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 يمانیسل دیشه اتیگفتمان و ادب لِیتحل

 
 *پور کین لیداسماعیس

 کیدهچ

المللری و  هدف از پژوهش حاض  تحلیل گفتمان شهید سلیمانی در قلم و برین هدف:
 همچنین ب رسی ادبیات ایشان در قلم و داخلی است.

تحلیلری و برا -پ دازی توصریفی وحیانی و با روش داد -این مقاله با روش نقلی روش:
های علروم اسرالمی انجرام شرد  افزار های اینت نتی و ن م گی ی از اسناد نوشتاری و سامانه به  

 است.
ها نشان داد که شهید حاج قاسم سلیمانی یک شخص نبود، تجلی و نمود  یافته ها: یافته

شود  عینی و کارآمدی از یک گفتمان بود و کیست که نداند که گفتمان نه با مقابله ت عیف می
 و نه با معارضه قابل منهدم است. 

ساالر، نره از خشرونت دفراع  طلب بود و نه جنگ  گس دار سلیمانی نه جن گیری: نتیجه
ک د و نه تمایلی به وی انی داشت او مبتک  و مدافع صلح بود. شهید حاج قاسرم سرلیمانی  می

نماد و شناسنامه گفتمانی است که دفاع از ای ان بزرگ و ملت شر یف ایر ان را تنهرا در بسرت  
ت ین میر اث خرون پراک سر دار  سعنوان مقد به« حفظ جمهوری اسالمی»دکت ین راهب دی 
 دهد. جانبه کشور ق ار می داند و آن را مبنا و بنیان توسعه همه صلح ممکن می

                                                      
 .Nikpoor55@gmail.comکارشناس فقه و حقوق،  *
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انقالب اسالمی، مکتب شهید سلیمانی، گفتمان شهید سلیمانی، گفتمان  ها: کلیدواژه
 .فقیه مقاومت، والیت

 مقدمه

کوت ایمان داشرته و خردا شود که به عالم مل های بزرگ از آنجایی آغاز می زندگی انسان
اند. در طول تراریخ  را در زندگی اصل ق ار داد  و با سی  و سلوک عملی به لقاءالله دست یافته

روی از  هریچ های بزرگی وجود داشتند، که به اهرداف خرود معتقرد بودنرد و بره هموار  انسان
در تراریخ اصول الهی و انسانی خویش، دست ب  نداشتند و حتری جران بر  سر  آن نهادنرد. 

عنوان یک شخصیت مافوق مجاهردت یراد نمرود. در تراریخ  ام وز باید از س دار سلیمانی به
ها حکومت کند، وی بریش از آنکره  ها بگذرد تا شخصیتی مثل ایشان متولد و در دل باید ق ن

ک د و بخاط  تأثی  نفرس و انفراس  ها نفوذ می ها بود و در دل ف ماند  نظامی باشد ف ماند  دل
سی ح  تش، شخصیت وی در خارج از م ز و در میران مست رعفان جهران یرک چهر   قد

ها جز روح پاک و انفاس قدسری و لطرف الهری  گ دد و تمام این شاخص و محبوب تلقی می
 تواند باشد. نمی

شران،  جانبه از شهید سلیمانی دارنرد، در بیانرات که شناختی همه مقام معظم رهب ی
ما به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز و به ابومهدی »ف مودند:  پس از شهادت شهید سلیمانی

ها به چشم یک مکتب نگا  کنیم. س دار شهید  شهید عزیز به چشم یک ف د نگا  نکنیم؛ به آن
وقرت  آموز، با این چشرم نگرا  کنریم، آن ما را با چشم یک مکتب، یک را ، یک مدرسه درس

ای،  )خامنره« ت این ق یه روشرن خواهرد شرداهّمیت این ق یه روشن خواهد شد. قد و قیم

87/48/4912). 
 کوشد به دو پ سش پاسخ گوید: این مقاله می

 المللی چگونه بود؟ یکم( گفتمان شهید سلیمانی در قلم و بین
 دوم( ادبیات شهید سلیمانی در قلم و داخلی چگونه بود؟



 

 

88 

مطالعات دینی رسانه 
مشاره 

|  سال اول |  
سوم

 
و چهارم
  |

ئاپ
یز و زمستان 

8931
 

 شناسی پژوهش روش

تحلیلری و برا -پر دازی توصریفی وحیرانی و برا روش داد -این پژوهش بره روش نقلری
 افزارهای علوم اسالمی انجام شد. های اینت نتی و ن م گی ی از اسناد نوشتاری و سامانه به  

 ها یافته

 1گفتمان انقالب اسالمی

گفتمان انقالب اسالمی از چند منظ  دارای ویژگری اسرت؛ ف رای گفتمرانی انقرالب 
ها غالبرا  بر ای  ال  با ف ایی که در آن انقالبها، کام اسالمی در ق ن بیستم و در عص  انقالب

گ فرت متفراوت اسرت،  های سکوالر ش قی یا غ بری صرورت مری ب نشاندن  یکی از گفتمان
تنها از رویره رایرج در عصر   انقالب اسالمی که ب  مدار هویت شیعی رخ نشان داد  است نه

 کند. سازی می ای غی یت نداز کند؛ بلکه با گفتمان سکوالر در ه  قد و ا ها تبعیت نمی انقالب
بار موجد انقالبی  از سوی دیگ  گفتمان انقالب اسالمی از منظ ی تاریخی ب ای نخستین

های پیش از آن در جهان تشیع و جهان  ب  مدار آموز  امامت و والیت شیعه گ دید  که گفتمان
تشریع، انقرالب هاست. در جهران  سختی دچار چالش ک د  و خواهان عبور از آن اسالم را به

ساز ب ای هویت شیعه گ دیرد کره  ساز تحوالت ف صت اسالمی در ای ان  شیعی مقدمه و زمینه
گی ی گفتمان حکومت اسالمی است. توسط ایرن گفتمران، شریعه  ها شکل ت ین آن با اهمیت

بار در تاریخ غیبت کب ی درون هویتی ک د و برا آن ارتبراط  مش وعیت حکومت را ب ای اولین
ب ق ار نمود به این معنا که در دور  پیشا انقالب اسرالمی، معمروال  شریعه در ف رایی هویتی 

 زیست که مش وعیت سیاسی آن مورد پذی ش  شیعه نبود.  می
از نظ  سیاسی و اجتماعی پیامد انقالب اسالمی آن بود که بین هویرت شریعه در دوران 

ز نظ  بنیادها، هویت و زیست ا پس از انقالب اسالمی و هویت جامعه مدنی عص  پیامب 
کره یکری از  ای گونره هرای محتروایی، روشری و سراختاری ب قر ار گر دد بره جمعی مشابهت

کر دن  اندیشمندان غ بی، گفتمان انقالب اسالمی را یک تأسیس مجردد، برازآف ینی و فعرال
                                                      

1. www.iict.ac.ir. 
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در ای مطابق با بنیادهای هویتی شریعه  است. متعاقب آن ادبیات ویژ  دوبار  دوران محمد
اخالق سیاسی، عدالت اجتماعی، عقالنیت سیاسی، »های مختلف نظی :  ها و رهیافت ع صه

های سیاسی، اجتمراعی و اقتصرادی برا  و حقوق اسالمی تولید شد که همگی ب  پیوند ع صه
کید دارند های وحیانی به بنیان  «.عنوان دال م کزی گفتمان انقالب اسالمی تأ

سالمی، گفتمان خالفت در تمدن اسرالمی را بره چرالش ب  آن، گفتمان انقالب ا عالو 
مواجه ک د  است و اتفاقا  این گفتمان انقالب اسالمی که موجد گفتمان حکومت اسالمی بر  

سرنت  ای رخ نمود  که گفتمان تراریخی اهرل فقیه است، در دور  مدار نظ یه امامت و والیت
سیاسری و اجتمراعی در جهران یعنی گفتمان خالفت دچار اضمحالل گشته و عمال  صرحنه 

ویرژ  در چنرد  اسالم و تمدن اسالمی را ت ک گفته است و تح کاتی که در چند دهه اخی  و بره
گ ایی چون داعش صورت گ فته نتوانسته از نظ  گفتمانی  های خالفت سال اخی  توسط ج یان

 ط حی نو در اندازد. 
اسرالمی، نقرش مهمری بره  با درک عمیق از این جایگا  گفتمران انقرالب امام راحل

عملک د فعاالنه این گفتمان قائل بود و به ف اگی ی این گفتمان )گفتمان انقالب اسرالمی( در 
کید داشت که معموال  از آن تعبی  به صدور انقالب مری شرد. در سرخنان  سطوح پیش گفته تأ

ه خروبی این سه ف ایی که گفتمان انقالب اسالمی باید در آن فعرال باشرد بر امام خمینی
هژمون گفتمان انقالب اسالمی نباید در م زهرای ایر ان و  ت سیم شد  است به ف مود  امام

شد بره براور امرام راحرل تشیع محدود شود که اگ  چنین شود دچار روزم گی و رکود خواهد 
گفتمان انقالب باید منج  به ایجاد پیوند و ارتباط ه  چه بیشرت  برین شریعه و  عظیم الشأن

هرای  عنوان یک نی وی واحد و قدرتمنرد جهرانی در ب ابر  قردرت ها به و تشکل آن سنت اهل
عنوان یک ُارگان عمدتا  نظرامی در  گی ی سپا  پاسداران انقالب اسالمی به جهانی گ دد. شکل

به همین منظرور شرکل گ فرت. سرپا   به ف مان امام خمینی 4912ما  سال  دوم اردیبهشت
دار پیشرُب د و  رکرن سرپا  پاسرداران انقرالب اسرالمی، عهرد عنروان یکری از چهرار  قدس به
سازی رویک د تمدنی و جهانی گفتمان انقالب اسالمی است. فّعالیت ایرن نیر و از  عملیاتی

ف ماندهی آن را ب عهد  گ فته است، سطحی وسیعی  4971که س دار سلیمانی در سال  زمانی
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دامنه تأثی گذاری وی در منطقه است. به نظ  دهند   از خاورمیانه را پوشش داد  است، که نشان
ویژ  پس از ح ور  رسد بخش قابل توجهی از توفیق سپا  قدس در سطح منطقه و جهان به می

آف ینی شهید سلیمانی  نظامی آم یکا در افغانستان و ع اق و جنگ داخلی سوریه م هون نقش
 عنوان یک دیپلمات و همزمان یک مجاهد است. به

 1پرداز و دیپلمات نظریه شهید سلیمانی

دهد که ایشران  عنوان ف ماند  سپا  قدس نشان می های شهید سلیمانی به پیشینه فعالیت 
های ن م بود ، ب  این اساس  در قدم اّول درصدد بسط گفتمان انقالب اسالمی از مسی  فعالیت

اسالمی در پیشُب د عنوان یک تئوریسین در قالب گفتمان انقالب  وی در پیشُب د میدانی امور به
پ دازی در شر ایط سیاسری و اجتمراعی متفراوت در  گفتمان انقالب اسالمی دست به نظ یه

یافرت و  عنوان یک دیپلمات در صحنه ح رور مری زد و خود راسا  به منطقه و سطح جهان می
هرایی را کره خرود بر ای   ها و اندیشه ک د. را  حل صورت ح وری و میدانی نقش ایفاء می به

ای مانع ح ور  ب د و در این مسی  هیچ مخاط   ک د پیش می یط ویژ  و بح انی ط احی میش ا
زد و همزمان در  ت ین سطح دست به مذاک   می عنوان یک دیپلمات در عالی شد او به وی نمی

کره   اجتماعات خیابانی با م دم در کوچه و بازار در ارتبراط مسرتقیم و مسرتم  برود در زمرانی
بخش قابل تروجهی از  ]داعش[النص   و دولت اسالمی ع اق و شام  وهابی جبهه گ ایان اف اط

های سبک آنان  سوریه را متص ف شد  بودند و کاخ ریاست جمهوری سوریه در تی رس سالح
جمهور روسیه وی را  ق ار داشت با مساف ت به مسکو و مذاک   مستقیم با والدیمی  پوتین رئیس

 ی وهای مقاومت در سوریه مجاب ک د.ب ای ح ور نظامی در کنار ن
ح ور گست د  نظامی روسیه در حمایت از نی وهای مقاومت ورق را به سود نی وهرای  

رعرا کره بره کرانون لب، ُحمص، دی الرزور، در هرای فّعالیرت  مقاومت در سوریه ب گ داند و حر
مهمی در پشتیبانی  گ ایان وهابی تبدیل شد  بود و گذرگا  بوکمال در م ز با ع اق که نقش اف اط

 از نی وهای مقاومت را ب عهد  داشت، توسط نی وهای مقاومت باز پس گ فته شود.
                                                      

1. www.iict.ac.ir. 
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تر ین اقردامات دیپلماتیرک شرهید  با ح ور نی وهای روسی در سوریه، یکری از مهرم
سلیمانی آن بود که همراهنگی برین نی وهرای مقاومرت و نی وهرای روسری بره وجرود آمرد، 

ش بین نی وی مقاومت و نی وهای روسی در حمایرت از دولرت بشرار که کمت ین تن ای گونه به
کننرد  و کلیردی برود   اسد به وجود آید. نقش دیپلماتیک شهید سلیمانی در ایرن برین تعیرین

 است.
هرا  گونه نقش دیپلماتیک شهید سلیمانی در مبارز  با داعش در ع اق و س کوب آن همین

ابطه تنگاتنگی با نی وهرای ُکر د در ک دسرتان عر اق و کنند  بود  است. او ر در ع اق نیز تعیین
نی وهررای شرریعه در م کررز و جنرروب عرر اق ب قرر ار کرر د و توانسررت بررا حمایررت از نی وهررای 

خ دادمرا  سرال  89اللره سیسرتانی)در  )بسیج م دمی ع اق( که با فتوای آیرت 1حشدالشعبی
های  ی و انسجام با طیف( تشکیل شد  بود نقش ُپ رنگی در ب ق اری ارتباط و هماهنگ4919

سنت، مسیحی  های اهل متعدد این نی وها )که از نی وهای عمدتا  شیعی تشکیل شد ، اما گ و 
های تأثی گذار سیاسی در داخل عر اق کره  و ایزدی نیز در آن ع و هستند( و همچنین ج یان

 های ویژ  او بود ، داشته باشد. یکی از مهارت
، خود مبردع آن قالب ب نامههای دیپلماتیک وی که در  تالش هرا در  های سیاسی که نوعا 

های خطیر  برا موفقیرت خرارج  عنوان دیپلماتی که از موقعیت ش ایط ویژ  بود باعث شد او به
ویژ  در جهان ع ب  های سیاسی و افکار عمومی به که ج یان ای گونه شود، شناخته شود. به می

رایرت سیاسی و دیپلماتیک وی باور داشت ند و ذهنیت دنیای ع ب این مهم را پذی فته بود که به د 
وی دیپلماتی کار کشته و صاحب سبک و هموار  موفق است. شهادت وی نیز نره در صرحنه 

دهند  آن است که در اندیشره  های دیپلماتیک رقم خورد، و نشان نظامی بلکه در صحنه تالش
پلماتیک است و نه ب عکس. با های دی شهید سلیمانی اقدامات نظامی مکمل اقدامات و تالش

تواند الگویی موفق ب ای عملک د آتی سپا  قدس و  این اوصاف شیو  و عمل دیپلماتیک وی می
های همسو با آن تع یف شود. که روش دیپلماتیک و فعالیرت نر م شرهید سرلیمانی  مجموعه

                                                      
شد به زبان ع بی به1 عبی به . واژة الحر باشد. ت کیب این دو واژ  نیز  معنای م دمی می معنای بسیج و واژة الشر

 معنای بسیج م دمی است. به



 

 

65 

مطالعات دینی رسانه 
مشاره 

|  سال اول |  
سوم

 
و چهارم
  |

ئاپ
یز و زمستان 

8931
 

شریو  فعالیرت های گفتمرانی ایرن  عنوان یک گفتمان عملیاتی مورد توجه ق ار گی د و نشانه به
شدت رقبای  استخ اج و در کل ساختار عملیاتی سپا  قدس به کار گ فته شود. رویک دی که به

که ب ایان هوگ نمایند  آم یکرا در امرور  ای گونه گفتمان انقالب اسالمی را به تکاپو انداخته به
او نیرز ای ان تهدید ک د  است که اگ  رویک د شهید سلیمانی توسط جانشین وی دنبرال شرود 

 ت ور خواهد شد. 

 1شهید سلیمانی مجاهد

عنروان مجاهرد ع صره نظرامی برود  آف ینی وی به یکی از شاخصه شهید سلیمانی نقش
عنوان ف ماند  سپا  قدس همچون سر بازی در خردمت گفتمران انقرالب اسرالمی برود، و  به

یافت  ح ور می ویژ  در ع اق و سوریه جات ت وریست به هموار  در خط مقدم مبارز  با دسته
دار برود. از  هرای نظرامی علیره دشرمن را عهرد  ریزی تا هدایت جزئیات عملیرات و از ب نامه

های مهم وی، مشورت با ف ماندهان میدانی در خط مقدم بود دست این ف ماندهان در  ویژگی
مد  هایی در مجموعه او پدید آ که هسته ای گونه شد به های ابتکاری باز گذاشته می اعمال روش

دانسرتند. در کنرار ایرن، او بره  خروبی مری بود که هر  کردام وظیفره و مسرئولیت خرود را بره
گ ایی در جبهات جنگ هم در جنگ تحمیلی و هم در جبهات ب ون  افزایی و معنویت مع فت

داد و هموار  تغذیه فک ی و روحی مجاهدان بر ای  م زی در ع اق و سوریه اهّمیت زیادی می
ترک مجاهردینی کره همر زم وی در  که تک ای گونه یگ  اولویت داشت بهوی نسبت به امور د

های خود نسبت  خوبی با گفتمان انقالب اسالمی و مسئولیت خطوط مقدم بودند از سویی به
بدان آشنا بودند و از سوی دیگ  ب ای نیل به اهرداف گفتمرانی برا ایثرار و از خرود گذشرتگی 

رو مخاط اتی که در ایرن  غوش باز پذی ا بودند. ازاینرا با آ بیت شهادت در را  گفتمان اهل
گا  وی و مجاهدین  هم زم وی را از طی مسی  انقالب و گفتمان انقالب  را  وجود داشت هیچ

 داشت. اسالمی باز نمی

های اسالمی را در  شاخصه دیگ  وی در ع صه نظامی آن بود که مجاهدینی از س زمین 
                                                      

1. www.iict.ac.ir. 
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و حیردریون گر د آورد  برود.  2تیرپ زینبیرون 1یون،های مرنظم چرون لشرک  فراطم مجموعه
شروند.  عنوان رزمندگان بدون م ز شناخته می به هایی که از سوی مقام معظم رهب ی همان

سازی گفتمان انقالب اسرالمی در سرطح  اینان که همگی ب ای هدفی واحد که همان هژمون
عنروان یرک مجاهرد  انی برهکنند، شهید سرلیم تمدنی و جهانی است، با نثار جان فعالیت می

 آید. الگوی این مجاهدان به شمار می

 سردار سلیمانی و گفتمان انقالب اسالمی

عنروان  عنوان دیپلمات و جهادگ ( باعرث شرد  وی بره این دو ویژگی شهید سلیمانی )به
آف ینری و  کننرد  در پیشرُب د گفتمران انقرالب اسرالمی مطر ح باشرد. نقرش بازیگ ی تعیرین

هرای مهرم درون مرذهبی، تمردنی، و جهرانی را شرامل  های وی ع صره عالیتتأثی گذاری ف
 گ دد.  می

 آفرینی مذهبی الف( نقش

گفتمان انقالب اسالمی صفحه جدیدی در تاریخ تشیع و هویت مذهبی آن گشود؛ پیش 
گی ی گفتمان انقالب اسالمی رویک د شیعه نسربت بره حکومرت و رهبر ی جامعره  از شکل

 ی تاریخی بود  است.اسالمی دچار انفعال
فقیره در هویرت  ب  والیرت انقالب اسالمی باعث شد، گفتمان حکومت اسالمی مبتنی

دنبال ت رعیف  ها در میان شیعیان بره مذهبی شیعیان ب نشیند با این وجود هنوز ب خی گفتمان
ون های گوناگونی چ ها و ط زالعمل این گفتمان انقالبی هستند و ب ای نیل به این هدف از شیو 

                                                      
ها سپا   گی ی تیپ فاطمیون، تعدادی از رزمندگان افغانستانی بودند که به آن . هسته اولیه شکل1

به این دلیل انتخاب شد که این تیپ ایام شهادت « فاطمیون»گفتند. نام  الله علیه وآله( می محمد)صلی
 الله علیها( شکل گ فت. ح  ت زه ا)سالم

ار دولت در جنگ داخلی سوریه است. این گ و  از شیعیان . تیپ زینبیون: یک گ و  شبه نظامی ط فد2
عنوان آوارگان جنگی در  پاکستانی تشکیل شد  است. بیشت  این اف اد شیعیان افغانستانی هستند که به

 ک دند.  پاکستان زندگی می
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گ ایری  شود. ب ای مثرال در ایر ان و عر اق ملری گ ایی در ع صه هویت شیعه استفاد  می ملی
شود تا مانع از همبستگی جوامع شریعه بر   شدت ت ویج می مذهبی از سوی گفتمان رقیب به

گی ی امت واحد اسالمی ب  مدار گفتمران  فقیه و شکل مدار گفتمان انقالب اسالمی و والیت
 نقالب اسالمی شود. فقیه و ا والیت

های مختلف نظامی، ف هنگی و هویتی کامال  در  شیو  عملک د س دار سلیمانی در حوز 
فقیه استوار است. به همین اساس تمرام  سازی ب  مدار انقالب اسالمی و والیت مسی  گفتمان

ید ریزی و عملک د شه گ دد در اندیشه و ب نامه هایی که باعث اتحاد جوامع شیعی می شاخصه
ب ای مثال توجه به سنت دی پای مناسبت اربعین و ارتباط »سلیمانی در کانون توجه ق ار دارد. 

اش از ابتکرارات شرهید  شرود در شرکل کنرونی که گفته مری« بین تود  شیعیان در ایام اربعین
 شود. سلیمانی است، از همین رویک د وی ناشی می

ه معتقد به گفتمان انقرالب اسرالمی و ارتباط نزدیک و صمیمانه بین ف ماندهان شیعه ک
های مهم  توان گفت یکی از حوز  شود. بناب این می فقیه هستند از این رویک د ناشی می والیت

آف ینی درون مذهبی و شیعی وی است. اگ  شیعه بتواند  فّعالیت گفتمانی شهید سلیمانی نقش
یتی و زیسرتی دسرت یابرد در این ع صه به وحدت و انسجام ب  مدار گفتمانی مع فتری، هرو

توان از آن به عنوان منشاء تحوالت گفتمانی در ع صه تمدنی و جهانی استفاد  ک د اما اگ   می
آف ینی تمدنی و جهانی گفتمان انقالب اسالمی با رکورد و خمودگی مواجره  چنین نشود نقش

ن انقرالب شود که شهید سلیمانی به ف اگی  شدن گفتمرا خواهد شد. درک این مهم باعث می
 اسالمی در درون شیعه اهّمیت کانونی دهد.

 آفرینی تمدنی ب( نقش

تر ین  مع فی گفتمان انقالب اسالمی در ع صه تمدنی و در جهان اسالم یکری از مهرم
های س دار سلیمانی بود  است. وارد کر دن گفتمران انقرالب اسرالمی بره  های فّعالیت نشانه

 ای شهید سلیمانی است.ه سنت بخش مهمی از فّعالیت دنیای اهل
او ارتباطات تنگاتنگی با فعاالن اسالمی در جهان اسالم ب ق ار ک د  بود حتی بهار ع بی 
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عنوان بدیلی عام ب ای گفتمان انقرالب اسرالمی بره  که در ب خی از تحلیگ ان سیاسی آن را به
و ب خری هرای گفتمرانی برین انقرالب اسرالمی  آوردند نیز نتوانست ارتبراط نشرانه شمار می

گ ا ماننرد جهراد اسرالمی و حمراس در فلسرطین را از برین ببر د. شر کت  های اسالم ج یان
اسماعیل هنیه در م اسم خاکسپاری شهید سلیمانی و سرخن انی در آن از در هرم تنیردگی یرا 

هرای اسرالمی تأثی گرذار بر  جهران اسرالم  حداقل تعامل  گفتمان انقالب اسالمی با ج یران
آف ینری شرهید سرلیمانی در چگرونگی ب قر اری  تقیم با عملک د و نقرشحکایت دارد که مس

های مقاومت در س اس  جهان اسالم  مناسبات گفتمانی بین گفتمان انقالب اسالمی و گفتمان
 حکایت دارد. 

گر ا نیسرت بلکره شرهید  هرای اسرالم ب ق اری این قبیل مناسبات تنها منحص  بره گر و 
های تحت فشرار در داخرل جهران  که ب اساس آن تمام گ و ب د  سلیمانی گفتمانی را پیش می

هرای ُکر د عمردتا  سرکوالر در  توان به گر و  اسالم با آن ارتباط نزدیک داشتند از آن جمله می
شمال ع اق که اّتفافا  ارتباطات نزدیکی با آم یکا و ناتو دارند اشار  ک د. در موقعیتی که داعش 

م ک دستان ع اق رسید  بود و جهان ه  آن منتظ  بودند ترا برا های اربیل پایتخت اقلی به درواز 
انفعال نی وهای خارجی در ع اق از جمله آم یکرا و نراتو، خبر  اشرغال آن توسرط داعرش را 

عنوان نمایند  ی  بشنوند ح ور س دار سلیمانی در میان ُک دها و پشتیبانی عمدتا  معنوی وی به
های مقاومت در مقابل داعش  دها با کمک وی گ و گفتمان انقالب اسالمی باعث شد که ُک 

شرد  بایستند و مانع از سقوط اربیل و ک دستان ع اق توسط داعش شوند که اگر  چنرین نمری
 داد. ای انسانی در ک دستان رخ می فاجعه

تنها در  ک د نه دهد که گفتمانی که شهید سلیمانی از آن نمایندگی می این شواهد نشان می
عنوان عراملی  های دیگ  نیز به گ ا دارای نفوذ است بلکه در میان ج یان اسالمهای  بین ج یان

جانبه از دولت م کزی سوریه که از  کند. دفاع همه تأثی گذار در مناسبات درون تمدنی عمل می
روند نیز از همین امر  حکایرت دارد. مقراومتی کره در  گ ا به شمار می نظ  ج یانی غی  اسالم

با محوریت شهید سلیمانی صورت گ فت به وضوح باعث گ ایان سلفی   اطسوریه ب  علیه اف
 در کل جهان اسالم شد. وهابی -گ ایی سلفی ت عیف اف اط
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گ ایری سرلفی محردود  بسریار  افتراد امکران داشرت دامنره افر اط اگ  چنین اتفاقی نمی
گ ایری  ب افر اطها جهان اسالم را متأث  سرازد. سر کو ت ی را درگی  کند و تبعات آن دهه وسیع
رزمندگان بدون م ز که  وهابی در سوریه و ع اق توسط به تعبی  رهب  معظم انقالب-سلفی

شد که ح ور گفتمران انقرالب اسرالمی در  دار آن بود باعث می عمال  شهید سلیمانی پ چم
 روشنی تثبیت شود. ع صه تمدنی و جهان اسالم به

 آفرینی جهانی ج( نقش

عنوان یک گفتمران توسرط ج یرانی نمرود  انقالب اسالمی بهدر ع صه جهانی ح ور، 
هرای  دار آن برود. سر دار سرلیمانی در ایرن مسری  برا ترالش یافت که س دار سلیمانی پر چم

ها در  گذاری فّعالیت آن المللی را گ د آورد  بود که هدف اش مجموعه از کنشگ ان بین وقفه  بی
رو کنشگ انی از تمام نقاط جهان  شد. ازاین قالب م زهای حاکمیتی و جغ افیایی تع یف نمی

هرا مقاومرت در  ک دند که کلیدواژ  کرانونی  فّعالیرت آن اسالم ب ای انقالبی جهانی تالش می
 مقابل هژمون  گفتمان استکبار در سطح جهانی بود.

این گفتمان در ب دارند  مفاهیم بسیار مهم در اندیشه اسرالمی چرون جهراد، مقاومرت، 
وقفره بر ای ب پرایی گفتمران اسرالمی و حکومرت  مت است. جهاد و تالش بیشهادت و اما

کر د،  های تفک ی است که شرهید سرلیمانی آن را نماینردگی مری ت ین مؤلفه اسالمی از مهم
زدن بره گفتمران رقیرب از دیگر   مقاومت در ب اب  سلطه فک ی و مادی گفتمان رقیب و ض به

سرازی  ب جسته م کزی  توسط مقام معظم رهب ی عنوان نشانه های اساسی است که به مؤلفه
 گ دید. وسیله شهید سلیمانی در ع صه جهانی عملیاتی می شد  و به

انرد، گذشرت از جران و مطالبره  که به این گفتمان وابسرته آف ینی تمام کسانی شیو  نقش
مرت که شهید سلیمانی خود نیز بدان دست یافت. پی وی از امامت ا ای گونه شهادت است. به

ای کره  کلیدواژ  کانونی است که گفتمان شهید سرلیمانی در دامرن آن تولیرد شرد؛ کلیردواژ 
رو تمرام  انقالب اسالمی ب ای تبلور آن در ساحت سیاسی و اجتماعی ایجاد شد  است. ازاین

گفتمان جهاد، گفتمان مقاومت، گفتمان شهادت در پی امون آن معنرا »های دیگ  چون:  نشانه
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دادن این  های شهید سلیمانی و همفک ان وی ب ای نشان موعه اقدامات و فّعالیتیابند. مج می
ک دند و شهادت س دار سلیمانی با ض به نظامی توسط گفتمان  خط سی  گفتمانی فّعالیت می

شردن و  سلطه و انعکاس این شهادت در سطح جهانی کمک زیادی به باز تع یرف، ب جسرته
شهید سرلیمانی نماینرد  آن برود. کره پیامردهای آن بره  ظهور مجدد گفتمانی خواهد ک د که

 1درجات مختلف در سطح جهانی، تمدنی و درون مذهبی و ملی خود را نشان خواهد داد.

 د( مدافعان حرم

مدافعان ح م فقط مدافعان خاک نیستند؛ بلکه مدافع ح یم ح مت انسانیت هستند. 
ها نک د  بودند، آنچنان مصیبتی ایرن    جانبودند و جان خود را سپ اگ  آنان تن به بال نداد 

هرا بره ف اموشری سرپ د   گ فت که غی  از مصیبت ک بال، همه مصیبت ک   خاکی را ف ا می
 شد.  می

خواستم این نام را انتخاب کنم، خیلی فک  کر دم کره  من وقتی در اول بح ان سوریه می
ز ح م جذب کنیم، چه نامی ب ای اگ  بخواهیم از قالب اسالمی کسی یا کسانی را ب ای دفاع ا

شود ب  این ح کت جهادی جدید اطالق ک د، نام  ت ین نام که می ها بگذاریم؟ دیدم ُپ جاذبه آن
رسرند، شرهید  که به نام شهدای ح م بره شرهادت می است. همه این کسانی« مدافعین ح م»

بزرگری  همچون قم ی در وسرط آن قر ار دارد. حر یم ح می هستند که ح م سید  زینب
برن  است. هزاران نف  ب ای این ح یم جان بدهند، ارزش دارد. س ور جوانران بهشرت حسرین

 ب ای آن شهید شد. علی
توانسرت تراریخ منطقره و مسری  دنیرا را  ها می شکست در جنگ سوریه ب  علیه تکفی ی

ن ت ین حوادث بود. تمام دنیا مدیون پیر وزی ف زنردا عوض کند. این جنگ در زم   خط ناک
ها و این تحوالت، انسان  هاست، منشأ این پی وزی این ملت و پی وزی تشیع ب  ج یان تکفی ی

همه م دم دنیا مدیون مدافعان ح م هستند. شما رزمندگان مدافع ح م، ام وز جزو  این  2بود.
                                                      

1. www.iict.ac.ir. 
 . سخنان حاج قاسم سلیمانی در هجدهمین نشست عمومی بصی ت.2
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های الهی هستید ب ای این کار و  شد  دار این ح کت هستید. انتخاب هستید. ام وز شما پ چم
 دست شماست. حقش را خوب ادا کنید. پ چم

 ادبیات شهید سلیمانی در قلمرو داخلی 

هرای  ب ای رسیدن به ادبیات شهید سلیمانی در قلم و داخلی، نخست الزم است دیدگا 
 فقیه مورد ب رسی ق ار گی د. آن شهید دربار  والیت

 فقیه ( دیدگاه شهید سلیمانی درباره والیتالف
ثقلین ارزشرمند را بر ای مرا بره یادگرار گذاشرت؛ یکری نظرام دو رکن و  امام خمینی

دفاع از اسالم با دفاع از  1اند. ها الزم و ملزوم هم فقیه؛ این جمهوری اسالمی و دیگ ی والیت
خواهیم اسالم و جهان اسالم را در حاکمیت حفظ کنیم،  پذی  است. اگ  می فقیه امکان والیت

پرذی  نیسرت. در عر اق مشرخص شرد، اگر   فقیره امکران باید بدانیم که این ام  بدون والیت
گ فت، آرامرش  فقیه نبود، عتبات در هفته اول مورد تهدید ق ار می جمهوری اسالمی و والیت
فقیره اسرت.  دلیرل وجرود والیرت های متالطمی که وجود دارد به کشور و م دم در ب اب  موج

و مقرام معظرم  م راحرلرهب ی و خصوصیات رهب ی در طول دور  انقرالب مرا یعنری امرا
 شود؛ عامل دوم پی وزی ماست.  ، که در دنیا یافت نمیرهب ی

یافتره  ورزیرد و پر ورش عشق می س دار سلیمانی ف زند والیت بود و به ح  ت امام
توانیم حاج قاسم سلیمانی باشیم که معتقد به  دوران هشت سال دفاع مقدس بود، هنگامی می

های انقالب اسالمی باشریم. سر دار سرلیمانی  مقاومت و آرمان فقیه و جبهه پی وی از والیت
دانست و بره دریرای مرواج والیرت وصرل برود. سر دار  خود را س باز والیت و امام امت می

مدار، مطیع محض ف ماندهی معظم کل قوا، خردات س و متردین،  سلیمانی ف ماندهی والیت
دار  جیب، دلسروز و مه بران، مر دمشناس و استکبارستیز، متواضع و ن ناپذی ، دشمن خستگی
 آف ین بود.  وحدت

                                                      
 پور. اسم سلیمانی در یادوار  شهیدان محمدی. سخنان حاج ق1
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تر ین  ب جسرته« والیت فقیره»نامه شهید سلیمانی  به همین دلیل است که در وصیت 
فقیره در فکر  او و  نامه مبسوط س دار سلیمانی است. این بیانگ  عظمت والیت ف از وصیت

نویسرد:  ود مرینامره خر آید. سر دار سرلیمانی در مقدمره وصریت سلوک او به حساب می
، مر ا در مسری  عبرد خداوندا! تو را شک گذارم که پس از عبد صرالحت خمینری عزیرز»

صالح دیگ ی که مظلومیتش اعظم است ب  صالحیتش، م دی که حکریم امر وز اسرالم و 
«. ای عزیز که جانم فدای او باد ق ار دادی تشّیع و ای ان و جهان سیاسی اسالم است، خامنه

فقیره در مبرارزات ممترد سر دار  نامه س دار سلیمانی اسرتم ار والیرت ف از نخست وصیت
شرهید سرلیمانی ترا « دغدغره محروری»نامه  کند و ف از پایانی وصیت سلیمانی را بیان می

تنها آیند  تشّیع بلکه آیند  اسرالم و مواریرث  کند. از نظ  او نه واپسین روزهای او را بیان می
رو او معتقرد اسرت کره اگر  نظرام  فقیه است ازاین یتاسالمی در گ و بقاء و محوریت وال

فقیه آسیب ببیند ح مین در مکه و مدینه و ح مین در قدس و الخلیل از بین  ب  والیت مبتنی
 .(4912)ک امتی مشکینی، روند  می

 ب( دیدگاه شهید سلیمانی درباره دفاع مقدس 
اب  باشرد. یرک ملتری اگر  ای است ب ای ه  دفاعی که ناب  ای و سی   دفاع مقدس، شیو 

دچار یک ظلم باشد و هجمه ناب اب  ب  او وارد شد اگ  بخواهد از عّزت و ش ف خود دفاع کند 
و دفاع پی وزمندانه باشد آن شیو  پی وزی که تج به شد این شیو  دفاع مقدس است. بنراب این 

ر مقابرل خواهنرد د هرای مست رعف مری هایی که ملت دفاع مقدس، الگویی ب ای همه دفاع
هایی که بر  پایره اسرالمی در همره کشرورهای  باشد. ام وز همه دفاع ظالمان انجام دهند می
ت ین س مشقی که در مسئله دفاع گ فتند م بوط به دفاع مقدس ملرت  منطقه وجود دارند مهم

 1بینیم. ای ان بود  و این تأثی  بسیار بزرگ داشته و ام وز اث ات آن را در جامعه می
جا هستیم، باید دّقت هم بکنیم، حالل و ح ام را باید دّقت بکنیم، زندگی م دم  نما در ای

خروانیم بایرد  طوری تص ف کنیم. نمراز مری توانیم همین را باید دّقت بکنیم. بیت م دم را نمی
                                                      

 .22/12/1931. سخن انی حاج قاسم سلیمانی در یادوار  س داران و شهدای شه ستان بابل، 1
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ت ین  جا، نزدیک این 1جا، جای نافله شب است. جا، جای مستحبات است. این دّقت کنیم. این
ای نشستگان در مقابل »وقتی پیام دادند به زائ ین در حج، ف مودند:  امامنقطه به خداست. 

امام از زهد و زاهد چیزی گفت کره «. خانه خدا به ایستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کنید
  2هدفش عظمت جهاد بود.

خواهم با شما م دم در مح   شهدا ع ض کنم این است که ه  وقت در  ای که می جمله
صورت بسیار م ط ، هیچ کاری  که به شد؛ و زمانی ی جنگ فشارها ب  ما حادث میها سختی

وقتری  2نداشتیم. در شب عملیرات والفجر   آید پناهگاهی جز ح  ت زه ا از ما ب  نمی
جا  های ُپ  طوفان و خشمگین و ت سناک اروند افتاد، ل زیدیم و ت سیدیم. در آن چشمان به آب

نداشتیم او را در کنرار  آشنات  از نام ح  ت نام ح  ت زه اهیچ پناهگاهی و هیچ نامی 
ها سیمای سفید او را جستجو  های غ یبانه و مظلومانه بسیجی اروند صدا زدیم. در تأللو اشک

 9به کنت ل در آوردیم و عبور ک دیم... ک دیم و اروند را با ذک  یا زه ا

 ج( پاسخ سردار سلیمانی به ترامپ

کره اقردامی  کنی بره ایرن دهم. تو ما را تهدید می ز این مّلت جواب میعنوان س با من به
کره ق یرب یرک سرال و نریم از  رغرم ایرن دهری کره در دنیرا سرابقه نردارد؟ اوال  بره انجام می

گذرد، هنوز ادبیات ت امپ، همان ادبیات قمارخانه  جمهوری این شخص در آم یکا می رئیس
کنند  قمارخانه است، با جهان  که ادار  چی و کسی بار است، ادبیات کابار  است. با ادبیات کا

کند که یک قمارباز دارد ح ف  زند، انسان احساس می زند، وقتی با جهان ح ف می ح ف می
ست، ه   است، هفد  سال است با ما 8842که االن  8884زند... خب، شما بعد از سال  می

کشرم جلروی  مرن خجالرت مری که با ما نیست، با ت وریسم است، چره غلطری ک دیرد؟...
اند ح ف بزنم و بع ی کلمات را بگویم. بپ سید از ف ماند  وقت  جا نشسته خواه انی که این

                                                      
 . سخن انی حاج قاسم سلیمانی در حاشیه آزادسازی شه  البوکمال.1
 .1933به کنگ   عظیم حج در سال  . بخشی از پیام الهی سیاسی امام راحل2

 های لشک  ثارالله ک مان.  ار با خانواد . دید9
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جمهرور  خودتان که چه کسی را ف ستاد به ای ان آمد پیش من پیش س باز این کشور، نه رئریس
ازان ما این چنرد شود به ما مهلت بدهید، از نفوذتان استفاد  کنید، س ب این کشور گفت آیا می

ما  را مورد حمله مجاهدین ع اق ق ار نگی ند، ما از ع اق خارج بشویم؟ امر وز کشرور مرا را 
االبرد ننرگ  کنیرد؟ حادثره زنردان ابوق یرب الری ای تهدیرد مری کنید؟ با چه پیشینه تهدید می

 کنید؟! شماست. شما مّلت ای ان را تهدید می
ح یرف شرما هسرتم. نیر وی قردس ح یرف خواهد. مرن  نی وهای مسلح ای ان را نمی

گویم آقای  شماست. بدانید والله هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فک  نکنیم. به شما می
کنری، مرا در نزدیرک شرما  جایی که فک  نمی گویم بدان در آن ت امپ قمارباز! من به شما می

ت شهادتیم، ما مّلت امام کنی، ما در کنار شما هستیم، ما ملّ  هستیم. در ه  کجا که تصور نمی
حسینیم. بپ س! ما حوداث سختی را پشت س  گذاشتیم. بیا، ما منتظ یم. م د ایرن میردان مرا 

دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما  هستیم ب ای شما. شما می
 1کنیم... کنید، اما پایانش را ما ت سیم می ش وع می

 سئولین داخلی درباره رابطه با آمریکاد( سردار سلیمانی و م
دنبال نوعی ارتباط هستند با آم یکرا. خرب،  ها به من بارها این را ع ض ک دم که بع ی

درس عب ت بگی ید. این مص  آیینه روشنی است. این مثل خورشید مقابل ماست. مثرل روز 
ان را، اعتبار و روشن است. این کشورهای تحت سیط   آم یکا، هم پیمان آم یکا، همه چیزش

اند، ببینیم چه وضعی دارند. تح یم اقتصرادی  آب وی خودشان را تحت اختیار آم یکا گذاشته
ها در  کنند. بع ی ها حمایت می هم نیستند. با همه دنیا ارتباط دارند. آم یکا و غ ب هم از آن

ان جراری گویند و بر  زبر ها می کنند و بع ی کنند، فک  می کشور ما یک ب داشت غلطی می
طوری که امام  ام. دلسوزانه هم ممکن است این ح ف را بگویند، که همان کنند و من شنید  می

بس، جام زه  را نوشید، ما ام وز هم باید در مقابل آم یکا این کار را  نامه و آتش در ق یه قطع
انجام بدهیم. این چه غفلت بزرگی است؟ این چه سفسطه خط ناکی است؟ این چه قیاسری 

                                                      
 .132اکب ی، ص . ذوالفقار، علی1
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گی د. جان تشیع  گی د. جان ای ان را کامل می است؟ این جام زه  و این زه ، جان اسالم را می
چر ا ایرن قردر برا آم یکرا مخالرت »گی د. یک کسی در بی ون از من سؤال ک د، گفت:  را می

، گفتم یک سؤال از شما دارم. آم یکا پنجا  سال در این کشور ما حاکم مطلق بود  «کنید؟ می
نشانی در طول این پنجا  سال از عملک د آم یکا به ما نشان بدهید، ما بگوییم این است. یک 

های وسیعی کره صرورت  بنا، این را ، این اتوبان، این اقدام، این عمل، در کنار همه آن غارت
و جنرگ قابرل  112نامره  این جام زه ی نیست که با جام زه  قطع 1گ فت، کار آم یکاست.

 گی د. ... گی د. جان انسانیت را می ها را می م زه ی است که جانمقایسه باشد. این جا

 2شهید سلیمانی درباره جامعه و مردم( دیدگاه ھ

جوریره،  حجابه، این با حجابه، این این های خودم، من و رفقای خودم، این بی من و آدم
، گ اسرت طلب است اون اصرول جوریه، این چپ است این راست است، این اصالح اون اون

ها بگیم این  اللهی خواهید حفظ کنید من اصال  قبول ندارم در بین بچه حزب خوب کسی را می
حجاب دخت  منه، دخت  ما و شماسرت، نره دختر   آدم با اون آدم شکل و قیافه، همو دخت  کم
 خاص ما و شماست دخت  جامعه ماست. 

کره دیرنش  ی برا کسریالله اللهی معنا ندارد رابطه حزب اللهی با حزب فقط رابطه حزب
هرا  ت  است موضوعیت دارد، باید این کار را بکنیم. لذا جامعه ما خانواد  ماست. ایرن ضعیف

 که ب یم بین م دم و جذب ک د. های ما هستند، باید بیفتیم دنبال این م دم ما هستند، بچه
 خورم، چ ا باید ب خی جوانران از مرا فاصرله بگی نرد؟! از ها حس ت می من خیلی وقت

شان با ما یا ه  چیز دیگ ی از این  دلیل ظواه  متفاوت کشند یا به که کسانی یا خجالت می این
گی ند. یقینا  ه  روح و فط ت پاکی که در این مسی  ق ار دارد، با یراد شرهدا  ها فاصله می جمع

کره در جنرگ ح رور پیردا  طور نبود که همره کسرانی شود؛ مثل خود جنگ. این متحول می
ای باشند، نه! یکس ی زمینه مناسب در افر اد وجرود  یافته های کمال ، دارای ف یلتک دند می

                                                      
 .1931ما  ک مان در سال  بهمن 22. سخنان حاج قاسم سلیمانی در راهپیمایی 1
 .1931م دادما  سال  23. روز جهانی مساجد، 2
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هرایی کره در خرود داشرت، ایرن اسرتعدادها و  دلیرل ویژگری داشت، ف ای جبهه و جنگ به
رساند؛ بناب این باید همه نوع اف اد را ب ای ایرن  ها را به اوج می ک د و آن ها را بارور می ف یلت

 1و این جلسات را منحص  به یک تیپی از اف اد همگن نکنیم. محافل دعوت کنیم
شدم، یک جوانی را دیدم که از این شلوارهای جین مد  من یک روزی از هواپیما پیاد  می

تروانم مردافع حر م  جدید که معموال  پار  هستند، به پا داشت به من گفت کره فالنری مرن می
دانید من دوست چره  پذی ید؛ اما می ا نمیدانم من ر بشوم؟ من خیلی تعجب ک دم. گفت: می

کسی هستم؟ من دوست سیداب اهیم صدرزاد  هستم؛ سیداب اهیم از بهت ین ف ماندهان ما در 
 9عنوان افغانی جا زد و وارد جبهه شرد و در روز عاشرورای  تیپ فاطمیون بود که خودش را به

 2سال قبل به شهادت رسید.

 سلیمانی و( مدیریت اسالمی از دیدگاه شهید

کند. ممکن اسرت در مردی یت نتروانیم  ها مدی یت ایجاد می مدی  خالق، از دل بح ان
زیستی، اخوت و مثل هم بودن را  محوری، هم مندی، عدالت توانیم رضایت معجز  ک د اما می

 ایجاد کنیم.
 ها ب  جامعره اثر  دارد، حلقره داری آن داری و امانت مدی ؛ یک قّله ب اف اشته است، دین

اتصال مدی ان و م دم؛ در محبت و خدمت به م دم است نه حزب بازی و درگی  گ و  سیاسی 
 شدن. 

شرود و خردابین خرادم مر دم  اگ  مدی ی با چنین رویک دی وارد کار شود، خودبین نمی
و انتظرار ایشران از مردی ان « من خادم م دم هسرتم»ف مودند:  می خواهد شد، امام خمینی

 همین بود.جامعه اسالمی نیز 
دارای معنویت   توان انتظار باشد آن جامعه ای فاقد معنویت باشد آیا می اگ  مدی  جامعه

باشد؟ رهب ی جامعه فقط رهب  در رد  براالی آن نیسرت و همره سرطوح مردی یتی در کشرور 
                                                      

  . سخنان حاج قاسم سلیمانی در یادوار  شهدای ُل ی.1
 در یادوار  شهدای کن.  . سخنان حاج قاسم سلیمانی2
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نوعی نقش رهب ی دارند، اگ  بخواهیم یک جامعه مقاوم داشته باشیم مدی ان باید متناسب با  به
اشرت   فقیه در جایگرا  مالرک عنوان ف ماند  نی وی قدس در کنار ولی جامعه باشند. من به این

اشت  نیستم اما در جایگا  او هستم و باید م اقب اعمال و رفتار خود باشم.  ام البته مالک نشسته
ها در جامعه هستیم، سر اغ نداریرد در دوران دفراع  در ام  گزینش مدی ان، شاهد ب خی ظلم

گ ا برودن شرخص  طلب یا اصول ب ای گزینش اف اد سؤالی از چپی یا راستی و اصالحمقدس 
ک دند نه  ها نگا  می ها و تطبیق ف د با مسئولیت ها، قابلیت شد  باشد، در دفاع مقدس به لیاقت

خط و جناح سیاسی او. اساس گودال فساد این است که در انتخاب مدی ان به نگا  جناحی و 
زی ا در آن صورت اگ  به مدی ی اعت اض شود او ب ای خود پوشش و منطقه حزبی توجه شود؛ 

 دهد. سازد و ب  خورد با خود را خورد با جناح، شخصیت و یک گ و  نسبت می امنی می
تر ین  هرا برزرگ در شدیدت ین بحر ان ها مبتک  باشد، امام خمینی مدی  باید در بح ان

هب ی ما که در قّله اطمینان نشسته است، غی  از توکل ها را ب ای کشور رقم زد، ام وز ر پی وزی
ها استفاد  ک د  است. مدی  باید خالق باشد نره  ها از ف صت ها و سختی به خدا در دل بح ان

های مرن  که فقط به فک  تزریق بودجه باشد و اگ  نشد نتواند کاری از پیش بب د این ح ف این
نوعی مقصر ند.  طلب هم ندارد ه  دو گ و  به حگ ا و اصال م بوط به یک دور  نیست و اصول

توانم کاری انجام دهم  که بنشینیم و بگویم تا وقتی پولی بیاید من مدی م و این اگ  نیاید نمی این
درست نیست و باید این شیو  تغیی  کند. مدی  باید بح ان را دور بزند و آن را بره ضرد بحر ان 

ق افتاد. در دوران دفاع مقدس سیلوهای ما ب ای سه روز تبدیل کند که در دور  انقالب این اتفا
بر دیم،  ف وختیم، اما در بدت ین ش ایط کارها را پیش مری دالر می 48گندم داشت و نفت را با 

 (18، 4912)گ و  ف هنگی تقدی ، شود؟  باید دید وحدت یک جامعه چطور حاصل می

 گیری تیجهن

ساالر، نه از  طلب بود و نه جنگ سلیمانی نه جنگگی یم که س دار  از این مقاله نتیجه می 
ک د و نه تمایلی به وی انی داشرت. او مبتکر  و مردافع صرلح برود، برازوی   خشونت دفاع می

گی ی سیاست خارجی نظام بود که این نقش را نه در تقابل با دولرت  توانمندبخشی از تصمیم
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ی از عمق اعتمراد بره خلروص، های خارجی که از تعامل ناش عنوان مسئول رسمی سیاست به
کارآمدی درایت و نبوغ مجموعه حاکمیت و حکومت کسب ک د  برود. شرهید حراج قاسرم 
سلیمانی یک شخص نبود، تجلی و نمود عینی و کارآمدی از یک گفتمان برود و کیسرت کره 

 شود نه با معارضه قابل منهدم است. نداند که گفتمان نه با مقابله ت عیف می
سلیمانی، نماد و شناسنامه گفتمانی است که دفراع از ایر ان برزرگ و  شهید حاج قاسم 

عنروان  بره« حفظ جمهوری اسالمی ای ان»ملت ش یف ای ان را تنها در بست  دکت ین راهب دی 
داند و آن را مبنا و بنیان توسعه  ت ین می اث خون پاک س دار صلح ممکن می ت ین و مقدس مهم
 دهد. جانبه کشور ق ار می همه

ها، همه حکایت از تهذیب نفس، تعادل روان، تعالی روح، همت بلند شهید  این ویژگی
بزرگوار حاج قاسم سلیمانی داشت و رمز پی وزی و عاقبت بره خیر ی او شرد، او در مکترب 

، خودش را ساخت و اوج گ فت، ای ت بیت یافت و در معیت و رکاب خامنه خمینی کبی 
ب د واال توپ، تانک،  اضط اب، نگ انی و تکاپو به س  میدشمن نیز از همین خصوصیات در 

تفنگ و پهپاد را دیگ ان هم داشتند و دارند. هن  حاج قاسم این بود که به وحردت، همردلی و 
خواست همه را علیه دشمن مشت ک بره صرحنه بیراورد و  ک د و می یکپارچگی امتش فک  می

 سطح مقبولیت م دمی ب ای نظام را تقویت کند.
سروزند،  حجراب در سروگ وی مری وز که جوانان آستین کوتا   آنچنانی و دخت ان  کمام 

سنت و هموطنان مسیحی، کلیمی و زرتشتی به  ریزند، عالو  ب ادران اهل نالند و اشک می می
کنند، ب ای دشمنان بسیار  خورند و از استکبار و صهیونیست اعالم انزجار می حالش غبطه می

کشرتند  ب دند و به خیال خود مری ها را از میان می منان باید حاج قاسمشکنند  است، فلذا دش
رسد ناخواسته و با چند واسطه در خدمت  واال اف ادی که از وجودشان تعفن تف قه به مشام می

تنها نیازی به کشتن ندارند و بلکه باید تقویت  آیند، نه دشمنان هستند و ستون پنجم به شمار می
 هم بشوند.

خرواهیم بایرد بره هنر  حراج    استقالل، آزادی و جمهوری اسرالمی واقعری مریام وز اگ
جای خود و سیاسی هرم  ها مجهز شویم، ه  کسی س  جای خودش باید باشد؛ نظامی به قاسم
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دست هم  به باید ب گ دیم و در معیت رهب ی دست جای خود، درواقع به مکتب خمینی کبی  به
هرا  همه گ و « اخالق و اّتحاد»پیام شهادت این م د مخلص  گ   زنیم و امت واحد  باشیم. تنها

هاست. ام وز حاج قاسم، دیگ  ف ماند  سپا  قدس نیست تا فقط الگوی نظامیان باشد،  و جناح
هرای: فر دی،  ویژ  ب ای جوانان دانشگاهی و حوزوی در ع صره بلکه سبک زندگی ب ای همه به

تٌّت و ناامیردی بره  خانوادگی، سیاسی و اجتماعی است، ام وز از شر ه  حلقومی صدای تف قه ،تر
 گوش رسد، صدای دشمن و ب خالف مسی  و سلوک س دار سلیمانی است. 
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