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 انیزندگینامه سردار شهید حاج قاسم سلیم

 تحصیل تا تولد از زندگینامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

ش در شهرستان رابُر از توابع استان کرمان در ایل عشایر ۵۳۳۱اسفند  ۰۲سردار شهید قاسم سلیمانی فرزند حسن در 

غول به کار بنایی در سالگی، پس از پایان تحصیالت دوره ابتدایی، زادگاه خود را ترک کرد و مش ۵۰سلیمانی به دنیا آمد. در 

های انقالبی ها نیز فعالیت سالگی به عنوان پیمانکار در سازمان آب مشغول به کار شد و در همان سال  ۵۱کرمان شد و در 
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خود را آغاز کرد. او در حوادث انقالب اسالمی ایران با روحانی مشهدی به نام رضا کامیاب آشنا شد و او را وارد جریانات انقالب 

 .و یکی از گردانندگان اصلی راهپیمایی ها و اعتصابات کرمان در زمان انقالب بودکرد. 

 فعالیت سیاسی

ش عضو سپاه پاسدارن انقالب اسالمی شد و هم زمان با شروع ۵۳۱۱قاسم سلیمانی پس از انقالب اسالمی ایران، در سال 

فرستاد. در دوره ای فرماندهی سپاه آذربایجان غربی را  جنگ ایران و عراق، چند گردان را در کرمان آموزش داده و به جبهه ها

 .بر عهده داشت

 عضو سپاه و حضور در نبرد

در ابتدای جنگ فرماندهی دو گردان از نیروهای استان کرمان را بر عهده داشت تا اینکه با پیشنهاد شفاهی سردار شهید حسن 

با حکم محسن رضایی فرمانده وقت سپاه  ۵۳۳۲ی بعد در سال باقری، تیپ جدیدی از نیروهای کرمان را تشکیل داد که اندک

منصوب شد. از همان ابتدا با قدرت و شجاعت مثال زدنی فرماندهی لشکر که  ثاراهلل ۱۴فرمانده لشکر  پاسدارن، به عنوان

از فرماندهان  ،شامل نیروهایی از کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان بود، را هدایت نمود. در جنگ عراق علیه ایران

از مهم ترین عملیات های ایران در دوران جنگ  ۵عملیات کربالی  .بود ۵و کربالی  ۱، کربالی ۸عملیات های والفجر 

دانسته شده که تضعیف موقعیت سیاسی و نظامی ارتش بعث عراق و تثبیت اوضاع به سود قوای نظامی ایران از نتایج آن 

 .ل زدنی بودارزیابی شده است. و نقش ایشان مثا

 سپاه قدس و دریافت سرلشکری

به پایان رسید، ولی برای او آغاز دوران جدیدی در  ۳۶اگر برای بسیاری از همرزمان قاسم سلیمانی، جنگ در تابستان سال 

رار و ش، به کرمان بازگشت و در مرزهای شرقی به مبارزه با اش۵۳۳۶میادین نبرد بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 

سپاه  فرماندهی از سوی آیت اهلل خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران به ۵۳۶۱قاچاقچیان مواد مخدر پرداخت. در سال 

رز های مبااهلل لبنان و گروهمنصوب شد. از جمله نقاط درخشان فرماندهی سردار سلیمانی بر نیروی قدس، تقویت حزب قدس

اهلل لبنان و رژیم صهیونیستی و پیروزی روزه حزب۳۳نبردهای متعددی ازجمله جنگ  فلسطینی بود که نمود عینی آن را در

علیه ارتش مجهز اسرائیل دیدیم. ایشان نقش کلیدی در تقویت نفوذ ایران در  روزه غزه 33 مبارزان فلسطینی در جنگ

ت. جمهوری اسالمی ایران به کمک خاورمیانه به ویژه در ناآرامی های منطقه ای معروف به بیداری اسالمی ایفا کرده اس

ای فرمانده اهلل خامنه  با حکم حضرت آیت ۵۳۱۱راهبردهای ایشان نفوذ خود را در عراق، سوریه و یمن گسترش داد. در سال 

می  «حاج قاسم» نائل آمد اما هنوز هم در افکار عمومی همه او را درجه سرلشکری معظم کل قوا با یک درجه ارتقاء به

 .خوانند
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 فرماندهی تا نابودی داعش

سردار قاسم سلیمانی از فرماندهان مبارزه علیه داعش در عراق و سوریه است. داعش گروهی سلفی بود که پس از سقوط صدام 

در عراق و خالء قدرت در این منطقه، پدید آمد. ایران برای حفظ امنیت و کنترل منطقه، مبارزه با این گروه را آغاز کرد. با 

ری اعم های تروریستی تکفیگیری گروهکدید غرب و پشتیبانی مالی کشورهایی مانند عربستان سعودی، که به شکلتوطئه ج

های سوریه و عراق، ماموریتی تازه یافت و النصرۀ در منطقه انجامید، قاسم سلیمانی با درخواست رسمی دولت از داعش و جبهه

را  «بسیج مردمی» و در سوریه «حشد الشعبی» و سوریه بود. در عراق آن هم مقابله با این تهدیدات در دو کشور عراق

ها در این دو کشور تقریبا جمع سال، بساط تروریست ۳شکل داد و با کمک آنها و هدایت و مشاوره نیروی قدس سپاه، طی 

ش بسزایی در همراه کردن شد. به این دو کشور رفتند، مانع سقوط دمشق و بغداد شدند و هم او بود که با سفر به مسکو، نق

روسیه و پوتین برای ورود به میدان نبرد سوریه داشت. شاید یکی از اهداف اصلی دشمنان برای سقوط سوریه، قطع کردن 

اهلل لبنان بود ولی با شکست داعش و نقش آفرینی نیروی قدس در سوریه و عراق، یک حلقه مستحکم به ارتباط ایران و حزب

کیل شد و زنجیره ایران، عراق، سوریه و لبنان و فلسطین را به هم متصل کرد. جای تردید نیست که این نام حلقه مقاومت تش

در عمق میدان و تشکیل بسیج مردمی در « قاسم سلیمانی»موضوع خالف خواست آمریکا و اسرائیل است ولی با فرماندهی 

و... ایجاد کرد.  فاطمیون، زینبیون، حیدریون سداران،سوریه و عراق این موضوع به واقعیت بدل گشت و اتحادی از جنس پا

قدرتمندترین فرد »، «شبح فرمانده»بدیل سردار سلیمانی در مدیریت منطقه و مقابله با دشمنان، القابی چون نقش بی

 .ها، برای او به دنبال داشته استها و اسرائیلی را از سوی آمریکایی  «کابوس اسرائیل» و «خاورمیانه

 ت نشان ذوالفقاردریاف

را به  -عالی ترین نشان نظامی ایران  -ش آیت اهلل خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ایران، نشان ذوالفقار ۵۳۱۶اسفند  ۵۱در 

سلیمانی اهدا کرد. طبق آئین نامه اهدای نشان های نظامی جمهوری اسالمی ایران، این نشان به فرماندهان عالی رتبه و 

رتبه در نیروهای مسلح اهدا می شود که تدابیر آنها در طرح ریزی و هدایت عملیات های رزمی موجب رؤسای ستادهای عالی 

ش، سلیمانی نخستین کسی است که این نشان را دریافت کرده ۵۳۱۶حصول نتایج مطلوب شده باشد. پس از انقالب ایران در 

صهیونیستی در منطقه باعث شد تا در اسفندماه  ئهاست. حضور موثر حاج قاسم در صحنه مبارزه با داعش و شکست این توط

 .ترین نشان نظامی ایران از سوی فرمانده معظم کل قوا به سردار سلیمانی اهدا شودنشان ذوالفقار به عنوان عالی  ۵۳۱۶

 شهادت ره توشه سردار قاسم سلیمانی

اره می گفت: این تهدید نیست، کمک به شوقی سردار شهید سلیمانی در پاسخ به تهدید ترور از طرف مقامات آمریکایی همو

خداوندا شهادت در راه خودت را  گویمشود، میکنند با تهدیدها رعب بر ما حاکم میاست. در پاسخ به افرادی که فکر می

سرانجام دشمنان کینه توز که رشادت و قدرت سردار قاسم سلیمانی را تاب  .به دست دشمنان دینت، نصیب من بگردان

با حمله موشکی بالگردهای  ۵۳۱۱دی  ۵۳های حق علیه باطل در بامداد جمعه ناپذیر جبهه  دند و این فرمانده خستگینیاور
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خودروی حامل سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس معاون حشدالشعبی و تنی چند  ۰آمریکایی به 

 .را سر کشید و به یاران شهیدش پیوست شیرین شهادت شهد از اعضای حشدالشعبی در اطراف فرودگاه بغداد

 

 سایت ضیاءالصالحینمنبع: 

 

 رهبری استراتژیک فوق نابغه سبک زندگی حاج قاسم

 آسمانی شدن نابغه فوق استراتژیک رهبری

ه هر کسی توفیق دست یابی به آن را ندارد، سردار سلیمانی هر چند پیش از شهادت سکوی و قله ای افتخار آمیزی است، ک

شهادت نیز بطور قطع و یقین مقامی کمتر از شهدا نداشت، و همواره در حیات دنیوی نیز با فکر و نام و یاد شهدا زندگی می 

ران شهیدش در هشت سال دفاع مقدس و کرد، ولی دیری نمی پاید که آروزی دیرینه او به واقعیت می پیوندد و به رفقا و یا

 .دفاع جانانه و چریکی در جغرافیای اسالمی ملحق می شود

علمدار رهبری، سردار بزرگ اسالم، ذالفقار و مالک اشتر والیت بعد از قریب به نیم قرن مجاهدت و رشادت و اخالق مداری به 

دستان ولی امر مسلمین باالترین نشان و مدال لیاقت و مقام شامخ شهدا دست یافت؛ ایشان که قبل از این مفتخر بود با 

رشادت را بعنوان ذالفقار دریافت نماید، ولی در زمان کنونی تمام مقامات دنیوی را پشت سرگذاشته و در جایگاه و سکوی رفیع 

 این از کدام هر که بود آمیزی افتخار های مدال بردارنده در و ممتاز شهادت قرار گرفت، سبک زندگی حاج قاسم سلیمانی

 داریم سعی مقام واال سردار این شهادت مناسب به. آورد نایل ممتازی جایگاه به را انسان توانند می ها شاخص و ها مدال

 .ز سکوهای اخالقی که ایشان فتح کرده بود را مورد واکاوی قرار دهیما برخی

 فتح سکو و قله رفیع و پرافتخار شهادت

ار آمیزی است، که هر کسی توفیق دست یابی به آن را ندارد، سردار سلیمانی هر چند پیش از شهادت سکوی و قله ای افتخ

شهادت نیز بطور قطع و یقین مقامی کمتر از شهدا نداشت، و همواره در حیات دنیوی نیز با فکر و نام و یاد شهدا زندگی می 

 و مقدس دفاع سال هشت در شهیدش یاران و رفقا به و دپیوند می واقعیت به او دیرینه آروزی کرد، ولی دیری نمی پاید که 

ن چنین به مجاهدان راه اسالم ای نیز روایی منابع در اینکه کما شود؛ می ملحق اسالمی جغرافیای در چریکی و جانانه دفاع

 الشاههادَۀَ بِصِدقِ بَلاهغَهُ اهللُ مَن سألَ اهللَ » : نوید داده شده بود، در منابع روایی از رسول اکرم )صلى اهلل علیه و آله( نقل شده است

هر که صادقانه از خدا شهادت مسألت کند  (۰۲۵ ص ،۳۶ ج  بیروت(-بحاراالنوار)ط).مَنازلَ الشُُّهَداء وَ إن ماتَ عَلَی فِراشِهِ

 .«خداوند او را به جایگاه شهیدان می رساند حتی اگر در بستر خود بمیرد

https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/27000
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/27000
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ردم گرفتار در چنگال گرگ صفتان وهابی و فرشته نجات شیعیان مظلوم و اهل تسنن این نابغه استراتژیک فرشته نجات م

 .مصرین، نبل، الزهراء بودندمعرت و کفریا فوعه، دمشق، ریف گرفتار در شهرهایی همچون 

 شاخص و ویژگی های طالیی نابغه استراتژیک رهبری

 مدال و نشانی که سردار سلیمانی را آسمانی کرد -1

مترین سکویی که حاج قاسم سلمیانی در تمام زندگی با برکت خود بربلندای آن قرار گرفته بود، والیت مداری و اوُّلین و مه

اطاعت پذیری از ولی امر مسلمین بود، ایشان با بصیرت، ایمان و باور به آموزه های فرهنگ غنی شیعی و اسالمی و با پیروی از 

فَأَماها مَنْ َکانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ َصائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً ِلدِینِهِ مُخَالِفًا عََلى » :فرموده اندرهنمودهای حضرات معصومین)علیهم السالم( که 

ج على أهل اللجاج اإلحتجا)؛لَا جَمِیعَهُم هَوَاهُ مُطِیعاً ِلأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ ُیقَلِّدُوهُ َو ذَلِکَ َلا یَکُونُ إِلاها بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّیعَةِ

هر کس از فقیهان که مالک نفس خود و نگاهبان دین خویش باشد، و با هواى نفس خود مخالفت  (8۱۱، ص۰)للطبرسی(، ج 

کند، و مطیع فرمان خداى خویش باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند، و این امر نیست جز در بعضى از فقیهان شیعه نه 

محض و سرباز همیشه آماده مقام معظم رهبری در جغرافیای فراتر از ایران اسالمی می دید. از این خود را مطیع «. همگى آنان

رو همیشه در سخت ترین و بحرانی ترین میادین فتنه زده حاضر بودند و در مقابل فتنه گران ایستادگی کردند. از طرفی این 

ت ترس و نگرانی را در قلب مستکبرین عالم زنده نگه داشته والیت مداری و اطاعت پذیری از ولی امر مسلمین همواره موجبا

 .بود

 فعال کردن دیپلماسی مقاومت و جهاد اسالمی -2 

از دیگر مهمترین و کاربردی ترین ویژگی و شاخص های سبک زندگی حاج قاسم سلیمانی، فعالیت جدُّی و جهادی در عرصه  

بالد اسالمی است، بطور قطع و یقین اگر ارتباطات جدُّی حاج قاسم با بین الملل و فعال کردن دیپلماسی مقاومت و جهاد در 

نیروی های جهادی و استبکار ستیز نبود، جبهه مقاومت جایگاه کنونی خود را نداشت، اگر حزب اللُّه همیشه پیروز و مقام 

قد علم کند، بی ارتباط با لبنان در زمان کنونی می تواند با قدرت و شجاعت در مقابل رژیم سفاک و خون آشام صهوینیسم 

حضور با برکت حاج قاسم سلیمانی در آن دیار نبوده است، حضور حاج قاسم سلیمانی نقش بی بدیلی در وحدُّت و انسجام 

جبهه مقاومت برعهده داشت، آوازه و نام نیک سردار سلیمانی در تشکیل جبهه مقاوم حشد شعبی عراق برای ایستادگی در 

های روی زمین بر کسی پوشیده نیست. این نابغه استراتژیک فرشته نجات مردم گرفتار در چنگال گرگ  برابر شقی ترین انسان

 و کفریا فوعه، دمشق، ریف صفتان وهابی و فرشته نجات شیعیان مظلوم و اهل تسنن گرفتار در شهرهایی همچون 

 رد شیعیان نجات برای اسالمی بزرگ مجاهد این وقفه بی های تالش و ها مجاهدت گمان بی. بودند الزهراء نبل، معرتمصرین،

 .شد خواهد ضبط و ثبت بشریت تاریخ



  7 
 

 استکبار ستیزی و دفاع از مستضعفان -3 

مطیع و والیت مدار مقام معظم و سرباز  امام خمینی)قدس سره( بطور قطع و یقین سردار سلیمانی این پرورش یافته مکتب

رهبری، برجسته ترین سرباز و سردار حاضر در خط مقدم مقابله با استکبار جهانی بود، ضربات سهمگینی که این سردار واال 

مقام الهی و یارانش به جبهه استکبار وارد کرد، بر کسی پوشیده نیست، در حالی که مدعیان حقوق بشر همواره به دنبال 

ن حقوق مستضعفان و غارت اموال و دارایی و ثروت آنها بودند، ایشان با حضور به موقع در مناطق فتنه زده پایمال کرد

جغرافیای اسالمی به دفاع جانانه از مستضعفان مسلمان شتافت و با عملکرد مثبت خود در دفاع ازحقوق مستضعفان عالم ثابت 

ر اساس فرهنگ اسالمی نسبت به مستضعیفن احساس وظیفه و کرد که یک مسلمان واقعی است، چرا که در این خصوص ب

َلمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ َو مَْن سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی َیا لَلْمُسْلِمِینَ فَ» :دین می کرد

صلی اهلل علیه وآله( فرمودند: هر که صبح کند و اهتمامى به امور مسلمانان ندارد، از پیغمبر ) (۵۳8ص  ،۰ ج الکافی، )؛بِمُسْلِمٍ

از مسلمانان نیست، و هر که بشنود مردى به مسلمانان استغاثه کند و از آنها فریادرسى خواهد و او را پاسخ نگوید و به داد او 

 .«نرسد، مسلمان نیست

 هانیج مسئولیتی احساس  بصیرتی بین المللی و  -4 

 در هاتن سیاسیون برخی بصیرت قوت و توانایی دایره چند هر بود، متفاوت ها بصیرت انواع تمام با قاسم حاج جنس بصیرت

رافیای ایران اسالمی می چرخد، ولی حاج قاسم با عملکرد مجاهدانه خود در جغرافیای اسالمی ثابت کرده بود جغ دیوار چهار

د واال مقام به خوبی می دانست که اگر در سوریه و لبنان و عراق به مصاف و مقابله با که فرا منطقه ای می نگرد، این شهی

تکفیری های خود آشام و جبهه استکباری نشتابد، باید در سرزمین ایران اسالمی سنگر بندی کند، او به راهی که اتخاذ کرده 

قُلْ هذِِه سَبیلی أَدْعُوا إِلَى اللاههِ » :تعالی می فرماید بود ایمان و باور کامل داشت و مصداق روشن این آیه شریف بود که باری

بگو: این راه من است من و پیروانم، و  (۵۲۱سوره یوسف، آیه )؛عَلى بَصیرَۀٍ أَنَا وَ مَِن اتاهبَعَنی وَ سُبْحانَ اللاههِ وَ ما أََنا مِنَ الْمُشْرِکینَ

به اذعان نزدیکان و « م! منزُّه است خدا! و من از مشرکان نیستم!با بصیرت کامل، همه مردم را به سوى خدا دعوت مى کنی

 .همرزمان این شهید واال مقام اخالص و زندگی توحیدی ایشان تأثیر مستقیمی در عمق بصیرت ژرف حاج قاسم داشت

 (وفای به عهد حاج قاسم و زمینه چینی ظهور امام مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف -5 

ین سرباز باوفای رهبری، در پیمانی که با رهبر و ولی امر خود بسته بود، صادقانه تا آخرین لحظه حیات خود سردار سلیمانی ا

ایستاد و لحظه ای در عهدی که با ولی خود بسته بود درنگ نکرده و در این مسیر مجاهدانه و صادقانه ایستادگی کرد و خود را 

رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَُدوا اللاههَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما  مِنَ الْمُؤْمِنینَ» :مصداق روشن آیه شریف کرد

در میان مؤمنان مردانى هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛  (۰۳سوره احزاب، آیه )؛بَداهلُوا تَبْدیالً

بردند )و در راه او شربت شهادت نوشیدند(، و بعضى دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلى در بعضى پیمان خود را به آخر 

بطور قطع و یقین مجاهدات مؤمنانه ای که این سردار بزرگ اسالمی در انسجام بخشی به جبهه «. عهد و پیمان خود ندادند

https://www.ziaossalehin.ir/node/1712
https://www.ziaossalehin.ir/node/1712


  8 
 

پایی حکومت جهانی امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه مقاومت و مستضعفان جهان داشت، مصداق روشن مقدمه چینی برای بر

ما مى  (۱سوره قصص آیه )؛وَ نُریُد أَنْ نَمُناه َعَلى الاهذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَْجعَلَهُمْ أَئِماهةً وَ نَجْعَلَهُُم الْوارِثینَ» .الشریف( بود

 «!و وارثان روى زمین قرار دهیم خواهیم بر مستضعفان زمین منُّت نهیم و آنان را پیشوایان

 

 

 سایت ضیاءالصالحینمنبع: 

 

 درس ها و پیام های شهادت سردار قاسم سلیمانی 

 و آثار آمد، می شمار به اسالم جهان برای فراوانی آثار و برکات موجب حیاتش زمان در سلیمانی قاسم حاج وجود سردار شهید

رو و ف تاریخ آشامان خون هیمنه شدن کن ریشه گویای که برکاتی کرد، خواهد ثبت و ضبط خود در را آن تاریخ که برکاتی

ریختن جبهه تکفیر و التقاط و افراطی گری، در جهان بود. وجود حاج قاسم نه فقط برای مسلمانان بلکه برای اقلیت های 

در اقصی نقاط جهان همچون مذهبی نیز عامل آرامش و امید بود، کما اینکه محبوبیت ایشان در بین اقلیت های مذهبی 

لبنان، سوری، عراق، به خوبی گواه بر این مطلب است. هر چند جبهه استکبار و سردمداران افراطی گری با شهادت ایشان 

خطای استراتژیک و راهبردی را مرتکب شدند؛ چراکه با شهادت حاج قاسم سلیمانی نه تنها راه و فرهنگ این سردار رشید 

 .د رفت، بلکه شهادت این شهید واال مقام عامل آثار و برکات ماندگاری برای مستضعفان عالم خواهد بوداسالم از بین نخواه

 درس ها و پیام های شهادت سردار قاسم سلیمانی

 های پیام و ها درس بود، ایران از خارج و داخل برای فراوانی های درس و پیام بردارنده در سلیمانی قاسم حاج شهادت

 .فراوانی برای جبهه انقالبی و مقاومت باشد برکات و آثار ساز زمینه تواند می شود دیده و شنیده درستی به اگر که ماندگاری

 درس بزرگ به سکوالر و غرب گراهای داخلی 

اولین و مهمترین درس و پیام حاج قاسم سلیمانی به سکوالر و غرب گراهای داخلی است که چشم امید به یاری و دوستی و 

با آمریکا دارند، و مذاکره و گفتگوی با آمریکای جنایت کار را تنها راه نجات خود می پندارند این است که این حمله ارتباط 

مذبوحانه به خوبی گویای کینه و ظاهر و باطل آمریکایی است که برخی غرب گراهای داخلی خواهان ارتباط و دوستی با آن 

وَ یَقُولُ الاهذینَ آمَنُوا أَ » :این آیات را برای غرب گراهای داخلی متذکر می شودهستند، روح پاک و مظهر حاج قاسم هم اکنون 

و کسانى که ایمان  (۱۳سوره مائده، آیه)؛هؤُالءِ الاهذینَ أَقْسَمُوا بِاللاههِ جَهَْد أَیْمانِهِمْ إِناههُْم لَمَعَکُمْ حَبِطَتْ أَعْمالُهُْم َفأَصْبَحُوا خاسِرینَ

یند: آیا اینان بودند که به خداوند سوگندهاى سخت مى خوردند که جدُّا با شما هستند؟ اعمالشان تباه شد و آورده اند، مى گو

 .«زیانکار گردیدند

 

https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/26905/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/26905/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/26905
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/26905
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 درس به غرب گراهای خارجی 

شهادت حاج قاسم سلیمانی، درس بزرگی به کشورهای هم پیمان آمریکا داد، درسی که گویای خباثت، حماقت و تحقیر عزت 

هاست. کشور سفاک و خون آشام آمریکا بدون توجه به حقوق و حاکمیت کشور عراق به راحتی به خود اجازه می ملُّی کشور

دهد، بدون اجازه و رعایت حاکمیت کشورها حاکمیت آنها را نقض کنند، عراقی های با شرافت باید دوستی و هم پیمانی با 

امید به این چنین کشور سفاکی دهن کجی به آیات الهی خواهد شیطان بزرگ را قطع کنند، هر گونه دوستی، اعتماد و چشم 

وْ إِنْ یَثْقَفُوکُمْ یَکُونُوا لَکُمْ أَعْداءً َو َیبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أَیْدِیَهُْم وَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَ وَدُّوا لَ» :بود که به مسلمانان فرموده است

ما دست یابند، دشمن شما باشند و بر شما به بدى دست و زبان بگشایند و آرزو دارند اگر بر ش (۰سوره ممتحنه، آیه )؛تَکْفُرُونَ

اینکه برخی کشورهای اسالمی همچون ترکیه، کویت، عراق... با دلیل واهی اجازه حضور آزادانه گرگ صفتان «. که کافر شوید

ظه می تواند منافع آنها را با چالش مواجه کند، به آمریکایی را داده اند باید از آن روز بترسند که این گرگ شیطان صفت هر لح

 .هین دلیل عقل حکم می کند که باید از این ارتباط و دوستی چشم پوشی کرد

 

 تفرقه و اختالف مایه گستاخی جبهه استکباری

خلی یکی از علت هایی که موجب این گستاخی و دهن کجی آمریکا به حاکمیت عراق شد، تفرقه، اختالف و تشنج های دا

کشور عراق بود، اختالف های داخلی که در سطح حاکمیت و همچنین پایگاه مردمی رسوخ کرده هیمنه و ابهت کشور عراق را 

 قرار ملُّی وحدت در چشم جبهه استکباری سست کرد، این در حالی بود که اگر حاکمیت و امُّت عراق در یک انسجام درونی و

ن نکته مهم را که ای. داد نمی را عراقی نظامی مسئوالن به حمله جرأت و اجازه ودخ به آمریکایی مزدوران گاه هیچ داشتند،

وَ »:ایجاد تفرقه باعث از بین رفتن هیمنه امُّت می شود را پیش تر خدای متعال در قرآن کریم به همگان تذکر داده است

و از خدا و  (8۳سوره انفال، آیه )؛یحُکُمْ َو اصْبِرُوا إِناه اللاههَ مَعَ الصاهابِرینَأَطیعُوا اللاههَ وَ رَسُولَهُ وَ ال تَنازَعُوا فََتفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ر

 .«پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سُست شوید و مهابت شما از بین برود، و صبر کنید که خدا با شکیبایان است

 

 آثار و برکات خون سردار سلیمانی

برکات منطقه ای و بین المللی را به دنبال داشت که در ادامه به برخی از این آثار اشاره خواهیم شهادت سردار سلیمانی آثار و 

 .کرد



  11 
 

 فراگیری انزجار و نفرت عمومی از آمریکا -1

اگر تا قبل از ماجرای شهادت مظلومانه ی سردار سلیمانی کسی اندکی شک و شبهه در خباثت و روح ددمنشانه آمریکا داشت، 

جوانمردانه سردار سلیمانی، آن اندک دوستی ساده اندیشانه نیز به نفرت و دشمنی تبدیل شده است. اگر تا قبل از با شهادت نا

این کسی تردید داشت که باید به این حاکمیت شیطان بنیان، نفرین کرد یا خیر حال ایمان پیدا کرده که باید برای نابودی 

دی حاکمیت های طاغوتی همچون آمریکای جنایت کار را از خدا طلب کرد، کما این جریان با تبعیت از آموزه های قرآنی نابو

قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ الناهارِ ذاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَیْها قُعُودٌ َو هُْم » :اینکه باری تعالی نیز به جریان های طاغوتی نفرین کرده است

مرگ بر شکنجه گران صاحب گودال )آتش(، آتشى عظیم و شعله ور!  (۶-8سوره بروج، آیات)؛دٌعَلى ما یَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنینَ شُهُو

 «!هنگامى که در کنار آن نشسته بودند، و آنچه را با مؤمنان انجام مى دادند )با خونسردى و قساوت( تماشا مى کردند

 ایران خارج و داخل در مقاومت جبهه اتحاد -2 

شهادت حاج قاسم سلیمانی متحد کردن جبهه مقاومت علیه دشمن مشترک خارجی و جبهه یکی از آثار و برکات الهی 

استکباری بود، خون به ناحق ریخته حاج قاسم شور و اتحاد داخل ایران را علیه جبهه استکباری تقویت کرد، انسجام دورنی 

شده و همه ایرانیان خواستار مقاومت و ایرانیان به گونه ای شده است که حتی فشارهای اقتصادی نیز به فراموشی سپرده 

جواب سخت علیه رژیم سفاک آمریکا هستند، این اتحاد و یکپارچگی مختص ایران اسالمی نیست، بلکه جبهه مقاومت در 

کشورهایی همچون عراق، لبنان، سوریه نیز همبستگی و یکپارچی خود را تقویت کرده اند، در واقع جبهه مقاومت به این 

وَ أَلاهفَ بَیْنَ قُلُوبِهِْم لَوْ أَنْفَقْتَ ما ِفی الْأَرْضِ جَمیعاً ما أَلاهفْتَ ».ی نزدیک تر شده اند که برای پیروزی باید متحد شدرهنمود قرآن

فت داد! اگر تمام آنچه را روى و دل هاى آنها را با هم، ال (۳۳سوره انفال، آیه)؛بَیْنَ قُلُوبِهِمْ َو لکِناه اللاههَ أَلاهفَ بَیْنَهُمْ ِإناههُ عَزیزٌ حَکیمٌ

زمین است صرف مى کردى که میان دل هاى آنان الفت دهى، نمى توانستى! ولى خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد! او توانا 

 «!و حکیم است

 تقویت گفتمان انقالب اسالمی و نزدیک شدن به تمدن نوین اسالمی -3 

ت و پرورش یافته مکتب امام خمینی)رحمه اهلل(، در زمان حیاتش در میدان عمل و حاج قاسم سلیمانی این سرباز وفادار والی

اخالص در مسیر گفتمان سازی آرمان مقدس انقالب اسالمی گام بر می داشت، ظلم ستیزی، شتافتن به یاری مظلومان جهان، 

به ناحق ریخته حاج قاسم حرارت  آرمان های مقدسی هستند که نه تنها با شهادت حاج قاسم خاموش نخواهد شد، بلکه خون

آن را تقویت خواهد کرد. موضوعی که با تقویت و فراگیر شدن آن امید شکل گیری تمدن نوین اسالمی و همچنین فرج امام 

المزار )؛رْکِ وَ النِّفَاقأَیْنَ قَاِصمُ شَوْکَةِ الْمُعْتَدِینَ أَیْنَ َهادِمُ أَبْنِیَةِ الشِّ» :عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( قوت خواهد یافت

 «، کجاست درهم شکننده شوکت متجاوزان، کجاست ویران کننده بناهاى شرک و دورویى،(۱۶۱الکبیر )البن المشهدی(، ص

 

 سایت ضیاءالصالحینمنبع: 

https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/26911
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/26911
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 مانیسلی شهید ترور به نظام واکنش الزامات بررسی

 بی از ضعیف واکنش که آن چه. گذاشت نمایش به سلیمانی شهید شان شایسته و خور در واکنشی باید انتقام عملیات در

 .کرد خواهد ضایع را کشور عزت و ایشان شان و است بدتر واکنشی

 بگیریم؟ انتقام باید آیا

 طخ سطحی، هر در و شکلی هر به تنش که ندک می گمان دشمن هستیم زدایی تنش دنبال به ما کنیم اعالم دشمن به اگر

 اممد را ما تنش، ایجاد با تواند می بنابراین. ببریم میان از را ها تنش تا کنیم پرداخت را ای هزینه هر ایم آماده و ماست قرمز

 .کند وادار نشینی عقب به

 از ماتم و اندوه از سرشار قدرشناس، ایرانیان ویژه به و جهان آزادگان همه های قلب گذارم می هم کنار را واژگان این که اکنون

 ار سالح لحظه یک پربرکتش زندگی لحظه آخرین تا جوانی ابتدای از که ای فرمانده است؛ سلیمانی قاسم حاج دادن دست

 ات بگیرید تحمیلی جنگ سال هشت از. یافت می حضور کرد می اقتضاء اش انقالبی و شرعی وظیفه جا هر و نگذاشت زمین

 .آمریکایی گر فتنه اشغالگران ضد اواخر این و داعش علیه نبرد روزه، ۰۰ روزه، ۳۳ های جنگ

 جمهوری که است پاسخی نوع شود می گفتگو فراوان آن از و افتاده ها زبان سر بر سلیمانی مرحوم شهادت از بعد چه آن اما

 کنند می توصیه و دارند می برحذر واکنش از را ظامن خیرخواهانه نیت با سیاسی تحلیلگران برخی. کرد خواهد انتخاب اسالمی

 حساسیا واکنشی به را ایرانیان تا کرده پهن ایران برای آمریکا که است دامی ترور، این معتقدند آنان. کرد داری خویشتن باید

 .برکند ریشه از را اسالمی جمهوری جهانی، اجماع ایجاد با نهایتا و بکشاند جنگ کام به را نظام سپس و وادارد هیجانی -

 سیسیا کنش چگونه ها آمریکایی. کرد تحلیل را سلطه نظام ماجراجویانه رفتارهای ماهیت باید ابتدا دیدگاه این نقد برای

 یا انجامد می آنان با جنگ به لزوما پاسخی هر آیا شود؟ می آنها نشینی عقب یا روی پیش باعث چیزی چه دهند؟ می انجام

 برعکس؟

 خنس ایران داری خویشتن ضرورت از که کسانی چون. کنم اشاره «تهدیدزدایی» و «زدایی تنش» میان تفاوت به دبای ابتدا در

 یم جنگ وقوع و تنش افزایش مایه را ایران احتمالی اقدام گونه هر و کنند می تکیه زدایی تنش مفهوم به عمدتا گویند می

 نشت دنبال به ما کنیم اعالم دشمن به اگر. شماست تصور خالف دقیقا راماج اتفاقا گفت باید عزیزان این به پاسخ در. دانند

 را ای هزینه هر ایم آماده و ماست قرمز خط سطحی، هر در و شکلی هر به تنش که کند می گمان دشمن هستیم زدایی

 مقابل طهنق در. کند وادار نشینی عقب به مدام را ما تنش، ایجاد با تواند می بنابراین. ببریم میان از را ها تنش تا کنیم پرداخت

 و اشدب مسلط خود رفتار بر کند می سعی دشمن - بینجامد تنش به اگر حتی - هستیم تهدیدزدایی آماده ما کنیم اعالم اگر

 ضربه احتمالی، ضربه هر مقابل در و بنشیند عقب ندارد قصد مقابلش طرف داند می زیرا. نشود اشتباه دچار محاسبات در

 .زد خواهد

 دهش مرتکب تروریستی ای حمله آشکار، تجاوز یک در آمریکا. است جاری نگاه همین دقیقا هم سلیمانی شهید ترور مساله در

 ما ببیند اگر حال. است رسانده شهادت به را المهندس ابومهدی و سلیمانی آقایان جمله از مقاومت ارشد نظامیان از شماری و

 حتما که رسد می نتیجه این به بپوشیم، چشم شهید خون از داریم بنا...  و دشمن ردهگست پاسخ جنگ، مانند عواقبی ترس از

 معرکه از ای هزینه هیچ بدون جنگ از ما ترس دلیل به و دهد انجام اقدامات قبیل این از دوباره نزدیک ای آینده در تواند می

 هک صورتی در کرد تهدید را ایران او کرد؛ اتخاذ آمریکایی سناتورهای از یکی دیروز که است موضعی سخنم، شاهد. بگریزد

 اگر یعنی! راحتی همین به( ۵!)کرد خواهد بمباران را کشور های پاالیشگاه آمریکا برندارد، منطقه در خود رفتارهای از دست

 معرض در ار خود کرده، محاسباتی اشتباه دچار را دشمن بگذریم مقاومت فرماندهان دیگر و سلیمانی مرحوم خون از امروز
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 پاسخ اگر اما. باشیم صنعتی و ای هسته نظامی، مراکز شدن بمباران شاهد باید زودی به و ایم داده قرار آنان نظامی حمله

  .کرد نخواهد معامله عنوان هیچ به و است حساس عزتش و امنیت روی و دارد صاحب کشور شود می متوجه دشمن دهیم

 بین چهره رهبری، تعبیر به و مقاومت برجسته فرماندهان از یکی دشمن. کرد توجه هم جواب سطح به باید دیگر سوی از

 هب سلیمانی شهید شان شایسته و خور در واکنشی باید انتقام عملیات در بنابراین. است داده قرار هدف را مقاومت المللی

  .کرد خواهد ضایع را کشور عزت و ایشان شان و است بدتر واکنشی بی از ضعیف واکنش که آن چه. گذاشت نمایش

 صمیماتت در نظام مجموعه گمان بی. بزنیم آب به گدار بی و باشیم ماجراجویی دنبال که نیست معنا بدین باال، تحلیل البته

 مراتب به های هزینه حتما دشمن، مقابل در سکوت حال هر به اما. دارد توجه هم مصلحت و حکمت به عزت، بر عالوه کالنش

 هرگز ما: »کردند اعالم شان سخنرانی در اخیرا انقالب رهبر که چنان هم. دارد را اش تجاوزگری به مناسب پاسخ از تری سخت

 آنها مقابل تمام قدرت با ما کنند، تحمیل کشور این به را موضوعی بخواهند دیگران اگر اما بریم نمی جنگ سمت به را کشور

 .است تر هزینه کم البته و تر مندانه عزت زدایی تنش از که ییتهدیدزدا سیاست همان یعنی این( ۰.«)ایستیم می

 

 :نوشت پی

 .آورد زبان به سخیفی حرف چنین که بود کسی گراهم، لینذری سناتور (1)

 .۱۱/۵۲/۵۵ چهارشنبه پرستاران، با دیدار (2)

 ضیاءالصالحین سایت: منبع

 آمریکا شکست سلیمانی؛ قاسم حاج جهاد

ه خاطر انقالب. عزیزان من! امروز سیاستهای بزرگ ترین قدرتهای دنیا، در منطقه غرب آسیا به گِل احساس سرافرازی کنید ب»

 ۵۳۱۳/۲۳/۵۶ «نشسته، پیش نرفته؛ خود آنها میگویند به خاطر اعمال نفوذ و اقتدار جمهوری اسالمی است.

 سردار پرافتخار اسالم آسمانی شد

 به او پاک خون» و ۵۳۱۱/۵۲/۵۳ «ار بزرگ و پرافتخار اسالم آسمانی شد.سرد»حاج قاسم سلیمانی  ۵۳۱۱دی ماه  ۵۳جمعه 

 ۵۳۱۱/۵۲/۵۳ «.ریخت زمین بر بشر آحاد ترین شقی دست

اما ماجرای شهادت سردار رشید اسالم را چگونه و در کدام چهارچوب فکری و تحلیلی باید دید و فهم کرد؟ ریشه های این 

ا در این مقطع زمانی و با چنین شیوه ناجوانمردانه ای چهره نمادین مقاومت اسالمی ترورِ آمریکایی چیست؟ چرا دولت آمریک

در جهان اسالم و منطقه غرب آسیا را هدف قرار داد؟ آیا موضوع آنچنان که رئیس جمهور و دولتمردان آمریکا می گویند 

 نشانگر قدرت و تسلط آمریکایی هاست یا مسئله چیز دیگری است؟

داد در بستر تحوالت رُخ داده در منطقه غرب آسیا و هماوردی و چالِش جمهوری اسالمی ایران و نظام سلطه به نگاه به این روی

رهبری دولت آمریکا، می تواند حقیقتِ صحنه را پیش روی ما قرار داده و ابعاد و زوایای این رخداد را به شکل صحیحی به ما 

 .نشان دهد
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 آمریکا ، نقشه کالن«خاورمیانه جدید»ایجادِ 

برای درک درست این مسئله ابتدا باید هدف و برنامه کالن نظام سلطه و مشخصا دولت آمریکا را در منطقه غرب آسیا دانست: 

آمریکا یک نقشه ای برای این منطقه غرب آسیا که خودشان به آن میگویند خاورمیانه، داشته اند... که بر اساس آن یک »

را آوردند؛ یک نقشه ای برای اینجا داشتند. محور « خاورمیانه بزرگ»آوردند، یک مدُّتی اسم  را« خاورمیانه جدید»مدُّتی اسم 

اصلی این نقشه و قلب این نقشه عبارت بود از سوریه، لبنان، عراق؛ این سه کشور، سه محور و سه مرکزی بودند که این نقشه 

در این سه کشور بر سر کار بیایند که تسلیم مطلق و نوکر  باید عمدتاً آنجاها پیاده بشود؛ چه جوری پیاده بشود؟ دولتهایی

آمریکا باشند، هرچه آمریکا میخواهد اطاعت کنند و برای او عمل بکنند. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این است که تمام این 

خواهد  ه یک شکلی تأمینمنطقه میشود پاانداز رژیم صهیونیستی و در این منطقه همان از نیل تا فراتی که آنها گفته بودند ب

 از را کالن هدف این و ۵۳۱۳/۲۳/۳۲ «شد، ولو نه به شکل سیاست ظاهری، به شکل سلطه و نفوذ و تسلُّط معنوی و واقعی.

امروز سیاستی که استکبار و در رأس آنها آمریکای ظالم و ستمگر برای خود »دنبال می کردند: « طقهمن سازی ثبات بی» مسیرِ

یک سیاست شرارت بار است؛ منافع خودشان را در ایجاد بی ثباتی در بسیاری از مناطق عالم بخصوص منطقه  اتُّخاذ کرده اند،

قرار داده اند؛ سیاست آنها این است... ایجاد جنگ داخلی، ایجاد ناامنی، ایجاد بی ثباتی، ایجاد تروریسم،  -منطقه غرب آسیا-ما 

 ۵۳۱۶/۲۳/۵۱ «سیاست قطعی آمریکا است.کاری است که متأسُّفانه امروز در این منطقه، 

نقشه آمریکا این بود »ایجاد داعش و امثالهم و حمایت از این جریانات تکفیریِ تروریست هم دقیقا در همین راستا بوده است: 

یستی که گروه های شریر و ظالم و هتُّاکی از قبیل داعش را به وجود بیاورد برای اینکه ذهن ملُّتها را از رژیم غاصب صهیون

منصرف کند، آنها را مشغول کند به مسائل داخلی خودشان، به جنگ داخلی، به مشکالت داخلی و فرصتی برای آنها باقی 

 غربِ منطقه این در که کرد اعالم آمریکا جمهور رئیس»: چنانکه ۵۳۱۶/۲۵/۲۵ «نگذارد که به فکر رژیم صهیونیستی بیفتند.

 تریلیون تصحب نیست، میلیارد صحبت نیست، میلیون صحبت که میگوید خودش! ندا کرده خرج پول دالر تریلیون هفت آسیا

 ۵۳۱۶/۲۳/۰۱ «.است

 

 شکستِ استراتژیکِ آمریکایی ها

که خودشان میگویند -آمریکایی ها در این منطقه »اما این طرح و راهبردِ کالن استکبار با شکستی تمام عیار روبرو شد: 

نقشه داشتند، کارهایی میخواستند بکنند و نتوانستند. ما آنجا برنامه داشتیم، نقشه  -«اغرب آسی»ما میگوییم « خاورمیانه»

داشتیم، کارهایی را میخواستیم بکنیم و توانستیم... همه دنیا امروز میدانند که آمریکا در سوریه شکست خورد، در عراق 

 عمال آشوب، و جنگ ایجاد و منطقه سازی تثبا بی طرح شکستِ از توجهیِ قابل و مهم بخش ۵۳۱۶/۵۰/۰۰ «شکست خورد.

 هب ضربه تنها این»: شد عملی «سلیمانی قاسم حاج» میدانیِ فرماندهیِ  با و اسالمی مقاومت توسط داعش جریان نابودی با

ه ستمگر و روسیاه داعش نبود؛ ضربه سخت تر به سیاست خباثت آلودی بود که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و نابودی گرو
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مت ضدُّ صهیونیستی و تضعیف دولتهای مستقل را به وسیله رؤسای شقیُّ این گروه گمراه هدف گرفته بود؛ ضربه بود به مقاو

دولتهای قبلی و کنونی آمریکا و رژیمهای وابسته به آن در این منطقه که این گروه را به وجود آوردند و همه گونه پشتیبانی 

آسیا بگسترانند و رژیم غاصب صهیونیست را بر آن مسلُّط کردند تا سلطه نحس خود را در منطقه غرب 

   ۵۳۱۳/۲۱/۳۲ «سازند.

آمریکایی ها تصمیم گرفتند ریشه مقاومت را در غرب آسیا بکَنند، مطمئن هم بودند که این کار را خواهند کرد؛ ما »در واقع: 

یخواست و نتوانست، و ما خواستیم و توانستیم؛ این ایستادیم، ما گفتیم نمیگذاریم. امروز برای همه دنیا ثابت شده است که او م

ر د آمریکا. است خورده شکست منطقه در آمریکا است؛ شکست معنایش این» و ۵۳۱۳/۵۵/۵۱ «را همه در دنیا فهمیده اند.

نطقه م منطقه نتوانسته است، شیطان بزرگ با آن همه تالش، با آن همه وسوسه و دمدمه نتوانسته است به مقصودِ خود در این

 ۵۳۱۶/۲۳/۰۱ «برسد. پول را خرج کرده است، فَسَیُنفِقونَها ثُماه تَکونُ عَلَیهِم حَسرَۀً ثُماه یُغلَبون.

 

 رمزِ پیروزی جمهوری اسالمی

نکته کلیدی ماجرا اما به فهم چراییِ این شکست اساسیِ نقشه و استراتژی دولت آمریکا در منطقه برمی گردد. حقیقت این 

این واقعاً یکی از معجزات انقالب »است: « معجزات انقالب»در این سالها در غرب آسیا روی داد یکی دیگر از است که آنچه 

توانستید آمریکای مستکبر را به زانو دربیاورید و شکست بدهید. تمام  -همین شما-است. در منطقه، جمهوری اسالمی 

ین بود که این منطقه را از تفکُّر انقالبی و اسالمی دور کنند؛ هدف تالشهایی که میکردند و نقشه هایی که کشیده بودند برای ا

همه اینها در واقع همین بود که این تفکُّر انقالبی را، تفکُّر مقاومت را که گسترش پیدا کرده در منطقه، این تفکُّر را از بین 

ریکا و صهیونیسم و ارتجاع عرب و ببرند و دفن کنند، ولی بعکس شد!... این چند توطئه پی در پی که در این منطقه، آم

 ۵۳۱۳/۲۱/۲۵ «دیگران به وجود آورده بودند، همه با اقتدار جمهوری اسالمی نابود شد، از بین رفت.

امروز در منطقه ما، منطقه »برمی گردد: « تفکر و راهبرد مقاومت»رمزِ این پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل به عملیاتی شدن 

ملُّتها مقاومت است؛ مقاومت را همه قبول دارند... همین شکستهایی که در این چند سال، آمریکایی غربِ آسیا، کلمه مشترکِ 

ها در عراق و در سوریه و در لبنان و در فلسطین و مانند اینها داشتند، محصول مقاومت گروه های مقاومت 

 مقاومت دولت. ایم«مقاومت دولت» امروز» اسالمی جمهوری عنوان به ما نداند که است کسی چه و ۵۳۱۱/۲۳/۵8 «است.

 دارد، مسلُّح نیروی دارد، اقتصاد دارد، سیاست که مقاومت دولت است؛ مقاومت دولت اسالمی جمهوری... است مهم خیلی

 ۵۳۱۳/۲۰/۰۲ «لی دارد، منطقه نفوذ وسیع در درون کشور و بیرون کشور دارد؛ این بسیار مهم است.المل بین حرکات

است... امروز جبهه مقاومت در منسجم ترین وضعیُّت در چهل سالِ گذشته است؛ در « قدرت مقاومت»ق، یکی از حقای»امروز 

منطقه و در مراکزی حتُّی فراتر از منطقه؛ این یک واقعیُّت است. نقطه مقابل، قدرت استکباری است؛ قدرت استکباری آمریکا، 

به این طرف بمراتب تنزُّل کرده اند و پایین رفته  قدرت فتنه انگیزی و خباثت رژیم صهیونیستی، از چهل سال پیش



  15 
 

ین تر مخلص و بهترین شهادت و مجاهدت با که مقاومت راهبرد و اندیشه از برآمده اقتدار و قدرت و ۵۳۱۱/۲۳/۵8 «اند.

مروز این افتخار جمهوری اسالمی ا»رزمندگان و شهدا و مدافعان حرم اهل بیت )علیهم السالم( به دست آمده آنچنان است که: 

است که ما در مجاورت مرزهای رژیم صهیونیستی نیرو داریم؛ ]حاال یا[ نیروهای خودمان یا نیروهای حزب اهلل یا نیروهای 

مقاومت یا نیروهای امل. اینکه اینها این قدر ناراضی اند و میگویند جمهوری اسالمی چرا دخالت میکند، به خاطر این است. ما 

ها نیرو داریم. این برای اسالم و برای جمهوری اسالمی خیلی افتخار بزرگی است. جوانهایی که رفتند در امروز آنجا، باالسر این

 روزها این ۵۳۱۶/۵۰/۰۰ «سوریه یا در عراق و به شهادت رسیدند، این بصیرت را داشتند، میفهمیدند که دارند چه کار میکنند.

 ینمستکبر استعماریِ مدیریت و نفوذ و تسلط تحت یکسره دور چندان نه روزگاری که ای منطقه در انقالب، دوم گام آغاز در و

آمریکا از منطقه غرب  نامشروع نفوذ بساط برچیدن و صهیونیستی رژیم مرزهای در مقتدر ایران حضور سرِ بر چالش» بوده

از پرچم برافراشته حزب  آسیا و حمایت جمهوری اسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین های اشغالی و دفاع

 ۵۳۱۶/۵۵/۰۰ «اهلل و مقاومت در سراسر این منطقه است.

حضرت علی )علیه السُّالم( قریب به این عبارت فرمود نباید »این همه ناشی از عمل به این اعتقاد ایمانی و اسالمی است که: 

د. دشمن را باید در مرزهای خودش سرکوب منتظر ماند که دشمن بیاید در خانه آدم، بعد آدم به فکر دفاع از خانه بیفت

 ۵۳۱۶/۵۰/۰۰ «.است عزُّت مایه جهاد» که راستی به ۵۳۱۶/۵۰/۰۰ «کرد.

 

 ...عصبانی اند چون بینی شان به خاک مالیده شده است

باتوجه به این نکات می توان از ماجرای شهادت حاج قاسم سلیمانی فهمی صحیح و اصولی پیدا کرد. حقیقت این است که 

واقعیُّت با آنچه اینها »آنها شده است: « عصبانیت»ست همه جانبه و مطلق نقشه نظام سلطه و دولت آمریکا موجب شک

میخواستند چقدر فاصله دارد!... درست نقطه مقابل آنچه آمریکا میخواسته تحقُّق پیدا کرده. وقتی آمریکایی ها نگاه میکنند، 

ند لذا عصبانی اند... مسئله این است... آن عکس العملی که آنها دارند نشان میدهند، ایران را در این زمینه مؤثُّر و مقصُّر میدان

نشانه ضعف است، نشانه عقب ماندگی آنها است، و نشانه عصبانیُّت ناشی از شکست خوردگی آنها است. بینی شان به خاک 

 می بالمنازع قدرتی را خود که آمریکا جنایتکار و غیرمنطقی مستکبر، دولت ۵۳۱۳/۲۳/۳۲ «مالیده شده؛ لذا عصبانی اند.

 است چیزی همان این»: شد متحمل تاریخی و جانبه همه شکستی اسالمی، جمهوری با استراتژیک رویارویی این در دانست

 این و ۵۳۱۳/۲۳/۵۶ «میخواست. خواسته انقالب تحقُّق پیدا کرد، خواسته آمریکا و همراهان آمریکا تحقُّق پیدا نکرد. انقالب که

 .است «مقاومت جهاد خطُّ» المللیِ بین و نمادین چهره علیه ها آمریکایی بُزدالنه و ناجوانمردانه تروریستیِ عملیات یشهر

محاسبات آمریکا، محاسبات غلطی است. قباًل هم »همراه شد: « خطای محاسباتی»در واقع این عصبانیت آمریکایی ها باز هم با 

همین جور محاسباتی را آمریکایی ها داشته اند و نتیجه نگرفته اند و ضرر کرده اند و در سالهای گذشته، در این چهل سال، 

ضربه مورد نظر خودشان را نتوانستند بر جمهوری اسالمی وارد کنند؛ حاال هم همین جور است؛ این دفعه هم قطعاً شکست 
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 ای غیرمنطقی مردم آمریکا ولتمرداند»: که دهد می نشان دیگر بار مباحث این مجموع و ۵۳۱۱/۲۰/۰8 «خواهند خورد.

 ۵۳۱۵/۵۵/۰۱ «.است غیرمنطقی عملشان است، غیرمنطقی حرفشان هستند؛

 

 خدا با ماست

ما، بعد از این هم، تا آنجایی که بتوانیم و با همه همُّتمان، »اما این همه، تمام ماجرا نیست. اوال دوست و دشمن باید بدانند که: 

عداد نیروی انسانی مان که کم هم نیست، در راه افزایش قدرت بازدارندگی پیش خواهیم رفت و با همه تالشمان ، با همه است

به جمهوری اسالمی دیگر گذشته است؛ اینکه بیا بزن و « بزن و دررو»آن را به کار خواهیم گرفت... من مدُّتها قبل گفتم دوران 

وع ممکن است با آنها باشد امُّا تمام کردن دیگر با آنها دررو، دیگر این جوری نیست؛ اگر زدند پایشان گیر می افتد؛ شر

مت، مقاو اندیشه. کنیم توجُّه مقاومت اندیشه تضعیف برای دشمن ترفند به ما» باید ثانیا و ۵۳۱۳/۲۰/۰۲ «نیست.

ی قدرتمندترین سالحِ یک ملُّت است؛ پس طبیعی است که دشمن بخواهد این سالح را از دست ملُّت ایران بگیرد؛ لذا رو

باید اندیشه مقاومت از ترفند «. آقا، چه فایده دارد، نمیشود»اندیشه مقاومت شروع میکنند به وسوسه کردن، تردید افکنی: 

 ۵۳۱۱/۲۳/۵8 «دشمن مصون بماند و با ترفند دشمن تضعیف نشود.

امروز هم آن پرچمی »لطه و البته بدانیم که در این درگیری و چالش بین حق و باطل و جبهه مقاومت با جبهه استکبار و س

که در منطقه آسیا، در مناطق اروپا و آمریکا، در هر نقطه از عالم در مقابل انقالب ایستاده، همان پرچم است؛ همان پرچمی 

است که در مقابل ابراهیم و موسی و عیسی برافراشته شده بود. آنها نابود شدند و موسی و عیسی و ابراهیم زنده اند. علُّت زنده 

نِ آنها هم این است که خدای متعال به حضرت موسی فرمود: اِناهنی مَعَکُما اَسمَعُ وَاَرى؛ نترسید، نترسید، واهمه نکنید، دچار بود

 ۵۳۱۶/۵۰/۲۶ «اشتباه در محاسبه نشوید، خدا با شما است... قدرت متعلُّق به خدا است و خدا میگوید من با شما هستم.

نتیجه این دشمنی این است که هر کس خدا با او است، او پیروز »ایمان و رجا واثق دارند که:  کالم آخر اینکه رهروانِ راه حق،

است چون قدرت متعلُّق به ذات مقدُّس پروردگار است. ]اگر[ ما با خدا باشیم، در راه خدا باشیم، پیروزی، قطعِی صددرصد 

 ۵۳۱۶/۵۲/۵۱ «است، هیچ تردیدی در آن نیست.

 

 سایت ضیاءالصالحینمنبع: 

 پیام خون حاج قاسم ها چیست؟

خبری که هنوز باورش برای عالقمندان شهید و دلبستگان مقاومت سخت است. « سردار بزرگ و پرافتخار اسالم، آسمانی شد.»

هم برای دشمنان « خون شهید»همه انسان ها می دهد.  خود به« خون»است که هر شهید با « پیامی»اما آنچه مهم است، 

 .پیام دارد و هم برای مؤمنان

https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/26935
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/26935
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حضرت آیت اهلل خامنه ای همواره در سخنانشان از مفاهیم واالی قرآنی به عنوان راهبردهای الهی حرکت امت اسالم یاد 

 روزیپی قرآنی، مفاهیم اساس بر نیز یسلیمان قاسم حاج شهید سپهبد شهادت پی در ایران ملت به پیام در ایشان میکنند.

 آن صاحب مقاومت جبهه امروز آنچه از فراتر اقتداری یعنی این و دانستند؛ مقامت جبهه مجاهدان به متعلق را نهایی و قطعی

 .است

 د؟کن می دگرگون و متحول را فضا چگونه  و دارد پی در مضاعف اقتداری محاسباتی چه اساس بر و چگونه «شهید خون» اما

در یادداشت معارفی زیر، بر اساس بیانات رهبر انقالب  KHAMENEI.IR بخش فقه و معارف پایگاه اطالع رسانی

 .پردازد می موضوع این به اسالمی

 شهادت، پاداش الهی در برابر جان مؤمنان است

است، مرگ پرسود  شهادت مرگ تاجرانه( »۵«)شهادت، نعمت و هدیه خداست؛ این هدیه را آسان به کسی نمی دهند.»

اما سعادت این است که انسان با خدا تجارت کند و  «کلُّ نفس ذائقة الموت» ( هر انسانی روزی از این دنیا می رود۰«)است.

را از مؤمنان، می خرد. اما « جان»خدا  (۳)«انُّ اهلل اشتری من المؤمنین انفسهم» .را به خدا بفروشد و سود کند« جان»این 

 منان جان خود را در برابر چه چیزی با خدا معامله می کنند؟ و خدا، جان مؤمنان را با چه بهایی می خرد؟سؤال اینجاست: مؤ

می خرد و همین، تجارت پُر سود است که شهدا را به سمت شهادت می کشاند. شهید « اجر»خداوند جان مؤمنان را در برابر 

ی به او می دهند که بیشترین آثار را در «اجر»ت؛ بلکه چنان می داند که در مکتب اسالم نه تنها خونش هدر رفتنی نیس

 .هستی می گذارد

اَجر شهیدی مثل حسین بن علی )علیه السُّالم( که »به ویژه آنکه خود شهید از مقام باالیی برخوردار باشد. به همین دلیل 

همان چیزی « اجر( »8«)یک شهید معمولی.شهادت او قابل مقایسه با هیچ شهادتی نیست...، اصالً قابل مقایسه نیست با اجر 

و پاداش « أحیاءٌ»به او می دهد. همان آثار و برکات دنیایی است که قرآن فرمود « خون شهید»است که خداوند در برابر 

 (۱).«عِندَ رَبِّهم یُرزَقُونَ» اخروی و مقام قرب الهی است که فرمود

خاصیت »ی او در این دنیا امتداد دارد و در زندگی ما تبلور دارد. اصوالً یعنی زندگی و رفتارها و باورها« زنده بودن شهید»

طبیعی شهادت، ایجاد برکت و تداوم و گشایش در حرکت به سمت تعالی و کمال است... خون شهید ضایع نخواهد 

 (۳)«.بست نخواهد بر رخت مردم میان از اوست، آرزوهای و او آرمانهای همان تبلور که شهید شخصیت شد؛

 

 شهادت های بزرگ، جریان ساز است

شهادت آنها، غوغایی در عالم به پا کرده است. در اجر « اجر»می نگریم، می بینیم « مردان بزرگ تاریخ»وقتی به شهادت 

شهادت امام حسین )علیه السُّالم( همین بس که تمام خوبیها، سعادتها، شورها و شعورها و بیداری ها، از خون او سرچشمه می 
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 .دگیر

این همان باوری است که دلدادگان مکتب مقاومت را امید می دهد و حضرت زینب )سالم اهلل علیها( را به مقاومت در مکتب 

آنجایی است که ابن زیاد قصد دارد با یادآوری شهادت امام حسین )علیه السُّالم(، غم و غصه « مقاومت»خود وا می دارد. تبلور 

لبه دهد، آنان را به سازش واداشته و از ادامه مسیر باز دارد و دوران آنها را تمام شده بداند، را بر پیام آوران مکتب حسینی غ

هَؤُلَاِء قَوْمٌ کَتَبَ اللاههُ عَلَیْهُِم الْقَتْلَ » من جز زیبایى چیزى ندیدم «مَا رَأَیْتُ إِلاها جَمِیلًا» حضرت زینب )سالم اهلل علیها( می فرماید

شهدا کسانی اند که خداوند، سرنوشت شهادت را برای آنان رقم زده است و آنها خودشان به  (۶)«ضَاجِعِهِمفَبَرَزُوا إِلَى مَ

 .شهادتگاه خود شتافتند

این پیام شهیدان است که شهادت را نه یک خسارت و زیان، بلکه باالترین سود در دنیا می داند. سودی که آثار آن سراسر دنیا 

 کننده سست و خمودآور تنها نه اسالمی جامعه مردم برای «بزرگ مردان شهادت» شهیدان، وربا در را فرا خواهد گرفت.

( دارد. شهیدان برای این شهید می شوند ۱«)انمسمان اجتماعی نظام برای کننده زنده و برانگیزاننده نقش» یک بلکه نیست،

ری و طبیعی را دارد که با خود دستاوردهائی را به کشته شدن در راه خدا، ریختن خون مظلومان در راه خدا، این اثر قه»که 

ی است که خداوند به شهید و خون او «اجر»( و این همان ۱«)امت اسالمی، به ملتهای مسلمان، به تاریخ اسالم تقدیم میکند.

 .می دهد

 

 ...پیام شهیدان این است: نترسید و نهراسید

آنان از این  «فَرِحینَ بِما آتاهُُم اللاههُ مِنْ فَضْلِهِ » :شهدا به ما این است شهادت است. پیام« پیام»شهید، همان « اجر»بزرگترین 

به همه مردمی که در مسیر مبارزه با دشمن هستند این  «وَ یَسْتَبْشِرُونَ بِالاهذیَن لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِِهمْ» .شهادت خوشحالند

راه این است. راه را درست رفتند، صحیح رفتند، درست » (۵۲)«مْ وَ ال ُهمْ یَحْزَنُونَأَالاه خَوْفٌ َعلَیْهِ» بشارت را می دهد که

در این راه نه بیم هست، نه اندوه هست؛ هرچه هست بهجت است، ابتهاج است، نشاط است، روحیُّه »( و ۵۵«)حرکت کردند.

 (۵۰)«.است، امید است

باقی مانده اند و در حال مبارزه و مقاومت هستند، از این مسیر  بزرگترین اجر و برکت خون شهید، این است که آنانی که

فضل همین شهادتها و به  به امروز،» خسته نمی شوند، مبارزه و مقاومت را ادامه می دهند و خون شهید را ضایع نمی کنند.

 (۵۳)«.یدا کنندبرکت خون شهدا، ملت ما، ملت سربلند و آبرومندی است و ملتها آبرو و عزت را این گونه باید پ

اعمال من و شما را می بینند. آن »ضایع نشدن خون شهید و حفظ آن به این است که باور کنیم شهدا زنده اند. باور کنیم 

وقتی که پای ما به سنگی بخورد، آن وقتی که نتوانیم خودمان را درست هدایت کنیم، اداره کنیم، زمین بخوریم، آنها نگران 

یفهمیم، می بینیم، محکم قدم برمیداریم، راه را مستقیم حرکت میکنیم، به هدف نزدیک میشویم، آنها میشوند. آن وقتی که م
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خوشحال میشوند. آن وقتی که ملت ایران در یک عرصه ای پیروز میشود، آن ارواح طیبه به احتظاظ در می آیند. آن وقتی که 

( در این ۵8«)کل اساسی و عمومی پیدا کند، آنها نگران میشوند.خدای نکرده بر اثر غفلت ما، کوتاهی ما، ملت عقب بماند، مش

ی، جهان را متحول می کند، انسانها را رشد می دهد و به سعادت می «اکسیر»و « کیمیا»صورت است که خون شهید مانند 

 .رساند

 

 !پیام شیاطین، ناامیدی و ترس است

پیام « ُیخَوِّفُ أَوْلِیاءَهُ»پیام شیاطین این است:  «ا ذلِکُُم الشاهیْطانُإِناهم» در مقابل پیام شهیدان، شیاطین پیام دیگری دارند

آن که شما را وادار میکند که بترسید، مأیوس بشوید، »این را همه باید بدانند « ناامیدی از ادامه راه، نا امیدی از مقاومت.»

یزیون و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و امثال ناامید بشوید، او شیطان است. امروز این شیطانها از طریق رادیو و تلو

وَ »از آنها نترسید؛ از انحراف از راه خدا بترسید « َفال تَخافوهُم»اینها مرتُّب مشغول کارند برای اینکه بترسید. نه، نترسید، 

که زیر بال ( که اگر چنانچه از راه مستقیم انحراف پیدا کردیم، سرنوشت ما سرنوشت کشورهایی است ۵۱«)خافُونِ

 (۵۳)«.آمریکایند

را وارونه جلوه دهند. آنان، مردان بزرگ ما را به شهادت می رسانند تا به ما بگویند « شهدا»شیاطین می خواهند پیام 

اَلُّا » پیام شهدا نقطه مقابل این است»اندوهگین باشید، بترسید، نا امید شوید. ما را به ترک میدان و سازش وادار کنند، اما 

 (۵۶)«.خوف و حزن برداشته است در میدان شهادت «عَلَیهِم وَ ال هُم یَحزَنون خَوفٌ

 «إنُّ النُّاس قد جمعوا لکم فاخشوهم» دشمنان ما را از شهادت می ترسانند و می خواهند از آنها بترسیم. دائم می گویند

خدا با  «فقالوا حسبنا اللَُّه و نعم الوکیل» است کشورها علیه ما اجماع جهانی کرده اند، از آنها بترسیم! اما پاسخ قرآن یک چیز

فانقلبوا » ماست. وقتی باور داشتیم خدا با ما است، نتیجه این احساس، این درک، این حقیقت روحی و معنوی این است که

 .برسانندهیچ کدام از آن جامعه جهانی هیچ بدی و آسیبی به ما نمی توانند  (۵۱)«بنعمة من اللَُّه و فضل لم یمسسهم سوء

 به هم لیسی یک که نیست این «سوء یمسسهم لم» معنای. نیست «سوء» خدا، راه در شدن کشته» البته باور داشته باشیم که

نیست. با معیار الهی که نگاه کنید، « سوء»ی خورد؛ باالتر از سیلی هم می خورد؛ منتها این م هم سیلی چرا، خورد؛ نخواهد ما

است. خدای متعال با معیارهای خودش « سوء»معیارهای مادُّیِ بشری که نگاه کنید، همه اش ؛ اما با «لم یمسسهم سوء»

 (۵۱)«.حرف می زند؛ با معیار محدود ما مادُّی دلها و مادُّی ذهنها که حرف نمی زند

 

 بقای انقالب بخاطر خون شهیدان است
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ت که پای ماندگاری و پایداری و بقاء ارزشها را بقای این انقالب بخاطر خون شهیدان است... شهادت اس»کوتاه سخن اینکه 

امضاء میکند. بزرگترین اجری که در این دنیا به شهید داده میشود، بقاء و استحکام آن حقیقتی است که شهید جان خود را 

ین ا برای آن حقیقت فدا کرده است. خدای متعال آن حقیقت را به برکت خون شهید حفظ میکند. سازوکار منطقی و عقالئىِ

هم معلوم است؛ وقتی یک جامعه ای از جان خود، از هستی خود، از راحتی خود، برای یک ارزشی، یک حقیقتی میگذرد، 

( و ۰۲«)حقانیت خود را در دنیا به اثبات میرساند؛ و حقانیت است که میماند، حق است که باقی میماند؛ این سنت الهی است.

، این است که رسم شهادت و سنت الهىِ قتل فی سبیل اللاهه، با نظام اسالمی زنده حقیقتی که ما باید بدان افتخار کنیم»

 (۰۵)«.شد

ابهت و اقتدار معنوی امروز نظام اسالمی و ملت مسلمان در دنیا و در چشم قدرتهای شیطانی، ناشی از »حرف آخر این که 

وَ الْعاقِبَةُ » (۰۳)«.لت ما همچنان ادامه داردتوطئه ها از سوی دشمن و عزم راسخ از سوی م( »۰۰«)همین شهادتها است.

 .پیروزی از آن متقین است (۰8)«لِلْمُتاهقین

 

 :پی نوشت

 ۵۳۱8/۲۰/۵۰بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدای استان کرمان،  (۵

 ۵۳۱۲/۲۶/۰۲بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه ،  (۰

 ۵۵۵آیه سوره توبه،  (۳

 ۵۳۱۱/۲۶/۲۵شرح حدیثی از امام صادق)علیه السالم(، درباره زیارت امام حسین)علیه السالم(،  (8

 ۵۳۱سوره آل عمران، آیه  (۱

 ۵۳۱۱/۲8/۲۶بیانات در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه ،  (۳

 ۵۵۳، ص8۱بحار األنوار، ج  (۶

 ۵۳۱8/۲8/۲۳جمعی از خانواده های شهدای استان تهران، بیانات در دیدار خانواده های شهدای هفتم تیر و  (۱

 ۵۳۱۰/۲8/۲۱بیانات در دیدار مسئوالن و کارکنان قوه قضائیه ،  (۱

 ۵۶۲سوره آل عمران، آیه  (۵۲

 ۵۳۱۱/۲8/۲۱بیانات در دیدار خانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم،  (۵۵

 ۵۳۱8/۲8/۲۳انواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای استان تهران، بیانات در دیدار خ (۵۰

 ۵۳۳۱/۲۱/۰۱بیانات در دیدار فرزندان ممتاز شهدا و مسؤوالن امور فرهنگی بنیاد شهید،  (۵۳

 ۵۳۱۲/۵۰/۵۲بیانات در دیدار جمعی از مردم و خانواده شهدا و ایثارگران،  (۵8

 ۵۶۱ سوره آل عمران، آیه (۵۱
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 ۵۳۱۶/۵۵/۵۱بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش،  (۵۳

 ۵۳۱۶/۵۰/۲۳بیانات در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان کرمان،  (۵۶

 ۵۶8سوره آل عمران، آیه  (۵۱

 ۵۳۶۲/۵۰/۲۱بیانات در دیدار مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی،  (۵۱

 ۵۳۱۵/۲۶/۰۰دیدار خانواده های شهدا و ایثارگران استان خراسان شمالی، بیانات در  (۰۲

 ۵۳۳۱/۲۱/۰۱بیانات در دیدار فرزندان ممتاز شهدا و مسؤوالن امور فرهنگی بنیاد شهید،  (۰۵

 ۵۳۳۱/۲۱/۰۱بیانات در دیدار فرزندان ممتاز شهدا و مسؤوالن امور فرهنگی بنیاد شهید،  (۰۰

 ۵۳۱۲/۲۳/۰۳ن المللی بیداری اسالمی، بیانات در اجالس بی (۰۳

 ۵۰۱سوره اعراف، آیه  (۰8

 پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری : پدیدآورنده

 سلیمانی روزه به روایت سرلشکر 33ناگفته های جنگ 

المی در اولین گفتگوی رسانه ای خود از زمان تصدی این مسئولیت به تشریح فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اس

روزه مقاومت لبنان با رژیم صهیونیستی و زمینه های شکل گیری این جنگ و دالیل پیروزی حزب اهلل  ۳۳جزئیاتی از جنگ 

 .لبنان پرداخت

 رایطش به ای، خامنه اهلل آیت حضرت آثار نشر و حفظ دفتر با گفتگو ابتدای در سلیمانی سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم

 فوق توسعه یک به سپتامبر یازده حادثه به توجه با آمریکا: گفت و کرد اشاره آن های زمینه و روزه ۳۳ جنگ از پیش منطقه

نی دوم ر نیروهای مسلح خودش در منطقه ما رسیده بود که تقریباً مشابه آن، در بُعد کمُّی فقط در جنگ جهاحضو در العاده

 .وجود داشت و در بُعد کیفی، حتی در آن جنگ هم وجود نداشت

وی در ادامه به جزئیاتی از حضور نیروهای آمریکایی و متحدین آن در عراق و افغانستان اشاره کرد و افزود: طبیعتاً این حضور 

ی کند و اقدامی را انجام بدهد؛ به این نظامی آمریکا در منطقه به رژیم صهیونیستی فرصت می داد که از این موضوع بهره بردار

 .معنا که این هیمنه، در ترساندن ایران و در توقف و ترساندن سوریه اثر بگذارد تا این دو نظام، اقدامی را انجام ندهند

بهره برداری رژیم صهیونیستی از حضور نظامی »روزه را  ۳۳فرمانده نیروی قدس سپاه بر این اساس ریشه اصلی وقوع جنگ 

ی سنگین« ایجاد رعب»و « پیروزی اولیه آمریکا در افغانستان»و « سقوط صدام»و بهره گیری این رژیم از « آمریکا در منطقه

دانست که آمریکا در منطقه ایجاد کرده بود. فرمانده نیروی قدس سپاه در ادامه تحلیل این جنگ، طراحی آن را از سوی رژیم 

 .با حزب اهلل لبنان بلکه جنگی با هدف خالصی از بخش مهمی از مردم لبنان خواند صهیونیستی نه تنها به منظور مقابله

یح کرد: رژیم تصر لبنان اهلل حزب با جنگ از عربی کشورهای برخی های حمایت و رضایت به اشاره ضمن سلیمانی سردار

کرد و گفت که برای اولین بار  صهیونیستی در عالی ترین سطح خودش یعنی اولمرت رئیس این رژیم، این مسئله را اعالم

https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/26947
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/26947
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 زا بخش این بندی جمع در سلیمانی کشورهای عربی، اسرائیل را در جنگ علیه یک سازمان عربی حمایت کردند. سرلشکر

روزه را این گونه تشریح کرد: اول، فرصت حضور آمریکا در عراق و ایجاد رعب و  ۳۳ جنگ آغاز برای پنهان هدف سه سخنانش

در منطقه در اثر حضور گسترده خود ایجاد کرده بود. دوم، آمادگی کشورهای عربی و اعالم پنهان همکاری  وحشتی که آمریکا

این کشورها با رژیم صهیونیستی برای ریشه کنی حزب اهلل و تغییر دموگرافی در جنوب لبنان؛ و سوم، اهداف خود رژیم برای 

 .ی همیشهبهره گیری از این فرصت جهت خالص شدن از حزب اهلل برا

 اسرای تبادل برای عملیات یک طراحی به روزه، ۳۳ جنگ آغاز بهانه و آشکار دالیل درباره سؤالی به پاسخ در سلیمانی سرلشکر

اساس آن جریان مقاومت توانست در داخل سرزمین های اشغالی، دو نظامی  بر که کرد اشاره صهیونستی رژیم بند در لبنانی

 .صهیونیست را به اسارت بگیرد

وی به مناسبت اینکه فرماندهی این عملیات مهم بر عهده شهید عماد مغنیه گذاشته شده بود، به تجلیل از این فرمانده شهید 

مقاومت پرداخت و گفت: او حقیقتاً یک سردار به معنای واقعی بود؛ یک سرداری که شاید بتوانم بگویم شبیه ترین صفات را در 

رمانده نیروی قدس سپاه در ادامه با بیان اینکه حزب اهلل پیوسته در یک آمادگی صددرصد صحنه جنگ به مالک اشتر داشت. ف

به سر می برد، گفت: به دلیل اقدامات و ابتکاراتی که حزب اهلل قبل از شروع عملیات خودش، در پیش بینیِ عکس العمل 

 .داد، خالف تصوراتش شد دشمن انجام داده بود، همه آنچه اسرائیل در مقابل عملیات حزب اهلل انجام

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بخش دیگری از این گفتگو به تشریح جلسه مقامات عالی نظام در حضور رهبر معظم 

انقالب پس از گذشت یک هفته از حمالت رژیم صهیونیستی به لبنان پرداخت و گفت: آقا در پایان این جلسه و پس از شنیدن 

 «.من تصورم این است که پیروزی این جنگ، همانند پیروزی جنگ خندق خواهد بود»رمودند گزارش تلخ بنده، ف

حجت االسالم والمسلمین  به انقالب معظم رهبر های دیدگاه و ها توصیه انتقال و لبنان به خود بازگشت به سلیمانی سردار

تازه ای در وجود حزب اهلل دمید تا حزب اهلل با یک سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل اشاره کرد و تأکید کرد: این پیام خون 

 .امید و اعتمادبه نفس جدیدی وارد معرکه با دشمن شود و حزب اهلل اطمینان یافت که پیروز این جنگ است

وی در پاسخ به سؤالی درباره نظر دیگر مسئوالن وقت جمهوری اسالمی نسبت به همراهی با جریان مقاومت در آن مقطع 

ریح کرد: هیچ نگرانی از این ناحیه وجود نداشت و به معنای کامل کلمه، یک وحدت کامل در حمایت از حزب اهلل و زمانی، تص

 .تالش برای پیروزی حزب اهلل در جمهوری اسالمی ایران وجود داشت

ر ای، به ذک فرمانده نیروی قدس سپاه در بخش دیگری از گفتگو با دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه

روزه پرداخت و گفت: حزب اهلل در این جنگ، در هر مرحله ای با یک ابزار جدید  ۳۳خاطراتی از حضور میدانی خود در جنگ 

 .و یک اقدام جدید، دشمن را در غافلگیری و بهت قرار می داد، یعنی همه ابزارهایش را یک مرتبه رو نمی کرد
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روزه نیز گفت: برخالف دیگر جنگ ها که یک خاکریز مقدم  ۳۳در جریان جنگ  وی در تشریح برخی تاکتیک های حزب اهلل

در آن وجود دارد، این جنگ هیچ خاکریز مقدمی نداشت، هر نقطه اش یک خاکریز بود، یعنی از نقطه تماس که تقاطع مرز 

یه ها، خانه ها یک خط مقدم و یک فلسطین اشغالی با لبنان بود، حداقل تا نهر لیتانی، هر نقطه از آنجا اعم از تپه ها، قر

 .خاکریز بود

این مقام ارشد نظامی کشورمان درخصوص ضربات حزب اهلل به صهیونست ها، خاطره ای را از شلیک اولین موشک دریایی 

یات لمقاومت به ناوچه اسرائیلی هم زمان با سخنرانی سیدحسن نصراهلل و از دُور خارج کردن نیروی دریایی این رژیم با این عم

 .ذکر کرد

 قطر وقت خارجه وزیر با بولتون جان و اسرائیل سفیر مالقات از ای خاطره بیان به نیز جنگ پایان نحوه درباره سلیمانی سردار

 .ن ها گفتند اگر جنگ متوقف نشود، ارتش اسرائیل از هم می پاشد و متالشی می شودآ: کرد تصریح او از نقل به و کرد اشاره

یلی ها همه شروط قبلی خودشان را نادیده گرفتند و از آن ها عبور کردند و مجبور شدند شروط حزب اهلل را وی افزود: اسرائ

 .قبول بکنند و آتش بس را بپذیرند و این پیروزی بسیار بزرگ برای حزب اهلل رقم خورد

اینکه دفاع مقدس ما نسبت به همه دفاع ثاراهلل کرمان در دوران دفاع مقدس در پایان این گفتگو با تأکید بر  8۵فرمانده لشکر 

مقدس های دیگر یک حالت مادر دارد، افزود: نسبت دفاع مقدس به همه این دفاع ها، نسبت قله دماوند به این سلسله جبال 

طوالنی البرز است. دفاع مقدس یک ارتفاعی دارد که مرتفع تر از همه این ها است و این ها دامنه های آن و سلسله قلل آن 

 .هستند

 

 ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی : پیشنهاد ویژه

 

 سایت ضیاءالصالحینمنبع: 

 « چرا در سوریه می جنگیم؟»

 -این شاید یکی از مهم ترین سواالت افکار عمومی طی پنج سالی است که از ماجراهای سوریه و حضور گروهک های تکفیری 

 .تروریستی در این کشور می گذرد

 .سوال پرداخته استاز فرماندهان و کارشناسان باسابقه نیروهای مسلح طی یادداشتی به پاسخ این « یعقوب زُهدی»سردار 

 :گزاره اول 

در دوران قبل از انقالب اسالمی ایران، رژیم های الئیک مثل حکومت پهلوی با نقش رهبری عربستان بر جهان اسالم تعارضی 

 رنداشتند، لذا در آن دوران روابط ایران با ریاض دوستانه و بعضا شامل همکاری بود، اما بعد از پیروزی انقالب اسالمی تحولی د

https://www.ziaossalehin.ir/node/26881
https://www.ziaossalehin.ir/node/26881
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/26922
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/26922


  24 
 

روابط به وجود آمد، زیرا این انقالب منادی اسالم انقالبی با قرائت ضد سلطه گری و ضد استبدادی بود که با اندیشة حکام 

 .عربستان که مدافع اسالم سلفی و به زعم ما اسالم واپس گرا و ارتجاعی بود در تقابل قرار داشت

ش یافت، اما زمانی که ریاض متوجه شد در میدان تقابل نرم در این تقابل ابتدا به شکل جنگ نرم در اقصی نقاط دنیا گستر

 .حال شکست است، به سمت جنگ های نیمه سخت )امنیتی( و سخت )نظامی( روی آورد

اولین قدم عربستان در این مسیر هم پشتیبانی مالی و نظامی از صدام در جنگ هشت ساله و همچنین تشکیل شورای 

که در صحنه سیاسی نیز هر جا موضوعی راجع به ایران در سازمان های بین المللی مطرح همکاری خلیج فارس بود. ضمن آن

 .گرفت قرارمی مخالف می شد، عربستان در جبهة 

در واقع می توان گفت که ما چندین سال است که درگیر جنگ با حکام سعودی هستیم، اما؛ جنگی در الیه های پنهان، اما 

با ریاض این است که تا پیش از این عربستان در برابر ایران به دنبال حفاظت از منافع خود بود  نکته قابل تامل دیگر در رابطه

ولی امروز چالش اصلی سعودی ها مساله بقا است. از این رو به طور کلی می توان این گونه گفت که از زمان پیروزی انقالب 

به خصومت، از جنگ نرم به جنگ سخت و از هدف دفاع از منافع  اسالمی در ایران، عربستان رویارویی با ما را از فضای رقابت

 .به تالش برای بقا کشانده است

 :گزارۀ دوم 

با شکل گیری دولت شیعی متمایل به ایران در عراق، عربستان که افق تاریکی را در برابر خود مجسم می کرد. توطئه های 

 .درآوردمختلفی را با هزینة وسیع دالرهای نفتی به مرحلة اجرا 

در فایل صوتی فاش شده از ملک عبداهلل، وی خطاب به بندر بن سلطان )وزیر سابق اطالعات عربستان( می گوید: اگر شده 

 .بیست ملیارد دالر خرج کنید، اجازه ندهید دولت شیعه در عراق برپا شود

ردی که بندر بن سلطان طی ماه ها زمانی که فرقة تکفیری داعش اعالم موجودیت کرد محل هزینه کرد آن دالرهای میلیا

 .اقامت مخفیانه خود در عراق انجام داده بود مشخص گردید

شواهد و قرائن بیانگر این است که ابوبکر بغدادی و تروریسم تکفیری حاصل پیوند نامبارک اندیشة وهابی و تفکر بعثی در عراق 

ربیت سیا و موساد قرار گرفته است و سپس با برنامه ریزی و بوده که توسط امریکا در زندان بوکا کشف شده و تحت آموزش و ت

سازماندهی عملیاتی سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل، ماموریت ایجاد و شعله ور نمودن فتنة فرقه ای و مذهبی به او 

ائیل نیست، مأموریت ما جنگ با اسر»محول شده است همان ماموریتی که بغدادی خود به آن اشاره کرده و می گوید: 

ابوبکر بغدادی توضیح نداده است که این مأموریت از کدام کانون به وی ابالغ شده است؟! « مأموریت ما جنگ با مرتدین است!

 )کیهان(

به عبارت دیگر داعش و تروریسم تکفیری ساخته و پرداختة مثلث شوم زور و زر و تزویر است که زور آن استکبار جهانی به 

زر آن دالرهای نفتی آل سعود و دیگر شیوخ منطقه و تزویر آن مهندسی فرهنگی انگلیس مبتنی بر گسل  سرکردگی امریکا و

 .های قومی ومذهبی ملت های منطقه می باشد
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 :گزاره سوم

روزه سرآغاز تحوالت نوینی در منطقه بود. از یک سو رژیم صهیونیستی که طعم شکست های  ۳۳پیروزی حزب اهلل در جنگ 

روزه چشید نا امید از مقابلة رودررو با جبهة مقاومت و نگران از تداوم بقای خویش به فکر  ۱۰نبرد غزه و جنگ  بعدی را در

چاره اندیشی برای گریز از این مهلکه افتاد و تنها راه را در بهره گیری از شکاف قومی و مذهبی در بین مسلمانان و وارد کردن 

 .خنجر از پشت به جبهه مقاومت یافت

سوی دیگر موفقیت های حزب اهلل دربه زانو در آوردن دشمن صهیونیستی که سالها سران کشورهای مدعی عرب در برابر آن از 

عاجز و خوار شده بودند موجب به اهتزاز در آمدن پرچم این طالیه دار مقاومت در بین ملتهای عرب و مطرح شدن سید حسن 

 .نصراهلل به عنوان اسطوره و قهرمان عرب گردید

حقیقت فوق برای ارتجاع عرب به سرکردگی عربستان که داعیة رهبری جهان اسالم و اعراب را در سر داشت بسیار تلخ و 

غیرقابل قبول بود. لذا عربستان و رژیم صهیونیستی که سابقة همکاری و هماهنگی طوالنی در شکل مخفیانه داشتند در یک 

 .کا نیز به عنوان حامی و متحد هر دو رژیم قاعدۀ این مثلث را شکل دادفرآیند اتحاد استراتژیک قرار گرفتند و امری

محصول این مثلث شوم توسعه و گسترش داعش به سرزمین شام و ایجاد دیگر گروه های تکفیری بود. اولین هدف نابودی 

 .اهلل بودسوریه به عنوان کشور خط مقدم محور مقاومت و عقبة اصلی پشتیبانی لجستیکی و تسلیحاتی از حزب 

سوار شدن بر موج حرکت ضد دیکتاتوری که تحت عنوان بهار عربی ) بیداری اسالمی( درقلمرو ملتهای عربی به را ه افتاده بود. 

تاکتیکی بود که علیه حکومت سوریه اتخاذ شد و این در حالی بود که کشورهائی مثل عربستان و اردن و قطر که شعار ضد 

 .دادند، خود نمونة بارز رژیمهای پادشاهی و استبدادی هستنددیکتاتوری علیه اسد سر می 

 :گزاره چهارم

دو صحنة جنگ فوق که علیه جبهه مقاومت و در کانون آن جمهوری اسالمی ایران توسط استکبار جهانی به سرکردگی امریکا 

 .در خط مقدم آن قرار دارند سازماندهی شده است ماهیت جنگ نیابتی دارد که آل سعود وهابی و اذناب و ایادی تکفیریش

 :اهداف استراتژیک این جنگ نیابتی را می توان به شرح زیر برشمرد

 .مقابله با اسالم انقالبی و تفکر ضد استکباری و ضد استبدادی که انقالب اسالمی مروج آن می باشد -

 ان در منطقهجلوگیری از استقرار حکومت های مستقل با رویکرد ضد صهیونیستی و متمایل به ایر -

 فراهم نمودن محیطی امن برای رژیم اشغالگر قدس -

نجات رژیم های مرتجع منطقه از خطر سقوط ، بخصوص رژیم رو به زوال آل سعود که در تمام عرصه های مقابله با  -

 .جمهوری اسالمی ایران خود را بازنده می یابد

 مان منطقهمنحرف نمودن حرکت های آزادیخواه و حق طلبانه مردم مسل -

 حفاظت از منافع امپریالیسم امریکا در منطقه -

برای تحقق اهداف فوق در مرحله اول ساقط نمودن دمشق و بغداد و تجزیه دو کشور عراق و سوریه بر مبنای ژئوپلیتیک 

هشت مذهبی و در مرحله دوم سرنگونی نظام جمهوری اسالمی یا تجزیه کشور ایران )هدفی که در جنگ تحمیلی  -قومی
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 .ساله محقق نشد( در برنامه قرار گرفته است

بدیهی است که نابودی عتبات عالیات و حرم های مقدس اهل بیت واقع در عراق و سوریه که نمادهای الهام بخش و مراکز ثقل 

ل مل جاهمعنوی حرکت سرخ اسالم عاشورایی و ظلم ستیز و سازش ناپذیر هستند از اهداف اولویت دار این جنگ نیابتی و عوا

 .و خشک مغز آن می باشد

قطعا تجربه دفاع مقدس به مدافعان جمهوری اسالمی این درس را داده است که هرگونه تعلل و مماشات در درک به موقع 

صحنه جنگ و اقدامات مناسب دفاعی، موجب آن خواهد شد که دشمن را در دروازه های شهرهای خود مالقات کنیم و آنوقت 

 .سال دفاع مقدس اتفاق افتاد ۱انسانی و مادی دفاع بسیار باال خواهد رفت، همانگونه که در  است که هزینه های

با نگرش عمیق و راهبردی و آینده پژوهانه به صحنه جنگ و چگونگی صف بندی ها و اهداف آن، به روشنی و قطعیت می 

و سوریه چقدر هوشمندانه و حیاتی و ارزشمند می  توان دریافت که حضور مدافعان حرم و اسالم انقالبی در میادین نبرد عراق

 .باشد و شهدای این میادین نبرد چه نقش تاریخ ساز و گرانقدری دارند

 .روحشان شاد و با موالیشان حضرت سیدالشهداء علیه السالم محشور باد

 مشرق: منبع

 روایت زندگی و کارنامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

، وقتی محسن رضایی، فرمانده کل سپاه، حکم فرماندهی تیپ ثاراهلل را به قاسم سلیمانی داد و محمود ۵۳۳۲اواخر سال »

ساله با ۰۳ کشوری، با این انتصاب مخالفت کرد، شاید هیچ کدام نمی دانستند این جوان ۳اشجع، فرمانده وقت سپاه منطقه 

از وی به عنوان قوی ترین مأمور  CIA نبوغ نظامی تحسین برانگیزش، سال ها بعد شخصیتی فراملی خواهد شد و افسران

است که درباره روزگار او در « روزی روزگاری قاسم سلیمانی»؛ این ابتدای مقدمه کتاب «مخفی خاورمیانه یاد خواهند کرد...

 سلیمانی که این روزها با خبر پایان داعش نامش بر سر زبان هاست، کیست؟ دوران دفاع مقدس است. اما قاسم

صاحب پسری  ۵۳۳۱اسفند  ۰۲استان کرمان در « رابر»در شهرستان « قنات ملک»شرق نوشت: حسن سلیمانی از روستاییان 

سالگی پیمانکار ۵۱رد و در ساله بود که پس از پایان دبستان شهر رابر را ترک ک ۵۳گذاشت. قاسم « قاسم»شد و نام او را 

 .سازمان آب کرمان شد. ورزشکار هم بود و کاراته کار می کرد و جزء مربیان پرورش اندام نیز بود

دو سال به انقالب مانده بود که با حجت االسالم رضا کامیاب از اهالی شهر مشهد که در ماه های رمضان برای تبلیغ به کرمان 

که سازمان مجاهدین خلق کامیاب را ترور کرد،  ۳۲ون پیوست. رفاقتشان اما در هفتم مرداد می آمد، آشنا شد و به انقالبی

ناتمام ماند. البته این دوستی کوتاه مدت باعث می شود که قاسم را با روحانی ای از مشهد به نام آیت اهلل سیدعلی خامنه ای 

 .آشنا کند که تا امروز ادامه دارد

کرمان درآمد. خودش گفته باید برای انقالب « سپاه افتخاری»ن با کار، به عضویت مجموعه انقالب که پیروز شد، هم زما

که جنگ  ۱۱فعالیت می کردیم، پس وارد سپاه شدم. سلیمانی به مرور فرمانده پادگان قدس سپاه در کرمان شد. شهریور 

https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/10377
https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/10377
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ه های جنوب می فرستد. خودش هم به ایران و عراق شروع شد، چند گردان را در سپاه کرمان آموزش می دهد و به جبه

بگیرد. همین آغاز راهی است که باعث « مالکیه»همراه یک گروهان به سوسنگرد می رود تا جلوی پیشروی دشمن را در جبهه 

« فاو»که منجر به فتح « ۱عملیات والفجر »می شود قاسم سلیمانی در اکثر عملیات های نظامی هشت سال دفاع مقدس مانند 

 .و تک شلمچه، حضور مؤثر داشته باشد ۱، کربالی 8ی شد، کربال

ثاراهلل بود، به کرمان برمی گردد و با اشراری که از مرزهای شرقی، به خصوص  8۵جنگ که تمام شد، او که فرمانده لشکر 

 .افغانستان وارد می شدند، به مبارزه ادامه می دهد

نیروی قدس سپاه پاسداران »سلیمانی را به عنوان دومین فرمانده ، فرماندهی کل قوا، قاسم ۶۱سال بعد، در سال  ۵۲حدود 

می گمارد. از این به بعد است که حضور قاسم سلیمانی در مجامع عمومی و اخبار کم رنگ می شود. طالبان « انقالب اسالمی

 .ی می شناسد، غنیمتی استدر افغانستان قدرت گرفته و حاال حضور سردار سلیمانی به عنوان فرمانده که آن مناطق را به خوب

درجه سرلشکری خود را از مقام معظم رهبری دریافت می کند و آیت اهلل خامنه ای در  ۵۳۱۱قاسم سلیمانی در چهارم بهمن 

 .نامیده است« شهید زنده»تقدیری از او، قاسم سلیمانی را 

ائیل از جنوب لبنان، جنگ افغانستان، شکل رسانه های غربی درباره سلیمانی گفته اند که او نقش مهمی در عقب راندن اسر

 .دهی به فضای سیاسی عراق پس از سرنگونی رژیم صدام و تغییر روند جنگ داخلی سوریه داشته است

 .به شمال عراق حمله می کند ۱۳داعش که فعال شد، در خرداد 

به صدر اخبار بیاید. او که سال ها تصرفات شهرهای عراق که وسعت می گیرد، باعث می شود نام سردار سلیمانی هم کم کم 

معروف بود، حاال چهره او با موهای سفیدشده در جلد مجالت خارجی و داخلی « ژنرال بی سایه»پیش در رسانه های عراق به 

مدعی شدند ایران « نیویورک تایمز»و « وال استریت ژورنال»، «ساندی تایمز انگلیس»عیان می شود. همان روزها، روزنامه 

دهی ارتش ازهم فروپاشیده عراق را بر عهده گرفته تا با داعش بجنگد. قاسم سلیمانی هم مقابله با داعش را در دفاع از فرمان

 .بغداد بر عهده دارد

، سردار سلیمانی نسبت به حمله داعش ۵۳۱۳خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های اقلیم کردستان عراق، نوشته بود در مرداد 

، مسعود بارزانی از آمریکا و ترکیه تقاضای کمک می کند. دو روز ۵۳۱۱ده است. با حمله داعش در مرداد به اربیل هشدار دا

ساعت قبل از پیوستن جنگنده های  8۱بعد، جنگنده های آمریکایی در اربیل به پرواز درمی آیند. این در حالی است که 

به فرماندهی سردار سلیمانی و بنا به درخواست شخص بارزانی، در آمریکایی به عملیات دفاع از اربیل، یگانی از نیروهای ویژه 

کنار پیشمرگان کُرد در حال نبرد با داعش بودند. به دنبال دفع خطر داعش، مسعود بارزانی شخصا نامه تشکری برای ریاست 

 .ردستان عراق برخاسته استجمهوری ایران با این مضمون فرستاد که ایران بار دیگر در سخت ترین شرایط به دفاع از اقلیم ک

 ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسـم سلیمانی: پیشنهاد ویژه

https://www.ziaossalehin.ir/node/26881
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 حاج قاسم در سوریه

در حومه جنوب شرقی در نزدیکی مرزهای سوریه و عراق « البوکمال»چند روزی است که با حضور سردار سلیمانی، شهر 

دیرالزور، از دست داعش آزاد شده است. به گزارش ایسنا، اهمیت آزادسازی شهر البوکمال که از آن به عنوان آخرین دژ 

مستحکم داعش در سوریه یاد می شد، برای جریان مقاومت آن چنان مهم و تعیین کننده بود که سردار نامی ایران تصمیم 

ساعت فرماندهی میدان مستقیم  ۶۰اش برای پایان دادن به سیطره این شجره خبیثه ملعونه، گرفت در راستای تحقق وعده 

نبرد را بر عهده بگیرد تا خاطره شیرین نقش این فرمانده در آزادسازی مناطقی مانند موصل، تکریت، جرف الصخر، حفظ 

بار دیگر در اذهان ملت های منطقه « ام المعارک»از چنگ داعش، جلوگیری از سقوط اربیل و... در عملیات « کربال»و « سامرا»

 .تداعی شود

سردار را فاتح جنگ حلب در سوریه می دانند و حضور او در سوریه باعث شده تا وزارت خزانه داری آمریکا نام او را در لیست 

 .تحریم قرار دهد

 وریه صورت گرفت و منجر به بازپس گیریجان مگوایر افسر سابق سیا گفته است که در نبرد القصیر که چهار سال پیش در س

شهر استراتژیک القصیر توسط ارتش سوریه شد و نقطه عطفی در جنگ بود، تحت نظارت و فرماندهی سردار سلیمانی بوده 

 .برای او خواند« یک پیروزی بزرگ»است و این نبرد را 

لیمانی در رسانه های جهان پیچید اما چند روز اینجا بود که پس از وقوع یک انفجار مهیب در دمشق، شایعه شهادت قاسم س

 .بعد او در دیدار مسئوالن نظام با مقام معظم رهبری حضور پیدا کرد

 

 سردار سلیمانی از زبان دیگران

 شخصیت و« بادیگارد»روحیه و شخصیت سردار سلیمانی همیشه جذاب بوده است تا آنجا که ابراهیم حاتمی کیا در فیلم 

 .طراحی کرده است« حاج قاسم سلیمانی»اول فیلم را که پرویز پرستویی آن را بازی می کند، شبیه حتی گریم نقش 

رسانه های غربی هم در مورد شخصیت او مطالب جالبی گفته اند. روزنامه انگلیسی گاردین در مورد قاسم سلیمانی نوشته: 

نند. بسیاری از مقامات آمریکا که این چندساله را صرف حتی کسانی که سلیمانی را دوست ندارند، او را فردی باهوش می دا»

متوقف کردن کار افراد وفادار به سلیمانی کرده اند، می گویند مایل هستند او را ببینند و معتقدند مبهوت کارهای او شده اند. 

و را ببینم، خیلی ساده از او من اگر ا»گوید: شاید از سر همین بهت است که یکی از مقامات بلندپایه ارتش آمریکا عاجزانه می

 .«!خواهد؟خواهم پرسید که از ما چه می
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ها میان نیروهای امنیتی عراق که سلیمانی برای توقف درگیری»هم در گزارشی نوشت: « مک کلتی»روزنامه آمریکایی 

ن نخستین و مهم تریبیشترشان شیعه هستند و نیروهای رادیکال مقتدی صدر در شهر بصره، پادرمیانی کرده است. یکی از 

، زمانی به عراق آمد که ۰۲۲۱های سلیمانی بر آمریکا در عراق، ایجاد برتری سیاسی بود، نه نظامی. او در ژانویه سال پیروزی

رفتند. در حالی که آمریکا حمایت شدیدی ها برای نخستین بار پس از سقوط صدام حسین، به پای صندوق های رأی میعراقی

ایاد عالوی می کرد، سلیمانی فعالیت خود را در حمایت از شیعیان طرفدار ایران آغاز کرد و به شدت به  از نخست وزیرشدن

راهنمایی آنان برای پیروزی در انتخابات پرداخت. پس از انتخابات، بوش انگشت های رنگی مردم عراق را پیروزی بزرگی برای 

 .«دموکراسی دانست، اما عالوی و متحدانش شکست خوردند

، به فرمانده سپاه قدس از زبان مأموران سیا و مقامات عراقی پرداخت و با بیان اینکه ۱۰در سال « نیویورکر»نشریه آمریکایی 

ق افسر ساب« جان ماگویر»سردار سلیمانی به ندرت صحبت می کند، وی را دارای یک کاریزمای نهفته دانست. در این گزارش 

( سردار سلیمانی را قدرتمندترین عامل در خاورمیانه که کمتر کسی چیزی درباره او سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا

 .شنیده، معرفی کرده است

یک مقام سابق ارشد عراقی نیز قاسم سلیمانی را فردی زیرک و استراتژیستی به شدت باهوش توصیف کرده و گفته بود: 

دارند، او جلو نمی آید، همان جا در طرف دیگر اتاق بسیار آرام  نفر در آن حضور ۵۲زمانی که وارد اتاقی می شود که مثال »

نشیند و گوش می دهد؛ و البته قطعا همه در آن اتاق تنها به او فکر می نشیند. صحبتی نمی کند، نظری نمی دهد و تنها می

 .«می کنند

همان قدر که مقامات آمریکایی »ه است: زلمای خلیل زاد، سفیر سابق آمریکا در افغانستان نیز در مورد سردار سلیمانی گفت

کنند، او در ایجاد صلح نیز برای رسیدن به اهدافش فعال بوده است. او در پایان دادن به سلیمانی را به جنگ افروزی متهم می

رفت ناآرامی های آن درگیری های نیروهای مقتدی صدر و نیروهای عراقی در بصره، نقشی حیاتی داشت، تهدیدی که می

 .«ترش یافته و پیامدهای وخیمی به ویژه برای منابع نفتی عراق در پی داشته باشدگس

او فردی است که آرام سخن »یکی از نمایندگان مجلس عراق و از دستیاران ارشد نوری المالکی، درباره سردار سلیمانی گفته: 

کند. تا زمانی که پشتوانه او را برخورد میزنید، بسیار ساده می گوید و منطقی و بسیار مؤدب است. وقتی با او حرف می

 .«تواند با او بجنگددانید چه قدرتی دارد، هیچ کس نمینشناسید، نمی

 

 روابط شخصی حاج قاسم سلیمانی

همچنین نقل شده است که قاسم سلیمانی عالقه خاصی به سربازان شهید دارد و با خانواده های آنها دیدار می کند. خودش 

 .«زمانی که فرزندان شهیدان را می بینم، می خواهم آنها را ببویم و از خود بی خود می شوم: »در جایی گفته
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بود. قاسم سلیمانی برادر کوچکی به نام سهراب دارد. او « عماد مغنیه»سردار سلیمانی از دوستان نزدیک و صمیمی شهید 

ه خانواده برسد اما آدمی بسیار عاطفی است و حاج قاسم خیلی وقت نمی کند ب»درخصوص روحیات حاج قاسم گفته بود: 

حتی تا زمانی که نسبت به مسائل زندگی من اطمینان پیدا نکرد، مرا رها نکرد، مدام من را کنترل می کرد چون من در 

که سازمان زندان ها کار می کردم و با زندانیان در ارتباط بودم؛ حتی اگر یک موتور می خریدم تا اطمینان پیدا نمی کرد 

چگونه آن را تهیه کرده ام راحت نمی شد، شاید به نوعی تمام زندگی اطرافیان ما را زیر نظر داشت تا خدای ناکرده به راه کج 

 .«و آلوده کشیده نشویم

 

 آمریکا تروریسم آشکار دولتی؛ نشانه قطعی زوال

 تروریسم این اما. بود «آمریکا دولتی تروریسم» بودیم آن شاهد سلیمانی قاسم حاج سپهبد سردار آنچه در ماجرای شهادت

 کند؟ می حکایت چیز چه از آشکار

به چرایی روی آوردن آمریکایی ها به شیوه در یادداشت زیر ضمن بررسی کارنامه سیاه و ننگین تروریسم دولتی دولت آمریکا 

 :های تروریستی در برخورد با نظام اسالمی پرداخته است

 

 ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی :پیشنهاد ویژه

 آمریکا و ترور : یک پیوستگیِ دامنه دار

خون پاک شهید حاج قاسم سلیمانی به دست شقی ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این جنایت بزرگ بار دیگر چهره کریه و 

باطن پلید آمریکا را بی پرده نمایان کرد. ملت ایران در همه سالهای پس از انقالب، این چنین ترورهای وحشیانه و بزدالنه ای 

ثبت کرده است. حوادث خونین دهه شصت اولین نمونه های این ترورها بود. امروز بعد از  را همراه با نام آمریکا در حافظه خود

حادثه هفتم تیر و شهادت آن عزیزان، همچنان این حادثه الهام بخش است. یعنی یک گروه تروریست خبیث »گذشت سالها از 

مورد تهاجم قرار میدهند، آنها را ترور بی رحم در داخل کشور، مجموعه بزرگان و شخصیُّت های اصلی و ارکان کشور را 

میکنند و کشور را از وجود آنها محروم میکنند، بعد میگریزند و میروند در آغوش همین کشورهایی که ادُّعای ضدُّیُّت آنها با 

ا در ی و آمریکتروریسم دنیا را پُر کرده و آنها اینها را در آغوش میگیرند... این رسوایی بزرگ حکومتهای غربی و دولتهای اروپای

این قضیُّه، یک حادثه تاریخی است؛ این خیلی امر مهمُّی است، از این نمیشود به آسانی گذشت و تاریخ از این حادثه 

حمله  (۵۳۱۱/۲8/۲۱ بیانات در دیدار خانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم)«.نمیگذرد

ای مسافربری ایران بر فراز آبهای خلیج فارس، نمونه ای دیگر بود که در آن صدها انسان بی مستقیم ناو آمریکایی به هواپیم

 .گناه، به یکباره مورد اصابت حمله تروریستی آمریکا قرار گرفتند
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دهه شصت محدود نمانده و همواره دولت آمریکا از این شیوه جنایت آلود اما این پیوستگی بین نام آمریکا با ترور، به سالهای 

استفاده کرده است. بزرگ مردان انقالبی و دانشمندان و نخبگان علمی ایران در این سالها یا به دست آمریکایی ها ترور شده 

ایران دست خود را خالی دیده، چنین اند یا با حمایت و همکاری آنها. آمریکا و استکبار جهانی هر گاه در مواجهه با ملت 

ترور بزدالنه ی( شهید احمدی »جنایاتی را مرتکب شده است؛ که از جمله می توان به ترور شهدای هسته ای اشاره کرد: 

روشن)که عامالن و طراحانش هرگز جرأت نخواهند کرد به جنایت کثیف و پلید خود اعتراف کنند و مسئولیت آن را بپذیرند 

ر جنایات شبکه تروریزم بین الملل دولتی، با طراحی یا همراهی سرویسهای سیا و موساد عمل شده و نشانه به بن مانند دیگ

بست رسیدنِ استکبار جهانی به سردستگی آمریکا و صهیونیزم، در مقابله با ملت مصمُّم و مؤمن و پیشرونده ایران اسالمی 

اقدامات تروریستی دیگر نظیر حمله  (۵۳۱۲/۵۲/۰۰ احمدی روشنپیام تسلیت در پی شهادت نخبه جوان شهید ) «.است

تروریستی به مجلس شورای اسالمی، حرم امام خمینی رحمه اهلل نیز از جمله همین اقدامات تحت حمایت آمریکایی ها بوده 

 .است

رژیم »سیار آلوده تر است: کتاب قطور و ننگین اقدامات تروریستی آمریکا به همین جا ختم نمی شود و سیاهه جنایات آمریکا ب

ایاالت متحده آمریکا در چند دهه اخیر، سیاهه باالبلندی از رفتارهای تروریستی و نیز پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از تروریست 

های سازمان یافته در کشورهای این منطقه، پدید آورده است. حمالت مرگبار هواپیماهای بدون سرنشین به خانوارهای بی 

روستاها و مناطق محروم در افغانستان و پاکستان که بارها جشن عروسی آنها را به عزا مبدُّل کرده است، جنایات بلک دفاع در 

واتر در عراق و کشتار شهروندان و نخبگان عراقی، کمک به گروه های بمب گذار در ایران و عراق و پاکستان، ترور دانشمندان 

پیام به همایش بین المللی )«.وشه هایی از این سیاهه ننگین و فراموش نشدنی استهسته ای در ایران با همکاری موساد... گ

 (۵۳۱۲/۲8/۲۳ مبارزه جهانی با تروریسم

تروریست پروری بخش دیگری از اقدامات آمریکایی ها در این سالها بوده است. گروه های مختلف تکفیری و منحرف در 

داعش را اینها به وجود آوردند. »داف شوم آنها بوده اند. از جمله همین داعش: منطقه، ابزارهای دست پرورده ا برای پیگیری اه

تا همین اخیر هم که داعش نفسهای آخرش را در سوریه میکشید، اینها از داعش حمایت میکردند و دفاع میکردند؛ )این( مالِ 

بیانات در دیدار )«.د، خودشان عامل تروریسمندهمین تازگی و این اواخرِ اواخر )است(. بنابراین خود اینها طرف دار تروریسمن

 (۵۳۱۳/۵۲/۰۳شرکت کنندگان در کنفرانس اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری اسالمی

نظامی که امروز در دنیا حامی »همچنین حمایت از واضح ترین نماد تروریسم دولتی ننگی بر پیشانی دولت آمریکاست: 

مریکاست. حمایت از رژیم تروریست صهیونیستی در کشور غصب شده فلسطین، بزرگترین تروریسم است، رژیم ایاالت متُّحده آ

خطبه های نمازجمعه در چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه )«.حمایت از تروریسم است

که  تیحمایت از تروریسم بین الملل و حمایت از تروریسم دولتی؛ این دولت جعلی جنایتکار صهیونیس» (۵۳۶۰/۲۳/۵8اهلل(

غاصب فلسطین است، ده ها سال است که مورد حمایت آمریکا است؛ مردم را میکُشد، خانه ها را خراب میکند، ظلم میکند، 
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جوانها را، زنها را، مردها را، کودکان را به زندان و حبس میکشاند؛ به بیروت حمله کردند، صبرا و شتیال را نابود کردند، چه، 

 (۵۳۱۰/۵۵/۰۱بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی)«است چه؛ همه مورد حمایت آمریکا

 

 نشانه استیصال

این فروغلتیدن در باتالق تروریسم نشانگرِ ضعف و استیصال آمریکاست و اقدام به هر حرکت تروریستی به همان میزان که 

دنیا کسی به ترور متوسُّل می شود که  در امروز»: بخشد می سرعت را آن عامالن نابودی و زوال  بزرگتر باشد، به همان میزان

برای یک نظام و یک رژیم سیاسی، ضعف حقیقی و افول » (۵۳۶۳/۲8/۰۱بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم)«منطق ندارد

قدرت وقتی شروع می شود که این رژیم و این نظام، استدالل سیاسی و قانع کننده برای کار خود، و حقانیت سیاسی خود را از 

هد. وقتی رژیمی حقانیت سیاسی اش از دست رفت و استدالل او برای موجودیت و کارهای خودش از دست او خارج دست بد

شد، آن وقت قدرت معنوی خود را از دست داده است و سقوط او شروع شده است؛ و لو در ظاهر چیزی فهمیده نشود و خود 

د ضعف استدالل و فقدان حقانیت سیاسی آن ها در دنیا، با آن او نفهمد. این ها این قدر مست قدرت و شهوتند که نمی فهمن

 (۵۳۱۳/۲۰/۵۰بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان)«.ها چه دارد می کند

نتیجه این ضعف منطق و استدالل، روی آوردن به اقدامات تروریستی است و نتیجه این اقدامات، افزایش نفرت عمومی نسبت 

ملتهای منطقه سرشار از نفرت آمریکا و از زایده اروپایی آمریکا، یعنی انگلیسند. مخصوص »ست است: به این دولتهای تروری

ملت ما نیست؛ همه ملتهای منطقه از این ها متنفُّرند. این نفرت را خودِ آن ها به وجود آورده اند. کسانی که به حقوق و 

بیانات در )«.ودشان این ملتها را از نفرت خودشان پُر می کننداستقالل و عزُّت و ناموس و مرزهای ملتها تعرُّض می کنند، خ

بیانات در )«.امروز در دنیای اسالم هیچ دولتی منفورتر از دولت آمریکا نیست»و  (۵۳۱۰/۲۱/۲۱دیدار جمعی از جوانان اهواز

 (۵۳۱۵/۲۵/۵۳خطبه های نمازجمعه

بانوی ما، زینب کبری »آن از این شهادت ها طرفی نخواهند بست: این شهادت ها اگر چه کام ما را تلخ کرد اما آمریکا و اذناب 

امروز  ...«.کد کیدک، و اسع سعیک فو اهلل ال تمحوا ذکرنا» :علیها سالم، خطاب به سیه روی ترین انسانهای زمان خود فرمود

مگر شما می  «.تمحوا ذکرنا کد کیدک. واسع سعیک. فو اهلل ال» :همین سخنان را ملت و نظام ایران خطاب به آن ها می گوید

توانید کمترین آسیبی به جمهوری اسالمی برسانید؟! شما خواهید مُرد. شما خواهید رفت. شما مانند آن امپراتوری دیگر، زایل 

خواهید شد و پرچم اسالم روز به روز، برافراشته تر خواهد شد. ملت ایران و هرکس که متمسُّک به اسالم است، روز به روز زنده 

پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه »و  (۵۳۶8/۲۱/۰۳بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه هوایی)«.ر خواهد شدت

مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتالن و جنایتکاران 

هبر انقالب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه پیام تسلیت ر)«.را تلخ تر خواهد کرد

 (۵۳۱۱/۵۲/۵۳ او


