحیی 
دی منطقه و  اسالمی

 جهاا

شهادت سردای س ینانی نشاا داد دشنن به چه میزاا ضعی  شده 
ها یاه ضرررعی  کردا دشرررنن مقاوما و  اسرررا و بی تردید تن
ایشررتادگی دی برابر اوسررا امروز سررردای سرر ینانی مهرماا م ی و 

تاده بحد و مذاکره منطقه ای ا سرررا که بر مححی مقاوما ایشررر
شاا  شحی و منطقه ندایند ای کنندگاا با آمریکا ویچ محبحبیتی دی ک
معنای وامعی عزت و  کنا و ماررر حا دی یوابق خایجی یا 

اصحل عزت  کنا 
 ما حا

اصحل سیاسا 
 خایجه کشحی

                                                           
 پیام رهبری  ۳
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تعری  و ترجنه و عینی سرررازی کردند و  نشررراا دادند که ویچ  
ید از با قب نشرررینی کرد و ویچ محمع ن ید از اصرررحل ع با  محمع ن

تهدیدات پحچ و تحخالی دشرررنن ترسرررید چحا این یمز محفقیا و 
 نارت الهی اسا .

شل  سبیل ال ه که ن شاا مجاود فی  س ینانی ننحنه یک ان سردای 
امروز این لیاما یا پیدا کرده بحد تا تج ی صرررفات یک انشررراا 

د. صرررداما سرررردای دی مجاود یا از نزدیک بفهند و لنس کن
شتن و  پذیرفتن مشئحلیا وا و دادا وعده وا ، دی میداا  ضحی دا
دویی از کاب نشررینی ، شررجاعا بی  د و  اررر و اشررد ع ی 
الکفرای بحدا ، خراکی و بی بش بحدا و ی نرا برای محمنین ، 
متانا و آیامش دیونی و بیرونی ایشاا دی مقابل شدیدترین وجنه 

ویژگی وای خاص ایشرراا ننحنه یک  وا و بشرریایی از صررفات و
انشاا محمن الهی اسا که تحانشته دامن خحد و خانحاده خحد یا از 
ور گحنه فشررراد مالی و سررریاسررری و اخالمی پاا نگه داید و این 
شل امروز الگحی  سا که ن سالمی ا سبک زندگی ا معنای وامعی 

 عینی آا یا دی جامعه دید و فهنید.

الگحی عینی انشاا 
 قالبیجهادی و ان

 سبک زندگی
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 حاج قاسم، الگوی نسل پیشرونده و پیشبرنده انقالب اسالمی 

  )محمدعلیان؛ کارشناس راهبردی اندیشکده عماد(

وان گفت تبرای یاری دین خدا قدم بگذارند. در حقیقت می شهادت هنر مردان خداست تا بر اساس آن در مسیری جدید 

ا ندارد و این بار شهید آن جایی به مقام شهادت نایل می شود که دیگر با زنده بودنش امکان یاری دین خدا و نظام اهلل ر

 میخواهد با شهادتش دین خدا را یاری نماید.

بگیرد و در  ر جدید انقالب اسالمی باید مورد بررسی قراردر این بین شهادت افرادی همچون حاج قاسم سلیمانی در عص

ی پرداخت و این کنار تمامی درس های ارزنده از شهادت سردار سرافراز اسالم، به جایگاه او در جهت حرکت انقالب اسالم

 مورد را تبیین نمود که او چگونه به این مقام اعلی دست یافته است. 

سالمی و جهت نای حرکت قاسم سلیمانی پرداخت و این مبنا چیزی نیست، جز انقالب ابرای بررسی این موضوع باید به مب

 حرکت آن. 

ازیم، موضوعات هنگامی که به دنبال فهم انقالب اسالمی و جهت حرکت آن بر اساس بیانات امامین انقالب اسالمی می پرد

 لی و فرعی قرار می گیرند. متعدد و قابل توجهی را مشاهده می نماییم. این موضوعات در دو دسته اص

قالب اسالمی ذاتی ان« پیشروندگی و پیشبرندگی»یکی از موضوعات اصلی بر اساس بیانات امامین انقالب اسالمی موضوع 

 است. 

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

شده. هدفها  میترس یپرشتاب. به کجا؟ به سمت هدفها شرفتیاست، آن هم پ وندهشریحرکت پ کیانقالب در ذات خود 

هستند  یآن جان داد، اصول و ارزشهائ یکرد و برا یستادگیا یستیآن با یکه بر رو یاصول و ارزشهائ نی. اشوندیعوض نم

است؛ هدف  یسازاز آن، انسان رتنیاست. هدف پائ یو تکامل و قرب اله یتعال ،یاند. هدف نهائمشخص شده اف،که در اهد

 تیباشد، معنو دیمشخصات و آثار، که استقرار عدالت در آن باشد، توح یاست با همه یاسالم یجامعه جادیاز آن، ا ترنیپائ

. میتا از هدف کم کن میبگذار هیما میائیب میتوانیما نم یعنی ستند؛ین یشدناهداف عوض نیاهداف هستند. ا نهایباشد. ا

! میبرقرار کن یعدالتمهین کی شود،یعدالت که نم میگوئیحاال م م،یعدالت برقرار کن میخواستیروز م کیخب،  یلیخ میبگوئ

 کنی. لستین ریرپذییتغ نهایا ،اهداف است نهایبه طور کامل، ا یاسالم عتیاستقرار شر د،یهدف است. توح ن،ینه، عدالت. ا

ممکن  ریاست، تداب افتنی رییقابل تغ هاوهیشدن است، ش ادیکم و ز اهداف، سرعتها قابل نیدر جهت حرکت به سمت ا

 4.«است برندهشیو پ شروندهیجهت، انقالب پ نیاست جورواجور باشد. در ا

ور که رهبر بر اساس این بیان می توان گفت انقالب اسالمی دارای ویژگی پیشروندگی و پیشبرندگی ذاتی است و همانط

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

هنگامی که دقیق تر به بیانات رهبر معظم انقالب توجه می نماییم، متوجه می شویم که ایشان موضوع پیشروندگی و 

یشرونده که به معنای ساخت درونی است پیشبرندگی را الزم و ملزوم یکدیگر دانسته و متعقد هستند که اگر از حرکت پ

                                                           
 13/04/1390-رهبر انقالب با فرماندهان سپاه دیدار  .1
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غفلت شود، حرکت پیشبرنده اتفاق نمی افتد. الزمه پیشبرندگی در انقالب اسالمی پیشروندگی است که ایشان پیرامون این  

 موضوع می فرمایند: 

 کیببخشد.  لخود را تکام یعنیسپاه است؛ در درون خود،  یحرکت، حرکت درون کی: ردیانجام بگ دیدو حرکت در سپاه با

دو تا  نی. ارونیب در یرگذاریتأث یعنیکل نظام و انقالب است،  یمجموعه یبرندهشیجزء پ کی یحرکت، حرکت به معنا

سپاه آن  یسپاه و خانواده یدر درون مجموعه م،یبرود. اگر ما از آن حرکت اول غافل بود شیپ دیبا محرکت به موازات ه

انقالب،  یعهمجمو شبردیسپاه در پ ریتأث یعنیحرکت دوم،  م،یرا انجام نداد بخشی لو تعا بخشی و ترق شروندهیحرکت پ

 :بود؛ چون واهدخ یغلط یهم اگر بزند، دست و پا یناکام خواهد ماند. دست و پائ

  "بخشی د هستتواند که شو یک                                                        بخش یاز هست افتهینا ذات

ه حرکت بر اساس بیانات اینگونه ایشان می توان نتیجه گرفت که حرکت درونی که همان حرکت پیشرونده است، الزم

ی و نقش بیرونی یعنی همان حرکت پیشبرنده است و اگر سپاه از حرکت درونی خود غافل شود نمی تواند حرکت بیرون

داخته و آن را دارای یانات خود به تشریح بیشتر حرکت درونی پرپیشبرندگی خود را ایفا نماید تا آنجا که ایشان در ادامه ب

 دو بعد معنوی و مادی می دانند وقتی که می فرمایند: 

کلمه،  یقیحق یپرداختن به ارزشها به معنا نیهم یدارد. بعد معنو یبعد معنو کیو  یبعد ماد کی یحرکت درون نیا"

صد قبه  شرفت،یشاخصها به قصد پ نیبر ا گرانیردن خود و دو عرضه ک یپاسدار یارزش یمشخص کردن شاخصها یعنی

ت که اس یخوب یکارها نیهم هم اشیاست، بعد ماد اشیبعد معنو نیو کامل به سمت آن هدفها است. ا حیصح رورتیص

و  ینظام یهابعد آموزش د،یبعد ساخت و ساز و تول ،یقاتیحقو ت یبعد علم الت،یبعد تشک رد؛یگیدر سپاه دارد انجام م

 یکه فرسودگ جوانهشیپرنشاطِ هم یزنده یمجموعه کی. ردیدر کنار هم انجام بگ دیهمه با نهای. الیقب نیو از ا یگرینظام

 شیرساختهایاست، ز دهآما شیهانهیدر آن راه ندارد، آن وقت از سپاه به وجود خواهد آمد که خوشبختانه امروز زم یریو پ

 "ی.حرکت درون شودیم نیبحمداهلل هست. ا شیهازهینگموجود است، ا اتشیآماده است، تجرب

شبرندگی همچنین ایشان پس از تبیین حرکت درونی و ابعاد آن که در حقیقت تبیین موضوع پیشروندگی است، نحوه پی

 سپاه را به گونه ای جالب مطرح می کنند آنجا که می فرمایند: 

 کی یوقت خود حاصل خواهد شد. یهم به خود نی. ارسدیالب مانق یحرکت در حرکت مجموعه نیا رینوبت به تأث بعد "

ارد و دارد حرکت و اصول و ارزشها در نظام وجود د یبه مبان بندیبشدت پا شرونده،یزنده، پرنشاط، باطراوت، پ یمجموعه

مجموعه اثر  شبردیقهراً در پ نیا گذارد،یم ریدارد و تأث رتیو بص ددار یو آگاه ندیبیو زنده است و همه جا را م کندیم

 م،یگویهم م هیعلم یهاحوزه یبرا ناً یحرف را ع نیمن ا ست؛یمخصوص سپاه هم ن نیکننده خواهد داشت ـ البته ا نییتع

دارند. حاال  یدارند، وزن یگاهیاجهر کدام  ست؛ین کسانیبا هم  نهایها و وزن امنتها اندازه م،یگویهم م یدولت ینهادها یبرا

اسالم،  یعنی. میمبرم دار اجیو متکامل احت شروندهیحرکت سازنده و پ نیـ و ما به ا میکنیه صحبت مسپا یفعالً درباره

  "حرکت است نیبه ا ازمندیامروز ن

سالمی است و پاسداران ااز مجموع این بیانات بر می اید که سپاه پاسداران انقالب اسالمی نهاد پیشرونده و پیشبرنده انقالب 

ان کرد که دشمن یشبرنده انقالب اسالمی هستند و باید مجددا بر اساس بیانات رهبر معظم انقالب بیعناصر پیشرونده و پ

 نمی خواهد انقالب اسالمی حرکت ذاتی پیشرونده و پیشبرنده خود را انجام دهد؛ آنجا که می فرمایند: 

و  یاستکبار یاشته است، قدرتهاگذ یقیعم راتیاست، تأث دهیبخش ایاثر خودش را در دن یاسالم ینظام جمهور حرکت"

شروع شده است،  ایدر دن یافصل تازه کیدر مقابل ملتها باز کرده است.  یاتازه یهاکرده است، راه فیرا تضع یطانیش

ورق خورده  ایدن خیمنطقه و به تبع آن تار خیواقعاً تار یعن... ی. ستینآن  یبرا یرینظ گرید کند،یهرچه انسان نگاه م یعنی
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کاره بود همه یانقالب اسالم میادعا کنم و بگو خواهمینم چیمن ه م؟یاچه کاره نجایآغاز شده. ما ا یدیفصل جد کیاست؛  

ـ نه، اصالً چن یانقالبها، انقالب اسالم نیگفته بشود منشأ ا کهنیاز ا دهم حساسن یـ حاال بعض  م،یکنیهم نم یادعائ نیاست 

و دو  یسال قبل، س یس رانیکه ما ملت ا یاست که امروز همان حرکت نیمسئله ااما  م؛یبکن یادعائ نیچن ستیالزم هم ن

اسالم در  یایدر دن ،یخیو تار یائیو جغراف یو بوم یانطقهم یتفاوتها کیهمان حرکت را با  ناً یع م،یسال قبل شروع کرد

تر هم وجود دارد و دوردست یلیکار در مناطق خ نیا ی. و من عرض کردم موج بعدمیکنیمشاهده م میکشور دار نیچند

 دهدیبخش است؛ نشان مما مبشّر است، مژده یبرا نیاست، ا زیآمقیما تشو یبرا نیخواهد آمد، که ا شیپ یزیچ نیچن

الگو  نیا خواهدی. نمکندینقطه دارد کار م نیهم یتوان رو یدشمن با همه البته.باشد شتریب دیبا ندهیبه آ دمانیکه ما ام

 ای. اما چه بخواهند، چه نخواهند؛ بپسندند، دیبه کجا رس رانیا دینیبب ندیمسلمان گرفته بشود، بگو یچشم ملتها یجلو

 ".اتفاق افتاده است نینپسندند، ا

ده ای ایجاد طبق بیانات رهبری عزیز دشمن با الگو شدن انقالب اسالمی که توانسته با ساخت درونی خود حرکت پیشرون

ساسی دارد و ندگی، پیشبرندگی خود را نیز در سطوح مختلف بین المللی رقم بزند، مشکل انماید و بر اساس اصل پیشرو

زند و بر اساس این موضوع را خط قرمز خود می داند و هنگامی که فردی خود ساخته که توانسته اصل پیشروندگی را رقم ب

ر مواجه با او دریه مقاومت ایجاد نماید، این پیشروندگی ، موجبات پیشبرندگی انقالب اسالمی را در منطقه بر اساس نظ

 قطعا راهی جز حذف او  و شهادتش پیدا نمی کند . 

الب اسالمی در انق« پیشرونده و پیشبرنده»چگونه توانسته عنصری « حاج قاسم سلیمانی»حال سوال اساسی این است که 

 دای مقاومت بدرخشد؟ خود افتخارها بیافریند و در صدر شه« پیشروندگی و پیشبرندگی»بشود و با 

یان بهمانطور که  برای پاسخ به این سوال باید به تبیین موضوع پیشروندگی و پیشبرندگی از منظر رهبر انقالب بپردازیم.

 ۹۰تا  7۰ز دهه اگانه ایشان را  28دانسته و اگر مجموع بیانات « پیشبرندگی»را مقدم بر « پیشروندگی»شد ایشان موضوع 

نسل »تا « مبنای حرکت پیشرونده»گانه از  ۱2هیم متوجه می شویم که ایشان در یک نظام مفاهیم مورد بررسی قرار د

 را مورد بحث قرار داده اند. « پیشرونده

صادیق ماست. رهبر معظم انقالب « مصادیق پیشروندگی»مولفه « پیشروندگی»یکی از مفاهیم اصلی در شبکه مفاهیم 

 :  فی کرده و در بیانی اینگونه از خداوند متعال مسئلت می نمایند کهمعر« شهدا»و « امام»پیشروندگی را 

را در راه  مامحشور بفرما؛  ائشانی( را با اولهیو روح مطهر امام )رضوان اللَّه عل زمانیعز یشهدا یپروردگارا! ارواح مطهره..."

  "5...بگردان و خشنود یرا از ما راض عصریقرار بده؛ قلب مقدس ول روندهشیآنها رونده و پ

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

 تربیت نماید. 

ود هموار خحاج قاسم سلیمانی که از خرمشهر های دیروز تا خرمشهر های امروز را دیده است و در زیست شهادت گونه 

الب اسالمی شود ری ها را می خورده است می تواند تبدیل به عنصری پیشرونده و پیشبرنده برای انقغبطه کاظمی ها و باق

 و موجبات حفظ حالت پیشروندگی و پیشبرندگی انقالب اسالمی را رقم بزند.

 حاج قاسم همان کسی است که حسن باقری را درک کرده و درباره او می گوید: 

 . ". او بهشتی جنگ بود. او. باعث شد در جبهه بمانمرشد دهنده همه ما حسن باقری بود"

                                                           
 ۳۱/۰۶/۱۳8۶ - کارگزاران نظام داریدر د اناتیب .۱
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سال  8الیی طهستند را دیده است و بارها با مسائل دوران « معجزه انقالب»او زیست حسن باقری و مهدی باکری را که  

والفجر یند و در پیشنهاد جنگیدن در هور  را مطرح نما 5دفاع مقدس روبرو شده است تا بتواند در انتهای عملیات رمضان 

ن را به آهمچون ستاره ای در شبهای اروند بدرخشد. او گذشته با برکت دفاع مقدس را به خوبی درک کرده است و  8

رمود در بیانیه گام درستی شناخته است تا توانسته گامهای استوار را در دوران بعد از دفاع مقدس بردارد، چرا که رهبرش ف

 دوم فرمود: 

 وار در آینده باید گذشته را به درستی شناخت.برای برداشتن گامهای است

 اگر بخواهم حاج قاسم سلیمانی و علت شهادتش را در خالصه بیان کنم این گونه باید بنویسم: 

ندگی او حاج قاسم سلیمانی، عنصر پیشرونده و پیشبرنده انقالب اسالمی است، دشمن با همین پیشروندگی و پیشبر»

و حذف او را رقم  او خسته شده است و چون راهی برای مقابله با او نمی یابد، عملیات ترورمشکل دارند و از این کارهای 

اساس مصادیق  می زند، زهی خیال باطل، چرا که همانطور که قاسم سلیمانی از خرمشهر های دیروز تا خرمشهر امروز، بر

ستی شهدا گونه بر اساس خود قرار داه ایم تا با زی می زیسته است، ما نیز او را الگویی برای« امام و شهدا»پیشروندگی یعنی 

باید بگوییم :  انقالب اسالمی قرار دهیم و لذا« حفظ حالت پیشروندگی و پیشبرندگی»مکتب امام، رسالت خود را همچنان 

 نماییم:  می منقشقاسم زنده است ... همانطور که حسن باقری زنده است... و این جمله را بر سر در گام دوم انقالب اسال

 حاج قاسم سلیمانی؛ الگوی نسل پیشرونده و پیشبرنده انقالب اسالمی
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 شکست نقشه کالن آمریکا؛ جهاد حاج قاسم  

 مانی()برهم زدن نقشه آمریکا جهت ساخت دولت و ملت جدید در منطقه؛ هدف اصلی شهید قاسم سلی

 صـلی نظـام اسـتکبار پـس از جنـگ سـرد تحقـق ایـنسـتورکار اهـا و مفـاهیم آمریکـایی؛ ر یـا و دجهانی شـدن آرمان

دنبال راهبـرد کـالن خـود خاورمیانـه سـازی همـین هـدف بـود کـه آمریکـا بـهامر در همـه جوامـع دنیـا بـود. در پیاده

المللــی کشــور خــود را اداره های تــدوین شــده بینهــای آن براســاس الگــو و مــدلکــرد کــه دولتجدیــد را ترســیم می

ای هــای غربــی، ســبک زنــدگی آمریکــایی را برگزیننــد. امــام خامنــهملــت بــا بــاور بــه ارزش کننــد و نخبگــان و عمــوم

ــه( دراین ــاره می)مدظل ــد: ب ــایآمر» »فرماین ــ ک ــرا یانقشــه کی ــا یب ــه نی ــرب آســ یمنطق ــه آن  ایغ ــه خودشــان ب ک

ــر اســاس آن داشــته انــه،یخاورم نــدیگویم ــاند... کــه ب  یمــدّت کیــدنــد، را آور «دیــجد یانــهیخاورم»اســم  یمــدّت کی

نقشـه  نیـلـب اقنقشـه و  نیـا یداشـتند. محـور اصـل نجـایا یبـرا یانقشـه کیـرا آوردنـد؛ « بـزر  یانهیخاورم»اسم 

 عمــدتاً دیــنقشــه با نیــبودنــد کــه ا یســه کشــور، ســه محــور و ســه مرکــز نیــلبنــان، عــراق؛ ا ه،یعبــارت بــود از ســور

مطلــق و  میسـلتکــه  نـدیایســه کشـور بـر ســر کـار ب نیـر اد ییبشــود؟ دولتهـا ادهیـپ یجوربشــود؛ چـه ادهیـآنجاهـا پ

 جـهید؟ نتشـچـه خواهـد  جـهی. نتبکننـداو عمـل  یاطاعـت کننـد و بـرا خواهـدیم کـایباشـند، هرچـه آمر کـاینوکر آمر

نهـا آکـه  یراتـتـا ف لیـمنطقـه همـان از ن نیـو در ا یسـتیونیصه میـپاانـداز ر  شـودیمنطقـه م نیـاست که تمام ا نیا

تسـلّط  بـه شـکل سـلطه و نفـوذ و ،یظـاهر اسـتیخواهـد شـد، ولـو نـه بـه شـکل س نیتـأم یشکل کیگفته بودند به 

 «.یو واقع یمعنو

هـای غربـی در منطقـه بـود. قاسـم عبارت دیگـر نقشـه اصـلی آمریکـا؛ سـاخت دولـت و ملـت جدیـد براسـاس اررزشبه

ــه اذعــان غربی ــهاهبــرد کــالن آمریکــارهــا توانســت نقشــه و ســلیمانی؛ شخصــیتی کــه ب هم بریــزد. یی را در منطقــه ب

 شک حذف سردار بزر  ایـران بـرای نظـام اسـتکبار جهـانی، تـرور یـک شخصـیت مهـم در مقامـات ایرانـی نبـوده وبی

میــق عترین حالــت خــود در چنــین شــرایط و مقطــع زمــانی دارای ابعــادی پنهــان و انجــام ایــن اتفــاق در ناجوانمردانــه

 باشد.می

ــه آمریکایی ــانقشــه و برنام ــالب ا ه ــط انق ــه توس ــتراتژیک آن در منطق ــه شکســت اس ــوده ک ــه ب ــا چ ــا دقیق ســالمی ب

 داری شهید قاسم سلیمانی بسیار سنگین آمد.میدان

ــناد بین ــد در اس ــت جدی ــت و مل ــاخت دول ــت س ــا جه ــالن آمریک ــه ک ــلی نقش ــتورکار اص ــدوا ه و دس ــی، کلی الملل

 باشد.کشورهای مختلف ازجمله منطقه غرب آسیا می

ــوده و براســاس مفــاهیم وایــن اســناد  های شــاخص در همــه ابعــاد اجتمــاعی در یــک کشــور دارای اهــداف و برنامــه ب

جانبـه بـر ریزی یـک کشـور و اثـرات همهاند. هـدف اصـلی ایـن اسـناد قرارگیـری در برنامـهتوسعه غـرب تـدوین شـده

 سبک زندگی افراد یک جامعه است.

اســت، دســتور کــار  یالمللــنیهمــه اسـناد ب یمادرســند و چتــر اصــلعنوان کــه بـه یالمللــنیســند ب نیو اولــ نیتـرمهم

ــرا 2۰۳۰ ــعه پا یب ــتوس ــه داری ــوم ب ــاه (SDGs) موس ــت. مف ــل میاس ــعه پاآرمان ،یاص ــالن توس ــداف ک ــا و اه ــه  داری

موضـوع  نیـشـده اسـت ذکـر اسـند درج نیـدر ا« جهـان یسـازدگرگون»جهـان در قالـب شـعار  دیـعنوان افـق جدبه

در ابعــاد  تیــحاکم ینــدهاایعنوان دســتورکار فربــه یالمللــنیفصــل مشــترک همــه اســناد ب اســت کــه تیــحــائز اهم
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و پـس از سـند  تیـسـند بـه لحـاه اهم نیدومـ .اسـت داریـهـر کشـور، سـند توسـعه پا تیگوناگون و به فراخور وضـع 

 یلاصـ میمفـاه فیـسـند تعر نیـا یمحـور تیـاسـت. فعال (Education 2030) 2۰۳۰سـند آمـوزش  دار،یـتوسـعه پا

سـند رفـع »سـند،  نیسـوم اسـت. جامعـه براسـاس اصـول توسـعه غـربهـا بـه آمـوزش آن یو چگـونگ یسبک زنـدگ

ــام دارد. ا «یفقــر و توانمندســاز  یفقــرا را از مبــان یمربــوط بــه فقــر و توانمندســاز یاصــل میمفــاه یســند تمــام نیــن

نمـوده  حیتشـر ،یریـرا و بـازخورد گاجـ یچگـونگ تیـو درنها یو فرهنگـ یتـا الزامـات سـاختار هیـاول میو مفـاه ینظر

بــه  رسـیدنهـا در جهـت دولت یهـاتیفعال یاربنـدیبـه مع «داریــتوسـعه پا یهاشـاخص»چهـارم بـا نـام  سـنداسـت. 

نمـوده  بررسـی داریـتحقـق اهـداف توسـعه پا مسـیردر را هـر کشـور  تیـهو ایـن سـند. پـردازدیم داریاهداف توسعه پا

ــا رصــد فعالو به  .بــر عهــده دارد زیــرا ن داریــکشــورها، نظــارت بــر تحقــق اهــداف توســعه پا یهــاتیصــورت مســتمر ب

ــنا ــرداس ــریدی د راهب ــادر حوزه گ ــاد، تغ یه ــا فس ــارزه ب ــمب ــ ریی ــ میاقل ــت،یز طیو مح ــد س ــابع طب تیریم ــیمن  ،یع

ــاور ــات و فن ــاور ،یارتباط ــدا و کش ــنعت، غ ــد ،یص ــت و م ــهر تیریبهداش ــن یش ــه این زی ــه هم ــود دارد ک ــا از وج ه

 دارد.های جدید و مطیع خود در منطقه پرده بر میبودن نقشه کالن آمریکا در ایجاد دولتجانبه همه

طبیعــی اســت کــه عصــبانیت نظــام اســتکبار از اقــدامات و اثرگــذاری شــهید واال مقــام ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی 

بسـیار بـاال باشـد. های زیـادی صـرف تهیـه آن کردنـد، ای کـه سـالدر برهم زدن و به شکسـت رسـاندن چنـین نقشـه

شـک بــه پــایین کشــیدن تمــام نقشـه جدیــد آمریکــا در دنیــا، شکســت هیمنــه جهـاد اصــلی حــاج قاســم ســلیمانی بی

ــدی از کارآمــدی و پیشــرفت  ــه جهانیــان تصــویر جدی ــوده و ب ــی آن ب نظــام اســتکبار و اثبــات ضــعف و گسســت درون

ــداف و آرمان ــه براســاس اه ــک جامع ــرای ی ــرثر ب ــاب محمــدم ــام هــای اســالم ن ــه ام ی را ترســیم نمــود. همــانطور ک

مقابـل آنچـه  یچقـدر فاصـله دارد!... درسـت نقطـه خواسـتندیم نهـایبـا آنچـه ا تیّـواقع »باره فرمـود: ای دراینخامنه

ــایآمر ــق پ خواســتهیم ک ــتحقّ ــ دای ــرده. وقت ــاییکایآمر یک ــاه م ه ــد،ینگ ــا کنن ــرا در ا رانی ــهیزم نی ر  ن ــرثّر و مقصــّ م

ــذا عصــبا داننــدیم ــ... مســئله ااندینل ــاســت... آن عکس نی ــد نشــان م یالعمل ــا دارن ــد،یکــه آنه ضــعف  ینشــانه دهن

بــه  شــانینیآنهــا اســت. ب یخوردگاز شکســت یناشــ تیّعصــبان یهــا اســت، و نشــانهآن یمانــدگعقب یاســت، نشــانه

 ۶«.اندیشده؛ لذا عصبان دهیخاک مال

ــتکبر، غ» ــت مس ــیدول ــاریو جنا یرمنطق ــایآمر تک ــ ک ــه خ ــدرتک ــازع م یود را ق ــتیبالمن ــدر ا دانس ــرو نی  ییاروی

اسـت کـه انقـالب  یزیـهمـان چ نیـا»متحمـل شـد:  یخیجانبـه و تـارهمه یشکسـت ،یاسـالم یبا جمهور کیاستراتژ

 7«نکرد. دایپ تحقّق کایو همراهان آمر کایآمر یکرد، خواسته دایانقالب تحقّق پ ی. خواستهخواستیم

 ...کرد دایپ یو اصول حیصح یفهم یمانیشهادت حاج قاسم سل یاز ماجرا نتواینکات م نیاتوجه به اب
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 المللی؛ مأمور مقابله با حرکت جریان مقاومت اسناد بین 

ست شک سیا با  سردمداری آمریکا طرح و راهبرد کالن خود را در منطقه غرب آ ستکبار به  ی تمام عیار پس از آنکه نظام ا

های انقالب اســالمی در دل کشــورهای منطقه و باالی حرکت جبهه مقاومت و آرمان مشــاهده نمود و از طرفی با ســرعت

های خودساخته و شکست مفتضحانه با سردمداری چنین قدرت بازدارندگی باالی این جبهه در برابر تروریستجهان و هم

یری از پیشــرفت انقالب ال راه جایگزین برای جلوگرو شــد، به دنبجمهوری اســالمی و شــهید حاج قاســم ســلیمانی روبه

 ها افتاد.های آنالمللی و اسناد و کنوانسیونالمللی توسط نهادهای بیناسالمی و محور مقاومت از طریق فشار بین

ــناد بینازهمین ــم به تدوین اس ــای بینرو، با فریب مبارزه با تروریس ــئله آن در فض که  المللی پرداختالمللی و طرح مس

زدن مسائلی همچون شفافیت مالی و  اشاره کرد. گره  FATFو  CFTریدا، پالرمو و اسنادی همچون توان به کنوانسیون ممی

یل تمرکز بر این اسناد مبادالت ارزی میان کشور ایران با دیگر کشورها با مسئله مبارزه با تأمین مالی تروریسم از دیگر دال

 ها بوده است.و کنوانسیون

المللی و وضــعیت منطقه درخواهیم یافت که جبهه مقاومت در ح توســط نهادهای بینبا دقت به زمانبندی شــروع این طر

شته و بهمنسجم ضعیت خود در طول تاریخ قرار دا از  یکیمروز ا »فرمایند: ای )مدظله( میهمین منظور امام خامنهترین و

است؛ در منطقه و در  سالِ گذشتهدر چهل  تیّوضع نیترمقاومت در منسجم یقدرت مقاومت است... امروز جبهه ق،یحقا

قدرت  کا،یآمر یاست؛ قدرت استکبار یمقابل، قدرت استکبار یاست. نقطه تیّواقع کی نیفراتر از منطقه؛ ا یحتّ یمراکز

 8«اند.رفته نییاند و پاطرف بمراتب تنزّل کرده نیبه ا شیاز چهل سال پ ،یستیونیصه میو خباثت ر  یزیانگفتنه

سی متن  ساس تعریف آن ذیل بند  FATFسند با برر های مقاومت نیز به عنوان اقدام خود، درخواهیم یافت که گروه 8و برا

کشور انجام خواهد  تروریسم تلقی شده که این امر با اصالح قانون مبارزه تأمین مالی تروریسم و تعریف تروریسم در قانون

 شد.

ــواهد مذکور ارتباط تنگانگی میان آ ــان م FATFبا  کایمراز طرفی ش ــراحت به به مکرراً و ییکایمقامات آمر. دهدیرا نش ص

 میو جرا سمیه با تروردر امور مبارز کایآمر یدارخزانه ریکوهن معاون وقت وز دیوی. دکنندیم دیتأک FATFخود با  یهمکار

.  «میدهیانجام م FATFبا  کینزد یهمکار قیرا از طر ســمیترور یمال نیما مبارزه با تأم»اعالم کرد:  2۰۱۰در ســال  یمال

ضرور FATF ز،ین کایآمر یداردر وزارت خزانه یمال میو جرا سمیمبارزه با ترور تیریزاراته، معاون مد نیهمچن شرط   یرا 

شراسخت یبرا شورمان م رانیا طیتر کردن  شال بداندیو در تنگنا قرار دادن ک  زین FATF ییکایآمر سیرئ ینگزلیلی. مار

ست که ب شارها به ا یرامعتقد ا سط ا کایآمر یهامیاز دور زدن تحر یریجلوگ و رانیحفظ ف شور به نیتو سپاه، ک خصوص 

 کند. ییو اجرا بیتصو ییشوو پول سمیترور یمال نیدرباره مقابله با تأم ینیقوان رانیضرورت دارد ا

دنبال مأموریت أمین مالی تروریسم بهبارزه با فساد و تالمللی ذیل عناوین مبدین ترتیب مشخص خواهد شد که اسناد بین

 مقابله با حرکت جریان مقاومت به نیابت آمریکا هستند.
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 نمایی انقالب اسالمی و مراحل آنشهید سلیمانی در مسیر افق

گاه از مسیر حرکت انقالب اسالمی خارج نشد. شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی همواره بر مدار والیت قرار داشت و هیچ

شان  یقینا شهید از ابتدای مبارزات انقالبی تاکنون ما را به تطابق حرکت ای سیره زندگی  سی ابعاد  ضعیت مبرر بتنی بر و

 زمانی انقالب اسالمی خواهد رساند.

این شهید بزرگوار مبتنی بر  هاینمایی انقالب اسالمی و سپس بررسی اقدامات و فعالیترو در ابتدا، فهم مسیر افقازهمین

 هید گرانقدر ارتقا دهد.شتواند ما را در شناخت سیره آن ن میمراحل آ

سالمی و تحلیل دقیق آنها درمی صلی برنامهبا نگاه به مفاهیم محوری انقالب ا سالمی مفهوم ریزی انیابیم که پایه ا قالب ا

« سازی اسالمینظام»زی ساب اسالمی بسط و پیادهتر مقصد نهایی مراحل انقالاست. به عبارت دقیق« سازی اسالمینظام»

شاخص صورت برای تحقق اهداف و  ست. در این  شرایط نظاما سالمی باید زمینه و  سی و های هویت ا سازی را مورد برر

 دقت قرار داد. 

رحله محقق خواهد در پنج م« سازی اسالمینظام»ای)مدظله( بعنوان سکاندار حرکت انقالب اسالمی، از دیدگاه امام خامنه

سالمی بیان میشد. این م سالمی مرحله -۱فرمایند، به ترتیب عبارتند از: راحل طبق آنچه رهبر معظم انقالب ا ی انقالب ا

 ی تمدن اسالمی.مرحله -5ی اسالمی ی جامعهمرحله -4ی دولت اسالمی رحلهم -۳ی نظام اسالمی مرحله -2

سیر فع سیره زندگی درخواهیم یافت که م سوی دیگر با عنایت بر  سالمی همواره منطبق بر الیتاز  شان در انقالب ا های ای

ی ما را نمایی انقالب اسالمی بوده است. لذا بررسی و تبیین مطالعه تطبیقی سیره زندگی ایشان با مراحل انقالب اسالمافق

بایست در یر مبه فهم دقیق ایشان از چگونگی انتخاب عملکرد خود در مسیر انقالب اسالمی خواهد رساند. به همین منظو

 محورهای زیر به ابعاد اقدامات ایشان در انقالب اسالمی پرداخت:

 ش از انقالب تا پیروزی آنهای شهید در ایام پی. مرحله انقالب اسالمی؛ فعالیت۱

 های شهید در دوران دفاع مقدس:ها، ابتکارات و طراحی. مرحله نظام اسالمی؛ بررسی فعالیت2

س  شفاهی  شنهاد  شان با پی شکیل داد که اندکای سن باقری، تیپ جدیدی از نیروهای کرمان را ت شهید ح ی بعد در ردار 

 .شدزگان میثاراهلل ارتقا یافت و شامل نیروهایی از کرمان، سیستان و بلوچستان و هرم 4۱به لشکر  ۶۱زمستان سال 

و  5، کربالی 4، کربالی 8ه، والفجر های زیادی از جملامر خود در عملیات وی در طول دوران دفاع مقدس، با لشــکر تحت

 تک شلمچه حضور موثر داشت.

های ا و تحریمدفاع مقدس و مجاهدت رزمندگان اسالم به تمامی جهان ثابت کرد که انقالب اسالمی با وجود تمامی فشاره

 دارد. اب پابرجا نگهجانبه علیه خود، توانست حاکمیت و نظام اسالمی خود را باقوت و طراحی براساس مفاهیم اسالم نهمه

 ای تاکنون:اهلل خامنه. مرحله دولت اسالمی؛ اقدامات و دیدگاه ایشان از ابتدای امامت اجتماعی آیت۳

ستان، در  شرا و باندهای مواد مخدر در مرزهای ایران و افغان سابقه مبارزه با ا شرقی و  سطه حضور در مرزهای  شان به وا ای

ضرت آیت ۱۳7۶سال  سوی ح سئولیت نیروی قدس امنهاهلل خاز  ای، فرماندهی کل قوا از کرمان به تهران فراخوانده و م

 .سپاه به او سپرده شد
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شان در نیروی قدس، تقویت حزب  شان فرماندهی ای سطینی بود که نمود اهلل لبنان و گروهاز جمله نقاط درخ های مبارز فل

ستی و پیروزی م اهللروزه حزب۳۳عینی آن را در نبردهای متعددی ازجمله جنگ  صهیونی سطینی لبنان و ر یم  بارزان فل

عنی کمک به یدر ایشان توانسته بود استراتژی جمهوری اسالمی  .روزه غزه علیه ارتش مجهز اسرائیل دیدیم 22در جنگ 

 .های دیگری برداردگروه های مبارز علیه اسرائیل را به خوبی دنبال کرده و هر روز در این مسیر گام

النصــرد در منطقه، ایشــان مأموریتی تازه یافت و آن های تروریســتی تکفیری اعم از داعش و جبههری گروهکگیبا شــکل

و در سوریه « بیحشد الشع»شهید سردار سپهبد سلیمانی در عراق  .مقابله با این تهدیدات در دو کشور عراق و سوریه بود

ال، بساط س ۶ا و هدایت و مشاوره نیروی قدس سپاه، طی )قوات دفاع وطنی( را شکل داد و با کمک آنه« بسیج مردمی»

 .ها در این دو کشور تقریبا جمع شدتروریست

شدن آرماننقش بی سیر تحقق جهانی  شمنان و همچنین آغاز م شان در مدیریت منطقه و مقابله با د ها و اهداف بدیل ای

ی هرگز فراموش می و در ابتدای ایجاد جامعه اسالمانقالب اسالمی با محوریت جبهه مقاومت در راستای مرحله دولت اسال

 نخواهد شد. 

 

 های انقالب اسالمی در جهان؛ کارویژه شهید سلیمانیتوانمندی صدور و تحقق اهداف و آرمان

روزی ترین عنصر شکست استراتژیک آمریکا در منطقه و پیتوان شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی را اصلیبه جرأت می

 فرمایند:باره میای دراینآور جمهوری اسالمی معرفی کرد. همانطور که امام خامنهمعجزه

نقشــه داشــتند، کارهایی  -«غرب آســیا»گوییم ما می« خاورمیانه»گویند که خودشــان می-ها در این منطقه آمریکایی» 

ی خواستیم بکنیم و توانستیم... همه، کارهایی را میخواستند بکنند و نتوانستند. ما آنجا برنامه داشتیم، نقشه داشتیممی

  ۹«دانند که آمریکا در سوریه شکست خورد، در عراق شکست خورد.دنیا امروز می

ســازی منطقه و ایجاد جنگ و آشــوب، عمال با نابودی جریان داعش ثباتبخش مهم و قابل توجهی از شــکســت طرح بی»

 ۱۰«عملی شد. حاج قاسم سلیمانیدانی توسط مقاومت اسالمی و با فرماندهی می

ــه عنــوان کارآمــدی اصــلی شــهید ســلیمانی می ــرآنچــه ب ــدگی نظــامی در براب ــه صــرفاً بازدارن  تــوان در نظــر گرفــت ن

ر هــای مبــارز علیــه نظــام اســتکبار بــوده اســت. تفکــآمریکــا بلکــه گســترش و نهادینــه کــردن تفکــر مقاومــت در گروه

 توانسـته ت کـه گـرایش در میـان مـردم منطقـه اسـترین رچم اسـالم، اصـلیمقاومت و تشکیل جبهـه مقاومـت ذیـل پـ

های آن را مبتنـی بـر ها و اهـداف انقـالب اسـالمی را در بافـت فرهنگـی جبهـه مقاومـت نهادینـه کنـد و شـاخصآرمان

 هــایحلی تــوان اســتکبار جهــانی بــرای ارائــه راه. ایــن در حــالی اســت کــه همــهپیــاده نمایــدبوم هــر کشــور زیســت

 شده است. جایگزین به کار گرفته

ـــردار دل ـــت ثابت کند که اهداف و آرمانس ـــالمی قابلیت تحقق فراتر از ها در طول مجاهدت خود توانس های انقالب اس

 شود.مرزهای جمهوری اسالمی را داراست و موجب رشد و پایداری نظام انقالب اسالمی می
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های ها و شاخصشده، وجود آرمان رشد و پایداری آن که همواره منجر به ترین عوامل استمرار انقالب اسالمییکی از مهم 

شکالت تسلیم مانقالب است. اگر یک کشور در شرایط درگیری و دشمنی، توان حفظ خود و رشد را نداشته باشد، در برابر 

 شده و شکست خواهد خورد.

شار  شرایط ف شد در  سالمی از آن برخوردار بوده ک-علت ر سته جمهوری ا ستقامت و اهمین موضوع  -ا ست. با توجه به ا

های ها و شــاخصهای پس از انقالب، مرثرترین عامل بقای نظام اســالمی، همان آرمانتکامل جمهوری اســالمی در ســال

ست که طرح آن صی میانقالب ا شرایط فعلی، درخشندگی و تأللر خا ها، انگیزه حرکت رغم همه مخالفتیابد و علیها در 

 دارد.ها زنده نگه میدلرا در 

ـــالعنوانبه  رغم طرح علی- اسالمی، درخشندگی خود را حفظ کرده و آرمان عدالتِ های پس از انقالب،مثال در طول س

 ترین شعارهای مردم و مسئوالن مطرح است.عنوان اصلیاکنون بهمه -شعارهای موازی همه

عنوان علمدار انقالب اسالمی در قاسم سلیمانی به د سردار سپهبدای نیز تشکیل جبهه مقاومت توسط شهیدر بُعد منطقه

نمود و های انقالب اسالمی نقش محوری را در منطقه ایفا میها و شاخصراستای اثبات توانمندی گسترش و تحقق آرمان

 دنبال این مهم بوده است.در غایت مجاهدات خود فارغ از مبارزه نظامی، به

مت در منطقه و شـکسـت ایدئولو یکی نظام سـلطه با سـردمداری آمریکا و گسـترش تفکر مقاو حال با عنایت بر وضـعیت

خواه و مظلوم برای مبارزه با جبهه کفر، به نقش و اثرگذاری عظیم ایشـــان در اثبات و تحقق ها و کشـــورهای عدالتگروه

واهیم یافت که این موضوع به تعبیر ست آمریکای مستکبر را درخهای انقالب اسالمی و شکتوانمندی جهانی شدن آرمان

 ای یکی از معجزات انقالب است:امام خامنه

سالمی » ست. در منطقه، جمهوری ا شما-این واقعاً یکی از معجزات انقالب ا ستکبر را به زانو  -همین  ستید آمریکای م توان

شه شهایی که میکردند و نق ست بدهید. تمام تال شک شیده بودنددربیاورید و  برای این بود که این منطقه را از  هایی که ک

مه هدف ه ند؛  ـــالمی دور کن که تفکّر انقالبی و اس قاومت را  که این تفکّر انقالبی را، تفکّر م ها در واقع همین بود  ی این

شد!... این چند توطئه سترش پیدا کرده در منطقه، این تفکّر را از بین ببرند و دفن کنند، ولی بعکس  پی که در دری پیگ

سم و ارتجاع عرب و دیگران به ای صهیونی شد، ن منطقه، آمریکا و  سالمی نابود  وجود آورده بودند، همه با اقتدار جمهوری ا

 ۱۱«از بین رفت.
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 های در تراز شهید قاسم سلیمانیسازی جامعه از انسانگرا؛ تهیهای اجتماعی جریان توسعهغایت مدل 

سلیمانی؛ نامی سم  ست که قا سردار فاتح نظامی بلکه بهاکنون نه بها ست که-عنوان یک نماد ملیعنوان یک  بر  مذهبی ا

ــهادت خود مهری بر تمام مجاهدتقله ــتاده و با ش ــانی ایس ــانه خود در تمام عمر بابرکتش زد. های رفیع انس های مخلص

پدران این جامعه آرزوی مادران و  یی خواهد بود کههای این سرزمین الگوک شهید قاسم سلیمانی برای تمامی نسلشبی

 پرورانند.تربیت فرزندی همچون او را در سر می

ست؛ با کدامین دیدگاه و مدل سرال این ا سلیمانیاجتماعی می حال  سم  کرد؟ آیا  هایی برای این مرز و بوم تربیتتوان قا

شور که براساس آن نظام آموزشی موجود وجود در کمهای متکی بر مفاهیم توسعه سازوکار فعلی موجود در جهان و مدل

 شکل گرفته است، توان تحقق این مهم را داراست؟ 

گیران چنین تصمیمباوران در الیه نخبگانی و همدر طول تاریخ انقالب اسالمی همواره جریان متشکل از روشنفکران و غرب

شرفت و شتند و تنها راه پی سالمی حضور دا شبرد نظام جمهوری ا م تمدن مدرن و آبادانی را التزام به مفاهی نظام جهت پی

ــاخصبرنامه ــعه غرب میریزی مبتنی بر ش ــدانند. میهای توس ــی، فرهنگی و توان نام این جریان که بروز و ظهور س یاس

 گرا نامید.اند، جریان توسعههرا دارا بود -همچنین در زمان فعلی–اقتصادی در دوران انقالب اسالمی 

ست؛ آیا از مدل جریان توسعهپرسش محوری در برر  سالمی، میسی این جریان این ا شبرد اهداف انقالب ا توان گرا در پی

سلیمانی سم  صلی تفکر این جریان انتظار تربیت قا ست در ابتدا مبنا و دال ا سرال الزم ا سخ به این  شت؟ برای پا ها را دا

 مورد بررسی قرار گیرد. 

 باشد:خود می محور تفکر اصل به عنوان ۳دارای  گراتوسعه انیجر

 تمدن مدرن میمفاه رشیلزوم پذ. ۱

 هسعادت و رفا جهیو در نت تهیجوامع به سمت مدرن حرکتبه تمدن مدرن و  دنیرس .2

مدرن، وجود  میمفاه یســازادهیمانع پ نیتریاصــل رایمدرن اســت؛ ز میمفاه تیجوامع به محور یفرهنگ فعل رییتغ . ۳

 جوامع است. یفرهنگ فعل

سعه انیعنوان مثال جر به شکگرا تو  غهیص شدنیجار قیاز طر یخانواده حداقل جادیبه ا یخانواده رأ لیدر مورد حکم ت

 انیکنترل جر از،یمورد ن یهانســل، آموزش تیاحکام خانواده از جمله رفق حبّ، ترب یزن و مرد داده و مابق نیب تیمحرم

 .پنداردیم یمدرن اجرانشدن یتعارض با ساختارها تلچون قناعت و ... را به ع یمیارتزاق، بسط مفاه

رده اســت و در ککســب  زیرا ن ییهاو مهارت افتیرا در ییهاکار آموزش یرویتمدن مدرن زن به عنوان ن یدر ســاختارها

 نینو یآموزش کودک و نظام یبه گسترش مهدها ازیفرزند و حضور در خانه نداشته و الجرم ن تیترب یرا برا یزمان جهینت

 است.

سعه سالمی روبهنکته دیگر آنکه جریان تو شه در گرا در ایران با مانع بزرگی به نام فرهنگ و هویت بومی و ا ست که ری رو

صل سوم خود الجرم میافراد جامعه دارد. به ساس ا صیل و ارزشهمین خاطر برا های مردم روی بایست به تغییر فرهنگ ا

 آورد.
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های موضوعاتی همچون معیشت، سازد که عملکرد این جریان در مدلگرا مشخص میعهتوجه و دقت بر تفکر جریان توس 

های امعه را در سطح انسانجتواند افراد گاه نمیگذاری و از همه مهمتر نظام آموزشی و تربیتی هیچالملل، قانونروابط بین

 انقالبی همچون شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی تربیت کند.

هایی برگرفته از تفکر اسالم ناب محمدی یافته شاخصهای بزرگی همچون قاسم سلیمانی تربیتتر انسانقبه عبارت دقی 

 تفکری است. ای حاصل مجاهدت در مسیر چنینبی به چنین مقام بلندمرتبهباشند و دستیامی

سازی جامعه سازد و طرح تهیشک مسیر حرکت انقالب اسالمی را با ناکارآمدی مواجه میگرا، بیوجود تفکر جریان توسعه

 ها را به ثمر خواهد نشاند.از قاسم سلیمانی

فظ استقالل و حیکی از اهداف اصلی شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی، بیرون راندن آمریکا از کشورهای اسالمی و 

ه سرکردگی آمریکا بم طاغوت گرا را ترجمه نسخه غربی نظاتوان جریان توسعهها در برابر هر متجاوز بود. لذا میهویت آن

ها دانست. تحقق هدف اصلی انقالب های هر کشور و زیرپا گذاشتن استقالل هویتی آندانست که به دنبال تغییر ارزش

 ت شود که پای آمریکا و تفکرااسالمی و شهید سلیمانی زمانی محقق می

 ه بیرون رانده شود.آن چه از لحاه نظامی و چه از لحاه فکری و فرهنگی از کشورهای منطق
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 پرده چهارم: تحلیل شهادت شهید

 تحلیل های شهادت شهید در خبرگزاری های داخلی و خارجی
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 ساعت شهادت حاج قاسم سلیمانی: 72خط تحلیلی رسانه های بیگانه در  

 

  د جبران آن را داشت، را گرفت.ایران قص« اشتباه بزر »آمریکا انتقام پهبادش که با کلید وا ه 

 

 )آمریکا انتقام آرامکو را گرفت.)این خیلی ضعیف است 

 

 (.قصد  یمانیلومپئو: قاسم س آمریکا در دفاع از خودش این کار را کرد. جلو برنامه طراحی شده ایران را گرفت

را  "یفور دیتهد" کیتر هم وجود  شیپومپئو که پ یآقا .را داشت کایآمر هیحمله بزرگ عل کیدادن  بیترت

 (در بغداد خوانده بود یمانیعلت حمله به کاروان حامل قاسم سل

 

 مان آن هم مشخص عملیات آمریکا بسیار دقیق و هدفمند بود و از قبل ترامپ مشخص کرده بود که چه کسی را بزنید و ز

 شده بود.

 

 1۶ مانده هد بدهد در حد ترور یک فرکشور ارتباط گرفتند که ایران واکنش نظامی نشان ندهد و اگر می خوا

 آمریکایی باشد.

 

 .اگر ایران واکنش نشان دهد جنگی شروع می شود که هیچ کس نمی تواند وسعت آن را پیشبینی کند 

 

 کاستیدر فهرست اهداف آمر رانیا یگراهام: مراکز نفت یندزیل 

 

 پیشبینی نیست. برخی گفته اند که جنگ ایران و آمریکا شروع شده است ولی ابعاد آن قابل 

 

 گه بسه.بزر  کردن حمله کور امروز که ظاهرا توسط داعش بوده در عراق و القای اینکه انتقام گرفته شد دی 

 

  ن کارشناسان عراقی را از زبا« انددر کشورشان مخالف یاسالم یجمهور یهایخواه ادهیز»با  هایعراقاین موضوع که

 ر بیرون بکشد.را در کشور عراق انجام ندهد و پای خودش را از این کشو دنبال کردند که ایران تسویه حساب شخصیش

 

 ها خواسته بود تا از همه طرف ،یمانیبا اشاره به کشته شدن قاسم سل یاهیانیوزارت خارجه قطر شامگاه جمعه در ب

 کنند. یخوددار «انیپایب یهاحلقه خشونت»نشان دهند و از وارد کردن عراق و منطقه به  یدارشتنیخو

 

 

 

 

 



 
 

50 

 

م شرح مزجی بر زیست انقالبی حاج قاسم و نسبت آن با گا
 دوم 

 شخصیت ها 

 bbc)ایران)

ریان یک ژانویه، در ج 3دی ماه،  13کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بامداد جمعه 

های بسیاری به دنبال کاروان به خودرو حامل او و فرماندهان گروه حشد الشعبی در نزدیک فرودگاه بغداد واکنش حمله

  .داشته است

در اقدامی قاطع و "زارت دفاع آمریکا اعالم کرد که با دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ارتش این کشور و

یر روابط عمومی این ، این حمله را انجام داده است. ابو مهدی مهندس، جانشین فرمانده حشد شعبی و محمدرضا جابری، مد"دفاعی

 .اندگروه هم کشته شده

 

 ایران رهبر ای،خامنه اهللآیت

صله  سختی"و گفت که  کرد صادر پیامیبالفا ست به این کار زده "انتقام  ست که د سانی ا شت که در انتظار ک اند. او در پیام خود نو

های مبارزه با شیاطین و در میدان"خواند که  "  و پرافتخار اسالمسردار بزر"داشته و او را  "ها آرزوی شهادتسال"قاسم سلیمانی 

 .کشته شد "ترین آحاد بشردست شقی"مبارزه کرده بود و به  "اشرار عالم

سلیمانی را  سم  شدن قا کار او و راه "ان کرده که او خوانده، و در عین حال اذع "وقفهپاداش تالش بی"رهبر ایران در این پیام کشته 

شداو متوق سته نخواهد  سختی در انتظار جنایتکارانی"و  "ف و ب ست به این اقدام زده "انتقام  ست که د سه ا اند. او در پایان پیامش 

 روز عزای عمومی اعالم کرد

 

  ایران جمهوری رئیس روحانی، سنح

 ."ار خواهند گرفتریکای جنایتکهای آزاده منطقه، از آمن جنایت هولناک را ملت بزر  ایران و دیگر ملتتردید انتقام ایبی"

شتن "ا ردانست و این اقدام  "نشانه سرخوردگی و عجز و ناتوانی آمریکا در منطقه"آقای روحانی کشتن قاسم سلیمانی را  زیر پا گذا

 .خواند "المللتمام اصول و قواعد انسانی و حقوق بین

 

 ایران خارجه امور یروز ظریف، جواد محمد

ـــلهای یاغیدهای آنچه او ماجراجوییآمریکا را مســـئول پیام موئرترین نیرو در مبارزه با "یمانی را گرانه خواند و در توییتی، آقای س

 .خواند "بسیار خطرناک"آقای سلیمانی  "ترور"داعش، جبهه نصرت و القاعده خواند. او اقدام آمریکا را در 

 

 
 ظام این کشور در توییتر نخیص مصلحت و دبیر مجمع تش پاسداران سپاه سابق رماندهانف از رضایی حسنم

 

سخت علیه آمریکا"از  ست ولی انتقام "سخن گفت:  "انتقام  شهیدش پیو سلیمانی به جمع برادران  سم  شهید قا ختی از سسپهبد 

 ".امریکا خواهیم گرفت

 

https://www.bbc.com/persian/iran-50980373
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 پاسداران سپاه

این حمله، به  "بر خالف نیت و غایت"ه آمریکا ش کرده و هشدار داده که کشته شدن او در حملای، قاسم سلیمانی را ستایدر بیانیه 

سرائیل در منطقه و جهان میباز شدن جبهه سلیمانی برای های جدیدی علیه آمریکا و ا سپاه آمده که آقای  برنامه "انجامد. در بیانیه 

به این کشور سفر  "عراق، ها در احیای داعش و گروهک های تکفیری و برهم زدن مجدد امنیتریزی مقابله با توطئه جدید امریکایی

 .کرده بود

 

 نظام مصلحت تشخیص جمعم عضو قالیباف، محمدباقر

 "ای و من تنهاتر.تر از همیشهحاال تو به برکت شهادت، زنده"در حساب توییتر خود در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی نوشت:  

ای برایم دعا کن تا ســالها چشــم ز که به آرزوی خود رســیدهامرو"توییت کرده نوشــت:  "انتقام ســخت"آقای قالیباف که با هشــتگ 

 ".ام برای دیدن رفقای شهیدمان به پایان برسدانتظاری

 

سی، ابراهیم شت:  ایران ضائیهق قوه رئیس رئی سلیت خود نو سلیمانی در "در پیام ت سم  صدها قا از هر قطره خون پاک آنان، 

ــت که"منطقه وجهان خواهد رویید. ــم "این اتفاق  آقای رئیســی نوش ــم دولت تروریســت آمریکا و تروریس الملل ینبخواب را از چش

سر جهان سرا سربازان جببی"خواهد گرفت و افزود:  "در سمتردید  را خواهند گرفت و این انتقام به  "هه مقاومت، انتقام خون حاج قا

 .خواهد بود "اشد وجه"

 

 حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی

، آمریکا را وارد ترامپ با قمار خود"الد ترامپ در مورد حمله به خودرو قاســم ســلیمانی و کشــتن او هشــدار داد: درتوییتی به دون 

 ".ا از خطوط قرمز فراتر بگذارد باید آماده تحمل تبعاتش باشداست. کسی که پا رای کردهخطیرترین شرایط منطقه

 علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران 

ساب توییتر خود ست که  نیز در ح شته ا سئولیت این ترور را برعهده گرفت"نو سلیمانی  "ترامپ وقیحانه م الها به دنبال س"و آقای 

سخ سخت"و  "شهادت بود سلیمانی را  "پا سم  ست. ا "سرمایه نمادین و ملی ایرانیان"خواهد بود. آقای ربیعی قا بدون "و نوشت: دان

 ."نی پاسخ ظالمان را خواهند داده در پهنه جهاخواهان و ظلم ستیزان نه فقط در ایران بلکشک آزادی

 

سپاه قدس را  ایران ابقس جمهور رئیس خاتمی، محمد سلیمانی فرمانده  سم  شدن قا شته  سلیتی، ک ست "در پیام ت سارتی ا خ

او را "ده و کشته ش "کاران متجاوز به منطقه و عراقبه دست جنایت"دانست. او نوشت که آقای سلیمانی  "بسیار برای اسالم و ایران

 .بود رسانده است "که شهادت"او  "به مقصد مطلوب خود

 

شوری، پروانه ــت که  ایران مجلس طلب صالحا نماینده سلح ــاب توییتر خود نوش ــم "در حس ــحاج قاس ای لیمانی چهرهس

سلیمانی  شت که آقای  سم در منطقه بود. او نو صه مبارزه با تروری صربفرد در عر صرف دفاع "منح ک وطن در از خاعمر خویش را 

 ".ود قربانی تروریسم شدخدر نهایت، "و  "تحمیلی و پس از آن نمودهای جنگسال

ه با ک« اجتماع بین المللی رهروان حاج قاسم»به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت اهلل شیخ عیسی قاسم امشب و در 

شار مختلف مردم قم و جوانان  ضور اق صالی قدس ق 120ح ضل خواندن جهاد ملیت جهان در م شد با نعمت و ف م برگزار 

 در راه خدا گفت: 
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سبیل اهلل سلیمانی و ابومهدی المهندس از جمله افرادی بودند که آیات جهاد فی  سم   را خواندند و با شهیدان اخیر ما یعنی حاج قا

 روح و قلبی آگاه آن را دریافت کردند.

ی اخیر مقاومت، دولتی امل بسیاری از جنایت ها در سطح جهان و به ویژه ترور شهداوی افزود: جهان باید بداند که آمریکا به عنوان ع

هدف سیاست های شوم  است که بر پایه تجاوز بنا شده و در صدد است تا با همه ادیان الهی، اخالق و ارزش ها مبارزه کند و آنان را

 خود قرار دهد.

ضافه کرد: آمریکا به دن شیعیان بحرین همچنین ا شود، دررهبر  شناخته  ست تا معبود یگانه بر روی زمین  حالی که آمریکا  بال آن ا

 شیطان اکبر است.

سم از بین برود، آن گاه ف صهیونی سم بین المللی و بویژه آمریکا و  صریح کرد: اگر مقاومت در برابر تروری ساد زمین را در بر می وی ت

 ی قرار می گیرد.گیرد که اگر چنین شود، قطعا حیات بشریت در معرض نابود

شر عظیم و همچنین منبع حیوانیت و وحشی گری معرفی کرد و گفت: ستکبا آیت اهلل عیسی قاسم در ادامه آمریکا را منبع  ر هرجا ا

 رورش می دهد.باشد، مقاومت و مجاهدت هم وجود دارد، چراکه این اسالم است که روح مقاومت را در انسان ها إحیا می کند و پ

ساد آمریکایی و تخریب و گمراهی و اوی همچنین خاط سقوط کند، یعنی ف شان کرد: وقتی می گوییم آمریکا باید  لحاد آن باید از ر ن

سر زمین با ابزارهایی سرا سته های خیرخواهی در  ست تا همه ه ست های آمریکا به دنبال آن ا سیا ساندن  بین برود، چراکه  مانند تر

 دم به آتش کشیده شود.ملت ها و دولت ها و همچنین غارت ثروت مر

ــالم ما را به دوری از ذلت فرا می خوان د و فریاد  ــیعیان بحرین افزود: در حالی که دین اس ــر می دهد، « الذّله هیهات منّا»رهبر ش س

 ند.ه همگان دیکته کآمریکا می خواهد تا امر به معروف، نهی از منکر، جهاد و مقاومت نباشد تا بتواند روح شیطانی خبیث خود را ب

 وی تصریح کرد: ما به عنوان امت جهاد و مقاومت این غرور آمریکایی را می شکنیم و از بین می بریم.

دی و عماد مغنیه شیخ عیسی قاسم در پایان سخنان خود با اشاره به ترورهای وحشیانه سران مقاومت مانند شهیدان سلیمانی، ابومه

ا فرا گیرند و البته بر رامت اسالم باید از این بزرگواران روح فداکاری و ثابت قدمی توسط  آمریکا و ر یم صهیونیستی بیان کرد: همه 

 جوانان غیور مقاومت است که راه این عزیزان را ادامه دهند تا دشمن، تاوان ترورهای بُزدالنه خود را بدهد.

 

مرکز مطالعات به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از ورامین، امیر سرررتیا احمدرضررا پوردسررتان رئیس 

سجد مهدیه  سلیمانی که در م سم  شهید حاج قا سپهبد  سم یاد بود  شنبه در مرا شامگاه  راهبردی ارتش 

 ورامین برگزار شد، اظهار داشت:

های آمریکا را از تریلیون دالر هزینه کردند ولی ســردار ســلیمانی همه این نقشــه 7ها جهت ناامن کردن منطقه آمریکایی 

 بین برده بود.

ضاح ترامپ باعث میوی  ستی سختی در پیش تاکید کرد: ا سیار  شود تا ترامپ و دولت آن ناکارآمد جلوه کند، ترامپ کار ب

 شود.های آمریکا در سوریه، عراق و افغانستان به ترامپ و دولت آن مربوط میرو دارد، چراکه ناکامی
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سالمی ایران  گفت: بعد  سلیمانی آمریکایی رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری ا سردار  شور را  ۱۶ها از ترور  ک

 کنند یکی از سران آمریکا را ترور کنند.می ها کاری نکنند یا اگر کاری همواسطه قرار دادند تا ایرانی

سیار سخت بود ولی شک نکنید خون حاج قاسم س سلیمانی برای کشور ب سردار  شان کرد: ترور  لیمانی پوردستان خاطرن

 د شد و به شدت به اقدام آمریکایی پاسخ خواهیم داد.پایمال نخواه

شــک در مســیر جبهه مقاومت با قدرت بیشــتر قدم وی در ادامه بیان داشــت: ما فرزندان انقالب خمینی)ره( هســتم، بی

 خواهیم برداشت و نام ایران را روز به روز در اقتدار قرار خواهیم داد.

سلیمانی هیچ رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری ا سردار  قت فراموش وسالمی ایران در پایان گفت: نام و یاد 

 میلیون قاسم سلیمانی در کشور رشد کرد و به وجود آمد. 5۰شود، سردار سلیمانی شهید شد ولی بیش از نمی

گذرد میافتد، ثمره روح بزر  این است که انسان از همه چیز وی گفت: وقتی روح انسان بزر  شد، جسم به زحمت می

کند، شهدای واالمقام کشور در زمان بحران از همه تا از والیت جدا نشود و بدون چون و چرا از والیت و رهبری اطاعت می

 چیز گذشتند و دغدغه والیت، رهبری و مردم را داشتند.

سا سلیمانی هیچ وقت رفاه آ سردار  سالمی ایران افزود:  رای خود بیش را رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری ا

 خواست.ها میها و زیر دستیها را برای بسیجیخواست همیشه بهتریننمی

ــلیمانی هیچ وقت از امکانات دولتی برای رفاه خود و خانواده اش اســتفاده نکرد، وی در ادامه این مراســم افزود: ســردار س

نکرد، همیشــه در وســط میدان بود و به عنوان  دایتهها از اتاق فرماندهی نبرد را ســردار ســلیمانی هیچ وقت در عملیات

 فرمانده جهادی در دنیا شناخته شد. 

سلیمانی همواره گوش به فرمان رهبری بود، فرماندهی که بدون چو سم  سپهبد حاج قا سردار  شت:  ن و چرا از وی بیان دا

 امت حضرت علی )ع( است.سم مانند فرماندهی مالک اشتر در زمان امکرد رفتار حاج قاوالیت و امامت پیروی می

 ست یافت.پوردستان تصریح کرد: رهبر معظم انقالب فرمودند، شهادت حاج قاسم سلیمانی جهاد اکبر بود که به آن د

المللی را بر هم زد، چراکه ایران در آن تمام معاهدات بین 57وی در ادامه گفت: پیروزی انقالب اســـالمی ایران در ســـال 

ـــلطه آمریکا بو ـــتا تمام د و علت ناراحتی آمریکا این بود که ایران دیگر زیر بار ظلم نمیزمان زیر س رفت و در همین راس

 های خیابانی و غیره کرد ولی موفق نشد.کشور را بعد از پیروزی انقالب درگیر ترورها، اغتشاشات، درگیری

صادی، اجتماعی، سیاسی ساقط کنند، هدف د که کشور را در حوزه اقتها به دنبال این بودنپوردستان اظهار کرد: آمریکایی

سال  شی کردند و از  شکرک شور بود به همین منظور به منطقه خاورمیانه ل سرنگونی ک صلی آنها  به دو  2۰۰۳تا  2۰۰۱ا

 کشور افغانستان و عراق حمله کردند.

ــال  ــور آمریکا طرح خاورمیانه جدید را مطرح کرد و هدف از این کار کوچک 2۰۱۳وی بیان کرد: در س ها برای کردن کش

نه بود که این گروه تامین امنیت اسرائیل بود و اقدام دوم ایجاد گروهک تروریستی داعش و ایجاد ناامنی در منطقه خاورمیا

 سه چهارم کشور سوریه و بخش عظیمی از شمال عراق را اشغال کرد.
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شه  سر  سی هم ید حججی که در ویژه برنامه به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، خانم عبا

ها شبکه سه برای شهادت حاج قاسم سلیمانی حضور یافته بود، در سخنانی ضمن تسلیت شهادت سردار دل

 درباره دالیل محبوبیت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت:

نیست و دل ر وجودش کند و منیتی دترین قسمت اخالص خود فرمانده است و خودش جلوتر از فرمانده حرکت میاصلی 

 گیرد.می سوزاند، قطعا محبتش در دل همه جا می

گفتند که ســـربازان من االن در جبهه هســـتند چطور خوابیدند و میگفتند پدر من نمیوی ادامه داد: دختر ایشـــان می

ــاعت  ــنیدم، س ــهادت را ش ــاس یتیمی کردم. روز جمعه بود و فقط گریه می 5:۳۰بخوابم؟ وقتی من خبر ش کردم و احس

سردار ایرانی را مید ست و وقتی که خون یک  ساده و احمق ا صال این کند ما میریزد، فکر میشمن ما خیلی  سیم؟ ا تر

شـــود تا فرزندانمان را طوری تربیت کنیم که انتقام خون شـــهدایمان را تر میتر و محکمهایمان قویطور نیســـت و اراده

 بگیرند.

ستهوی درباره عمده شهای خانواده مدافخوا سته ت: با خانوادهعان حرم اظهاردا شک ستم، همه با قلب  هایی که در ارتباط ه

سته ست که انتقامی که گرفته میتنها خوا ست. برایمان مهم ا شمنان ا شود، مان انتقام به موقع، تند و به جا و محکم از د

نتقامشان ند و گفتند که من ادرخور خون سردار سلیمانی باشد. وقتی آقا محسن شهید شد، سردار سلیمانی صحبت کرد

شان را گرفت ۳گیرم و تا را می سرباز ستادند و انتقام خون  شان هم ای شما داعش را نخواهید دید. روی حرف ند. ماه دیگر 

 ز بود.حاال مسئوالن ما باید انتقام خون فرمانده را بگیرند. ایشان کسی است که در همه جای دنیا مهم و عزی

شباه سال توی همچنین درباره  سلیمانی گفت: در  سم  سردار قا شهید حججی و  سوریه  ۹4های  شهید حججی به  که 

هلل قربانی و ســال بود که عضــو ســپاه شــده بودند و در گروهی که بودند چند شــهدای دیگر نیز نظیر روح ا 2رفته بودند، 

شهید ح سم برای بازدید آمدند و  شتند. حاج قا شتری دا شتند کسرلک هم بودند. آنها تجربه بی سردار ججی آرزو دا ه با 

سردار را دیدم. آنجا خیلی عکس بگیرند و آرامش عجیبی در چهره سن  شهادت آقا مح شتند. من اولین بار بعد از  شان دا

ــخنرانی بیرون آمدند و ــردار عذرخواهی کردم و بیرون آمدم. بعد از س ــحبت  معذب بودم و همه آقا بودند و از س با من ص

ای. به من دهشآرامش دادند و گفتند که خدا را شکر کن که خداوند به شما عزت داده و همسر شهید کردند. خیلی به من 

مانی. شهدا همه بیشترشان شبیه هم هستند. این اخالصی که داشتند، انس به قرآن، توسل و گفتند که تو مثل دخترم می

 شهداست.توکل به ائمه همه و احترام به خانواده و همسر همه خصلت خانواده 

شتند ستند و پدر و مادرهای مومن و متدینی دا شیر پاک ه شهدا متاثر از رزق حالل و  و اول باید از  وی تاکید کرد: همه 

ردید. از آنها تشــکر کرد. من دســت همســر حاج قاســم را بوســیدم و گفتم شــما قدم به قدم با ایشــان بودید و همراهی ک

شدند. قوت قلبی که خانواده به ایشان دادند باعث شد تا مسیر را با سست میخودگذشتگی آنها نبود شاید خانواده شهدا 

 تر بپیمایند. اراده

ـــور فرزندش در ادامه راه پدرش گفت: وقتی علی برایم حرف می ـــی درباره حض کنم که آیا زند به این فکر میخانم عباس

 که بتوانم این کار را بکنم یا نه.  خواهد و امیدوارمودگذشتگی میتوانم بگذارم که برود؟ خیلی از خمی

 2اند و خونشان به جوش آمده، ای گفتند حاال که مردم دنیا داغدار شدهوی در پایان اظهارداشت: سردار یکتا دیروز جمله

 خواسته دارند یکی انتقام و دیگر اینکه اگر کسی دوباره حرف مذاکره زد، بزنید توی دهانش.
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سالمی « محمدجواد ظریف»رگزاری فارس، الملل خببه گزارش گروه بین یران روز اوزیر امور خارجه جمهوری ا

 شنبه با اشاره به تشییع باشکوه پیکرهای شهدای حمله اخیر آمریکا در عراق، گفت 

 وزیر خارجه آمریکا پاسخ دادند. « مایک پامپئو»مردم عراق با این حضور به اظهارات 

سردار  ساعاتی بعد از ترور  سلیمانیق»پامپئو  سم  شده بود که مردم ع« ا راق از این ترور و همراهان او، در توییتر مدعی 

 ها در حال رقص و پایکوبی هستند.خوشحالند و در خیابان

شییع پیکر سم ت سترده مردم عراق در مرا ضور گ صاویری از ح شار ت شهدا، در  ظریف در واکنش به این اظهارات و با انت

شت:  ستاخ  ساعت پیش، 24»توییتر نو شهرهای عراق ادعا کرد مر -لمات به چهره دارد که نقاب دیپ -آن دلقک گ دم در 

 «در حال پایکوبی هستند.

بار رارتشپایان حضور  امروز، صدها هزار نفر از برادران و خواهران سرافراز در سرتاسر عراق به او پاسخ دادند.»وی افزود: 

 «ایاالت متحده در غرب آسیا آغاز شده است.

شت ده« تایمزنیویورک»مروز روزنامه ا شهدا، نو شییع پیکر  شی در مورد ت سم در در گزار ضور در این مرا ها هزار نفر با ح

 خواهی سردادند.بغداد فریاد انتقام

سم  سپهبد حاج قا سالم  سپاه ا سرافراز  سردار  شهادت  به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری فارس، در پی 

ستی م سپاه سلیمانی در اقدام تروری سالمی فرمانده کل  سدار حسین  سرلشکر پا سردار  تجاوزین امریکایی، 

جاع پاسداران انقالب اسالمی در گفت و گویی با  تبریک و تسلیت شهادت مظلومانه و قهرمانانه این سردار ش

 ، فداکار و بی نظیر انقالب و سپاه  ، اظهار کرد:

سانه  سرباز والیت فرماندهی بود که تنها در اف سم فرمانده این  سانه ها  می توان چهره او را یافت؛ حاج قا شبه اف ای و ای 

بی نظیر  شخصیتی بود که کسانی که با وی آشنایی داشتند می دانند که جلوه های عمیق شخصیتی وی کم نظیر و شاید

 باشد.

ما مهربان بود و ای و سخت گیر وی افزود: سردار سلیمانی در عین صالبت و اقتدار ، بسیار متواضع بود؛ در کار دقیق ، جد

 ن شخصیت واال مقام بود.طبعی جزو ویژگی های برجسته ایطبع لطیف و شوخ

ستراتژیک آمریکا در دهه های گذشته نا سلیمانی به عنوان معمار شکست های ا سردار  سپاه از  م برد و اظهار فرمانده کل 

 ت و تاریخ اسالم را تاب نیاوردند.یها سرانجام وجود این شخصیت بزر  جهان بشرکرد: آمریکایی

ـــلیمانی  ـــردار س ـــال لباس جهاد از تن بیرون نکرد و در قلب تمام منازعاتی که یک 4۱وی با بیان اینکه س طرف آن  س

سلیمانی آمریکایی سردار  شت ،گفت : شمگیر با  تاثیرات تعیین کننده و تمام کننده دا ضور چ شان بودند ح ها و متحدان

 های میدانی و راهبردهای عملیاتی آمریکا در منطقه تحقق پیدا کند.سیاستهیچگاه اجازه نداد 

صهیونیستی را در مرز ممات قرارداد یعنی با تقویت  سلیمانی ر یم  سم  شان کرد: حاج قا سالمی در ادامه خاطرن شکر  سرل

های ا است در تقاطع آتشهجبهه فلسطین کاری انجام داد که امروز تمام نقاط سرزمین اشغالی که تحت سیطره اسرائیلی
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سطینی  شوند و با دقت باال میدقیق فل سطین تولید می  ای فرود توانند در هر نقطهها قرار دارد، آتش هایی که از درون فل

 بیایند و این یعنی قرار دادن ر یم صهیونیستی در لبه تیز شمشیری که بین مر  و زندگی قرار دارد.

ـــردار  ـــالم حزب  اهلل لبنان را به یک قدرت بزر  منطقهوی با تاکید بر اینکه این س ای تبدیل کرد، گفت:  دالور امت اس

ــت که در تغییر و تحول معادالت منطقه ــوص جایی که آمریکا و ر یم حزب اهلل امروز از توانمندی برخوردار اس ای به خص

 صهیونیستی حضور دارند نقش و پیشانی اصلی جبهه مقاومت را تشکیل می دهد.

ور در یک ده کل ســپاه از حاج قاســم به عنوان  نوســان جبهه مقاومت یاد کرد و گفت:  خطوطی که این ســردار دالفرمان

ــحنه آورد ، بزرگترین خطر راه ــازماندهی کرد و به ص ــکیل داد، س ــیم کرد و قدرتی که تش ــیع ترس بردی جغرافیای وس

ست تکفیری و داعش که آمریکایی سها مآمریکایی ها یعنی جبهه تروری شک شاند، به این بدع و خالق آن بودند را به  ت ک

 سیاست پایان داد و بخشی از کار آمریکا را در منطقه پایان داد.

ن رشید سرزمین وی در ادامه تصریح کرد: سردار سلیمانی در وحدت عملیاتی و ایجاد انگیزه و برانگیختگی و بسیج جوانا

ــالمی و قرار دادن آنها در یک جبهه ــتر های مختلف اس ــته با آرمان های بزر ،  اهداف مش ک و قدرت واحد به هم پیوس

شناخته روی زمین علیه آمریکایی ها و دیگران نقش مم سته ای عملیاتی فوق العاده و تولید و تکثیر مخاطرات نا تاز و برج

 داشت.

سلیمانی عنوا سردار  صول مجاهدت های  سالمی دوام و هویت یکپارچه جبهه مقاومت را مح شکر  ن اینکه  ن  و با بیاسرل

ای که می رفتند تفکر او حضور داشت، گفت: این فرمانده دالور شجاعانه در میدان حضور داشت، آمریکایی ها در هر نقطه

کنند کرد و برعکس دشــمنان که همه در مخفیگاه ها زندگی می کنند و جرات نمیمحافظی نداشــت، آشــکارا حرکت می

شکار و غیر امنیتحتی برای یک لحظه در میان جمعی سیار مردمی، آ شت و ب شوند، هرگز مخفیگاه ندا ی در همه ت ظاهر 

شکل ها حضور پیدا میصحنه سرانجام به  ست که دشمن حضور چنین فرمانده ای را نتواند تحمل کند و  کرد و طبیعی ا

 ناجوانمردانه این قهرمان جاودان و نامدار را به شهادت برساند.

سپاه با تا شوند، اظهار کید بر اینکه آمریکاییفرمانده کل  شکست های فاجعه بار می  شان دچار  شتباهات ها همواره در اثر ا

 کرد: هنر سردار سلیمانی استفاده حداکثری از تهدیدات دشمن  و تبدیل آن به فرصت بود.

فت: نتیجه، اثر و ته شد، گوی با بیان اینکه سیاست آمریکا در جهان اسالم با ترور سردار سلیمانی فروپاشید و از هم گسس

شکل سم،  صورت خودجوش، آتش به اختیار و پژواک طبیعی ترور حاج قا سیع  به  گیری یک انر ی جدید در جغرافیای و

کننده ینمصــمم برای یک انتقام گیری ســخت و راهبردی، هم در جغرافیایی وســیع ، هم در طول زمان، با تاثیرات تعی

 ور آمریکا در این منطقه خاتمه خواهد داد.خواهد بود که به طور قطع به حض

تر خواهد شد، ویسرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه جبهه مقاومت هرگز با رفتن سردار سلیمانی آسیب نخواهد دید، بلکه ق

شو ست، این عبارت ثبت ب ضور آمریکا در این منطقه ا سلیمانی نقطه آغازی برای پایان ح سردار  د، بعدها همه گفت: ترور 

 واهند دید.خ

وی با بیان اینکه امروز سردار سلیمانی در شخصیت همه جوانان جهان اسالم تکثیر شده است، گفت: سردار سلیمانی یک 

صمم ست این راه ادامه پیدا خواهد کرد و جبهه مقاومت م ستکبران ا سیر و مکتبی از جهاد و مبارزه علیه م تراز امتداد، م

 گیری از خون های به ناحق ریخته  فرماندهان شهید خود را دنبال می کنند.انتقامهای قبلی، گذشته عالوه بر آرمان
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کننده از  ســرلشــکر ســالمی با تاکید بر اینکه ســپاه پاســداران انقالب اســالمی به طور قطع انتقامی دردناک و پشــیمان 

سخی که مطمئنا تاثیرات قاطع، اثربخش و تمام کننده  ضور آمریمتجاوزین خواهد گرفت، افزود: پا ها خواهد کاییای بر ح

سخ ها، زمان و مقیاس آنها مکت شت، اما کیفیت پا سالم جایگاهی نخواهند دا شت وآن ها دیگر در جهان ا ست؛ تا دا وم ا

ه و پاسخ های زمانی که پاسخ های ما توسط دشمنان دریافت شود و همه مسلمانان در اقصی نقاط جهان ، آثار این مواجه

 شاهده کنند.سخت و شکننده را م

های مسلمان است؛ به آنها هشدار می دهیم در رفتارها و وی در ادامه تصریح کرد: هرکس میزبان آمریکا شود دشمن ملت

کنیم، مراقب باشــند قربانی ســیاســتهای آمریکا نشــوند و توطئه های مخفیانه خود  تجدید نظر کنند؛ما آنها را رصــد می

صادی، اجتماعی، فرهنگی و ست آمریکایی شئونات اقت سیا ست و راهبرد امنیتی خود را پای  سیا ها قربانی نکرده و هزینه 

 آمریکایی ها را پرداخت نکنند.

ضور آمریکایی صریح کرد:  با پایان ح صیف و ت شن تو شان و رو سپاه آینده منطقه را درخ ها منطقه به ثبات، فرمانده کل 

 شکوفایی ، تعادل و به امنیت خواهد رسید.

شکر سال شده و در "می در پایان در پاسخ به توییت ترامپ مبنی بر اینکهسرل ای هیچ مذاکره ایران در هیچ جنگی پیروز ن

ست نخورد شان کرد:آقای ترامپ باید مقداری تاریخ نزدیک را مطالعه کند و افق نگاهش را از "شک سال ی، خاطرن کی دو 

ده و اساسا به ه این ایران است که در همه جنگ ها پیروز شگذشته به چند دهه گذشته تا به امروز ببرد و متوجه شود ک

ای هم به دلیل منش عادالنه و رفتار جوانمردانه خود موفق و پیروز مذاکره با دشــمنان روی نیاورده اســت و در هر مذاکره

 بوده است؛لذا اگر وی مصداقی دارد بیان کند، اما ما مصادیق بسیاری از پیروزی داریم.

ستی بامداد دیروز )جمعه( به گزارش خبر ست خارجی خبرگزاری فارس، در پی اقدام تروری سیا  13نگار گروه 

سداران و دی ماه آمریکایی سپاه قدس پا سلیمانی فرمانده  سم  سپهبد قا سردار  شهید  ابومهدی »ها در ترور 

شنبه( برخی مقامات و وزرای خارج« المهندس شب و امروز )جمعه و  شعبی، طی دی شد ال ه در تماس معاون ح

تلفنی با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسررالمی ایران درباره آخرین تحوالت مربوطه در این 

 زمینه گفتگو کردند.

شته در گفتگویی تلویزیونی درباره تماس شب گذ های همتایانش در محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 

 پی ترور شهید سلیمانی گفته بود: 

ش ضوربعد از  سلیمانی تا قبل از اینکه در این برنامه ح سهپبد  شهادت برادر عزیزم  سیار تلخ  سه  نیدن خبر ب یابم در جل

شاء شد، ان سه بودم و فرصت ن شتند که من در جل ست تماس دا اهلل فردا به بودم. چند وزیر خارجه غربی و از منطقه درخوا

 ها پاسخ خواهیم داد.تماس

شروع کردهظریف درباره پیگیری های حقو صوص با بیان اینکه اقدامات متعددی را  ایم به تماس تلفنی قی ایران در این خ

ای برای دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت تهیه شده اش با گوترش دبیرکل سازمان ملل اشاره کرد و افزود: نامه

سایرهایی با وزرای خارجه پیش بیو تماس اقدامات حقوقی و بین المللی که همکاران  نی شده برای بررسی این موضوع و 

 امات حقوقی را صورت بدهند.های سیاسی و اقداند مشورتمن مشغول طراحی هستند. همه نمایندگی های ما بسیج شده
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صوص نیز نامه  سط  در همین خ شورای امنیت روز جمعه به وقت محلی آمریکا تو سازمان ملل و رئیس  ایران به دبیرکل 

 سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل در نیویورک ارسال شد.« نچیروامجید تخت»

ستی و جنایتکارانه خوانده و  سلیمانی را اقدامی تروری سردار  سالمی ایران در این نامه ترور  عالم کرده که تمام اجمهوری ا

 دارد. دفاع مشروع، محفوه می قدامات الزم در استیفای حق ذاتیاالملل را برای اتخاذ حقوق خود تحت حقوق بین

شورای امنیت باید به مس ست:  ئولیت خود عمل در نامه ایران بر مسئولیت دولت آمریکا در این قضیه تأکید شده و آمده ا

ـــلح و امنیت بین کا بر ص ظامی و خطرناک آمری یامدهای وخیم این ماجراجویی ن به پ با توجه  قدام کرده و  المللی، این ا

 قانونی را محکوم کند.جنایتکارانه غیر

قالب اسالمی که در این نامه تأکید شده که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، به ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران ان

ـــم و افراط ـــته در خط مقدم مبارزه با تروریس المللی جمهوری اند، طبق حقوق و تعهدات بینگرایی در منطقه بودهپیوس

س سالمی ایران، مصمم ه سلیمانی در مبارزه با گروها سم  شکر قا سرل شهید  سیر  ستی در تند تا با قدرت تمام م های تروری

 کنی کامل آنها ادامه دهند.منطقه را تا ریشه

سالم »به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در برنامه 

 شنبه( به صورت زنده پخش شد، با اشاره به ترور شهید سپهبدشبکه سه سیما که شامگاه امروز )« شب بخیر

 حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا، اظهار داشت:

ـــم در ایران، منطقه، ذهن و دل مردم را بدانند،   ـــند که واقعیت حاج قاس ها جزو مریکاییآاگر در دنیا معدود افرادی باش

ست ستند که به این حقیقت واقف ه سانی در دنیا ه سعی کردند به این حقیقت به نوعی پایان داولین ک ضا ند و  هند و از ق

 تر این حقیقت شد.این کار را به نحوی انجام دادند که موجب احیای مجدد و بسیار با عظمت

ها درمورد حاج قاسم یییاتی که آمریکااند، اظهار داشت: ادبها در مورد حاج قاسم کم حرف نزدهوی با بیان اینکه آمریکایی

به او حرف زده  تولید کرده اند خیلی مفصل است و شاید کمتر کسی در ایران باشد که در غرب و به ویژه در آمریکا راجع

 د.قدر در آمریکا تحسین شده باششده باشد و شاید کمتر کسی باشد که این

ای از در مورد او حرف زدند گوشــه هر وقتترین دشــمنان حاج قاســم ســلیمانی محمدی در این خصــوص افزود: دشــمن

 حرفشان این بود که البته انسان قابل احترام و مهمی است.

شاره به اینکه غربی قاسم دارند و حرف ترامپ هم همین ها دو یا سه حرف در مورد حاجاین کارشناس مسائل سیاسی با ا

ست این دروغ شت: ترامپ مجبور ا ست، بیان دا سانی که به او گوید چون با پدیدههای خنده دار را با شده که ک ای مواجه 

رامپ و هیات حاکمه تپیشــنهاد این کار را داده بودند، این پدیده را پیش بینی نکرده بودند و اتفاقی ورای وعده ای که به 

 پیوندد.آمریکا داده شده بود به وقوع می

رند و همه یک و نمادین حاج قاسـم همه اتفاق نظر دامحمدی ادامه داد: اولین حقیقت این اسـت که در مورد نقش سـمبل

ضعیت خارق شان یک فرد نبود بلکه یک نماد و رهبر بود که و ساختارها و مرزها و تاریخ و العادهمعتقدند که ای ای فراتر از 

 فرهنگ ها پیدا کرده بود.
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کرد، گو و سفر میورفت و گفتآنها راه می زد، بینون با مردم حرف میچقاسم اسطوره زنده بود وی با تاکید بر اینکه حاج 

توانند تحمل کنند چون این اسطوره ها نمیگفت: اینکه ما اسطوره حی و حاضر داریم اول این حقیقتی است که آمریکایی

ها خواست تمام معادالتی که آنها دههحول شخصیت خودش محوری درست کرده بود که بالی جان آمریکا شده بود و می

 کردند را به هم بریزد.تالش 

ــطوره را بزر  تر محمدی افزود: آمریکا خیال کرده که می ــکند و حذف کند در حالی که این اس ــطوره را بش تواند این اس

 کرد.

سال ست های گذشته، حاجوی ادامه داد: در  سی را دو سیدیم چه ک سانی بود که هر وقت از مردم می پر صدر ک سم در  قا

المللی هم های بینر نظرسنجیو این محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نبود و د« سم سلیمانیحاج قا»گفتند داری؟ می

 شود.این امر نشان داده می

ستند این محبوبیت را زایل کنند به فکر حذف این رغم توطئهها چون علیمحمدی با بیان اینکه آمریکایی سیار نتوان های ب

ای هستند که در خاک شوند، مثل دانهگوید که مردان بزر  وقتی دفن میمثنوی می فرد محبوب افتادند، گفت: موالنا در

 کاریم و از این دانه درخت پر برکتی خواهد رویید که از آن صدها قاسم سلیمانی بیرون خواهد آمد.می

سلیمانی و ابومهدی المهن سردار  سوالی درباره تبعات ترور  سخ به  سی در پا سیا سائل  شناس م ی آمریکا، دس برااین کار

افتد این اســت که جغرافیایی از منتقمین شــکل خواهد گرفت و از مرزهای ترین اتفاقی که میاظهار داشــت: اولین و مهم

 اند.ی هستند، چون پای درس او بزر  شدهخواهان قاسم سلیمانمدیترانه خون شرقی افغانستان تا کرانه

ها دیده اند که حاج رفت و عراقیقاســم پیش نمی احمد شــاه مســعود بدون حاجاند که کار ها دیدهوی افزود: افغانســتانی

ـــلیمانی بود که داعش را از دروازه ـــم س ـــتان عراق در قاس های بغداد دفع کرد. دیدند در حالی که وقتی متولیان کردس

 حاج قاسم و مردانش وارد شدند و آنجا را حفظ کردند. رفتند،می

سوریه سم بچه محمدی ادامه داد: در  سوریه ا ست و مردم  سطوره جاودانه ا سلیمانی یک ا سم حاج حاج قاسم  شان را ا های

 گذارند.قاسم و فرماندهان حاج قاسم می

سی با تاکید بر اینکه آمریکایی سیا سائل  شناس م سیار تالش کردند که به چهره ایران و این کار شته ب ها در ماه های گذ

ها ظرف چند ســال و چند دهه آینده در منطقه خاورمیانه گرفتار رد: آمریکاییســردار ســلیمانی صــدمه بزنند، تصــریح ک

و  اند و غرب آسیا دیگر هرگز برای اتباع، نظامیان و رئیس جمهور آمریکا امن نخواهد بودحماقتی خواهد بود که انجام داده

 نند.اکنش را کم کوکنند که مقداری تبعات به همین دلیل در در دو روز اخیر سعی می

شت: هم  سعه پیدا خواهد کرد، بیان دا ست که محور مقاومت تو کنون در داخل امحمدی با تاکید بر اینکه اتفاق دوم این ا

قه هایی از جامعه که نسبتی با این مسائل نداشتند، فوج فوج به مقاومت ملحق می شوند و ارادت و عشق  و عالایران بخش

 کنند.خود را به حاج قاسم ابراز می

شته آنها نگاه میو سابقه چند ماه گذ شدند که وقتی به  صحنه  سانی وارد  صریح نظام ی افزود: این روزها ک کنیم، منتقد 

سلیمانی محور مقاومت یکپارچ سردار  شهادت  شتند. با  سالمی دا گی، عمق و بودند و انتقادات تندی به نظام جمهوری ا

 کند.جدید میقاسم عضوگیری توسعه پیدا کرده و به برکت خون حاج
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ر خواهد شد، این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه اتفاق سوم این است که مدل و الگو و روش قاسم سلیمانی تکثی 

سم شد که تئوریسلیمانیگفت: با ظهور قا ست که آمهایی مواجه خواهیم  ست داد و ریکا را هم میشان این ا شک شود 

 تحقیر کرد.

ظهور خواهند  ا تاکید بر اینکه مدعیان به خاک مالیدن پوزه آمریکا در منطقه به فراواناین کارشــناس مســائل ســیاســی ب

 ها با نسل جدیدی مواجه خواهند شد که بازی را در منطقه خاورمیانه تغییر خواهند داد.کرد، تصریح کرد: آمریکایی

اظهار داشت: چیزی که غربی ها می گویند ای داشت، العادهمحمدی با بیان اینکه سردار سلیمانی از دو جهت مهارت فوق

؟ و این در این است که آخرش ما متوجه نشدیم چگونه این مدل جدید از بسیج مردم در جهت منافع خود مردم انجام شد

سیج نکرد. همچنین هیچ وقت محور مقاومت را وجه سم، مردم را در جهت منافع ایران ب ست که حاج قا صالحه  حالی ا الم

 مردم منطقه را برای خودشان بسیج کرد.ایران کرد و 

سلیمانی پیچیده سم  صریح کرد:  های آمریکا را با محدودترین ابزارها خنثی کرد،ترین برنامهوی با تاکید بر اینکه حاج قا ت

سط تکفیری سالمی تو صره جمهوری ا سلیمانی پرو ه داعش خیلی بزر  بود و قرار بود به محا سردار  شود ولی  ها منجر 

 پرو ه را چنان اداره کرد که به محاصره اسرائیل منجر شد.این 

دانست، از میکارشناس مسائل سیاسی همچنین با اشاره به اینکه ویژگی اصلی ابومهدی المهندس این بود که خود را سرب

ــت که به معنای واقعی کلمه یک فرمانده بزر  و باهوش بود و با قدرت مهم های آمریکا ترین پرو هگفت: این در حالی اس

 در عراق را خنثی کرد و به لحاه سیاسی به تثبیت حاکمیت شیعه کمک کرد.

ها برای ویران کردن منطقه خاورمیانه پرو ه دارند، اظهار داشــت: آنها می خواهند محمدی ضــمن تاکید بر اینکه آمریکایی

سط  ستند تو ست مردم منطقه و یا موجودی مثل داعش و اگر نتوان شان روی مردم منطقه ویمنطقه را به د ران کنند خود

 ولی حاج قاسم این پرو ه را متوقف کرد.

صریح کرد: اولین دلیلی که باید انت قام گرفت و این انتقام وی با تاکید بر اینکه باید پرو ه تخریب منطقه را متوقف کنیم، ت

ــد این اســت که اگر آمریکایی ــباید ســخت باش ــان رها ش ا به آنها رحم کنیم، آنها به ما رحم وند و اگر مها به حال خودش

 نخواهند کرد.

د جنگ شود کارشناس مسائل سیاسی  تاکید کرد: اگر انتقام سخت، محکم و بازدارنده گرفته نشود ممکن است کشور وار

 و اتفاقاً ما با انتقام وارد جنگ نخواهیم شد، بلکه انتقام جلوی جنگ را خواهد گرفت. 

ضمن سی   سیا سائل  شناس م شت: ممکن تاکید بر اینکه امروز انفعال برای ما خطرناک کار ست، بیان دا تر از این اقدام ا

سک ست اقدام ری ست؛ چون آمریکاییا سیار باال ا سک انفعال ب شد ولی ری شته با بندی خواهند ها به این جمعهایی هم دا

 رسید که ما ضعیف هستیم.

ـــت که این آمریک ـــتند که بیش از ما از یک جنگ و درگیری بزر  می اییمحمدی با بیان اینکه واقعیت این اس ها هس

ــیا درگیری نظامی اســت و مضــمون پیغام هایی که در دو روز ترســند، تصــریح کرد: خط قرمز آمریکا در منطقه غرب آس

 خواهیم وارد یک درگیری بشویم.اند هم این است که ما نمیگذشته داده
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سخت و  شاره به اینکه اگر انتقام  ضمن ا سنگینی برای آینده جمهوری  وی  سیار  سالمی خواهد ابازدارنده نگیریم تبعات ب

شت، گفت: کشورهای منطقه نیز روزی از آمریکا چنین پیغام هایی گرفتند و باور کردند و بعد خاکشان توسط آمریکا به دا

 توبره کشیده شد.

رندگی کامل این است که یک انتقام با بازداکارشناس مسائل سیاسی ضمن بیان اینکه ضرورت امنیت ملی و حق مردم ما 

دم جریحه دار است. گرفته شود تا امنیت ما تضمین شود، بیان داشت: آمریکا با اسطوره و قهرمان مردم در افتاده و قلب مر

کند مردم تا داغ دلشــان تســکین پیدا نکند از پا شــود و در حق او جنایت میوقتی کســی با قهرمان یک مردم درگیر می

 خواهند نشست و امروز انتقام یک مطالبه مردمی است و تصمیمی نیست که نظام جمهوری اسالمی بگیرد.ن

 سخنگوی دولت با اشاره به شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس گفت: 

 دهد.می آن را آمریکا خط قرمز را رد کرد و ملت ایران در زمان مقتضی، به طور قاطعانه و در آینده نزدیک پاسخ

سانی دولت به گزارش پایگاه اطالع سالمی، « علی ربیعی»ر سداران انقالب ا سپاه قدس پا شهادت فرمانده  سلیت  ضمن ت

 گفت: سردار سلیمانی نماد قدرت، همبستگی علیه ظلم و سرمایه نمادین تمام ایرانیان بود.

سل جدید بگوییم که این افوی افزود: چنانچه می ستیم به ن ضاح دنیا را به خاک و خون میرخوا ستی شند، اد به خاطر ا ک

 ترامپ با اقدام اخیر خود این را به بهترین شکل نشان داد.

سلیمانی چهره کریه ایاالت متحده و دولت آمریکا را برای همه ن سردار  شهادت  صریح کرد:  های سلسخنگوی دولت ت

 جدید قرائت کرد و نشان داد.

ــلیمانی را حق وی تاکید کرد: دولت جمهوری خود و دفاع از  اســالمی ایران در کنار همه ایرانیان، گرفتن انتقام ســردار س

 داند.منزلت و کرامت ایرانی می

ــتیم، اما اجازه تجاوز به ه ــات رهبر معظم انقالب گفت: ما به دنبال جنگ نیس ــاره به فرمایش یچ ایرانی و نماد ربیعی با اش

 امنیت ملی را نخواهیم داد.

دهد که ترامپ و تمام روســـای ه کرد: دولت در کنار نهادهای نظامی و همه ایرانیان آنچنان به آمریکا درس میوی اضـــاف

اطع خواهند جمهوری بعدی آمریکا به یاد داشــته باشــند که زمانی که نماد و عزت یک ملت را به ســخره بگیرند، پاســخ ق

 گرفت.

ستگی ایران امروز یک ب صریح کرد: همب سلیمانی همچون سخنگوی دولت ت سردار  شهادت  هادت شار دیگر باال گرفت و 

 شهید بهشتی نماد همبستگی ملی خواهد بود.

سی« مجید تخت روانچی» شبکه خبری  صاحبه با  شنبه در م سازمان ملل متحد بامداد  ان اننماینده ایران در 

سالمی را  سداران انقالب ا سپاه پا یران اقدامی جنگی علیه مردم ااقدام آمریکا در ترور فرمانده نیروی قدس 

 .توصیف کرد

این یک اقدام جنگی و بخشـــی از اقدامات آمریکا علیه مردم  در واقع،»، وی در این مصـــاحبه گفت: «انتخاب»به گزارش 

 «.آیدایران بود و این حمله فصل جدیدی است که برابر با آغاز جنگ علیه ایران به شمار می
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یش گرفتن سیاست فشار حداکثری، آغازگر پو پس از خروج از برجام و در  2۰۱8ا از سال آمریک»روانچی اضافه کرد: تحت 

ر یکی از جنگی اقتصـــادی علیه مردم ایران بوده و این جنگ تا به امروز ادامه داشـــته اســـت. شـــب گذشـــته آنها با ترو

 «.کردند ران و حتی کشورهای منطقه، فصل جدیدی را در این جنگ شروعترین فرماندهان ایمحبوب

ــت و ما نمی»وی در ادامه گفت:  ــتر جنگ علیه ایران را آغاز کرده اس ــمان خود را به آن چیزی که آمریکا پیش توانیم چش

جویی سختی وجود خواهد داشت و بر اساس انتخاب خود عمل شب گذشته )بامداد جمعه( روی داد ببندیم و قطعا انتقام

 «.گیری خواهد شدیی توسط ایران تصمیمجوخواهیم کرد و مکان و زمان این انتقام

انقالب اسالمی ایران  نماینده ایران در سازمان ملل هشدار داد که اقدام آمریکا در ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران

 .عملیاتی نظامی بوده و پاسخ اقدام نظامی، یک اقدام نظامی خواهد بود

 برگرفته از فارس و ایسنا

 در گفتگو با صدا و سیما سرلشکر حسین سالمی

سلیمانی یک انتقام گیری راهبردی را در پی دارد که مطمئناً ب  سم  شهید قا سردار  ضور آمریکا در با بیان اینکه ترور  ه ح

د جوش، منطقه پایان خواهد داد، گفت: این ترور، باعث شــکل گیری یک انر ی جدید در جغرافیای وســیع به صــورت خو

 شود.رای یک انتقام گیری سخت میآتش به اختیار و مصمم ب

 های تعیین کننده خواهد بود.وی افزود: این انتقام گیری در جغرافیای وسیع در طول زمان و با تاثیر

ها با ایجاد اقدام خود، آغازی برای پایان حضور خود ساختند و ترور سردار سلیمانی نقطه فرمانده کل سپاه گفت: آمریکایی

 ر آمریکا در منطقه است.آغازی برای پایان حضو

 خواهند دید. ها همه تحقق آن راسردار سالمی افزود: این عبارت ثبت شود، زیرا بعد

ار سلیمانی است فرمانده کل سپاه تاکید کرد: ترور سردار سلیمانی پایان سردار سلیمانی نیست بلکه آغاز جدیدی بر سرد

 بران است.و او خود یک مسیر و مکتب از جهاد و مبارزه ضد مستک

ــردار وی گفت: امروز جبهه مقاومت، عالوه بر آرمان ــالم ابومهدی المهندس و س ــید اس ــردار رش های قبلی، انتقام خون س

در جهان  شــهید قاســم ســلیمانی و همراهان شــهید آنان را خواهند گرفت و این ده نفر امروز بیرق دار یک حرکت جدید

 اسالم هستند.

 

های شخصیتی سردار عملیات سپاه در گفتگویی تلویزیونی در خصوص ویژگی سردار عباس نیلفروشان معاون

 شهید سپهبد قاسم سلیمانی،

شت: جبه  شدا علی الکفار و رحماء بینهم بود، اظهار دا شهید بزرگوار نمونه بارز ا ستکبار از نام با بیان اینکه این  ه کفر و ا

 ترسید.ترسد و در آینده هم خواهند قاسم سلیمانی هنوز هم می
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ــالم نیاز به آبیاری  ــهادت مردان بزر  در طول تاریخ همواره اینگونه بوده که وقتی درخت اس ــته، با فدا  وی افزود: ش داش

شده و روح تازه سرداران بزر  آبیاری  سلیمانی باعث شدن یکی از  سردار  شهادت  ست، امروز هم  شده ا ای به آن تزریق 

 ها خواهند بود.ها و صهیونیستخواهد شد و بازنده بزر  آن آمریکایی تولد جدیدی در محور مقاومت و ملت ایران

های شخصیتی سردار شهید سپهبد سلیمانی، اطاعت پذیری محض از ولی امر سردار نیلفروشان ادامه داد: در کنار ویژگی

صحبتی می شان  سمخود بزرگترین ویژگی او بود. وقتی ای شان را تج صراهلل ای سن ن سید ح ی از حرف والیت کرد، آقای 

 .ای از ولی امر خود جلوتر رفت و نه عقب ماندهدید. ایشان هیچگاه نه ذرمی

رنشان کرد: همگان معاون عملیات سپاه با بیان اینکه نفوذ و گسترش سردار سلیمانی به دلیل اتصال او به والیت بود، خاط

ست که بای سی ا ست و ک سم مقاومت ا سلیمانی تج سم  شتند که قا ساماندهی کند و دباور دا ر برابر د محور مقاومت را 

سیجی و مستضعفان جهان نقشه ستادگی کند. او به نمایندگی از طرف حضرت آقا، حلقه وصل نیروهای ب ستکبار ای های ا

 اسالم بود.

شهید در کالبد رویش شدهوی گفت: قطره قطره خون و روح بلند این  سالمی و محور مقاومت متجلی   های جدید انقالب ا

شیمان کند ستکبار را از این عملی که انجام داد پ سلیمانی به وجود خواهد آمد که ا سم  ست و هزاران قا . این رویش ها ا

 واهد کرد.های مستکبران را ویران خزلزله و طوفانی به پا خواهد کرد که کاخ

نش، گفت: پاسخ دشمن را قطعا تقام خون شهید سلیمانی و همرزماکشورمان برای ان سردار نیلفروشان در خصوص برنامه

ــت و ق ــالمی اس ــلیمانی متعلق به جغرافیای اس ــم س ــخ را ما تعیین می کنیم. قاس طعا انتقام خواهیم داد و زمان این پاس

 جغرافیای مقاومت بسیار سخت و غیرقابل کنترل است و مهارشدنی نخواهد بود.

ــی ــپاه تاکید کرد: پیش ها در پی این انتقام مجبور خواهند بود منطقه را ترک یکنم آمریکایبینی میمعاون عملیات کل س

 کنند.

شجویان که با  شور دان سالمی در اجتماع پر سداران انقالب ا سپاه پا شین فرمانده کل  سردار علی فدوی جان

شاره به پیام شد، با ا شگاه تهران برگزار  سخت از آمریکا در دان رهبر  هدف اعالم آمادگی برای گرفتن انتقام 

 نقالب درپی شهادت سردار قاسم سلیمانی گفت:معظم ا

تواند وعده رهبر انقالب شاهلل به محض اینکه دستور برسد و زمانی که خداوند مقرر کرده باشد، سپاه با قدرت تمام میان 

 را محقق کند.

سیار ضعیف بود ، االن دانشجویان ما می سازند توفدوی تصریح کرد: اقدام اخیر آمریکا از لحاه تاکتیکی ب انند پهپادهایی ب

 که در آنها این توانمندی وجود دارد.

شاره به ضربات سپاه به آمریکا افزود: سپاه بارها ضرباتی به آمریکا زده است، مانند دستگیری تفنگداران آمریکایی  وی با ا

  دنیا اقتدار ایران را نشان دادند.که مقابل نیروهای ایرانی زانو زدند و تمام تلویزیون های 

فدوی گفت: اینکه آمریکا در شب تاریک ناجوانمردانه خودروی عزیزان ما را هدف قرار دهد، حرکت بزدالنه ای بود و حتما 

سختی خواهد گرفت.  سخ  ست و موکول به پا سپاه ادامه داد: انتقام از آمریکا تنها مختص به ایران نی شین فرمانده کل  جان

 کل جغرافیای جبهه مقاومت است.
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 بین الملل 

  آمریکا ارجهخ امور وزیر پومپئو، مایک

رقصــند و شــکرگذار این که او دیگر زنده نیســت. در ویدیویی که وزیر امور ها برای آزادی در خیابان میدر توییتی گفته اســت عراقی

 .خارجه آمریکا در توییتش منتشر کرده، شماری در خیابان در حال شادمانی هستند

 

  اسرائیل وزیر نخست نتانیاهو، بنیامین

اقدام سریع، "ه دلیل بهم که سفر خود به یونان را ناتمام گذاشت، در حال بازگشت به اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را 

هم  ت متحده آمریکادر کشتن قاسم سلیمانی ستود. او گفت که همانطور که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، ایاال "قدرتمند و قاطع

 .دقیقا چنین حقی دارد

 رئیس جمهور آمریکا، دونالد تراما،

ـــت:  چ ایران در هی" که در اولین واکنش خود در توییتر فقط یک پرچم آمریکا توییت کرده بود در توییت دوم خود در اینباره نوش

 ".ای شکست نخورده استجنگی پیروز نشده، اما در هیچ مذاکره

 

سی سی، نان شدید خطرناک تنش"، حمله آمریکا را آمریکا ننمایندگا مجلس دموکرات رئیس پلو خواند و گفت که آمریکا  "هات

ها را به ســطحی غیر قابل بازگشــت برســانند. او در بیانیه خود گفت که اقدام نظامی آمریکا بدون اجازه و حتی و جهان نباید تنش

 .با کنگره در میان گذاشته شود مشورت کنگره انجام شده است و تاکید کرده که چنین مسائلی باید

 

 ، سنا مجلس خارجی روابط کمیته ئیسر ریش، جیم سناتور

صدها آمریکایی شدن  شته  سئول ک سلیمانی را م سم  سرباز زن و مرد آمریکای"خواند و گفت:  "قا سیله به نمایندگی از هر  ی که به و

 ".نجام شدمروز عدالت اهای اخیر کشته یا زخمی شده، اموشک هوایی ایرانی در عراق طی سال

 

  بریتانیا ارجهخ امور وزیر راب، دومینیک

ـــت که ای از همه طرفدر بیانیه ـــه تهدیدات تهاجمی نیروی قدس ایران به "و گفت:  "ها را کاهش دهندتنش"ها خواس ما همیش

ـــایی کرده بودیم. پس از مر  او از همه طرف ـــناس ـــلیمانی را ش ـــم س تنش ها را کاهش دهند. خواهیم که ها میفرماندهی قاس

 ".های بیشتر به نفع هیچ کدام از ما نیستدرگیری

  بریتانیا ارگرک حزب رهبر کوربین، جرمی

ها ث تشدید تنشخوانده و گفته است که این مساله به طور جدی و خطرناکی باع "ترور  نرال ایرانی"کشته شدن قاسم سلیمانی را 

ـــد. او گفت که دول مقابل اقدامات و  ت بریتانیا باید در جهت مهار دو طرف ایران و آمریکا اقدام کند و دردر خاورمیانه خواهد ش

 .های خصمانه آمریکا بایستدلفاظی

 لبنان اهللحزب دبیرکل نصراهلل، حسن

ست:   سلیمانی گفته ا سم  شدن قا شته  شهادت بزر  غبطه می"در واکنش به ک تکمیل  ایم راه او راخورم. ما که باقی ماندهبه این 

 ".خواهیم کرد

 عراق، وزیرنخست عبدالمهدی، عادل

وزیر عراق گفت ستخواند و آنها را نمادهای بزرگی از پیروزی علیه داعش خواند. نخ "شهید"قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس را  

 .است "اقدام خصمانه"ترور یک فرمانده عراقی که مسئولیت رسمی داشته یک 
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 ی، مرجع تقلید شیعیان عراق،اهلل علی سیستانآیت

 .دانست "نقض حق حاکمیت عراق"حمله هوایی آمریکا به فرودگاه بغداد را  

  روسیه خارجه امور وزارت

سلیمانی را  سم  سم ها در کل منطقه میخواند که منجر به افزایش تنش "پروایانهیک گام بی"قتل قا شود. به گفت این وزارتخانه قا

 ".گوییمدر خدمت دفاع از منافع ملی ایران بود و ما به ملت ایران تسلیت می با وفاداری "سلیمانی 

 

 روسیه خارجه امور زارتو سخنگوی زاخارووا، ماریا

سته موازنه قدرت را در منطقه تغییر دهد. او گفته است اقدام آم  ریکا به چیزی منجر گفته است آمریکا با کشتن قاسم سلیمانی خوا

 .گذاردها نفر اثر میشود که روی زندگی میلیونها در منطقه میبه تشدید تنشنخواهد شد اما منجر 

 چین خارجه امور وزارت

ور در روابط بین الملل زگفته است به دقت تحوالت منطقه را زیر نظر دارد. این وزارتخانه گفته است چین به طورمداوم با استفاده از  

 .مخالف بوده است

  وزارت خارجه هلند

صورتضمن ه ست کرده که در  شور درخوا شهروندان این ک شونت ها و ناآرامی ها در بغداد از  سبت به افزایش خ امکان این  شدار ن

 .شهر را ترک کنند

 

  آمریکا خارجی روابط شورای ندیشکدها رئیس هاس، ریچارد

اهد بود.جنگ عراق نخو 2۰۰۳نگ سال خلیج )فارس( یا ج ۱۹۹۰اشتباه نکنید، هر جنگی با ایران شبیه جنگ سال"در توییتی گفت: 

 ".در سراسر منطقه رخ خواهد داد. او گفته است منطقه )و احتماال جهان( آوردگاه چنین جنگی خواهد بود

 بیل دی بالزیو، شهردار نیویورک

صورت فوری تدابی  صحبت کرده و پلیس نیویورک به  شهر  ست که با فرمانده پلیس این  شته ا ساب توییتر خود نو ای را ر ویژهدر ح

گونه اقدام از سوی احتمال هر"برای حفاظت از برخی نقاط حساس این شهر انجام خواهد داد. به نوشته آقای دی بالزیو دلیل این امر 

ست و افزود:  "ایران و یا هم پیمانانش در انتقام سلیمانی ا سم  شدن قا شته  ها آماده رای مدتبما باید برای هرگونه تهدیدی "به ک

 ."باشیم
 

 جمهوری ترکیه  ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست

ن کماکان از با درخواســت از ایران و آمریکا برای حفظ آرامش خود، گفته ترکیه برای محقق کردن صــلح در منطقه و جها

  .دیپلماسی استفاده خواهد کرد

سیه در تمرئیس« والدیمیر پوتین»سخنگوی کرملین گفت   همتای « ئل ماکرونامانو»اس تلفنی با جمهور رو

 فرانسوی خود

 .ها در منطقه دانستها را مسبب افزایش تنشاز ترور سردار سلیمانی ابراز نگرانی کرده و عملیات آمریکایی 
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 بشار اسد رئیس جمهور سوریه  

ی اتارهسخبر شهادت »در پیامی ضمن عرض تسلیت شهادت سردار سلیمانی به رهبر معظم انقالب اسالمی ایران، گفت: 

 .«از فرماندهان مقاومت که در راس آنها سردار سلیمانی بود را با حزب و اندوه دریافت کردیم

ای را پشت درهای بسته تشکیل گزارش داد شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه« اسپوتنیک»خبرگزاری 

 .خواهد داد

 تراما  در اظهار نظر توئیتری مجدد درباره ترور سردار شهید سلیمانی، 

ای از  نرال قاســم ســلیمانی هزاران آمریکایی را در برهه»داشــتند، گفت: ها قبل او را از میان برمیا بیان اینکه باید ســالب

 .«!ریزی برای کشتن تعداد بیشتری بود، اما گرفتار شدزمان کشته یا به شدت مجروح کرده بود و در حال برنامه

 چارلز میشل رئیس شورای اروپا 

چرخه خشــونت، تحریک و اقدام متقابلی که طی »ها برای اجتناب از خشــونت، اظهار داشــت: ز همه طرفبا درخواســت ا

 های اخیر در عراق شاهد آن بودیم باید متوقف شود. به هر قیمتی که شده باید از افزایش تنش جلوگیری کردهفته

 اگنس کاالمارد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر،

هدف قرار دادن قاســم ســلیمانی و »المللی حقوق بشــر خوانده و گفت: ر شــهید ســلیمانی را مغایر قوانین بینترور ســردا 

ـــت: خارج از زمینه ابومهدی المهندس به احتمال قریب به یقین غیرقانونی و ناقض قوانین بین ـــر اس المللی حقوق بش

 .«ظور کشتن افراد هرگز قانونی نیستمندیگر اقدامات به و تقابل فعال، استفاده از پهپاد یا خصومت

 وزارت خارجه ترکیه 

کا در منطقه، گفت: با ابراز نگرانی از افزایش تنش  مانی، »ها بین ایران و آمری ـــلی ـــردارل س به ]س کا  حمله هوایی آمری

 .«کندتر میثباتی در منطقه را وخیماعتمادی و بیبی

 میشل عون رئیس جمهور لبنان

 همتای ایرانی خود، شهادت سردار سلیمانی را تسلیت گفت« حسن روحانی»وب برای با ارسال پیامی مکت 

 ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه 

قدرت در منطقه  خواندن اقدام آمریکا در ترور ســردار ســلیمانی، گفت واشــنگتن به دنبال تغییر توازن« اوج بدگمانی»با  

 .است

ــریح کرد: ها در منطقه میایی آمریکا در بغداد فقط منجر به افزایش تنشزاخارووا با بیان اینکه حمله هو ــود، تص برای »ش

ای به کنند. واشنگتن هیچ شکوائیهها به شورای امنیت سازمان ملل شکایت میمحکوم کردن حمالت به سفارتخانه، دولت

 طقه استتغییر موازنه قوا در من شورای امنیت نداد و این یعنی فقط به دنبال واکنش جهانیان بوده و به دنبال
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 وزارت خارجه سوئیس اعالم کرد  

سردار ق ضع خود درباره ترور  شور پیامی را به ایران منتقل کرده و تهران نیز مو سلیمانی را نیز آمریکا از طریق این ک سم  ا

 .به نمانیده سوئیس اعالم کرده است

 وزارت دفاع روسیه

توصیف کرده و آن را باعث افزایش تنش نظامی و سیاسی در منطقه « بینانهکوته»انی را اقدام آمریکا در ترور سردار سلیم 

 .خواند

 انور قرقاش وزیر مشاور دولت امارات عربی متحده در امور خارجه

های حله راهبدون اشــاره به جنایت آمریکا در ترور ســردار شــهید ســلیمانی و حاج ابومهدی المهندس، بر ضــرورت اتکا ب 

 .ها تأکید کردو اجتناب از تشدید تنش سیاسی

 نوری المالکی دبیر کل حزب الدعوه عراق 

ستیفای  سی و دیپلماتیک به منظور ا سیا ست همه تدابیر الزم را از لحاه قانونی،  شور خوا شهدای حاز دولت این ک قوق 

 .حمله تروریستی آمریکا به کارگیرد

 بکه فاکس نیوز مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با ش

ام در برابر حمله تروریســتی ارتش این کشــور به ســردار ســلیمانی و ابومهدی مهندس را قانونی خواند و گفت که عدم اقد

  .ایران خطرناک بود

 رهبر حزب کارگر و نامزدهای جانشینی او در انتخابات سال جدید میالدی  

 .ها هشدار دادندوم کرده و درخصوص تشدید تنشترور سردار سلیمانی در حمله تروریستی آمریکا را محک 

 نبیه بری ،رئیس پارلمان لبنان امروز

  .توصیف کرد« شهدای بهشتی»در سه پیام جداگانه، شهادت سردار سلیمانی را تسلیت گفت و او را از  

 مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در حساب توئیتری خود نوشت:

لیمانی در مات ارشــد چین درباره تصــمیم دونالد ترامپ برای حذف )ســردار( قاســم ســاز مقا "یانگ جیه چی"امروز با » 

  به تنش زدایی تاکید کردم وگو( بر تعهدمانها صحبت کردم. من )در این گفتواکنش به تهدید جان آمریکایی

 وزیر رژیم صهیونیستیبنیامین نتانیاهو نخست

شته و بکه سفر خود به یونان را نیمه  شغالی بازگشته، ضمن ابرازکاره گذا خرسندی از ترور و شهادت سردار  ه فلسطین ا

 .سلیمانی، مدعی شد آمریکا حق دارد از خودش دفاع کند

 .خبر خروج کارکنان آمریکایی از تأسیسات نفتی واقع در جنوب این کشور را تأیید کردوزارت نفت عراق  



 
 

68 

 

م شرح مزجی بر زیست انقالبی حاج قاسم و نسبت آن با گا
 دوم 

 ییتی نوشت:جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید در تو  

ــتند، تبریک می»  ــارکت داش ــلیمانی مش ــم س ــانی که در از بین بردن قاس ــربهبه همه کس ای قاطع  علیه گویم. این ض

 های شرورانه نیروهای قدس سپاه ایران در سراسر جهان بود.امیدوارم این سر آغاز تغییر نظام ایران باشدفعالیت

، در توئیتر خود «خارجی اروپا شورای روابط»اندیشکده  وزیر پیشین سوئد و رئیس کنونیکارل بیلت نخست

  نوشت:

مدت بیش از یک دهه تالش دیپلماتیک برای جلوگیری از بروز جنگ بین ایران بیایید فراموش نکنیم که اتحادیه اروپا به»

ی احتماالً بسیار محدود ها در دوره سخت ترامپ نیز ادامه یافت. اما اکنون فضای دیپلماسو آمریکا داشته است. این تالش

 است 

 به نقل از یک تحلیلگر روس نوشت: « اینترفکس«

ای و با مشارکت نیروهای طرفدار ایران تواند چند مرحلهپاسخ تالفی جویانه به کشته شدن )شهادت( سردار سلیمانی می»

 .«در منطقه باشد

 

 ریست آمریکایی،دولت آلمان در واکنش به ترور سردار سلیمانی به دست نیروهای ترو

 .خواستار احتیاط و تنش زدایی در منطقه شد 

  مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صفحه توئیتر خود نوشت:« فدریکا موگرینی» 

سلیمانیل تنش»] سردار  سانی که هنوز به عقالنیت و خِرد اعتقاد ترور  سیار خطرناک در خاورمیانه بود. امیدوارم ک زایی ب

ــته حفظ گردد و از یک درگیری در مقیاس بزر دارند، پ ــتاوردهای دیپلماتیک گذش ــوند تا برخی از دس اجتناب  یروز ش

 «شود

شتیبانی به  ست وزیر جنگ این رژیم، نیروی پ سه ارزیابی امنیتی به ریا ستی بعد از جل صهیونی ارتش رژیم 

سئوالن بلندپایه امنی شغالی اعزام کرد. عالوه بر بنت، م سطین ا س رئی« آویو کوخاوی»تی از جمله شمال فل

سی کوهن»ستاد کل ارتش،  سی « یو سو سازمان جا ساد»رئیس  شاور امنیت داخلی « شبتمئیر بن»و « مو م

 .رژیم صهیونیستی نیز در این جلسه حضور داشتند

 دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس

شتن در جهت کاهش ت  ست از ایران و آمریکا برای گام بردا شت: نشبا درخوا شتر ]در »ها در منطقه، اظهار دا درگیری بی

 «خاورمیانهل به سود منافع ما )انگلیس( نیست

 رئیس کمیته امور مسلح سنای آمریکا، مدعی شد:« جیم اینهاف»
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شد، اما ه»   شهروندان، دشمنان آمریکا نباید به سخنان ترامپ شک کنند. آمریکا به دنبال جنگ نیست و نباید هم با رکه 

 .«اش را داده بود، با واکنش ما مواجه می شودا و دوستان ما را تهدید کند، همانطور که رئیس جمهور وعده نیروه

 خواه آمریکا، سناتورر تندروی جمهوری« لیندسی گراهام»

قدردانی جاوز ایران تمن ازاقدام برحسته ترامپ علیه »با استقبال از دستور ترامپ برای ترور سردار سلیمانی، اظهار داشت: 

 .«کنیدخواهید، پاسخ بیشتر دریافت میکنم. اگر بیشتر میمی

 

سه روز عزای   سپاه قدس و اعالم  سلیمانی فرمانده  سم  سردار قا شهادت  سه در تهران در پی  سفارت فران

 عمومی در ایران،

صیه کرد که   سوی در ایران تو شهروندان فران ضور در اجتماعات عمومی»در اطالعیه ای به  ده و جوانب خودداری کر از ح

 «.احتیاط را رعایت و مراقبت های الزم را صورت دهند و از فضاهای عمومی عکاسی نکنند

  امور اروپا معاون وزیر خارجه فرانسه در« مونچالینامیلی دی»

سلیمانی، گفت:  سردار  سیدیم.آنچه اتفاق افتاد همان چیزی بود که از آن می»با ابراز نگرانی از ترور  تنش بین ایران و  تر

 .«آمریکا در حال افزایش است. اکنون اولویت باید این باشد که ثبات به خاورمیانه بازگردد

 المللی موسوم به ضد داعشمریکا در ائتالف بیننماینده پیشین آ« گورکبرت مک»

تر این یک جنگ تیم. پیشچه بخواهیم و چه نخواهیم باید این فرض را بر این بدانیم که در وضــعیت جنگ با ایران هســ»

 .«در حالت نهفته بود، یک جنگ در سایه

 معاون وزیر خارجه انگلیس « آلیستر برت»

هرگونه »دهد، گفت: ای مانند این، سطح تقابل بین ایران و آمریکا را به سطحی کامالً متفاوت سوق میبا بیان اینکه حمله

ـــخته و گامبینی کرداقدامی که نتوانید عواقب فوری آن را پیش ترین عواقب آن بردارید، منطقه را به لبه هایی برای س

ـــی که در زمینهپرتگاه می ن تواند انجام دهد تا از تبدیل ایکند باید هرکاری که میهای دیپلماتیک فعالیت میبرد. هرکس

  .«تر جلوگیری شودرخداد به تحریکی جدی

 وزارت خارجه روسیه

ی توسط نیروهای ران بعد از شهادت سردار سلیمانی، تاکید کرد که کشته شدن  نرال ایرانضمن ابراز همدردی با مردم ای 

 .آمریکایی یک اقدام بی پروایانه است که باعث افزایش تنشها در منطقه خواهد شد

 رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا« الیوت انگل»

 .ورت گرفتدون هیچگونه اطالع قبلی یا مشورت مشاوره با کنگره صگفت که عملیات)تروریستی( علیه سردار سلیمانی ب
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ور را سفارتخانه آمریکا در بغداد با صدور پیام هشداری، از اتباع خود در عراق خواست هرچه سریعتر این کش 

سفارتترک کنند.  شورش عراق در اطراف مجموعه  ضد  ستقرار نیروهای  صویری از ا سه همچنین ت  42 خبرگزاری فران

 .تاری آمریکا در بغداد منتشر کرده

 وزارت خارجه چین

ست آرامش خود را حفظ کرده و خویشتناز طرف شان دهند و گفت: های درگیر خوا ستفاده از »داری ن ما همواره مخالف ا

 .«کنیمقت پیگیری میدایم و اکنون نیز وضعیت را به المللیل بودهقوه قهریّه ]در مسائل بین

 ربی به نقل از شبکه فاکس نیوز گزارش داد شبکه اسکای نیوز ع

 .که نظامیان تروریست آمریکا در منطقه غرب آسیا به باالترین سطح آماده باش درآمدند

 های رژیم صهیونیستی گزارش دادند کهرسانه 

لیمانی، به شدت های اسرائیل در کشورهای مختلف از بیم واکنش ایران به ترور سردار ستدابیر امنیتی در تمام سفارتخانه 

 .افزایش یافته است

 ، «باراک اوباما»معاون مشاور امنیت ملی دولت پیشین آمریکا به ریاست « بن رودز»

ترامپ احتماال جنگی را بدون مطرح کردن در کنگره آغاز کرده » های ترامپ در قبال ایران، نوشــت: با انتقاد از ســیاســت

تنشــی جدی  رخ ندهد اما همه چیز حول این وضــعیت حاکی از در راه بودن اســت. من واقعا امیدوارم که بدترین ســناریو

 .«است

 

 رئیس کمیته امور خارجی سنای روسیه« کنستانتین کاساچف»سناتور 

سلیمانی را   سردار  سخت»خبر ترور  صیف کرده و گفت: « خبری  س»تو سلیمانی تو سردار  ط ایرانل گرفتن انتقام ]ترور 

 .«کشدچندان طول نمی

سلیمانی، انتقام آمریکاییوی ت سردار  ست که ترور  سناریو این ا ضیح داد که بدترین  سفارت این ها از حمله عراقیو ها به 

 .کشور در بغداد باشد

 آمریکا،  2020جمهوری نامزد انتخابات ریاست« برنی سندرز»سناتور 

یرانگر دیگری در خاورمیانه نزدیکتر ه جنگ وبزایی خطرناک ترامپ، ما را تنش»در صــفحه شــخصــی توئیتر خود نوشــت: 

 .«ها دالر هزینه تمام شودشمار و تریلیونهای بینتواند به بهای جاکرده است که می

ــتور  ــلیمانی، ادامه داد: رئیس« دونالد ترامپ»وی با انتقاد از این دس ــردار س ترامپ وعده داد »جمهور آمریکا برای ترور س

 .«دهدام ما را در مسیر ]جنگل دیگری قرار میاما این اقد کندپایان را تمام میهای بیجنگ
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 رئیس مجلس نمایندگان آمریکا « نانسی پلوسی

ـــلیمانی خطر افزایش تنش ـــردار س تواند افزایش آمریکا و جهان نمی»ها را دارد، گفت: ها و درگیریبا بیان اینکه ترور س

 .«ها به نقطه بدون بازگشت را تحمل کندتنش

ـــی همچ ـــعیت منطقه قرار بگیرد و احتمپلوس اال نیاز به نین افزود کنگره آمریکا باید در جریان اطالعات تکمیلی از وض

 .افزایش حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا باشد

 مستقر در فلسطین اشغالی در توئیر خود نوشت: « واال نیوز»خبرنگار  

سوی ایران، در با» سرائیل به دلیل تهدیدهای احتمالی از  سطح هشدار قرار گرفته و منطقه جبلا شیخ را به روی الترین  ال

 .«بازدید کنندگان بسته اعالم کرد

 مدیر شبکه المیادین « غسان بن جدو-

سرولیت آن را بپذیرند، گفت: با بیان اینکه آمریکایی صی که دارم »ها باید هزینه این جنایت را بپردازند و م ص با اندک تخ

سخ به این کنم عملیات تروفکر نمی شود و پا سلیمانی، با مرور کریمانه مواجه  سردار  سترده و یا یک تر  رور، یا جنگی گ

 «.جنگ تدریجی با نیروهای آمریکایی خواهد بود

 ، رئیس کمیته اطالعاتی مجلس سنای آمریکا «آدام شیف

کنگره اجازه ترور : »کرد، توضیح داد با بیان اینکه ترامپ بدون گرفتن مجوز از کنگره، دستور ترور سردار سلیمانی را صادر

های الزم را برای محافظت از نیروهایمان در برابر خواهند. اکنون باید همه گاماو را نداد و مردم آمریکا جنگ با ایران نمی

 .«ها و مخاطرات برداریمتشدیدِ ناگزیرِ تنش

 این کشور،  2020جمهوری خابات ریاستجمهور پیشین آمریکا و نامزد انتمعاون رئیس« جو بایدن»

سلیمانی، گفت:  سردار  ستور ترامپ برای ترور  گوید هدف از این اقدام جلوگیری از حمالتی بیانیه دولت می»با انتقاد از د

 «.آتی ایران است، اما این اقدام یقیناً اثر عکس خواهد داشت

 الملل در توئیتر خود نوشت: نپرداز مطرح روابط بیاستاد آمریکایی دانشگاه و نظریه« استفان والت»

شترک ارتش آمریکا، قائم» ستاد م ضای  شمنان ما یکی از اع صور کنید اگر یکی از د مقام وزیر خارجه یا مدیر اطالعات ت

 «دادیم؟کرد، چطور واکنش نشان میملی ما را ترور می

 

ضمن انتقاد از توجیه پنتاگون بم، نماینده «کریس مورفی» - سنای آمریکا  سلیمانی، جلس  سردار  رای ترور 

 گفت : 

مین فرد ســلیمانی دشــمن ایاالت متحده بود، در این شــکی نیســت. ســوال اینجا اســت آیا آمریکا بدون مجوز کنگره دو»

 «ای بالقوه را آغاز کرده است؟قدرتمند در ایران را ترور و به صورت دانسته یک جنگ منطقه
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 سردار شهید قاسم سلیمانی توسط آمریکا گفت:  وزیر امورخارجه پیشین انگلیس پس از شهادت 

ــ ازگارتر در عرصــه انگلیس باید از جایگاه خود به عنوان متحد کلیدی آمریکا برای وادار کردن ترامپ به اتخاذ رویکردی س

 سیاست خارجی استفاده کند.

سردا شهادت  شین انگلیس پس از  شته روزنامه گاردین، جرمی هانت وزیر امورخارجه پی سلیمانیبه نو سم  ، فرمانده ر قا

شدید تنش سداران ایران و همراهانش در بغداد گفت که ت سپاه پا شد  شنگتن در پی این حمله یک ار ها میان تهران و وا

 بازی به شدت خطرناک است.

ـــت تا بیوگو با رادیو بیهانت در گفت ـــی از دولت انگلیس خواس ز موقعیت خود به عنوان یک متحد نزدیک و کلیدی اس

 مریکا برای ملزم کردن دونالد ترامپ به اتخاذ رویکردی سازگارتر در عرصه سیاست خارجی استفاده کند.آ

ه محاســـبه وی در ادامه گفت که اکنون در وضـــعیتی بســـیار خطرناک در این بازی قرار داریم زیرا هر دو طرف این گون

اطی همچون ترور  نرال مین دلیل کارهای بســیار افرخواهد وارد جنگ شــود. به هتواند و نمیاند که طرف دیگر نمیکرده

 گیرد.سلیمانی انجام می

خواهند اما این نیز حقیقت دارد این مقام پیشین انگلیس افزود: البته قطعا این حقیقت دارد که هیچ یک از آنها جنگ نمی

ین خطری است که در وضعیت بورند واکنش نشان دهند و ادهد، هر دو طرف مجکه در شرایطی که چنین اتفاقی رخ می

 کنونی وجود دارد.

ــت بتوان پیش ــت: غیرممکن اس ــت یا در بلند مدت هانت همچنین اظهار داش بینی کرد که واکنش به این ترور فوری اس

شان دهد و آمریکا می ست که ایران باید واکنش ن ضح ا ضعیتی انجام خواهد گرفت. وا سبه کند. این و ست آن را محا بای

 برای متحدان آمریکا همچون خودمان است.بسیار دشوار 

تواند موضع خنثی داشته باشد اما این موقعیتی خواهد یک بازیگر جهانی جدی باشد، نمیوی تصریح کرد: انگلیس اگر می

ست و من فکر می سیار پر مخاطره ا سیار ب ست که از کنم آنچه باید به عنوان نزدیکب ترین متحد آمریکا انجام دهیم این ا

ستفاده کنیم. زیرا به نظر مینفو سوی آمریکا ا سازگارتری از  ست  سیا آید که آمریکا بعضی مواقع ذ خود برای بحث درباره 

ست میان تمایل برای قوی و قاطع دیده شـدن و همچنین پر نفوذ بودن در تمامی نقاط دنیا و تمایل دیگرش گی ر افتاده ا

ها و همچنین تمرکز روی رقابت بزرگش با طرات برای جان آمریکاییکه همان بازگرداندن نیروهایش به خانه و کاهش خ

 چین است.

ستور این حمله دچار صدور د سخ به اینکه آیا رئیس جمهور ترامپ با  شین انگلیس در پا سبه  وزیر امورخارجه پی سوء محا

 ال و دخیل باشد.دهد که در منطقه فعشده است، گفت که زمان مشخص خواهد کرد اما او آمریکایی را ترجیح می

ن کار با ماهیت وی همچنین از اینکه آمریکا دولت انگلیس را پیش از انجام حمله مطلع نکرده، انتقاد کرد و گفت که ای

 روابط دو کشور به عنوان متحدان نزدیک مغایرت داشت.

ب به نخســـت وزیر ای خطااین اظهارات در حالی بیان شـــده اســـت که جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس درنامه

کشورش از او خواست تا در نشستی فوری به سواالت درباره ترور سردار سلیمانی پاسخ دهد. وی دراین نامه پرسید که آیا 

 انگلیس با سازمان ملل درباره پیامدهای این اقدام برای صلح و امنیت صحبت کرده است یا نه.
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 محمد مصطفى العمرانی در رای الیوم نوشت: 

سپاه قدس و ابومهدی المهندس، در حمله بالگردهای آمریکایی قطعا ترو سلیمانی، فرمانده  سم  سردار قا ر بغداد، یک در 

سته، مأموریته سلیمانی، که بعنوان یک فرمانده برج ست دادن  شود و از د سوب می  ای نظامی ضربه نظامی به ایران مح

ل زیاد، این پاسخ در ز بدون پاسخ ایران نمی ماند و به احتماخارجی و اداره عملیات امنیتی و نظامی را عهده دار بود، هرگ

 عراق خواهد بود که اخیرا به میدان درگیری منافع و نفوذ بین واشنگتن و تهران تبدیل شده است.

سرویس بین الملل  س«انتخاب»به گزارش  شنگتن تحرکات  سد وا ست: به نظر می ر لیمانی و ، در ادامه این مطلب آمده ا

سفارت آمریکا در المهندس ر شت، تا انجا که چند روز پس از حمله تظاهرکنندگان عراقی به  ضربه  با زیر نظر دا غداد، این 

 را وارد کرد.

سبت صد افزایش تنش نظامی با ایران و هم پیمانانش در عراق را دارد و به همین دلیل، ن شنگتن ق سردار  قطعا وا به ترور 

شنگتن و تهران در سلیمانی اقدام کرد؛ آنچه که باعث پی شده و مقابله بین وا شدن اوضاع عراق  راق و منطقه را عچیده تر 

بازان آمریکایی و شـــعله ور تر می کند و به احتمال زیاد، هم پیمانان تهران در عراق، عملیات انتقامی بزرگی را علیه ســـر

ست صورتی ا شور عربی، تدارک می بینند. البته این در  صمیمی برای  پایگاههای آنها در این ک ستقیم مکه تهران ت قابله م

 نداشته باشد و به پاسخ نیابتی نیروهای خود در عراق، اکتفا کند.

شوند، اما قطعا ایران به تنش زایی شنگتن و تهران وارد مقابله نظامی فراگیری نمی  سخ  به احتمال قوی، وا اخیر آمریکا پا

 ی کند.مواشنگتن و هم پیمانان آن در عراق و منطقه وارد می دهد و ضربات دردناک و حساب شده ای را به منافع 

شنگتن را از  ضاع بین تهران و وا شهای  اپن و دولتهای اروپایی برای تلطیف او یان می برد و به ماین تنش بزر ، تمام تال

 می افتد. این ترتیب، انجام مذاکره ای بین مسئوالن دو کشور ایران و ایاالت متحده، تا زمانی نامشخص به تعویق

 افغانستان

ست. این کشور گفته است افغانستان که روابط نزدیکی با ایران و آمریکا دارد از احتمال افزایش خشونت در منطقه ابراز نگرانی کرده ا

 ".گیرددر هیچ حالت علیه هیچ کشور خارجی مورد استفاده قرار نمی"خاک این کشور 

 

 پاکستان

سم شدن قا شته  ستان به دنبال ک شدید"سلیمانی،  پاک ست تا حداکثر خو "نگرانی  شتنخود را اعالم کرد و از طرفین خوا داری را ی

 .نشان دهند

صلح و ثبات در منطقه را تهدید می ستان گفت تحوالت اخیر، به طور جدی  کند. این وزارتخانه در بیانیه خود وزارت امور خارجه پاک

 ".از زور پرهیز کرد باید از اقدامات یک جانبه و استفاده"گفته است 

 جمهوری آذربایجان

 .گیری نکرده استدولت جمهوری آذربایجان تا کنون در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی سکوت اختیار کرده و به طور رسمی موضع

 ترکیه
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سلیمانی گفت حمله هوایی آمریکا باعث افزایش ناامنی و بی  سم  شدن قا شته  شود. وزارت امور ثباتی در منطقه میترکیه به دنبال ک

ب ها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرد و گفت تبدیل عراق به محل درگیری به صلح و ثبات در منطقه آسیخارجه از افزایش تنش

 .زندمی

 عراق

عبی را وهای حامل قاسم سلیمانی و معاون حشد شوزیر حمله آمریکا به کاروان خودرجمهوری و نخستهای عراق از جمله رئیسمقام

 .اندمحکوم کرده

 .واند و آنها را نمادهای بزرگی از پیروزی علیه داعش نامیدخ "شهید"وزیر عراق، قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس را نخست

 ارمنستان

ستن از تنش ستان خواهان کا ستان نگرانی جدی خود را از احتمال بروز تنش در خاورمیانه ابراز کرد. ارمن سالمت هاها از راهارمن ی م

 .آمیز شد و گفت همکاری خود را با همه شرکای خود با هدف تأمین ثبات و امنیت منطقه ادامه خواهد داد

 گرجستان

 .دفاع از شهروندان خود را دارد "حق"وزیر امور خارجه گرجستان گفته است ایاالت متحده 

ست ایاالت متحده از  شهرو"داویت زالکالیانی گفته ا شروع دفاع از  ستف "ندان خودحق م ست و خواهان ا سی برخوردار ا اده از دیپلما

 .ها شده استبرای کاهش تنش

 قطر

شتنوزارت امور خارجه قطر از همه طرف ست تا خوی شان دهند و از وارها خوا شونت"د کردن عراق و منطقه به داری ن های حلقه خ

 .اجتناب ورزند "پایانبی

 کویت

طرفین به کارگیری راه حل  "داریحداکثر خویشـــتن"کند. کویت خواهان نگرانی دنبال می دولت کویت گفت تحوالت منطقه را با

 .سیاسی برای اجتناب از تشدید بحران شده است

 امارات

  .انور قرقاش، وزیر مشاور امور خارجی دولت امارات خواهان غلبه خرد و تعادل و به کارگیری راه حل سیاسی شد

  .آن مواجه است پیچیده است و تعامل عقالنی به یک رویکرد آرام نیاز دارداو نوشت مسایلی که منطقه با 

 بحرین

 .واهان جلوگیزی از تشدید اوضاع شدخها شد. این کشور کند و خواهان کاهش تنشبحرین گفت تحوالت منطقه را رصد می

 روسیه

 .شودها در کل منطقه میشد که منجر به افزایش تنخوان "پروایانهیک گام بی"وزارت امور خارجه روسیه، کشتن قاسم سلیمانی را 
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 .کندورتر میجمهوری روسیه هم کشته شدن قاسم سلیمانی را تهدیدی خوانده که وضعیت خاورمیانه را شعلهوالدیمیر پوتین، رئیس 

 عربستان

 تر شدن اوضاع شدخواستار خویشتنداری برای جلوگیری از وخیم

 

 تخت روانچی، سفیر ایران در سازمان ملل های مختلف، از جمله مجیدمقام

 ایران خود درباره زمان، مکان و چگونگی واکنش تصمیم خواهد گرفت.  

 

 آقای روانچی هم تاکید کرده است که

 .عمل خواهد کرد "انتقام"ایران برای  

 

 مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران

 ".ام است و قصد جنگ نداریمهدف ما صرفا انتق"آقای ذوالنور گفته: 

 

 آقای تراما در سخنرانی خود پس از صدور دستور کشتن فرمانده ایرانی گفت:

 ".این حمله برای جلوگیری از جنگ بود، نه شروع آن" 

 

 مجتبی ذوالنور 

شروع ما هیچ" شمن میوقت  سب با جنایت د سخ را متنا ستیم، بلکه پا آغازکننده  وقتدهیم، لذا ما هیچکننده جنگی نی

 ".ای به جنگی نیز نداریمجنگ نبوده و هیچ عالقه

  

 آقای ذوالنور، که پیشتر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه بود، گفته است

 .نخواهد بود "احساسی و هیجانی"واکنش ایران به آمریکا  

 

 ابوالفضل شکارچی 

 سخنگوی ستادکل نیروهای مسلح ایران هم گفته
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 .رای تالفی نداردای بایران عجله  

سخگویی حتما عجله نخواهد کرد. ما حتما فکر میآمریکایی" ریزی خواهیم کنیم و یک برنامهها باید بدانند که ایران در پا

 ".رقدرت بدهیمپشکل کوبنده و کرد که با حوصله پاسخ این اقدام تروریستی را در آینده به

شرریدی، که آمریکا نیروهایش در منطقه را تقویت کرد و چند ای )در نیمه بهار سررال جاری خوراهلل خامنهآیت

 نفتکش هم در خلیج فارس و دریای عمان مورد حمله قرار گرفت(

 ".جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد"

 ای )تنها دو روز قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی هم موضع مشابهی را تکرار کرد(: آقای خامنه

با قدرت تمام "گر او البته هشدار داد که در صورت تحمیل جنگ از طرف دی "بریم.جنگ نمی ما هرگز کشور را به سمت"

 ".ایستیممقابل آنها می

ست کم دو مقام ایرانی می سلیمانی د سم  شتن قا سخ به ک واکنش "گویند آمریکا به ایران پیغام داده که در پا

 .نشان بدهد "متناسب

ن سم سلیمانی کاردار سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهراروز جمعه و ساعاتی پس از کشته شدن قا

 .های ایرانی منتقل کند و پاسخ ایران را بگیرددو بار به وزارت خارجه ایران رفت تا پیام آمریکا را به مقام

 سرتیا علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه

  ایران بوده 'واکنش متناسب'پیام آمریکا درخواست 

خواهید انتقام بگیرید، متناسب با کاری که ما به روش دیپلماسی و غیره متوسل شدند و حتی گفتند اگر می" هاآمریکایی

 ".کردیم، انتقام بگیرید

 "توانند چیزی را تعیین کنندآنها نمی"

 احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه خبرگان رهبری 

  ".م بگیریدایم انتقاپیغام دادند همان طور که انجام داده"ها آمریکایی

 ".گیریمهر طور که بخواهیم انتقام می"اند های وزارت خارجه ایران به آمریکا گفتهگوید مقاماحمد خاتمی هم می

 

 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 

 .های رد و بدل شده با ایران توضیحی بدهدحتوای پیامسی فارسی درباره مبیجمعه شب حاضر نشد به بی

 ر خارجه ایران، روز جمعه بدون بیان محتوای پیام آمریکا گفت محمدجواد ظریف، وزی
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 .پاسخ مناسب داده است "گستاخانه"که ایران به این پیام  

 ن آقای ظریف و نماینده کنونی ایران در سازمان ملل روانچی، معاون پیشیمجید تخت

انتقامی "یص بدهد ا در زمان و مکانی که تشخخوانده، گفته ایران اقدام آمریکا ر "اعالن جنگ"هرچند که حمله آمریکا را 

 .خواهد گرفت "سخت

 

  چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات مجلس سنا جمعه در سخنانی در این مجلس گفت:

شور ما را به یک جنگ بی پایان دیگر از نوع جنگ هایی که این رییس جمهوری وعده به عدم " کرار آن داده تاین اقدام ک

 ".است بود، نزدیک تر کرده

ها همچنین از این که رهبرانشرران در کنگره در جریان این اقدام قرار نگرفته بودند، از آقای تراما دموکرات

  .جنگ با ایران به مجوز کنگره نیاز دارد اند و می گویند او برایانتقاد کرده

 مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا 

  .ک حمله قریب الوقوع علیه منافع آمریکا شوداین حمله برای آن صورت گرفت تا مانع از ی 

شته و مجروح دموکرات سلیمانی در ک سم  شتن قا ست دا ها )که با آقای تراما و جمهوری خواهان درباره د

 شدن سربازان آمریکایی هم نظر هستند(

 .می گویند از پاسخ دولت به سوال هایشان درباره لزوم اقدام آنی علیه او قانع نشده اند

سه رهبران کنگره با آدام  شرکت در جل شیف رییس کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان آمریکا جمعه پس از 

 نمایندگان دولت گفت 

 .هنوز درباره علت اقدام علیه قاسم سلیمانی در شرایط کنونی پاسخی دریافت نکرده است

 ".ایران برخوردار استهنوز قانع نشده که دولت ترامپ از یک استراتژی یا طرح بلندمدت در برابر " 

 تام یودال، سناتور دموکرات :

 .اطالعات عرضه شده به وسیله دولت او را درباره تهدید قریب الوقوع آقای سلیمانی متقاعد نکرده است

 مقام های آمریکایی می گویند 

ما به خاطر راک اوبادر دو دهه گذشــته در چند مورد از امکان کشــتن قاســم ســلیمانی برخوردار بوده ولی جورج بوش و با

  .نگرانی از هزینه باالی این اقدام با چنین کاری موافقت نکرده بودند

شته که دونالد ترامپ  ست که این دفعه چه تفاوتی با موارد قبل وجود دا ضی از ناظران مطرح می کنند این ا سوالی که بع

 را به اقدام علیه قاسم سلیمانی ترغیب کرده است؟
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 سی گفتبیوی وزارت امور خارجه آمریکا در زمان وزارت هیالری کلینتون به بیپی جی کراولی، سخنگ 

ورد کرده است دولت ترامپ گستردگی حمله به سفارتخانه اش در بغداد را به عنوان افزایش سطح تنش از سوی ایران برآ 

 .و برای همین دست به اقدام زده است

سه تحقیقاتی ه س شد مو شنگتن که از اتاق فکرهای نزدیک به محافظهلوک کافی، از تحلیلگران ار  ریتج در وا

 .ام نظامی بزندایران دونالد ترامپ را در موقعیتی قرار داده تا برخالف وعده هایش، دست به اقدکاران است، می گوید 

ــی گفت:بیآقای کافی به بی ــ" س ــت مانع از بروز چنترامپ به خاطر این که مخالف مداخله نظامی اس ــعی داش ین ت، س

شده بو شنهاد  سلیمانی( به او پی سم  شتن قا شود. بر این باورم که پیش از این نیز این گزینه )ک ده و او مخالفت شرایطی 

 ".کرده بود ولی این هفته به این نتیجه رسیده که دیگر بس است

 خاطره بنغازی

 ییتر نوشت: آقای تراما همزمان با حمله به سفارت آمریکا در بغداد، در پیام کوتاهی در تو

 ".ضد بنغازی"

ــال پیش در لیبی رخ داد و در  ــابهی بود که هشــت س ــتانه کارزار آاین حمله برای دونالد ترامپ به یاد آورنده اقدام مش س

ــتی برای انتقال این پیام بود که برخالف دولت قبلی مانع از تهدید منافع دیپل ــده تبلیغات انتخاباتی فرص ماتیک آمریکا ش

 .است

ساختمان های دیپلماتیک آمریکا در بنغازی حمله  2۰۱2سپتامبر  در یازدهم شریعه به  صارال سلح ان ردند که به کگروه م

 .کشته شدن کریستوفر استیونز، سفیر ایاالت متحده در لیبی و یک دیپلمات دیگر منجر شد

اش را به ارجهخن، وزیر امور این حادثه حمالت تند جمهوری خواهان علیه باراک اوباما، رییس جمهوری و هیالری کلینتو

 .همراه داشت

الزم برای پیشگیری از  دونالد ترامپ از جمله افرادی بود که بارها در شبکه های اجتماعی از آنها به خاطر عدم اتخاذ تدابیر

  .این حمله انتقاد کرده بود

سی بارا سیا ستانه او همچنین اقدام نظامی آمریکا علیه حمله کنندگان را به منفعت جویی  ست اک اوباما در آ نتخابات ریا

 .جمهوری آن سال ربط داد

ا برای سرپوش گذاشتن یعالوه بر این، آقای ترامپ چندین بار در توییتر هشدار داده بود که باراک اوباما به خاطر انتخابات 

 .بر مشکالت در آستانه انتخابات علیه ایران دست به اقدام نظامی خواهد زد

ح رییس جمهوری شبکه های اجتماعی در آمریکا نیز حمله به قاسم سلیمانی در بغداد در آستانه استیضابعضی از کاربران 

سامبر ضاح بیل کلینتون در د ستی ستانه ا سنا را با حمله هوایی آمریکا به اهدافی در عراق در آ سه  ۱۹۹8 در مجلس  مقای

 .کرده اند
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 شیعیان پاکستان در شهر الهور

  شدن قاسم سلیمانی پرچم آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیدنددر اعتراض به کشته  

 نفر برای ممانعت از بروز جنگ ۶0بیانیه 

سادات  ستانی، فخرال سعود با شوری، م سلح صطفی تاجزاده، پروانه  سعید حجاریان، م ضا خاتمی،  محمدر

 اکنندگان این نامه هستند.پور و مهدی محمودیان از جمله امضمحتشمی

 

 

صالح ۶۰بیش از  شار بیانیهنفر از فعاالن ا سلیمانی، به طلب در ایرانی با انت سم  ضمن محکوم کردن حمله آمریکا به قا ای 

اند و خواهان تالش برای ممانعت از بروز هشــدار داده "و اســرائیلی ســاالران آمریکاییدام جنگ"های ایرانی درباره مقام

 .اندجنگ شده

حمله "ی آمریکا را یاد کرده و کشته شدن او در حمله پهپاد "سردار رشید"نی با عنوان امضاکنندگان بیانیه از قاسم سلیما

 .انددانسته "تروریستی

انداز صـلح در منطقه پرآشـوب خاورمیانه، راه بر ماجراجویی، تر کردن چشـمتیره"اند که این حمله باعث آنها هشـدار داده

اند که با واکنش سیاسی و حقوقی در برابر آمریکا مانع جهانی خواسته شود و از جامعهمی "ها و تخاصم بیشترتشدید تنش

 .از آغاز جنگی دیگر شوند

صالح ضا کردهطلبانی که این با شورمان را به پرهیز از افتادن "اند: های ایرانی گفتهاند خطاب به مقامیانیه را ام سرالن ک م

سرائیلی برای ایجدر دامی که جنگ ثباتی و ل در روند طبیعی تحوالت در ایران و گسترش بیاد اختالساالران آمریکایی و ا

 ".کنیماند، دعوت میناامنی در منطقه و فروش سالح بیشتر پهن کرده

سته شان دهند و  "وشیارانهه"اند که در مقابله با این رویداد آنها از مسئوالن ایرانی خوا امنیت عمومی و آبادانی "واکنش ن

 .به مسائل دیگر در اولویت قرار دهندرا نسبت  "و رفاه ملت

 

، فرمانده «قاســـم ســـلیمانی»جمهور آمریکا به ترور ســـردار ، رئیس«دونالد ترامپ»یکی از رقبای انتخاباتی  ،«جو بایدن

 .نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی واکنش نشان داد

ست، اما این اقدام یقیناً گوید هدف از این اقدابیانیه دولت می»ای گفت: بایدن در بیانیه م جلوگیری از حمالتی آتی ایران ا

 «.اثر عکس خواهد داشت

شتن نیروه سته برای مردم آمریکا درباره راهبردش جهت ایمن نگاه دا سنل آمریکا بایدن در این بیانیه از ترامپ خوا ا و پر

 .در منطقه و فراتر از آن توضیح دهد
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گوید: کنگره این کشور اجازه ترور سردار سلیمانی، فرمانده س سنای آمریکا می، رئیس کمیته اطالعاتی مجل«آدام شیف»

 .نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به ارتش آمریکا نداده است

شت: شیف در توئیتر بعد از تکرار اتهامات بی سلیمانی نو سردار  ساس علیه  کنگره اجازه ترور او را نداد و مردم آمریکا »ا

 «.خواهندایران را نمی جنگ با

ها و های الزم را برای محافظت از نیروهایمان در برابر تشــدیدِ ناگزیرِ تنشاکنون باید همه گام»شــیف در ادامه نوشــت: 

 «.مخاطرات برداریم

کا د: حمله آمریرئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا امروز )جمعه( در بیانیه ای خاطرنشان کر الیوت انگل،

ا کنگره انجام ببه دو خودرویی که در یکی از آنها سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس حضور داشت، بدون اطالع و مشورت 

 .شد

 .وی گفته که این ناهماهنگی، اهانت و بی اعتنایی به کنگره محسوب می شود

سی، سی پلو شورئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز عنوان کرد: دولت آمریکا این حم نان رت با کنگره له هوایی را بدون م

 .یا دریافت مجوز برای کاربرد نیروهای نظامی علیه ایران، اجرا کرده است

سندرز»سناتور  ست «برنی  ست، این اقدام ایاال 2۰2۰جمهوری نامزد انتخابات ریا ت متحده را به جنگ آمریکا، گفته ا

 .تر کردنزدیک

زایی خطرناک ترامپ، ما را به جنگ ویرانگر دیگری در خاورمیانه نشت»ســندرز در صــفحه شــخصــی توئیتر خود نوشــت: 

 .«ها دالر هزینه تمام شودشمار و تریلیونهای بیتواند به بهای جاننزدیکتر کرده است که می

ــتور  ــلیمانی، ادامه داد: رئیس« دونالد ترامپ»وی با انتقاد از این دس ــردار س داد  ترامپ وعده»جمهور آمریکا برای ترور س

 .«دهدر مسیر جنگ دیگری قرار میدکند اما این اقدام ما را پایان را تمام میهای بیجنگ

ست« گورکبرت مک» سابق ائتالف داعش در زمان ریا ستقبال از انجام این ترور « باراک اوباما»جمهوری فرمانده  ضمن ا

ستیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید این فرض را بر این بدانیم ک»گفت:  ضعیت جنگ با ایران ه تر این یک یشپه در و

 .«جنگ در حالت نهفته بود؛ یک جنگ در سایه

 ها بعد از شهادت سردار سلیمانی شدداری طرفچین خواستار خویشتن

سه، وزارت خارجه چین با صدور بیانیه های درگیر ای در واکنش به ترور سردار سلیمانی، از طرفبه نوشته خبرگزاری فران

 .داری نشان دهندواست آرامش خود را حفظ کرده و خویشتنخ

ایم و اکنون نیز المللی بودهما همواره مخالف اســـتفاده از قوه قهریّه در مســـائل بین»در این بیانیه همچنین آمده اســـت: 

 .«کنیموضعیت را به دقت پیگیری می

 همدردی روسیه
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سلیمان  سردار  سیه در واکنش به ترور  شدن ی به دست نیروهای آمریکایی در بغداد تاکید کرد کوزارت خارجه رو ه کشته 

 .هد شد نرال ایرانی توسط نیروهای آمریکایی، اقدامی بی پروایانه است که باعث افزایش تنش ها در منطقه خوا

 .وزارت خارجه روسیه همچنین با مردم ایران به خاطر شهادت سردار سلیمانی ابراز همدردی کرد

ستان»سناتور  ساچفکن سردار « تین کا سیه نیز در واکنش به ترور  سنای رو س»رئیس کمیته امور خارجی  سم  « لیمانیقا

ست آمریکایی در بغداد، گ سط نظامیان تروری سالمی ایران تو سداران انقالب ا سپاه پا فت: این خبر فرمانده نیروی قدس 

 .سختی بود

شته پایگاه خبری  ستی»به نو صدور بیانیه« ریانوو ساچف با  سلیمانی گفت: کا سردار  سختی بود خاین »ای درباره ترور  بر 

 .«ها در عراق استهای جدید شیعیان با آمریکاییکه حاکی از درگیری

ها به سـفارت این ها از حمله عراقیوی توضـیح داد، بدترین سـناریو این اسـت که ترور سـردار سـلیمانی، انتقام آمریکایی

 .کشور در بغداد باشد

 .«کشدگرفتن انتقام ترور سردار سلیمانی توسط ایران چندان طول نمی»رشد روس همچنین افزود: این سناتور ا

شته  شک«اینترفکس»به نو سلیمانی همه امیدها برای حل م سردار  ساچف با بیان اینکه آمریکا با ترور  الت حول توافق ، کا

 .«ات اتمی را سرعت ببخشدحتمال دارد تهران تولید تسلیححتی ا»ای را دفن کرد، مدعی شد: هسته

 واکنش پاریس

صاحبه سه در م ل ن، معاون وزیر امور خارجه فران ش  ای رادیویی با تاکید بر این که اولویت پاریس ایجاد ثبات در آملی دومون

ست، اظهار کرد: چیزی که دارد اتفاق می شها بین ایران خاورمیانه ا سیدیم: تن ست که ما از آن می تر و افتد همان چیزی ا

 .آمریکا در حال افزایش است. اولویت با ثبات کردن منطقه است

ایی در این مقام ارشــد وزارت خارجه فرانســه همچنین گفت: مقام های ارشــد کشــورش به دنبال برقرار ســاختن تماس ه

 .سطوح عالی با بازیگران ارشد در منطقه هستند

 واکنش مقام انگلیسی

ای در واکنش به ترور و وزیر خارجه سابق این کشور در امور خاورمیانه در مصاحبه نماینده پارلمان انگلیس« آلیستر برت»

 .«دهدای مانند این، سطح تقابل بین ایران و آمریکا را به سطحی کامالً متفاوت سوق میحمله»سردار سلیمانی گفت: 

ترین عواقب آن بردارید، هایی برای ســختبینی کرده و گامهرگونه اقدامی که نتوانید عواقب فوری آن را پیش»برت افزود: 

تواند انجام دهد تا از کند، باید هرکاری که میهای دیپلماتیک فعالیت میبرد. هر که در زمینهمنطقه را به لبه پرتگاه می

وی همچنین نیروهای انگلیسی حاضر در عراق را در خطری جدی «. تر جلوگیری شودتبدیل این رخداد به تحریکی جدی

 .ستدان
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ست  سیا سی گفت: این  شک آمریکا خواهد گفت این نیروها و کارکنان با اقدامات ایرانی»مدار انگلی ها در خطر قرار بدون 

سوال اینجاست که به چه میزان با چنین اقدامی، عواقب فعالیت شتند. اما  شرایط کنونی بعید دا های ایران حل شدند و با 

 .«ام آمریکا داده شودرسد پاسخ مثبتی به این اقدبه نظر می

 واکنش محور مقاومت

ای در واکنش به خبر ترور و شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی اهلل لبنان در بیانیهدبیر کل حزب« سید حسن نصراهلل»

 .خوردمی« غبطه»رد که او به شهادت وی، های آمریکایی، اعالم کبه دست تروریست

سلیمان سردار  شهادت  سلیت  صراهلل با ت شعبی عراق گفت:ن شد ال شهادت  ی و ابومهدی المهندس نایب رئیس الح به این 

ایم، راه او را تکمیل و اهدافش را محقق می کنیم و خورم. ماهایی که بعد از ایشــان ماندهباعظمت و این عاقبت، غبطه می

 .پرچشم را در همه میادین جهاد برافراشته خواهیم کرد

ست« عادل عبدالمهدی» شبرد امور عراق در بیانیهوزیر دنخ ست فوری پارلمان، ولت پی ش ست برگزاری ن ضمن درخوا ای 

 .اقدام تروریستی آمریکا را نقض توافقنامه این کشور با عراق دانست

ست:  شهید »در این بیانیه آمده ا شدت و در باالترین حد خود اقدام دولت آمریکا در ترور  و  "دی المهندسحاج ابومه"به 

کنیم. ترور فرمانده نظامی عراقی که منصــب های عراقی و ایرانی را محکوم میو دیگر شــخصــیت "یمانیحاج قاســم ســل"

شود؛ همچنین اقدام به ترور فرماندهان کشور برادر در خاک عراق، نقض آشکار رسمی داشت، تجاوز به عراق محسوب می

 «.حاکمیت عراق است

سل سردار  شهادت  شعلهعبدالمهدی همچنین تأکید کرد که  شدن یک یمانی خطر  در عراق، منطقه و « جنگ ویرانگر»ور 

 .دهدجهان را افرایش می

شور وزیر دولت پیشبرد امور عراق تأکید کرد که این اقدام تروریستی آمریکا، بر خالف شروط حضور نیروهای این کنخست

 .در عراق و نقش این کشور در آموزش نیروهای عراقی و مبارزه با داعش بود

جرای ادالمهدی در پایان خواسـتار برگزاری نشـسـت فوری پارلمان عراق جهت هماهنگی برای اتخاذ موضـع رسـمی و عب

 .اقدامات ضروری شد

سلیمانی، فرمانده نیروی «سید عمار الحکیم» سم  سردار قا شهادت  سپاه ق، رهبر جریان حکمت ملی عراق در پیامی  دس 

 .فتپاسداران جمهوری اسالمی ایران را تسلیت گ

ب رئیس متن این پیام بدین شــرح اســت: با اندوه و تأســف فراوان شــهادت دو شــهید بزر  حاج ابومهدی المهندس، نائ

سالمی ایران  سدارن جمهوری ا سپاه پا سلیمانی، فرمانده نیروی قدس  سم  سردار قا شعبی و  شد ال سلیت رسازمان الح ا ت

ـــهید بخش اعظم حیات خویش را به می ـــم و و فداکاری گذراندند و در جبهه هادجگویم. این دو ش های جنگ با تروریس

 .پیروزی بر داعش نقشی محوری داشتند

ــی عراق را محکوم می ــریح حاکمیت ارض ــی از آن این حمله و این نقض ص کنیم و بابت پیامدها و تأثیرات و خطرات ناش

خواهیم که در این رد. از دولت عراق میآودهیم، چون چنین اقدامی ســرتاســر منطقه را به حالت التهاب درمیهشــدار می
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ساس اقدامات الزم برای جلوگیری از این تعرض  سجام و همشرایط ح ستگی ها را انجام دهد و ملت عراق را به اتحاد و ان ب

 .خوانیمها فرامیدر برابر چالش

ستی به عنوان عامالن صهیونی شعبی عراق از آمریکا و ر یم  سخنگوی الحشد ال سی احمد االسدی،  شهادت ر سردار به  دن 

 .ردکقاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس نائب رئیس بسیج مردمی عراق نام برد و این اقدام را به شدت محکوم 

سلیمانی اعالم کرد که ما با هم به مقابله سپهد  شهید  سطین هم در واکنش به ترور  سالمی فل این تجاوز  جنبش جهاد ا

 .شکست و پسرفتی وجود ندارد خواهیم رفت. در مسیر آزادسازی قدس

شعله ور می صمانه آمریکا درگیری ها را  سطین )حماس( هم با بیان اینکه رفتار خ سالمی فل کند، تاکید  جنبش مقاومت ا

 .کرد: اقدامات آمریکا بر خالف مصلحت ملت ها، آزادی و ثبات مردم منطقه است

ا محکوم می یخته می شود. ما این جنایت مستمر آمریکا رحماس افزود: آمریکا عامل خون هایی است که در جهان عرب ر

صورت می گی ستی  صیهونی شمن  سانی به د ستای خدمت ر رد را کنیم و تفرقه افکنی و تنش آفرینی در منطقه که در را

 .محکوم می کنیم

ران و عراق ای جنبش مقاومت اسالمی همچنین شهادت فرمانده سلیمانی و شهدای حمله هوایی آمریکا را به دولت و مردم

رجسته ای در تسلیت گفت و تاکید کرد که سردار سلیمانی، یکی از برجسته ترین فرماندهان نظامی ایران است که نقش ب

 .حمایت از مقاومت فلسطین داشت

 واکنش رسانه های بین المللی

 واشنگتن پست:

 ریزی شده بودها پیش برنامهترور سلیمانی از مدت 

شده، جزئیاتی از این عملیاتاین روزنامه آمریکای شر  سایت این پایگاه خبری منت شی که در وب شانه را  ی، طی گزار ددمن

ست. در این گزارش آمده:  شر کرده  ا سلیمانی از فرودگاه تهران تحت نظر بوده و به گف»منت سردار  ته یک منبع حرکت 

شده ب سلیمانی از قبل طراحی  صدد فرصت برای اجرای ود و پنتاگون مدتآگاه در وزارت دفاع آمریکا، عملیات ترور  ها در

 .«این عملیات بود

های او تحت نظر بوده است. به محض حرکت او به سمت بغداد، یک هفته قبل تمام تردد»نویسد: این گزارش در ادامه می

ی شلیک ل وبامداد به وقت محلی موشک لیزری از پهپاد به سمت خودروی حام ۱:2۰رمز عملیات اعالم شد و در ساعت 

 .«شد

 آسیا داد های آمریکا در غربباش نیرونیوز خبر از حالت آمادهفاکس

تمام »های آمریکایی در تمامی نقاط منطقه، تاکید کرد: العاده در بین نیرواین شبکه خبری آمریکا، ضمن اعالم حالت فوق

 .«باالترین سطح هشدار قرار گرفتندباش کامل و در انه به حالت آمادههای آمریکایی در منطقه خارومینیرو

 بلومبرگ: 
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 شنبه دستور ترور سلیمانی را صادر کردترامپ پنچ 

 .وداین شبکه تلویزیونی فاش کرده که ترامپ روز پنچشنبه، دستور ترور حاج قاسم سلیمانی را ابالغ کرده ب

 ان:انسی

 آوردر میشدن )شهادت( سلیمانی، منطقه را به لرزه دکشته 

سیشبکه  سلیمانی و تعداد دیگری از انخبری  سم  شهادت حاج قا ضمن قطع برنامه عادی خود در زمان مخابره خبر  ان 

فرمانده نیروی قدس ایران که به سپاه پاسداران انقالب »طور واکنش نشان داد: های مقاومت، نسبت به این ضایعه، ایننیرو

ته )شـــهید( شـــد. معاون فرمانده در فرودگاه بین المللی بغداد کشـــ ایای توپخانهاســـالمی ایران ارتباط دارد، طی حمله

ست. گزارشگر سینیرو شبه نظامی عراق نیز در این حمله کشته )شهید( شده ا ضطراب و انهای  ان از بغداد درحالی که ا

گذارد و منطقه را کشته شدن قاسم سلیمانی، تاثیرات بسیاری بر منطقه می»زد، اعتراف کرد: اش موج مینگرانی در چهره

 .«آوردبه لرزه در می

ها در میدان مبارزه با داعش در عراق و ســوریه، دیده ها و بارقاســم ســلیمانی بار»ان همچنین تاکید کرد: انخبرنگار ســی

 .«کردای در سایه بود و با این اتفاق، کل ماهیت اتفاقات جاری در عراق و ایران و منطقه تغییر خواهد شده بود. او چهره

 .گوید که به احتمال فراوان واکنش ایران به این ترور ناجوانمردانه، شدید خواهد بوداو در نهایت این را هم می

 ال فرانسه رادیو آرت

 اعترف کرد که تاریخ این روز را به عنوان لحظه دگرگونی یاد خواهد کرد

صفحه توئیتریرادیو آرت سه طی پیامی در  سلیمانی خود و در واکنش ال فران سم  سپهبد قا سردار  شهادت  ، فرمانده به 

 .«ندکنیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نوشت: تاریخ شاید از این روز به عنوان لحظه دگرگونی یاد 

 های آلمانی به خبر شهادت حاج قاسم سلیمانیواکنش رسانه

 نشریه فرانکفورتر آلگماینه 

سلیمانی و واکنش مقام معظم رهبری دراین بادر مطلبی در پایگاه اینترنتی خود  سردار  شهادت  ضوع  ره پرداخت. به مو

ــت:  ــلیمانی همچنان ادامه دارد ولی انتقا»فرانکفورتر آلگماینه به نقل از رهبر معظم انقالب نوش ــختی در انتظار راه س م س

 .«مجرمان خواهد بود

 ، نوشت: « ر ظرف باروتدینامیتی د» نشریه اشترن آلمان نیز هم در مطلبی با عنوان 

 .«شود، پیامدهای این عملیات به سادگی قابل پیش بینی نیستاین اتفاق موجب شورش در منطقه می»

سانه های آلمان سایر ر سداران، در  سپاه پا سپاه قدس  سلیمانی، فرمانده  سپهبد  سردار  شهادت  ی همچون همچنین خبر 

 .ای داشته استدی اف بازتاب گستردهنشریه های بیلد، فوکوس، دی سایت و تلویزیون زد 

 بازتاب گسترده شهادت سردار سلیمانی در مطبوعات ترکیه
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سالمی در روزنامه  سداران انقالب ا سپاه پا سلیمانی، فرمانده نیروی قدس  سم  سردار قا شهادت  های امروز ترکیه به خبر 

 .صورت گسترده بازتاب یافت

 روزنامه ملیت نوشت: 

المی و ابو مهدی به فرودگاه بغداد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اس در حمله موشکی آمریکا

ای رهبر ایران در پیامی هشدار داد: های الحشد الشعبی عراق کشته شدند. آیت اهلل علی خامنهالمهندس از فرماندهان نیرو

شان با  ست. ای صد ا سوء ق سختی در انتظار عامالن این  شور تاکید انتقام  سه روز عزای عمومی در ک شته کاعالم  رد: با ک

 .شدن سلیمانی توان مقاومت در مقابل آمریکا و اسرائیل دو چندان خواهد شد

ـــئول همه عواقب اقدام ما جراجویانه اش محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز در پیامی اعالم کرد: آمریکا مس

 .خواهد بود

 در گزارشی نوشت:  روزنامه ینی شفق نیز

های یروندر پی کشــته شــدن فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اســالمی و ابو مهدی مهندس، معاون فرمانده 

 .ته شده استهای این کشور در عراق دوخها به پایگاهالحشد الشعبی در حمله موشکی آمریکا، همه چشم

های نظامی در این کشور دایر کرد. شمار دام پایگاهسرنگون کردن ر یم صشفق، آمریکا پس از اشغال عراق و به نوشته ینی

ها به رسد. احتمال مقابله به مثل ایران موجب شده است همه نگاهپایگاه می ۹های نظامی آمریکا در عراق اکنون به پایگاه

 .ها دوخته شوداین پایگاه

لیمانی ران در واکنش به خبر سوء قصد به جان قاسم سینی شفق در خبر دیگری نوشت: حسن روحانی، رئیس جمهور ای

سخ سلیمانی عزم ایران را در ادامه مقاومت را سم  صد به جان قا سوء ق شد. گفت:  تر خواهد کرد و انتقام وی گرفته خواهد 

و مردم قه است رئیس جمهور ایران تاکید کرد: این حرکت بزدالنه نشانه دیگری از درماندگی و سرخوردگی آمریکا در منط

 .نتقام این جنایت را از آمریکا خواهند گرفتاهای آزاد منطقه بزر  ایران و دیگر ملت

  نامه سردار سلیمانی افزود:روزنامه صباح در گزارشی ضمن اشاره به زندگی

ته شد، های آمریکایی به فرودگاه بغداد کشقاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله موشکی نیرو

شد. آیت های ایران از افغانستان تا عراق و از سوریه تا لبنان شناخته میبه عنوان یکی از موثرترین افراد در تعیین سیاست

 .ه توصیف کرده بودای رهبر ایران را وی را شهید زنداهلل علی خامنه

 برای آمریکا و منطقه نوشت:  های شهادت سردار سلیمانیروزنامه جمهوریت نیز در یادداشتی با بیان پیامد

های بین المللی خبر کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حمله خبرگزاری

 .ه همه جهان مخابره کردندبهای آمریکایی را به صورت فوری موشکی نیرو

 بازتاب شهادت سردار سلیمانی در  رسانه ژاپنی
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ــلیمانی و واکنش« ورییومی ائ»روزنامه   ــردار س ــهادت س ــت خود را به نحوه ش های مقامات ایرانی و  اپن چند تیتر نخس

 .عراقی به این عملیات تروریستی آمریکا اختصاص داد

 ر مبارزه با داعشدنیوز به نقش حیاتی سردار سلیمانی اذعان اسکای

لیمانی قاسم س»دار قاسم سلیمانی اشاره کرد و نوشت: العاده مهم سرش فوقنیوز ضمن انتشار گزارشی به اهمیت نقاسکای

این گزارش همچنین به جایگاه پررنگ وی نزد رهبر «. های ایران بودهای امنیتی و نظامی در خارج از مرزمعمار عملیات

 .کندمعظم انقالب اشاره می

بارزه با داعش مبه نقش حیاتی او در  این گزارش، شهید سلیمانی را دومین شخصیت قدرتمند در ایران ذکر کرده و تلویحا

 .کنداشاره می

های ویژه سازمان سیا در آمریکا دانست. این ارز نیروهای تحت امر سلیمانی را هماین گزارش در بخش دیگری، قدرت نیرو

آقای »د: نویســکند و از قول آن شــهید بزرگوار میگزارش نهایتا، به جمله معروف حاج قاســم خطاب به ترامپ، اشــاره می

نگ را آغاز کنی، ما آن را به جتریم. اگر تو کنی به تو نزدیکگویم! ما از آنچه که به آن فکر میترامپ قمارباز به تو می

 .رسانیمپایان می

 

 های نظامی خواندای از هنرنشریه آتالنتیک، سردار سلیمانی را مجموعه

سم  شی به عواقب ترور حاج قا شریه آتالنتیک طی گزار ست عوامل جنایتکار آمریکایی پرداختن و اعتراف  سلیمانی به د

 .ای را در ایجاد اتحاد بین ایران و شرکای عرب، ایفاء کرده استکرد که سلیمانی نقش کلیدی

ها، ها با عراقیسلیمانی بیشتر وقتش را در جهان عرب سپری کرده و اتحاد بین ایرانی»در این مقاله همچنین آمده است: 

 .«تا یمن و سوریه را حفظ کرده استلبنان 

از نقطه نظر نظامی و دیپلماتیک، »نویسد: های مختلف اشاره کرده و میاین مقاله همچنین به قدرت شخصیتی او در حوزه

مزمان ایفاء هبود و نقش این سه نفر را « برت مک گورک»و « استن مک کریستال»، «دیوید پترائوس»سلیمانی به اندازه 

 .«کردمی

 های مصرپوشش خبری ترور سردار قاسم سلیمانی در رسانه

 .اختتلوزیون دولتی مصر در بخش خبری بعد از ظهر امروز به پوشش خبر شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی پرد

شش این خبر پرداخته و شبکه ساعات اولیه بامداد تاکنون به پو سترا نیوز هم از  های خبری نایل نیوز و اک

 .های خبری را به اخبار مربوط به شهادت سردار قهرمان ایران اختصاص داده اندامهبیشترین برن

 ینگار ایتالیایی درباره شهادت سردار سلیماننظر روزنامه

 نگار و تحلیلگر سیاسی ایتالیا گفت روزنامه
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شان  سلیمانی در بغداد به طور علنی ن سردار  سط آمریکا و اعالترور  شنگتن علیه دهنده نقض حاکمیت عراق تو م جنگ وا

سختی به آمریکا خواهد داد و این م سخ  سالمی اعالم کرد که ایران پا ست و افزود رهبر انقالب ا ها و سئله آمریکاییایران ا

 .متحدانش را به شدت به وحشت انداخته است

 «.راق هستندریکا در عنباید فراموش کنیم که نزدیک به یک هزار نیروی ایتالیایی نیز، تحت فرماندهی آم»وی افزود: 

ها شجاعانه برای  نرال سلیمانی فقط یک فرمانده بزر  ایرانی نبود بلکه با توجه به آنچه سال»نگار ایتالیایی گفت: روزنامه

سنابودی گروه صر در مقابله با تروری سوریه انجام داد باید او را مهمترین عن ستی به ویژه داعش در عراق و  م به های تروری

 «.ردشمار آو

 «.های این اقدام تروریستی خود در بغداد خواهد بودترامپ مسئول پیامد»این تحلیلگر سیاسی ایتالیایی گفت: 

 کارشناس آفریقایی: 

 افروزان داردترور سردار سلیمانی عواقب سختی برای آتش

 اعالم کرد: گاه بواکه ساحل عاج الملل در دانشپروفسور کامارا موریتیه، استاد تاریخ و روابط بین

 ترور سردار ایرانی عاقبت سختی برای آتش آفروزان جنگ در منطقه دارد.

 ارشناس استراتژیک در شبکه الجزیره گفت)جام نیوز(نیوز، عمر عیاصر کبه گزارش جام

 پس از ترور قاسم سلیمانی باید منتظر هر اتفاقی باشیم

مریکا در انتقام این د منتظر رویارویی همه جانبه میانه ایران و ابا توجه به ارزش قاســم ســلیمانی در میان ملت ایران، بای

 اقدام امریکا باشیم.

ــت ــلیمانی اعالم کرده اند که قواعد درگیری میان ایران و آمریکا تغییر کرده اس ــم س و باید منتظر هر  آمریکا با ترور قاس

 .اتفاقی باشیم

 .ی هستندا و محاسبه دقیق هزینه و تبعات عملیات انتقامایرانی ها در حال بررسی روش های پاسخ به اقدام آمریک

ــلیمانی در میان ملت ایران، باید منتظر رویارویی همه جانبه میانه ایران و   ــم س مریکا در انتقام این ابا توجه به ارزش قاس

 اقدام امریکا باشیم.

 

 عبدالباری عطوان: ترور قاسم سلیمانی اعالم جنگ واقعی است)جام نیوز(

سرائیل افوی ا ست. ترامپ در دام نتانیاهو و ا صلی ترامپ، بنیامین نتانیاهو ا تاد و این عملیات ترور را ضافه کرد که به نظر من، معلم ا

 .اجرا کرد

سرائیل پس از « عبدالباری عطوان»به گزارش جام نیوز،  شناس عرب در اظهاراتی تلویزیونی گفت: آمریکا و ا سر تحلیلگر 

 .روزهای دشواری در منطقه پیش رو دارندترور سردار سلیمانی 
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ریکایی در فرودگاه وی که با شبکه المنار گفتگو می کرد اظهار داشت: ترور قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس با پهپاد آم 

 .بغداد، اعالم جنگ واقعی است

ـــان می دهد رئیس جمهو ـــته در ادامه اظهاراتش بیان کرد که این اقدام نش ود را رهبر ر آمریکا که خاین تحلیلگر برجس

 .جهان آزاد می داند، مانند باندهای مافیایی عمل می کند

ــر ــت. ترامپ در دام نتانیاهو و اس ــلی ترامپ، بنیامین نتانیاهو اس ــافه کرد که به نظر من، معلم اص ائیل افتاد و این وی اض

 .عملیات ترور را اجرا کرد

عمل می  گره صــورت گرفت. ترامپ مانند ســرکرده یک گروه مافیاییعطوان افزود: این عملیات حتی بدون چراغ ســبز کن

 .کند

ـــایی و تحقیقات نجات دهد و دومین ـــان کرد: ترامپ می خواهد خود را از پیگردهای قض بار در  وی در پایان خاطر نش

 انتخابات پیروز شود اما نخواهد توانست.

 را هم نکرده باشیم)جام نیوز( کارشناس اسرائیلی: از جایی ضربه خواهیم خورد که اصال فکرش

ش "شموئیل کاردلیو" سپهبد  سرائیل از انتقام غیرمنتظرانه ایران در واکنش به ترور  سلیمانی تحلیلگر نظامی اطالعاتی ا سم  هید قا

 .نوشت

سپهب"شموئیل کاردلیو"نیوز، به گزارش جام سرائیل در واکنش به ترور  سلیماتحلیلگر نظامی اطالعاتی ا نی د شهید قاسم 

ها بسیار هوشمند و از جایی ضربه خواهیم خورد که اصال فکرش را هم نکرده باشیم، ایرانی"خود نوشت: توییتر  در حساب

ستراتژیک ست که هنر نبرد داند؛ آنها دهها خواهد نکنند که حتی به فکر ما هم اند و از جایی حمله میایه را آموختهسر ها

   ".رسید

 گفت )جام نیوز(  MSNBC در مصاحبه با شبکه "ریچارد اِنگِل"

 !ماجرا نیست دنبال انجامش بودند؛ اما این پایانها بود بههای ارتش آمریکا مدتاین عملیاتی بود که بیشتر  نرال

 

روز، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به ترور سردار سلیمانی به گزارش سرو یس سیاسی جام نی

  واکنش نشان داد و گفت:

 .ها را داردحمالت امشب ]ترور سردار سلیمانیل خطر افزایش جدی خشونت

 .ها به نقطه بدون بازگشت را تحمل کندنشتواند افزایش توی افزود: آمریکا و جهان نمی

یمانی فرمانده قبل، در جریان حمله به کاروان الحشدالشعبی در نزدیکی فرودگاه بغداد، سردار سرلشکر قاسم سل ساعاتی

همراه ابومهدی المهندس معاون الحشد الشعبی و چند نفر از اعضای این سازمان به شهادت رسیدند نیروی قدس سپاه به

 .و برخی دیگر نیز مجروح شدند
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ـــتی آمریکا گفت: خباثت و حماقت نیروهای ترومحمدجواد ظریف وزیر خار  ـــت جه در واکنش به این اقدام تروریس ریس

گرایی، بدون تردید درخت مقاومت آمریکایی در ترور سردار سلیمانی، این شهید قهرمان و سردار مبارزه با تروریسم و افراط

 در منطقه و جهان را تنومندتر خواهد کرد.

 

ـــوزبه گزارش  شور ، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در پی اقدام تروریستی این کسرویس سیاسی جام نیـ

 در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی در پیامی توییتری نوشت: 

بانعراقی یا پایکوبی میها در خ خاطر آزادی  به  قدها  ند؛  نداردکن مانی دیگر وجود  ـــلی که س ند  ـــت  .ردان این هس

 

ــورمان در واکنش به این رخ ــت وزیر امور خارجه کش ــتر گفته بود: خباثت و حماقت نیروهای تروریس ــتی پیش داد تروریس

ــم و افراط گرایی، بدون ــردار مبارزه با تروریس ــهید قهرمان و س ــلیمانی، این ش ــردار س تردید درخت  آمریکایی در ترور س

 .ت در مــــنــــطــــقــــه و جــــهــــان را تــــنــــومــــنــــدتــــر خــــواهــــد کــــردمــــقــــاومــــ

ی، حقوقی و وزیر امور خارجه در پایان تاکید کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران تمامی ظرفیت های ســیاســ

سخگو کردن ر یم جنایتکار و تر شورای عالی امنیت ملی برای پا صمیمات  ست آمریکا بین المللی خود را برای اجرای ت وری

 .وص این جنایت آشکار به کار خواهد بستدر خص

ــپیگل"روزنامه  ــت: تهران این اقدام آمریکا را بی پ "تاگس اش ــاره به این اقدام آمریکا نوش ــخ نمیآلمان با اش گذارد. به اس

ضربه شته این روزنامه آلمانی این اقدام آمریکا  ست که نه تنها خاورمیانه را مینو سراعلرزاند بلکه ای ا سر دنیا واقب آن در 

 قابل توجه است.

 ام آمریکا دارد.این روزنامه آلمانی همچنین نوشت که تهران ابزار و راهکارهای مختلفی برای انتقام گرفتن از این اقد

 

 واشنگتن پست: 

 ریزی شده بودها پیش برنامهترور سلیمانی از مدت

سایت این پایگاه خبری م شی که در وب شده، جزئیاتی از این عملیاتاین روزنامه آمریکایی، طی گزار شر  شانه را  نت ددمن

ست. در این گزارش آمده:  شر کرده  ا سلیمانی از فرودگاه تهران تحت نظر بوده و به گف»منت سردار  ته یک منبع حرکت 

شده بود و پنتاگون مدت سلیمانی از قبل طراحی  صدد فرصت برای اجرای آگاه در وزارت دفاع آمریکا، عملیات ترور  ها در

 «.ین عملیات بودا

های او تحت نظر بوده است. به محض حرکت او به سمت بغداد، یک هفته قبل تمام تردد»نویسد: این گزارش در ادامه می

ی شلیک وبامداد به وقت محلی موشک لیزری از پهپاد به سمت خودروی حامل  ۱:2۰رمز عملیات اعالم شد و در ساعت 

 «.شد

 آسیا داد های آمریکا در غربباش نیرونیوز خبر از حالت آمادهفاکس
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تمام »های آمریکایی در تمامی نقاط منطقه، تاکید کرد: العاده در بین نیرواین شبکه خبری آمریکا، ضمن اعالم حالت فوق 

 «.باش کامل و در باالترین سطح هشدار قرار گرفتندهای آمریکایی در منطقه خارومیانه به حالت آمادهنیرو

 شنبه دستور ترور سلیمانی را صادر کردرامپ پنچبلومبر : ت

 ود.این شبکه تلویزیونی فاش کرده که ترامپ روز پنچشنبه، دستور ترور حاج قاسم سلیمانی را ابالغ کرده ب

 آوردیمشدن )شهادت( سلیمانی، منطقه را به لرزه در ان: کشتهانسی

سی ضمن قطع برنامه عادی خود در زمانانشبکه خبری  سلیمانی و تعداد دیگری از  ان  سم  شهادت حاج قا مخابره خبر 

فرمانده نیروی قدس ایران که به سپاه پاسداران انقالب »طور واکنش نشان داد: های مقاومت، نسبت به این ضایعه، ایننیرو

معاون فرمانده لی بغداد کشـــته )شـــهید( شـــد. ای در فرودگاه بین الملای توپخانهاســـالمی ایران ارتباط دارد، طی حمله

ست. گزارشگر سینیرو شبه نظامی عراق نیز در این حمله کشته )شهید( شده ا ضطراب و انهای  ان از بغداد درحالی که ا

گذارد و منطقه را کشته شدن قاسم سلیمانی، تاثیرات بسیاری بر منطقه می»زد، اعتراف کرد: اش موج مینگرانی در چهره

 «.آوردبه لرزه در می

ها در میدان مبارزه با داعش در عراق و ســوریه، دیده ها و بارقاســم ســلیمانی بار»ان همچنین تاکید کرد: انر ســیخبرنگا

 «.دای در سایه بود و با این اتفاق، کل ماهیت اتفاقات جاری در عراق و ایران و منطقه تغییر خواهد کرشده بود. او چهره

 نمردانه، شدید خواهد بود.مال فراوان واکنش ایران به این ترور ناجواگوید که به احتاو در نهایت این را هم می

 ال فرانسه اعترف کرد که تاریخ این روز را به عنوان لحظه دگرگونی یاد خواهد کردرادیو آرت

سلیمانیرادیو آرت سم  سپهبد قا سردار  شهادت  صفحه توئیتری خود و در واکنش به  سه طی پیامی در  ، فرمانده ال فران

 «.ندکیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نوشت: تاریخ شاید از این روز به عنوان لحظه دگرگونی یاد ن

 های آلمانی به خبر شهادت حاج قاسم سلیمانیواکنش رسانه

ش مقام معظم نشـریه فرانکفورتر آلگماینه در مطلبی در پایگاه اینترنتی خود به موضـوع شـهادت سـردار سـلیمانی و واکن

چنان ادامه دارد ولی راه سلیمانی هم»رهبری دراین باره پرداخت. فرانکفورتر آلگماینه به نقل از رهبر معظم انقالب نوشت: 

 «.انتقام سختی در انتظار مجرمان خواهد بود

طقه ورش در مناین اتفاق موجب ش»، نوشت: « دینامیتی در ظرف باروت» نشریه اشترن آلمان نیز هم در مطلبی با عنوان 

 «.بل پیش بینی نیستشود، پیامدهای این عملیات به سادگی قامی

سانه های آلمان سایر ر سداران، در  سپاه پا سپاه قدس  سلیمانی، فرمانده  سپهبد  سردار  شهادت  ی همچون همچنین خبر 

 ای داشته است.نشریه های بیلد، فوکوس، دی سایت و تلویزیون زد دی اف بازتاب گسترده

 شهادت سردار سلیمانی در مطبوعات ترکیهبازتاب گسترده 

سالمی در روزنامه سداران انقالب ا سپاه پا سلیمانی، فرمانده نیروی قدس  سم  سردار قا شهادت  های امروز ترکیه به خبر 

 صورت گسترده بازتاب یافت.
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اسداران انقالب پسپاه  روزنامه ملیت نوشت: در حمله موشکی آمریکا به فرودگاه بغداد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 

ای رهبر ایران های الحشد الشعبی عراق کشته شدند. آیت اهلل علی خامنهاسالمی و ابو مهدی المهندس از فرماندهان نیرو

سه روز عزای  شان با اعالم  ست. ای صد ا سوء ق سختی در انتظار عامالن این  شدار داد: انتقام  شور عدر پیامی ه مومی در ک

 ه شدن سلیمانی توان مقاومت در مقابل آمریکا و اسرائیل دو چندان خواهد شد.تاکید کرد: با کشت

ـــئول همه عواقب اقدام ما جراجویانه اش محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز در پیامی اعالم کرد: آمریکا مس

 خواهد بود.

شدن فرمانده نیروی قدس شته  شت: در پی ک شی نو شفق نیز در گزار سال روزنامه ینی  سداران انقالب ا می و ابو سپاه پا

های این کشور در ها به پایگاههای الحشد الشعبی در حمله موشکی آمریکا، همه چشممهدی مهندس، معاون فرمانده نیرو

 عراق دوخته شده است.

دایر کرد. شمار  ین کشوراهای نظامی در شفق، آمریکا پس از اشغال عراق و سرنگون کردن ر یم صدام پایگاهبه نوشته ینی

ها به رسد. احتمال مقابله به مثل ایران موجب شده است همه نگاهپایگاه می ۹های نظامی آمریکا در عراق اکنون به پایگاه

 ها دوخته شود.این پایگاه

لیمانی ینی شفق در خبر دیگری نوشت: حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در واکنش به خبر سوء قصد به جان قاسم س

سخگف سلیمانی عزم ایران را در ادامه مقاومت را سم  صد به جان قا سوء ق شد. ت:  تر خواهد کرد و انتقام وی گرفته خواهد 

قه است و مردم رئیس جمهور ایران تاکید کرد: این حرکت بزدالنه نشانه دیگری از درماندگی و سرخوردگی آمریکا در منط

 د گرفت.این جنایت را از آمریکا خواهن های آزاد منطقه انتقامبزر  ایران و دیگر ملت

شاره به زندگی ضمن ا شی  صباح در گزار سپاه روزنامه  سلیمانی، فرمانده نیروی قدس  سم  سلیمانی افزود: قا سردار  نامه 

شکی نیرو سداران که در حمله مو شد، به عنوان یکی از موثرترین افراد در تعیین پا شته  های آمریکایی به فرودگاه بغداد ک

س شناخته میتسیا سوریه تا لبنان  ستان تا عراق و از  ای رهبر ایران را وی را شد. آیت اهلل علی خامنههای ایران از افغان

 شهید زنده توصیف کرده بود.

های های شهادت سردار سلیمانی برای آمریکا و منطقه نوشت: خبرگزاریروزنامه جمهوریت نیز در یادداشتی با بیان پیامد

های شکی نیروبر کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حمله موبین المللی خ

 آمریکایی را به صورت فوری به همه جهان مخابره کردند.

 بازتاب شهادت سردار سلیمانی در  رسانه  اپنی

ــ« یومی ائوری»روزنامه  ــردار س ــهادت س ــت خود را به نحوه ش های مقامات ایرانی و لیمانی و واکنش اپن چند تیتر نخس

 عراقی به این عملیات تروریستی آمریکا اختصاص داد.

 ر مبارزه با داعشدنیوز به نقش حیاتی سردار سلیمانی اذعان اسکای

قاسم سلیمانی »العاده مهم سردار قاسم سلیمانی اشاره کرد و نوشت: نیوز ضمن انتشار گزارشی به اهمیت نقش فوقاسکای

این گزارش همچنین به جایگاه پررنگ وی نزد رهبر «. های ایران بودهای امنیتی و نظامی در خارج از مرزار عملیاتمعم

 کند.معظم انقالب اشاره می
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بارزه با داعش ماین گزارش، شهید سلیمانی را دومین شخصیت قدرتمند در ایران ذکر کرده و تلویحا به نقش حیاتی او در  

 کند.اشاره می

های ویژه سازمان سیا در آمریکا دانست. این ارز نیروهای تحت امر سلیمانی را همگزارش در بخش دیگری، قدرت نیرو این

آقای »نویســد: کند و از قول آن شــهید بزرگوار میگزارش نهایتا، به جمله معروف حاج قاســم خطاب به ترامپ، اشــاره می

تریم. اگر تو جنگ را آغاز کنی، ما آن را به کنی به تو نزدیکبه آن فکر میگویم! ما از آنچه که ترامپ قمارباز به تو می

 «.رسانیمپایان می

 های نظامی خواندای از هنرنشریه آتالنتیک، سردار سلیمانی را مجموعه

ست عوامل جنایتکار آمریکایی پرداخت سلیمانی به د سم  شی به عواقب ترور حاج قا شریه آتالنتیک طی گزار ف و اعترا ن

 ای را در ایجاد اتحاد بین ایران و شرکای عرب، ایفاء کرده است.کرد که سلیمانی نقش کلیدی

ها، ها با عراقیسلیمانی بیشتر وقتش را در جهان عرب سپری کرده و اتحاد بین ایرانی»در این مقاله همچنین آمده است: 

 «.لبنان تا یمن و سوریه را حفظ کرده است

از نقطه نظر نظامی و دیپلماتیک، »نویسد: های مختلف اشاره کرده و میقدرت شخصیتی او در حوزهاین مقاله همچنین به 

مزمان ایفاء هبود و نقش این سه نفر را « برت مک گورک»و « استن مک کریستال»، «دیوید پترائوس»سلیمانی به اندازه 

 «.کردمی

 های مصرپوشش خبری ترور سردار قاسم سلیمانی در رسانه

 اخت.وزیون دولتی مصر در بخش خبری بعد از ظهر امروز به پوشش خبر شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی پردتل

ــبکه ــترینش ــش این خبر پرداخته و بیش ــاعات اولیه بامداد تاکنون به پوش ــترا نیوز هم از س  های خبری نایل نیوز و اکس

 ایران اختصاص داده اند.ردار قهرمان های خبری را به اخبار مربوط به شهادت سبرنامه

 ینگار ایتالیایی درباره شهادت سردار سلیماننظر روزنامه

شانروزنامه سلیمانی در بغداد به طور علنی ن سردار  سی ایتالیا گفت ترور  سیا دهنده نقض حاکمیت عراق نگار و تحلیلگر 

سال ست و افزود رهبر انقالب ا شنگتن علیه ایران ا سط آمریکا و اعالم جنگ وا سختی به پمی اعالم کرد که ایران تو سخ  ا

 را به شدت به وحشت انداخته است. ها و متحدانشآمریکا خواهد داد و این مسئله آمریکایی

 «راق هستند.عنباید فراموش کنیم که نزدیک به یک هزار نیروی ایتالیایی نیز، تحت فرماندهی آمریکا در »وی افزود: 

ها شجاعانه برای ی نبود بلکه با توجه به آنچه سالل سلیمانی فقط یک فرمانده بزر  ایران نرا»نگار ایتالیایی گفت: روزنامه

سنابودی گروه صر در مقابله با تروری سوریه انجام داد باید او را مهمترین عن ستی به ویژه داعش در عراق و  م به های تروری

 «شمار آورد.

 «های این اقدام تروریستی خود در بغداد خواهد بود.مدترامپ مسئول پیا»این تحلیلگر سیاسی ایتالیایی گفت: 

 افروزان داردکارشناس آفریقایی: ترور سردار سلیمانی عواقب سختی برای آتش

ستاد تاریخ و روابط بین سور کامارا موریتیه، ا سردار ایرانی عاقبت پروف ساحل عاج اعالم کرد: ترور  شگاه بواکه  الملل در دان

 ن جنگ در منطقه دارد.سختی برای آتش آفروزا
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 تحلیل رسانه های خارجی  

Ref Text Titr  

By Dexter Filkins 

September 23, 2013 

https://www.newyorker.com/ 

It was a catastrophic fight, but for Iran it 

was the beginning of a three-decade project 

to build a Shiite sphere of influence, 

stretching across Iraq and Syria to the 

Mediterranean 

 ران ا یجند فاجعه بار بود د اما برا    ساله( 8)جند   ا

ساخت   یسه دهه براای بود به مدت پرو ه    آغاز سر

ها  ه که در سراسر عرام و سور یعیحوزه نفوذ ش   

را به  پیدا کرد و سلیمانی ا   نفوذامتداد  ترانه مد یا در

 سال رهبری کرد. 1۵مدت 

The 

Shadow 

Commander 

1 

Suleimani took command of the Quds Force 

fifteen years ago, and in that time he has 

sought to reshape the Middle East in Iran’s 

favor, working as a power broker and as a 

military force: assassinating rivals, arming 

allies, and, for most of a decade, directing a 

network of militant groups that killed 

hundreds of Americans in Iraq 

سباه قدس را به دست  یفرمانده نیپانزده سال پ یمانیسل

شکل دادن خاور  رییگرفت و در آن زمان او به دنبال هغ

و به عنوان  ی انقالبرویبود و به عنوان ن ران به نف. ا انهیم

و    س هرور رقبا د مولح کردن متحدینظام یروین   

شبکه  ت هدا شاهددر دهه گذشته  مواردی بیشتر از ا   که

2 

https://www.newyorker.com/contributors/dexter-filkins
https://www.newyorker.com/
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که باعب کشته شدن  ی بود مشبه نظام یاز گروه ها یا 

 .در عرام شدند  یکا صدها آمر

“Suleimani is the single most powerful 

operative in the Middle East today,” John 

Maguire, a former C.I.A. officer in Iraq, 

told me, “and no one’s ever heard of him”. 

 

امروز  یمانیسلC.I.A " سابقافور د  ر جان م وا

 "امروز است. انهیدر خاورم کننده اتیعمل   قدرهمندهر

 ".درباره او چیزی نشنیده است یهنوز کو " افور عراقی 

3 

The Supreme Leader, who usually reserves 

his highest praise for fallen soldiers, has 

referred to Suleimani as “a living martyr of 

the revolution”. 

 خود را ن ستا   د که معموالً باالهر یمقام معظم رهبر

ان به عنو یمانیکند د از سل یسربازان افتاده حفظ م یبرا

 کرده است اد  "زنده انقالب دیشه   "

4 

Meir Dagan, the former head of Mossad, 

told me. “He is what I call politically clever. 

He has a relationship with everyone.” 

Officials describe him as a believer in Islam 

and in the revolution 

است که م  از  شخصیتیاو "سابق موساد  سیداگان ر  ریم

 «نامم. او با همه رابته دارد.  یباهوش م ی او رااسینظر س

5 
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 فیهوص یو انقالب یمّم  اسالم را به عنوان یمقامات و 

 کنند یم

senior Iraqi official told me, “he is a very 

shrewd, frighteningly intelligent strategist”. 

    بویار باهوش است او" یمقام ارشد عراق   

 است. و هوشمندباهوش  وت استراه 

۶ 

In a recent speech before the Assembly of 

Experts—the clerics who choose the 

Supreme Leader—he spoke about Syria in 

fiercely determined language. “We do not 

pay attention to the propaganda of the 

enemy, because Syria is the front line of the 

resistance and this reality is undeniable,’’ he 

said. “We have a duty to defend Muslims 

because they are under pressure and 

oppression.” Suleimani was fighting the 

same war, against the same foes, that he’d 

been fighting his entire life; for him, it 

seemed, the compromises of statecraft could 

not compare with the paradise of the 

battlefield. “We will support Syria to the 

end,” he said 

خود در مجلس خبرگان در مورد  ریاخ یدر سخنران یو

 اتغیما به هبل"گفت  و قانعانه صحبت کرد یبا زبان ه سور

خ  مقدم مقاومت  ه سور را د ز میکن یدشم  هوجه نم

  "انکار است. رقابلیغ تیواقع   است و ا

آنها هحت فشار  را ز میدفاع کن مولماناناز  م دار فهیما وظ"

 یاو د سازش ها یرسد د برا یبه نظر م "و ظلم هوتند.

8 
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 نیوت و ادامه داد وه مقاقابل جند  دانیموجود با بهشت م 

 "کرد. میخواه ت حما ه از سور ان ما ها پا"

 Robin Wright 

January 3, 2020 

https://www.newyorker.com/ 

the leader of Iran’s élite Quds Force and the 

mastermind of its military operations across 

the Middle East 

 اتیو مغز متفکر عمل ران قدس ا یرویرهبر نخب ان ن

 انهیدر سراسر شرم م ینظام

The Killing 

of Qassem 

Suleimani 

Is 

Tantamount 

to an Act of 

War 

9 

“The people of the region will no longer 

allow Americans to stay,” it said. 

ها   یکا اجازه نخواهند داد که آمر  ر مردم منتقه د"

 .ندبمان

10 

“The US just killed Iran’s Patton,” Ian 

Bremmer, the president of the Eurasia 

Group, tweeted shortly after the Pentagon 

issued its statement. Silliman said that 

Suleimani led a “huge and largely 

successful strategic advance by Iran through 

Iraq and Syria and Lebanon”. 

ر پس از انتشا ید اندک ایگروه اوراس سیبرمر د ر  ان ا

 کرد. تیخود را هو  هیانیپنتاگون ب

 اریبو   استراه  شرفتیپ" یرهبر یمانیگفتس سل مانیلیس

ا رو لبنان  ه هوس  عرام و سور ران موفق ا اریبزرگ و بو

 "انجام داد

11 

Qassem Suleimani, control the policy for 

Iran with respect to Iraq, Lebanon, Gaza 

and Afghanistan.” Suleimani’s point, 

12 

https://www.newyorker.com/contributors/robin-wright
https://www.newyorker.com/
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Petraeus told me, was that the Americans 

had to deal with him—everywhere 

د غزه  در رابته با عرام د لبنان ران ا استیس یمانیقاسم سل

 به م  درباره . پترا وسمی کردکنترل  را و افغانوتان

همه  -با او برخورد کنند  د ها با  یکا آمر " سلیمانی گفت

 " جا

The reaction in Washington played out 

largely along party lines. Senator Tom 

Cotton, a Republican of Arkansas and 

staunch Trump supporter and military 

veteran, tweeted that Suleimani “got what 

he richly deserved, and all those American 

soldiers who died by his hand also got what 

they deserved: justice.” But top Democrats 

warned of the fallout—and future cost in 

American lives. The House Speaker, Nancy 

Pelosi, of California, said that the 

assassination “risks provoking further 

dangerous escalation of violence. 

America—and the world—cannot afford to 

have tensions escalate to the point of no 

return.” She and other Democrats charged 

that Trump attacked a high-level Iranian 

official without congressional authorization 

for the use of military force. Tom Udall, a 

Democrat from New Mexico and a member 

of the Senate Foreign Relations Committee, 

warned, “Such a reckless escalation of 

hostilities is likely a violation of Congress’s 

war-making authority—as well as our 

basing agreement with Iraq—putting U.S. 

forces and citizens in danger and very 

13 
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 possibly sinking us into another disastrous 

war in the Middle East that the American 

people are not asking for and do not 

support”. 

ه اً در امتداد خ  حزب انجام گرفتواکنن واشن ت  عمده

خواه آرکانزاس و  یسناهور هام کاهون د جمهور است و

هرامی  ی آسیب خورده جن ی و حامیو نظام بانیپشت

 وته آنهه را که او به شدت شا" یمانیکرد که سل تیهو 

که به   یکا اش بود بدست آورد  و همه آن سربازان آمر

 ده سزاوار آن بودند ک راآنهه  زیدست او جان باختند ن

."گرفتندس عدالت  

و  یبرهر هشدار دادند عواقب احتمال یها اما دموکرات 

را گر بان آن ها ها  یکا آمر یدر زندگ نده آ یها نه هز

 خواهد گرفت.

 د گفت که ایفرنید از کال یپلوس یمجلس د نانو یسخن و 

"شود. یخترناک خشونت م ن باعب افزا"هرور    ا  

هرامی بدون  کهکرده اند دموکرات ها متهم  ر او و سا 

مقام    به  ینظام یرویاستفاده از ن یمجوز کن ره برا

حمله کرده است. یران ا ه بلندپا  

رواب   تهیو عضو کم کو ومکزیهام اودال د دموکرات اهل ن 

ی پروا یب د هشد  یچن"مجلس سنا د هشدار دادس  یخارج

 گیری جن ی هصمیمخصومت ها احتماالً نقض اقتدار 

هحت الشعاع ما با عرام  یانم قهواف  یکن ره است  و همهن
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و  ی کا آمر یروهایقرار دادن ن قرار می گیرد و باعب 

و احتماالً ما را به  می باشد در معر  ختر آن شهروندان

برند که  یفرو م انهیدر خاورم ی ر د زیجند فاجعه آم

نندک ینم یبانیاز آن درخواست و پشت کا مردم آمر  

By Dexter Filkins 

January 3, 2020 

 
https://www.newyorker.com/ 

One thing is clear: we’re entering a 

dangerous period, in which the conflict 

between the two countries could easily spin 

out of control 

 م شو یدوره خترناک م   وارح استس ما وارد  زیچ   

هواند از کنترل  یم یدو کشور به راحت  یب یریکه درگ

 خارج شود

The 

Dangers 

Posed by 

the Killing 

of Qassem 

Suleimani 

 

14 

 “ explosively formed penetrator,” or E.F.P. 

 نفوذ کننده انفجاری

15 

U.S. officials from previous 

Administrations have said that Suleimani 

did not live as a well-guarded recluse like 

Osama bin Laden, in Pakistan, and the 

military could have killed him; but the U.S. 

decided that it was not worth provoking a 

large-scale retaliation. “Suleimani was 

lucky,’’ Meir Dagan, the former head of 

Mossad, the Israeli intelligence agency, 

once told me. “It’s important to be lucky.” 

(Dagan died in 2016.) 

به  یمانیکه سل بودند گفته یقبل یاز دولتها کا مقامات آمر

در  کهمحافظت خوب مانند اسامه ب  الدن    عنوان 

 به راحتی هوانوت او را یو ارهن مدارد ن یپاکوتان زندگ

1۶ 

https://www.newyorker.com/
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ارزش ا   قتل گرفت که  میمتحده هصم االت بکشد. اما ا 

خوش شانس  یمانیسل"بزرگ را ندارد.  اسیدر مق   هحر

سابق موساد د سازمان  سیداگان ر  ر ما بار   د  "بود

 "بودن شانس مهم است. "به م  گفت لیانالعات اسرا 

ذشت.(درگ ۲01۶)داگان در سال   

Maguire is one of the few Americans ever 

to come to face to face with Suleimani. 

They met in Baghdad, in 2004, when Iraqi 

politicians were trying to broker a 

rapprochement between the U.S. and Iran. 

“He had a command presence,” Maguire 

said. “He walked into the room and you 

could feel him”. 

روز است که ها به ام  یها  یکا از معدود آمر یک  ر م وا

 در ۲00۴رو در رو بوده است. آنها در سال  یمانیبا سل

 یه ادر هالش بودند واست یعراق استمدارانیس یبغداد د وقت

 اتباشند د مالق ران متحده و ا االت ا  یب یک نزد یبرا

 کردند. 

و  داشت. یفرماندهدر قامت حضور    او "گفتس  ر م وا

"دیاو را حس کن وتیدهوان یاهام شد و شما م وارداو  "  

17 

By pulling out of the Iranian nuclear accord 

and imposing crippling sanctions on the 

country, Trump’s advisers have wagered 

that they can bring the regime down. By 

killing Suleimani, the Administration has 

taken the fight directly to its leadership 

18 
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 و ران ا یاز هوافق هوته ا ینیمشاوران هرامی با عقب نش 

 و قمار یشرط بند ا ران فلد کننده بر یها م اعمال هحر

دولت  اند وا ران را به عقب بر م هوانند ر  یکرده اند که م

ر خود د یبه رهبر ماًیجند را موتق   ا یمانیبا کشت  سل

گرفته است. نیپ  
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 پرده پنجم: قاسم شهید و گام دوم

 تحلیل مضمون بیانیه گام دوم به نسبت شهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

م شرح مزجی بر زیست انقالبی حاج قاسم و نسبت آن با گا
 دوم 

 

 شناخت حاج قاسم سلیمانی از دریچه بیانیه گام دوم

 اصلی موضوعات شرح موضوع
بسته های موضوعی 
 رویکرد کالن )مبتنی بر بیانات گام دوم(

نقش ویژه ای که سردایانی ون حا  اا ماسا س ینانی دی جنهحیی اسالمی 
ایفا کرده اند باعث شرررد تا دی فرآیند یشرررد شرررجره طیبه انقالب ، جنهحیی 
 اسررالمی از چالش وای خرد و داخ ی دی مرزوای خحد عبحی کرده و واید نظام

معادالتی جهانی شررحد محضررحعی که از ابتدای انقالب اسررالمی  رف اصرر ی 
امام )یه( بحد و  رف از برچیدا نظام استکبایی دی جهاا سرمیداد . امروزه به 
مدد نگاه پیش برندگی سررپاه مدس انقالب اسررالمی، ایراا اسررالمی  ضررحی 

شته و با ابرمدیتهای پحش شتی دا صهیحنی الی جهاا مدیتنندی دی مرزوای ی یا 
یب به یب ایشتاده اسا و تحانشته با برافراشتن پرچا مقاوما دی سرتاسر منطقه 
از لبناا و سرررحییه گرفته تا عراق و ینن، یکتازی مدیت آمریکا یا به سرررخره 
کشرریده و باعث عجز و ناله نیرووای آمریکایی شررحد این بیاا  ضرررت آما که 

سرررازی ثباتکشرررِا طر  بیبخش مها و مابل تحجهِی از شررر »می فرمایند : 
سق مقاوما  شحب، عنال با نابحدی جریاا داعش تح منطقه و ایجاد جن  و آ

سالمی و با فرماندوِی میدانِی  س ینانی»ا سا  شد«  اا ما 1«عن ی  2 شاا از  . ن
شته محازنه  سالمی تا چه میزاا تحان شید انقالب ا سردای ی ضحع داید که  این مح

قه یا تغییر داده و عن هه مدیت دی منط بل جب قا وای بزیگی دی م چالش  ال 
 استکبای مرای دود.

عبحی از چالش وای داخ ی 
و دیگیر شدا به چالش 

 وای فرام ی

 و اسالمی انقالب امتدای
 محازنه مدیت تغییر

 نگاه کالن
شناخت حاج 
قاسم سلیمانی 

با نگاه 
 راهبردی

ا یک مرای دادا، افحل و سرررقحی ویننه اسرررتکبایی امریکا دی منطقه به عنحا
اسررتراتژی تنام عیای انقالب اسررالمی اسررا که وی گاه از اونیا آا کاسررته 
شئا  سا این نگاه کالا از امامین انقالب ن شیه نرفته ا شده و وی گاه به  ا ن
گرفته و جایی دی تربیا یافته امام و یوبری یعنی  اا ماسا س ینانی شده بحد 

ا دسا وای پشا پرده عنق نگاه دمیق و عنیق ایشاا دی دشنن شناسی و دید
داعش و تکفیری وا باعث اتخاذ صررحیح ترین یاوبردوا برای نشررانه یفتن م ب 
شا پی دیپی آمریکاییها دی بحجحد آویدا جبهه وای  شک شیطاا بزیب بحد. 
ندا دی دعحت از  ما ناکام  تکفیری دی منطقه ، اعتالف وای عبری و عربی ، 

و ونه نشاا از این داید که سایه کشحی برای ائتالف دییایی و ونه  52بیش از 
اسرررتکبایی آمریکا دی منطقه فرو ییخته و به بیاا یوبری بینی شررراا به خاا 

 افحل ویننه آمریکا

                                                           
12 ۳۰/۰۸/1۳۹۶  . 
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شنن دی مقاب ه نظامی و یاوبردی با  اا   سا . عجز و ناتحانی د شده ا مالیده 
ماسا س ینانی و دسا آویز شدا به عن یات سخی  و ضعی  تروی،  نشاا از 

 یکا دی منطقه اسا.فروییختن پحشالی مدیت آمر 
نناد و الگح بحدا دی مقابل نظام اسررتکبایی دی جهاا محضررحعی اسررا که از 
شین بن ع ی  شیعه ائنه خحد و دی یاس آنها   سا  سربرآویده ا شیعی  وحیا 

ز ا)ع( یا نناد مقاب ه با جحی و اسرررتکبای می داند. امروزه تنامی نظرسرررنجی وا 
تا خحد آمریکا نشرراا از ایشررتادگی مردی دی مقابل نظام برب و شرررق گرفته 

استکبایی جهاا اسا  اا ماسا س ینانی برای ایراا و عراق و لبناا و سحییه 
و ینن و ... به یک اسررطحیه ای تبدیل شررد که تاییه کا به خحد دیده اسررا 
شتادگی به تنامی م ا وای آزادی خحاه جهاا برمی گردد ننادی  افتخای این ای

بها و باشررکحه که دوسررا و دشررنن و صررغیر و پیر بداا اعتراف و اذعاا پرا
 دایند . دی وامع انقالب اسرررالمی با ننادوای خحد افتخای ایشرررتادگی دی برابر

تا تربیا  مشرررتکبراا جهاا یا نشررراا می دود . از امام )یه( و یوبری گرفته 
س ینانی دی مدیریا منطقنقش بی یافتگاا این مکتب. سردای  ه و مقاب ه بدیل 

و « مدیتنندترین فرد خاویمیانه»، «شررربح فرمانده»با دشرررنناا، القابی چحا 
وا، برای او به دنبال داشته وا و اسرائی ییا از سحی آمریکایی« کابحس اسرائیل»

 اسا.

ایشتادگی افتخایآمیز ایراا 
 دی مقابل مشتکبراا جهاا

عقالنّیا، برادیی، ویچ آزادی، اخالق، معنحّیا، عدالا، اسرررتقالل، عّزت، 
ای بدیخشرررد و دی یک به یک نشرررل و یک جامعه مربحی نیشرررا تا دی دویه

یاد این شرررعایوا و سرررردادا آیما .ای دیگر افحل کنددویه ا وای انقالب فر
اسررالمی از گ حی افرادی باید به جهاا عرضرره شررحد که خحد نناد و اسررحه این 

انشاا مخ ای اسا که اینقدی به شعائر باشند .  اا ماسا س ینانی به عنحاا 
خدا نزدیک شررده اسررا که آیمانهای انقالب اسررالمی از طریق او به گحش 

 م ا وای مظ حم منطقه و جهاا ایسال شده اسا.

شعایوای جنهحیی اسالمی 
 ایراا تاییه مارف نداید

وای جهانی انقالب شعای
 اسالمی

ذیَن َمعَ آیه   ِهۚ  َوالَّ ٌد َیسرررحُل ال َّ ّداُء َعَ ی الُکّفاِی ُیَ ناُء َبیَنُهاُمَحنَّ خطحی  ُه َأشرررِ
اص ی انقالب اسالمی  دی محاجه با نظام وای مشتضع  و مشتکبر یا مشخ   
ش ناناا  به دلیل نادیده گرفته  سا جن  وای داخ ی م سا سازد . ا و معین می 

مثل ونینهایی که دی کشحیوای اسالمی  »شدا دو خق اص ی این آیه اسا. 
شابا آمر  صهیحنی ساختند، با  شطینییکا  ساختند، خحا ف  وا یا لگد کردند، وا 

یا فرامحش کردند و « َاِشّداُء َعَ ی الُکّفای»وا یا ضایع کردندی اینها  ّق ف شطینی
یِو کّفای، امربِر کّفای. االا بشرریایی از سررراا شرردند نحکر کّفای، شرردند دنباله

ی دیگر وا اند. یک دسرررتهدسرررتهکشرررحیوای عربی از این مبی ندی اینها یک 

مشی انقالب اسالمی دی 
 محاجهه با جبهه  ق و باطل 

پایبندی به اصحل و 
 مرزبندی با دشنن
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ناُء َبیَنُها»  به وجحد یا فرامحش کرده« ُیَ  ها یا   نان فات بین مشررر  ند، اختال ا
1آویند[می 3.» 

دی نگاوی کالا به  اا ماسا س ینانی فها دمیق دو بخش اص ی از آیه یا می 
شتر شده و  لقب مالک ا  تحاا دید که دی نهایا معیا کامل با ولی فقیه زمانه 

گرفته اسررا .  اا ماسررا سرر ینانی نناد وامعی، بحدا دی کنای مظ حماا و یا 
 ایشتادا دی برابر زویگح و مالا اسا. انشانی که محبحب کحدکاا یتیا عراق و

ف شررطین و سررحییه و لبناا و ... از یک سررح و از سررحیی دیگر آدمی اسررا که 
سرسپردگاا سرائی ی و  سخی  آا وا  لرزه بر اندام مقامات ایشد آمریکایی و ا

دی منطقه می اندازد. جاذبه و دافعی  اا ماسررا سرر ینانی اسررا که از او نناد 
 کامل از مشی انقالب اسالمی دی محاجهه با جبهه  ق و و باطل می سازد.

شتن اعتناد و تکیه بر نیرووای جح  شه ناپذیر دی بردا صل خد اا به عنحاا یک ا
گام وای بزیب انقالب اسرررالمی اسرررا. تربیا و یاه اندازی نیرووای جحاا 

ثایال ه کرماا به عنحاا خق شکن جبهه وای  ق گحشه ای از تربیا  41لشگر 
نشل جحاا تحسق  اا ماسا س ینانی بحد نیرووای جحاا مدافع  رم که نه امام 

شید حدند و نه دفاع مقدس یا چشیده بحدند پا دی یکاب فرمانده ی )یه( یا دیده ب
به نقش آفرینی می  با تجر واا  ند ما ثل فر قه م بل تکفیروای منط قا خحد دی م

 کردند که محشن  ججی وا از دل این نحع تربیا خحد یا نشاا می دوند.

جذب و تربیا نیروی 
 جحاا

 تربیا نیروی جحاا

 ترین ویژگی وای فرماندوی سردای س ینانی بحدفرماندوی بر م ب وا از اص ی 

شق وا که م انه تنها ایرانی س ینانی ع سردای  شدت به  ش ناا منطقه به  وای م
محبا بیش انداز م ا وای منطقه  کندوا فرماندوی میویزند و او بر م بمی

شا بذی امید دی  شاا از کا س ینانی دی ائین و مذاوب مخت   ن سا  به  اا ما
تحانه نه انشاا وای آزادی خحاه منطقه داید. بی تردید او با تکیه بر پشدل وای و

الهی این امید یا دی دل وا می کاشرررا و وعده وای بر ق او امیدآفرین ونه 
 م ا وای مش ناا می شد.

ایجاد انگیزه و امید دی دل 
 م ا وای مش ناا

 امید آفرینی

صهیحنیزم بین الن ل و ی  چ شغالگر مدسشانیدا طعا ناکامی به  خروا ، یا ا
ن   تا ج ناا  یل از جنحب لب ای از این ننحنهو ...  یوز ۲۲یوزه،  ۳۳اسررررائ

سا که نتیجه  شتادگی و وحشیایی یاوبردی ا ، دمیدا این امداماتمقاوما، ای
وای مش ناا برای یوایی از تحقیر یو  اعتناد به نفس، امید و خحدباویی م ا

المی آناا بحد که محا سحم بیدایی تاییخی و کشب عزت، شرف و وحیا اس
اسالمی یا دی منطقه به وجحد آوید و سقحی دیکتاتحیی وایی، چحا مبایا، بن 

ما می »انتقال یو یه و باوی 
 به ونگاا« تحانیا

 «ما می تحانیا»باوی 

خدمات حاج 
قاسم سلیمانی 

در گام  اول 
 انقالب
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ع ی و ع ی عبدال ه صرررالح خاویمیانه اسرررالمی یا جایگزین خاویمیانه بزیب  
دی بیدایی اسررالمی   اا ماسررا سرر ینانیآمریکا کرد و از این یو نقش منتاز 

 .نقشی منحار به فرد اسا
ی ضعفائی که دی مقاطع برابر وسحسه اا ماسا س ینانی کشی اسا که دی  

ا َلُنْدَیُکحَا)اضطراب  که: َکالَّ ِإاَّ  دز می دادند، نهیب ( سر می۲انگیز، ندای: ِإنَّ
َسَیْهِدیِن  ی  سالمی ب َمِعی َیبِّ سنن الهی . امروزه جنهحیی ا ساس  دی  پیروزیرا

سا و این دیسایه  شیده ا صبر و مقاوما اعتناد به وعدهمنطقه یا چ ی الهی و 
سا سا آمده ا ستنداد از خداوند به د سحییه و  و ا شا تکفیری وا دی  شک  .

 22یوزه و  33عراق و لبناا، شررکشررا ی یا اشررغالگر مدس دی جن  وای 
یوزه و ... و دفع صررردوا تحطئه دشرررنن دی داخل و خایا از مرزوای کشرررحی 
سا و دی نحا  شده ا سالمی دی منطقه و جهاا  باعث عزت مندی جنهحیی ا
شنن معترف به بردا نامی به  سا و د شته و تح یل وای دو این عزت مندی نح

نندترین نام سرررردای سررر ینانی اسرررا. مرای گرفتن سررر ینانی به عنحاا وحشررر
اسررتراتژیشررا جهانی ، نطق وای مقامات ایشررد بربی و اعتراف به تحاننندی 
سردای ایرانی دی طر  وای یاوبردی ونه یک چیز یا می یساند عزت جنهحیی 

 اسالمی دی منطقه و جهاا .

تبدیل شدا جنهحیی 
 اسالمی به ابرمدیت منطقه

عزت آفرینی برای 
 جنهحیی اسالمی ایراا

اد ثبات و امنیا دی کشرررحی اولین مححیی اسرررا که سرررردای تالش برای ایج
شروع جن  تحنی ی  شحی با  سا . زمانی که امنیا ک س ینانی به دنبال آا ا

والفجر دچای خدشرره می شررحد او دی عن یات وای بزیب دفاع مقدس ون حا 
ش ن ه ۵، کربالی ۴، کربالی ۸ سپاوی از خق  و تک  ضحی داید و  و ...  

شتاا و ورمزگاانیرووایی شکن وای  شتاا و ب حچ سی یا یوبری می  از کرماا، 
کند. بعد از دفاع مقدس امنیا کشحی تحسق اشرای محید  ن ه مرای می گیرد و 

با اشررررااو  خدی دی مرزوای ایراا و  یدی مرزوای شررررمی  وای محاد م ند با و 
 ضرررحی داید. نگاه تندنی انقالب اسرررالمی او یا وادای می کند  افغانشرررتاا

ل تجاوزات اسررررائیل یا دی مقاب وای مبایز ف شرررطینیه لبناا و گروهال  زب
تقحیا کند و دی نهایا امنیا کشحی یا دی مقابل گروه وای تکفیری داعش و 

 ... تامین سازد.

به ایمغاا آویدا ثبات و 
 امنیا م ی

 ثبات و امنیا کشحی

هند  فظ نظام از اوجب واجبات اسررا سررردای این محضررحع یا به خحبی می ف
سا زمانی که  شکل گرفته ا شایکا مردمی  سالمی بر پایه م نظام جنهحیی ا
شحد لذا دی مقابل تححالت  ساس نظام متزلزل می  شایکا مردمی از بین یود ا م
اجتناعی جامعه سکحت ننی کند زمانی که اوانتی به پرچا جنهحیی اسالمی 

زدندی چرا ای کاش به جای پرچا، من یا ده بای آتش می» می شررحد می گحید

 ت م یو د افزایش مشایکا سیاسی
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شاندا پرچا بر ور م ه  شهید دادهای دهکه ما برای ن و با این یک جن ه « ایاوا 
خی ی عظیا مردم یا از آشررحبگراا جدا می سررازد وزمانی که پای و دت م ی 
باز می شرررحد از دولا  نایا می کند تا دشرررنناا بر اختالفات بین م ا و 

 دولا دی کشحی ندمند.
خ حص سررردای سرر ینانی و عدم سررها خحاوی دی بازی وای سرریاسرری داخ ی 
باعث شررد تا تنامی م ا ایراا او یا به عنحاا فرمانده مبحل داشررته باشررند باوی 
ش ناا  شاا می جنگد چه م مردم به او به اینکه دی فراتر از مرزوای ایراا برای ان

شد  سنیبا شیعه، چه  شیحی، چه  باوی م ا ایراا به او باعث و ... . این  چه م
باوی به  رف او و  کا او دی مشائل منطقه ای و جهانی نیز شد که دی نهایا 

شیای ایتقا می  شائل بین الن  ی ب سی مردم یا به م سیا شید فها بینش  تح یل بخ
 ی دی محضرررحعاتی ون حا جنایات برب الن فها مشرررائل بینو  سررریاسررری

ی ی ف شرررطین و م ا تاییخی به مّ ا آا، مشرررئ هبخارررحص آمریکا، مشرررئ ه
وا و یذالتها و دخالتهای مدیتهای م دی دی امحی مّ تها و امثال آا افروزیجن 

 آوید.ای به نام یوشنفکر، بیروا گزیدهی محدود و عزلایا از انحاای طبقه

به مردم ایتقا بینش سیاسی 
 الن  یمشائل بین

مدیر تراز دی جنهحیی اسررالمی مدیری اسررا پا دی محیق جهادی گذاشررته و 
س ینانی یا می سردای  سازد.   یو یه انقالبی او تنامی نامنکن وا یا منکن می 

شد با تحاا به عنحاا مدیر تراز انقالب اسالمی معرفی کرد چرا اسر مادیات دنیا ن
سپاه مدس به صحیت سری دسا او بحد ولی وجحد اینکه تنامی  شا ب وای 

از آا اندوخته ای بری خحد جنع نکرد و کنال سررراده زیشرررتی یا برای خحد 
زیبنده دانشررا مجاودی اسررا ونیشرره دی میداا مجاودت بحده و دی نحا 
پیکای  ضررحی داید از  برای او کاخی یا وت ی مج ل یافا ننی شررحد .شررهید 

سال از زنده اسا چرا که مشئحلیا پ سال وای  شحد  ذیری باالی او باعث می 
پشرررا پرده بحدا و کنتر دی معرض دید عنحم بحدا ابایی نداشرررته باشرررد و 

 ون ناا امر ولی یا تحقق ببخشد.

نناد مدیر تراز انقالب 
 اسالمی

 مدیر تراز انقالب اسالمی

شتر و  شحد ب شتری عظینی که دی جامعه باعث افزایش معنحیا و اخالق می  ب
س ینانی دی جهادبزیگی به تعبیر یوبری تالش عر  سا  سا  اا ما صه جهاد ا

می کردند که خال  و مخ   برای یضرررای خدا بحده اسرررا میداا وای 
جهادی سررردای بزیب انقالب دی طحل عنر چهل سرراله انقالب بشرریای بحده و 

د لقب شهید زنده لقبی دی خحی شاا و منزلا او بحد که یوبری به ایشاا فرمحدن
ادی که پاداش آا فقق با محاسرربات معنحی و الهی مابل ذکر و فها اسررا جه

این وا معجزات انقالب اسرررالمی و از برکات یاه متعالی اسرررا که امام )یه ( 
 طرا ی و پایه گذایی کردند.

نقش جهاد ویو یه جهادی 
 دی معنحیا و اخالق جامعه

افزایش معنحیا و اخالق 
 دی جامعه

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3460
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3460
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3460
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جامعه جهانی دی لجن زای شهحات  یحانی و از دسا دی فضای بحطه وی شدا  
شانیی خبری  شا وای بیر ان شدا پیام و پ ضی ا وای اخالمی و ترند  دادا ف

ا تکاا دونده کل عالا یا به بها و تامل وا می داید خدا م حب انشررراا وا یا ب
خحا شرررهید تحا تاثیر مرای میدود و نهیبی برای بیدایی انشررراا وا می زند. 

اما اسررالمی و جامعه انشررانی دی زماا یزیدیاا به انحراف کشررانده  زمانی که
 می شدند این خحا سید و ساالی شهیداا بحد که اما اسالمی یا بیدای و آینده

اسالم یا بینه کرد. خحا شهید جها ساز و جریاا ساز و الگح ساز دی تنامی 
سالم  شید ا سردای ی شق ایراا به  سا دلدادگی عجیب م ا عا باعث جحامع ا

سالمی ایراا و تنامی م ا وای منطقه  شدا معنحیات الهی بر جامعه ا شیل  گ
 شده اسا. والیا و اختیایات یو  شهید بشیای باالتراز زمانی اسا که دی مید

گاه می تحاا دید.  شحیوای آ سا و این والیا یا به خحبی دی تنامی ک  یات ا
مطره شررهید اصرر ی  لرزیدا دل وای محمنین و یوییدا صرردوا گل الله از یک

اسا که بر شریعا اسالم سحای اسا و بی تردید خحا پاا سردای س ینانی به 
شته و  سطح معنحیا و اخالق دی جحامع یا دا شدنی از  ص  نا شد و تنهایی ی
خحاود داشررا. دلدادگی به خانحاده وای شررهدا ، تشررکیل اجتناعات وصرر  

دی جامعه دی گرفتن  نشرردنی برای اسررتقبال از پیکر شررهید تححل م حب محمنین
شهید ....  شدا برای ادامه یاه  شنا  شهید ، م عزادایای وای خحدجحش برای 

 ونه از اثرات و تاثیرات والیا یو  بزیب شهید  کایا داید.

الگح شدا دی ایزش وای 
معنحی و فضی ا وای 

 اخالمی
 معنحیا و اخالق

الگو بودن 
حاج قاسم و 
نقش او در 

گام دوم 
 انقالب

 مدیتهای زویگحیی و تحنیل از  کحما و مّ ا آزادی معنی به مّ ی اسررتقالل
ضا کرد و به دنی جهاا گرس طه س ینانی با خحا خحد ام سردای  سا واین یا  ا ا

ستقالل یک م ا جنگید و وزینه  شاا داد که تا کجا می تحاا برای آزادی و ا ن
 داد و این به معنای ضنانا آزادی و استقالل یک م ا اسا 

زلا آزادی و فها من
 استقالل

 ستقالل و آزادیا

ومتی چهره تزویر و نفاق عیاا شرررحد چهره وامعی دشرررنن ننایاا می شرررحد، 
شحد و   صفحف دمیق تر  شحد تا  شفاف تر می  امروز مرزبندی بین  ق و باطل 

ی از ی آسررریا، دی مناطق ایوپا و آمریکا، دی ور نقطهآا پرچنی که دی منطقه
سا که دی عالا دی مقابل انقال سای وناا پرچنی ا شتاده، وناا پرچا ا ب ای

و  مقابل ابراویا و محسی و عیشی برافراشته شده بحد. آنها نابحد شدند و محسی
 و یقیقا پیروزی نهایی با جبهه  ق خحاود بحد. اندعیشی و ابراویا زنده

 مرزبندی با دشنن
عزت م ی و یوابق 

 خایجی

ی مشرررترِا مّ تها مقاوما رِب آسررریا، ک نهی بی ما، منطقهامروز دی منطقه
سال،  شتهایی که دی این چند  شک سای مقاوما یا ونه مبحل دایند... ونین  ا

وا دی عراق و دی سحییه و دی لبناا و دی ف شطین و مانند اینها داشتند، آمریکایی
احل مقاوما گروه سامح سردای وای مقاوما ا سر د آا  . الگحیی که دی 

نهضا بیدایی اسالمی بر 
اوما دی اساس الگحی مق

ی آمریکا و برابر س طه
 صهیحنیشا

 دی منطقه الگحی مقاوما
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شتاده  سالم ناب محندی طرا ی کرده   س ینانی ای صحل جریاا ا و مبتنی بر ا
شد  شدا جبهه و مححی مقاوما خحاود  شجا  سردای باعث من شهادت  بحد و 

س ینانی چهرهبی تردید  سا و ونهالی بینشهید  شتگاا ن  ی مقاوما ا ی دلب
بدانند خّق  -ی دشررننااو نیز ونه-ی دوسررتاا مقاوما خحنخحاه اویند. ونه

ی مضررراع  ادامه خحاود یافا و پیروزی مطعی دی وما با انگیزهجهاد مقا
انتظای مجاوداا این یاه مبایا اسا. فقداا سردای فداکای و عزیز ما ت ه اسا 

ی مبایزه و دسررا یافتن به پیروزی نهایی کام ماتالا و جنایتکایاا یا ولی ادامه
1.تر خحاود کردت ه 4   

شرمی و لرزه افتادا بر تن شاا دی تنامی یسانه وای بربی و  شهادت ای  بازتاب 
زنه ایادی اسرتکبای از کاب سرفید گرفته تا مرتجعین منطقه ای نشراا از تغییر محا

ز مرزوای کشرررحیوای مدیت به نفع ایراا و جبهه مقاوما دی منطقه و فراتر ا
شدا آمریکا  شهادت باعث منزوی تر و منفحیتر  سا . بی تردید این  مقاوما ا
دی منطقه و  تی دی دل جامعه آمریکا خحاود شررد و باعث بها خحیدا آیایش 
سررریاسررری این کشرررحی  دی منطقه خحاود گردید . خحنخحاوی خیل عظینی از 

ز منطقه و عقب نشررینی پرویش یافتگاا مکتب سرر ینانی باعث خروا آمریکا ا
این کشررحی از مقاصررد اسررتعنایی خحد خحاود شررد. عجز و ناله وایی که از 
شاا از فروییختن  شحد ن شته منطقه دیده می  سناتحیوای آمریکایی و  کام واب

 مدیت تحخالی آمریکا داید.

ی  ضحی مدیتنندانه
 سیاسی جنهحیی اسالمی

 دی منطقه و جهاا

  ضحی جنهحیی اسالمی
 ه و جهاادی منطق

شهادت سردای س ینانی نشاا داد دشنن به چه میزاا ضعی  شده اسا و بی 
شتادگی دی برابر اوسا امروز  شنن مقاوما و ای تردید تنها یاه ضعی  کردا د
 سردای س ینانی مهرماا م ی و منطقه ای اسا که بر مححی مقاوما ایشتاده بحد

کشررحی و منطقه ندایند ایشرراا و مذاکره کنندگاا با آمریکا ویچ محبحبیتی دی 
خایجی یا تعری  و  حا دی یوابق  نا و ماررر  نای وامعی عزت و  ک مع
صحل عقب  شاا دادند که ویچ محمع نباید از ا سازی کردند و  ن ترجنه و عینی 
نشررینی کرد و ویچ محمع نباید از تهدیدات پحچ و تحخالی دشررنن ترسررید چحا 

 این یمز محفقیا و نارت الهی اسا .

زت  کنا اصحل ع
 ما حا

اصحل سیاسا خایجه 
 کشحی

سردای س ینانی ننحنه یک انشاا مجاود فی سبیل ال ه که نشل امروز این لیاما 
یا پیدا کرده بحد تا تج ی صفات یک انشاا مجاود یا از نزدیک بفهند و لنس 
کند. صرررداما سرررردای دی پذیرفتن مشرررئحلیا وا و دادا وعده وا ، دی میداا 

شتن و  ضحی دا شد ع ی   ار و ا شجاعا بی  د و   شینی ،  دویی از کاب ن

الگحی عینی انشاا جهادی 
 و انقالبی

 سبک زندگی

                                                           
 پیام رهبری  14
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الکفای بحدا ، خاکی و بی بش بحدا و ی نا برای محمنین ، متانا و آیامش  
دیونی و بیرونی ایشرراا دی مقابل شرردیدترین وجنه وا و بشرریایی از صررفات و 
شته دامن  سا که تحان شاا محمن الهی ا شاا ننحنه یک ان ویژگی وای خاص ای

اده خحد یا از ور گحنه فشرراد مالی و سرریاسرری و اخالمی پاا نگه خحد و خانح 
داید و این معنای وامعی سرربک زندگی اسررالمی اسررا که نشررل امروز الگحی 

 عینی آا یا دی جامعه دید و فهنید.
 

 

 

 

 

 


