
 

 

 

 سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اندیشهحکمرانی امنیتی در 

 )امنیت بخشی در محور مقاومت(

 1یرستم یعل

 دهیچك

ر د یی است کهرزمندگان و شهداهای امنیت انقالب اسالمی ایران همواره مرهون جانفشانی

ای حظهامت اسالمی ل کشور و دفاع از کیان امنیت تأمینبرای  مختلف داخلی و خارجیهای عرصه

عصمت و  حرم اهل بیت، صیانت از حریم والیت، پاسداری از اسالم اند.هتردید به خود راه نداد

حرکت  ی توان از دیگر اهداف اینم( درکنار دفاع از سرزمین مادری را الساّلمعلیهمطهارت)

م الهی آفرینانی است که به حکم تعالیسپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله امنیتدانست. 

رسی پای در عرصه این جهاد مقدس نهاد. در این مقاله ضمن بر، و برگرفته از مکتب حسینی

یت رویکرد حکمرانی امنیتی و باالخص امن، شخصیت و عملکرد قاسم سلیمانی، اجمالی صیرت

هیم رسید مت مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. سرانجام به این نتیجه خوابخشی وی در حوزه مقاو

ای به ح تازهرو، با تفسیر جدیدی از مفهوم مقاومت، از گفتمان انقالب اسالمی رکه ایشان با تأثی

ت و کالبد این فرهنگ و اندیشه استکبار ستیزی ملل ستمدیده جهان دمید و همواره اقداما

های دتستکبار جهانی را با شکست روبرو نمود و سرانجام در مسیر مجاهآمیز اهای توطئهنقشه

سیم دی برای ترربرارائه الگویی کاترین دشمنان خود به شهادت رسید. توسط خبیث، بی وقفه

باشد که در ادامه می هدف اصلی این تحقیق، بخشی سردار سلیمانی در حوزه مقاومتامنیت نقش

 .ها خواهیم پرداختبه آن
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 مقدمه

انقالب اسالمی ایران در حالی چهل و یکمین سالگرد پیروزی خود را پشت سرگذاشته و وارد پنجمین 

 دچار نامالیماتی گردیده است.، دهه حیات خود شده که همواره از سوی دشمنان قسم خورده

ب و همچنین همت رهبری داهیانه امامین انقال، (الساّلمعلیهم)معصومینتوسل و تمسک به ائمه ، نصرت الهی 

 موجبات استمرار حیات و تنومندتر شدن شجره طیبه این انقالب گردیده است.، بلند جوانان این مرز وبوم

 )ره(جوانان رشد یافته در مکتب امام خمینی، بدون شک یکی از مهمترین ارکان پایندگی و بالندگی انقالب

 اند.هساز شدخود مکتب، باشد که در سایه این تعالیممی العالی()مدظلهایامام خامنهایشان وجانشین خلف 

سردار حاج قاسم سلیمانی یکی از جوانان دیروز و فرماند هان ارشد نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

یک راه و یک مدرسه درس آموزی  ، بلکه به چشم یک مکتب، باشند که به ایشان نه به چشم یک فردمی

 (1398م معظم رهبری:بایست نگاه کرد. )مقامی

قنات ملک استان  در یک خانواده کارگری در روستای 1335 ای بود که در سالقاسم سلیمانی روستا زاده

کوشی زندگی روستایی و از طرفی تقدیر خداوند متعال بر کرمان چشم به جهان گشود. سادگی و سخت

گیری تفکرات نمایان گردد. شکل های ذاتی این جوان به سرعت شکوفا واستعداد این تعلق گرفت که

مبارزاتی قاسم با حضور و ساماندهی تجمعات و تظاهرات پیش از انقالب شروع و با پیوستن به سپاه 

ای یافت. تجربیات ورزشی و خصوصیات اخالقی خوب ابعاد تازه 1359پاسداران انقالب اسالمی در سال 

ای شناخته شده در بین فرماندهان ارشد نظامی هرهبه سرعت باعث پیشرفت او گردید. حاال دیگر او به چ

گردید. دفاع مقدس به گذار انتخاب میتأثیرو همرزمان خود تبدیل شده بود که برای کارزارهای سخت و 

های تروریستی گروه، مبارزه با اشرار مأمورلشکر ثاراهلل   41پایان رسید و قاسم سلیمانی در کسوت فرمانده

به فرماندهی سپاه قدس  1376مخدر در شرق کشور گردید تا اینکه در زمستان سال و قاچاقچیان مواد 

های کالن منصوب شد. او حاال باید از تمام تجربیات سالهای گذشته خود جهت پیشبرد اهداف و سیاست

، ای ایراننمود. تقویت نفود منطقهجمهوری اسالمی ایران در خارج از مرزهای کشور بهره برداری می

بسط ، (السّالمعلیهم)صیانت از حرم اهل بیت عصمت و طهارت، های بیگانه و مرتجعسازی منطقه از نیروپاک

های ملت، امنیت کشور تأمین، ایدئولوژی استکبارستیزی منبعث از گفتمان انقالب اسالمی ایران

ای گام شهادت لحظهها تا هنستمدیده و محور مقاومت از جمله اهدافی بود که وی را در راه رسیدن به آن

 آرام نگذاشت.

 سازد.ی را به شرح ذیل در ذهن متبادر میسؤالدستیابی به اهداف ذکر شده 

 اندیشه سردار سلیمانی چیست و چگونه محقق  بخشی در محور مقاومت از دیدگاه وامنیت

 گردد؟می
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ها خواهیم پرداخت به ها و مراجعی که در ادامه به آنپس از تحلیل محتوایی دیدگاه سؤالپاسخ این  

 دست خواهد آمد.

 ان مسألهیب

مسأله فلسطین و حمایت از آزادی و استقالل مردمان آن به یکی از مهمترین ، ا پیروزی انقالب اسالمیب

دهنده به سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران  بخش به انقالب اسالمی و در نتیجه شکل ارکان هویت

گیری زیرمجموعه  سبب شکل، بر مجموعه امنیتی خاورمیانه تأثیرته ضمن تبدیل گردید. این امر رفته رف

بخش  غالب منابع هویت تأثیرامنیتی محور مقاومت به رهبری جمهوری اسالمی ایران گردید که تحت 

، رژیم صهیونیستیای آن یعنی ضمن تقابل با استعمار جهانی و نمود منطقه، به جمهوری اسالمی ایران

 (1396:کریمی) جعلی این رژیم را مورد توجه قرار داد.رد مشروعیت 

ساله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت  23های حدوداْ ها و نقش آفرینیمجاهدت

 های زندگی ایشان دانست.توان از با اهمیت ترین و پربارترین دورانی را میالمللبین

عملکردی قاسم سلیمانی در این مقطع و حتی پیش از آن روایت و بازگویی ابعاد شخصیتی و خصوصیات 

تواند به از منظر شخصیتی برای آحاد مردم و از منظر عملکردی برای دولتمردان و فرماندهان نظامی می

 مورد توجه قرار گیرد. عنوان الگویی ارزشمند در تراز گفتمان انقالب اسالمی ایران 

امنیتی محور مقاومت را حکمرانی گیری  بر شکل ده بزرگ رااین فرماناین پژوهش بر آن است تا نقش 

 مهم و قابل توجهیاست که بخش  اساس شکل گرفتهمورد بررسی قرار دهد. فرضیه این پژوهش بر این 

این شهید  ابعاد شخصیتی و خصوصیات عملکردی متاثر ازامنیتی محور مقاومت  تفکر و منشاز هویت 

  ن خواهیم پرداخت.عالیقدر بوده که در ادامه به آ

  بر منابع یمرور

 تعاریف

 :حكمرانی

 یِسازادهیعنوان روش پ به ای کنندیها عمل مها و نهادها که حاکمان در چارچوب آناز سنت یامجموعه

 (1396همکاران: و ی)زارع کشورها یو اجتماع یاسیس، یاقتصاد یقدرت در نهادها

 فیسطوح تعر هیمناسباتِ کشور در کل هیکل تیریمد یبرا ییو اجرا یاسیس، یاقتصاد یگریتصد

، نفعیذ یهااست که شهروندان و گروه ییو نهادها ندهایفرا، شامل سازوکارها یگریتصد نیاست. اشده
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 گریکدیبا ، (ختالفاتا ایها )با تعهدات خود آشنا شده و در مورد تفاوت، خود را مطالبه کرده یحقوق قانون

  (1395وآسمانه: پور  ی)امامقل شوندیمواجه م

 (1392واثق :، )حسینی تاش خواهیم پرداخت: یراندو نوع حکمدر ادامه به بررسی 

اساساً  ین نوع حکمرانیاست. ا 1سمیو اومان ییاگرایدن، ییگراماده بر یخوب که مبتن یحکمران (3-1-1-1

 کند. یم توجه، یجهانن یکرد ایت انسان و با رویامور جامعه را با محور یبه بعد ماد

ست. ا یو علو یآن حکومت نبو یت خارجینیمصداق بارز و ع، سته که درواقعیشا یحکمران (2-1-1-3

بر بعد  انسان عالوه یاست و به بعد روحان، ینه انسان محور، یبر خدا محور یسته مبتنیشا یحکمران

( توجه ییااگریو دن ییگرا)ماده یجهانن ین تنها به موضوعات ایبه صورت هماهنگ توجه دارد. همچ یماد

ن نکته یر اذک ضمناً .کندمی به صورت همزمان توجه یو سعادت اخرو ییایبلکه به رفاه مشروع دن، ندارد

ث لفظ مانند پاسخ یاز ح، شاخص ها یخوب در برخ یسته و حکمرانیشا یاست که حکمران یضرور

فاوت است؛ مت ین دو نوع حکمرانیا یفلسف یاما مبان، باشند یکیو امثال آن  یو اثربخش ییکارا، ییگو

بر  یبتنسته میشا یحکمران یول، است ییو ماده گرا ییاگرایدن، یبر انسان محور یخوب مبتن یحکمران

 .توجه دارد، هر دو به صورت همزمان، ا و آخرتیاگرچه به ماده و معنا و دن، است یخدا محور

 :محورمقاومت

 یقتوفرهنگ است. قرآن  کیاصطالح است. مقاومت در قرآن  ایواژه  کیمقاومت در قرآن فراتر از 

، و زنده ینیع یهادرمباحث گوناگون و در تجربه، دهد حیکند و توض نییفرهنگ مقاومت را تب خواهدیم

 .کندیاستفاده م یصبر و ثابت قدم، استقامت یهااز واژه

 یعنیا امرت؛ ثبات و انجام درست فعل مدنظر است. َفاستَقِم کَم، دوام، آنمفهوم استقامت مدنظر قر در

 یعنیل باشد؛ بر انجام درست فع یمبتن دیمقاومت با نیو ا یمقاومت کن دیدر باب آنچه به تو امرشده با

 یرا به درست دیحق توح یعنینکند؛  دایدر فعل او راه پ یگونه خلل چیانجام دهدکه ه یانسان کار را طور

 .ادا کردن

ِ» از قرآن آمده است: هیمقاومت با واژه صبرآمده است. در دوآ، قرآن اتیاز آ گرید یبرخ در ع  َ ِاْست واِین
ِ ر 
ت ب  لَصَّ ِ َوِ ِب  الة  و تحمل نفس در برابر  ینگهدار ی. صبر به معنادییجو یاریو نماز  ییبایاز شک یعنی «الَصَّ

 .است یمقاومت در فرهنگ قرآن میاز مفاه یکی، کنندهتابیامور سخت و ب

 یداریو پا یرومندیاصطالح به مفهوم ن نیدر قرآن مفهوم مقاومت را در بر دارد. ا زین «ثبات قدم» واژه

گروه مومن به  انیاصل استوار در م کیدر برابر دشمن در قرآن مطرح شده است. اول آن که به عنوان 

                                                           
1 Materialism, secularism and humanism 
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ََنِ»: هشده ک انیگونه ب نین قرآن اخدا در طول روزگاران در سوره آل عمران از زبا ت تُصن اَِوان  اََمَ َ ْقت
َ
ِأ ت َوَثِب َّ

ِ ر  َكاف 
ِالت م  ََقت ِالت ِای»خداوند خطاب به مومنان فرموده است:  یگرید یدر جا «َیِلََعَ

َ
َِیِِأ  

َِیِاِاَلَّ ذاِلَق   واِإ 
ِِآََمن ِی  ت ُتن

ِ ِكَث  َ واِاَلَلَّ رن
كن واَِوِاذت تن ن َئًةََِفث تی  ِف  ِب  ت ُكن َلَّ َن...رًاََِلَ ُحن ل 

ت از  ینبرد با گروه دانیکه در م ی! هنگاممانیاهل ا ی)ا «ُتن

 (.45 هیسوره انفال آ - دیینما یستادگیا، دیمشرکان و کافران برخورد کرد

حور مقاومت اصطالحی سیاسی است که نخستین بار توسط روزنامه لیبیایی )به عربی: الزحف األخضر( م

عنوان شد و ، مطرح گردید 2002در مقابل اصطالح محور شرارت که توسط جورج دبلیو بوش در سال 

، بردم مینا« محور شرارت»جمهور آمریکا از آنها با عنوان  در آن ذکر شده بود که کشورهایی که رئیس

بر سایر  یگر سلطه یدر مقابل ایاالت متحده آمریکا و تالش آن برا« محور مقاومت» یدر اصل کشورها

است که ها از نشانهای هگفتمان مجموع، در تعریف گفتمانی از محور مقاومت .شوندکشورها محسوب می

که در گفتمان مقاومت هایی دهند. نشانهنظام معنایی خاصی را شکل می یبند مفصل، در یک فرآیند

کرد؛ یک بخش نفی یا سلبی است و بخش دیگر  یبند شوند را میتوان در دو دسته طبقهمی یبند مفصل

قرار دارد. یعنی مهمترین عنصر  یسلطه ستیز، اثباتی و ایجابی. در مرکز بعد سلبی گفتمان مقاومت

است. اما  ینفی استکبار و استبدادستیز، است و دوم یستیز نفی سلطه و سلطه، سلبی گفتمان مقاومت

 عبارت است از عدالت، مهمترین وجوه اثباتی و ایجابی گفتمان مقاومت که در مرکز این گفتمان قرار دارد

 معنویت، خواهییآزاد، طلبی استقالل، طلبی و اقتدار عزت، طلبی صلح، خواهی اسالم، طلبی خواهی و حق

 )1396، کریمیبینی ) گرایی و واقع گرایی و آرمان تمصلح، گرایی حکمت و عقالنیت، گرایی

قابل  یو اقتصاد یاسیس، یدر سه بعد فرهنگ یو امت اسالم رانیا یمحور مقاومت برا ینیآفر تیامن

 (1396ترابی:، )محمدی سیرت مداقه است

 :یت فرهنگیامن

 باطل هیاز جبهه حق عل تیالف( حما

 یامت اسالم انیوحدت م میب( تحک

 بخش ییمبارزات رها شیو افزا یاسالم یداریاستمرار ب ج( کمک به

 یدر مقابل گفتمان تمدن ماد یگفتمان تمدن اسالم تید( تقو

 یهـ( حفاظت از اماکن اسالم

 :یاسیت سیامن

 یمل تیامن شیو افزا رانیای امنطقه طیمح تیامن تیتقوالف( 
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 محور مقاومت ءاعضا کیو ژئواستراتژ کیتیژئوپل گاهیجا تیتقو ب(

 موازنه قدرت در منطقه رییاز تغ یریجلوگ ج(

 ایغرب آس هیاز تجز یریجلوگ

 یستیونیصه میرژ فیکنترل و تضعد(

 :یت اقتصادیامن

 محور مقاومت   یاعضا یتوان اقتصاد ییالف( هم افزا

 (  انیعیش ژهیمسلمانان )بو یها گاه سکونت 2یو ژئو اکونوم 1ب( انطباق ژئوکالچر

 یانرژ تیامن تأمین یخاص برا 3کیتیداشتن ژئوپلج( 

ه است. افتیهاست که امروزه ابعاد گسترده و متنوعى ها از حکومتت انتظار نخست انسانیامن :امنیت

سعه و هاى تو شاخه همهگذارى آن بر تأثیرت و یصنعت و جمع، فرهنگ، ت از اقتصادیرى امنیپذتأثیر

ر آن واداشته گذشته و حال را به تأمل د یاسیلسوفان سیداده و همه فن یادیبه آن نقش بن، ات انسانىیح

 (1390همکاران: و انیاست. )مراد

ده و از یگرد یتلق یو یو بهروز یستیاز لوازم و شروط بهز یکین آمال بشر و یرپاتریاز جمله د تیامن

در  یکه و یاگونههشود بمی محسوب« یانسان ییخودشکوفا» یابزار حرکت به سو، 4دگاه مازلوید

 یت را جایاز به امنیپوشاك ن، (مسکن، غذا، ه )هوایاول یازهایبالفاصله پس از ن، بشر یازهاین یبندتیاولو

آورده است  یهای بعدتیدر اولو، هارقابل انکار آنیوجود ضرورت غ با یرا انسان یازهایر نیداده و سا

 (1390وهمکاران: انی)مراد

، ییتوانا و ییدانا، استقالل، اقتدار هیرا در سا یمل تیامن ستیبایم، یاسالم دگاهیدر د :یمل تیامن

 دیوطئه و تهدتو  ورشیدر برابر  یستادگیو ا ایابعاد و زوا هیدر کل یو سازنده امت اسالم یارتباطات قو

 تأمیندر  یرکشو رکرد. امروزه ه یریگیآنان پ یطانیش یادیپرستان و نفوذ ا گانهیو ب گانگانیدشمن و ب

بپردازد. آنچه در  یارسانه، یروان، یفرهنگ، یاقتصاد، یاسیس داتیبه مقابله با انواع تهد دیبا، یمل تیامن

ت و حکوم ریتداب هیهر جامعه در سا یمل تیامروزه امن، است که نیمشترك است ا شمندانینزد اند

 (1394میرجلیلی:، )مطهری .شودیمردم محقق م یبانیو پشت تیحما

                                                           
1 Geo-culture 
2 Geo-economics 
3 Geo-politics  
4 Maslow 
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 یبندمتصور است و از جمع رانیا یاسالم ینظام جمهور یمل تیامن یکه برا یوجوه و ابعاد نیتربرجسته

 :( عبارتند از1388استخراج شده)حصون:  یامام و رهبر یمتن راهبردها

 یهای قانونیمند گردد و از آزادبهره یهر فرد بتواند بدون دغدغه از امکانات عموم یعنی :یفرد تیامن

مواجه  یدیگونه مانع و تهدچیکند و با ه یبرداربهره یو معنو یماد یو مشروع در جهت رشد و تعال

 ود.ش تیرعا شینگردد و کرامت انسان

ها یاز ناهنجار یو دور یاریآرامش و سالمت جامعه و رشد حس تعاون و هم یعنی :یاجتماع تیامن

 .قانون تیو رعا، یاخالق

جامعه در حل مشکالت  نیو پائ یانیهای درآمد مناسب اقشار منهیبودن زمفراهم  :یاقتصاد تیامن

، و مصرف عیتوز، دیو سالمت در چرخه تول یقانونمند، و اشتغال یگذارهیسرما، و مسکن یشتیمع

از اقتصاد تک  ییرها، ینمودن بخش کشاورز زهیتوسعه و مکان، و معادن ریمناسب از ذخا یوربهره

تعادل و توازن در ، شرفتهیهای پیبه تکنولوژ یابیو دست یدیمهم و کل عیدر صنا ییخودکفا، یمحصول

 .عرضه و تقاضا

، یو حزب یهای قومیریاز تشنج و درگ زیپره، های دلسوز انقالبتعامل احزاب و جناح :یاسیس تیامن

مناسب  سالم و یفضا، یو رسانه ا یاسیس، یعلمهای طیآرامش در مح، کارگزاران نظام یوفاق و همدل

نرم و  یتحرکات طراحان برانداز یابیدر رد اسیو س یتیامن یاقتدار نهادها، نقد منصفانه عملکردها یبرا

 یهای فرهنگای آنان در توطئهو منطقه یهای دشمنان و عوامل داخلطرح یریگاشراف بر روند شکل

جانبه از نظام همه تیحما و استیهای گوناگون سمردم در عرصه یحضور همگان، یو نظام یاسیس

 .یاسالم

احقاق حقوق ، همه متخلفان یقانون برا کسانی یاجرا، یحفظ حقوق و حرمت شهروند :ییقضا تیامن

و  یاسیهای مفسدان سپرونده ییمراحل قضا ریدر مس تیو قاطع یمند ضابطه، و مظلومان دگانیستمد

 .یاقتصاد

های انقالب و گسترش ارزش ییایپو، یو اسالم یعموم ارتقاء فرهنگ، ینیرشد اخالق د :یفرهنگ تیامن

های هیاستحکام پا، یجنبش نرم افزار تیعلم و تقو دیمناسب تول یفراهم بودن بسترها، و دفاع مقدس

 .دشمنان ینگفره خونیدر برابر تهاجمات و شب دینسل جد یو روح یاخالق یساز منیو ا ینیمعرفت د

مسلح متناسب با دفع تحرکات نظام  یروهاین تیو تقو یسامانده :یاو منطقه یمرز یدفاع تیامن

تعامل سالم ، داتیتهد یدر جهت بازدارندگ یحاتیتسل ییخودکفا، نامتقارن و ناهمتراز یدشمنان و نبردها

در جهان  ییایرافو جغ ینید، یاسیاحترام متقابل و تفاهم بر محور مشترکات س، گانیو سازنده با همسا

 .المللبین استیدر عرصه س گذارتأثیرفعال و  یپلماسید، اسالم
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 تیمحور( است؛ چرا که امن دی)در مقابل تهد یبسط محور و جهان یمفهوم یاسالم یدر جمهور تیامن

شود و به نمی تأمین رانیا یدر مرزها یبا صرف حضور و استقرار اسالم مکتب رانیا یاسالم یجمهور

 تیبه امن رانیاسالم و مسلمانان در ا تیاست که امن نیمنوط است. علت ا یگسترش آن به حوزه فرامل

مسلمانان و تالش نکردن  گریبه امور د یتوجه ینقاط جهان وابسته است و ب گریاسالم و مسلمانان در د

، اساس نیمکتب استبر ا به منزله مخدوش کردن اسالم به مثابه یگسترش اسالم در ابعاد جهان یبرا

 سلطه هیدر جبهه مقاومت عل یخود و امت اسالم یتیمنافع امن بیتعق یبرا رانیا یاسالم یجمهور

   (1396ترابی:، )محمدی سیرت یی وظلم حضور داردجو

 قیتحق نهیشیپ

های باالی حضور در رده با وجوداخالص و دوری از تظاهر وریا در سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

فرماندهی نظامی کشور و محور مقاومت باعث گردیده از ایشان اطالعات مکتوب کافی در دسترس نباشد. 

سخنان رهبر  مختصر اطالعات موجود نیز غالباً پس از شهادت و عمدتاً در قالب خاطرات همرزمان و یا در

ضمناً این موضوعات به همراه  پرداخت. ن خواهیممعظم انقالب بازتاب یافته که در ادامه به بخشی از آ

های تعاریفی که پیش از این مورد مداقه قرار گرفت به عنوان مرجعی جهت احصاء و تبیین شاخص

 برداری قرارخواهد گرفت.حکمرانی امنیتی در اندیشه این شهید بزرگوار مورد بهره

 سلیمانی نظرات رهبر معظم انقالب در خصوص سپهبد شهید حاج قاسم 

 ها وداریدر د یرهبر معظم انقالب اسالم یاخامنه اهللتیهایی است که آواژه دیاز کل یبخش لیعبارات ذ

 :اندنموده انیب یمانیقاسم سل فیگذشته در توص سنواتها در امیپ

  مقاومت یالمللبینچهره 

 ینیمکتب خم شده برجسته اسالم و تیترب 

 جهاد بزرگ جهیبزرگ در نت یبا شهادت یدیشه 

 سمیفرمانده ضد ترور نیترسرشناس و نیتریقو 

 ها به ترور او افتخار کردندانسان نیترثیکه خب یدیشه 

 شفاعت گاهیجا اجازه و یدارا یفرد 

 کنندهقانع اثرگذار و سخن 

 یبر عرصه نظام تسلط 

 خدمت انیوقفه در طول سال یب تالش 

 بعد یهادوران دفاع مقدس در سال اتیمعنو تقوا و حفظ 

 تحمل زحمت نیهمچن، آن و نیحرف ا پروا از دشمن ویب 
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 یاسیس و ینظام یهادانیدر م ریتدب و شجاعت 

 عراق تیمرجع بزرگ عناصر مومن و بانیپشت فعال و مشاور 

 کایدر برابر آمر یستادگیا 

 مقاومت یبرا هاینیکردن دست فلسط پر 

 وحفظ حزب ا... تیتقوممتاز در  برجسته و نقش 

 منطقه یهافداکارانه به همراه برادران مجاهد از کشور مجاهدات 

 ایاز تظاهر ور یدور و اخالص 

 یداخل یهاجناح از حزب و یدور نیدر ع یگریانقالب 

 یاز حدود شرع مراقبت 

 شجاع بودن و عملگرا 

( خصوصیات 1398)یاران شاهد:های جبهه مقاومت بر اساس گفتگو با تعدادی از همرزمان و شخصیت

ی المللبینملی و ، اخالقی و عملکردی قاسم سلیمانی احصاء و بر اساس نظر نویسنده در سه بخش فردی

 :شرح جدول ذیل تنظیم گردیده استبه 

 یالمللبین

 مقاومت یهارویمتعلق به همه خطوط ون 

 مقاومت یالمللبین چهره 

 سمیفرمانده ضدترور نیترسرشناس و نیتر یقو 

 (کایدر برابر آمر یستادگی)ا یزیستاستکبار 

 مقاومت یبرا هاینیکردن دست فلسط پر 

 وحفظ حزب ا... تیبرجسته وممتاز در تقو نقش 

 منطقه یهافداکارانه به همراه برادران مجاهد از کشور مجاهدات 

 مقاومت یهاروین به همه خطوط و متعلق 

 مقاومت در منطقه یروهاین هیبا کل نیمت و یقو روابط 

 (ینظام ریغ و ینظام یسن و عهی)ش 

 وسسات مردم نهادؤبا م میمستق و ژهیو ارتباط 

 وحدت( جادی)ا مقاومت یهاروین انیکننده مهماهنگ 

 در منطقه یاسیسریغ و یاسیس یهاگروه یتمام نیوحدت ب جادیا 

 یداشتچشم چیدر کنار مردم منطقه بدون ه حضور 

 محور مقاومت مقاومت جهان اسالم و و ثاریا لیسم 
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 نیعزت مسلم یعمر برا وقف 

 تیحرم اهل ب مدافع 

 ملی

 ره(ینیمکتب خم شده برجسته اسالم و تیترب( 

 یداخل یهاجناح از حزب و یدور نیدر ع یگریانقالب 

 بعد یهادوران دفاع مقدس در سال اتیتقوا و معنو حفظ 

 فردی

 اعتماد به خدا 

 نیمسئول و هاتیدر برخورد با شخص تیمردم وجد نیخضوع در ب 

 جهاد بزرگ جهیبزرگ در نت یبا شهادت یدیشه 

 یخدا و مراقبت از حدود شرع تیرضا، خدا بر توکل 

 و شجاع بودن عملگرا 

 یو عملکرد جهاد تفکر 

 دانیدر م شهیهم و ییکارا، یسطح آمادگ هایروزانه توانمند یهااتیعمل اتیاز جزپ یآگاه 

 خلق و خونسرد در عملکرد خوش 

 شفاعت گاهیجا اجازه و یدارا یفرد 

 کنندهقانع اثرگذار و سخن 

 یبر عرصه نظام تسلط 

 خدمت انیوقفه در طول سالیب تالش 

 رفتار دشمن در محاسبه قدرت و یراهبرد درك 

 تحمل زحمت نیهمچن، و آن نیپروا از دشمن و حرف ا یب 

 یاسیس و ینظام یهادانیدر م ریتدب و شجاعت 

 عراق تیمرجع من وؤبزرگ عناصر م بانیپشت فعال و مشاور 

 یجهاد تیریمد 

 تمداریو وال مومن 

 به تعهد وقول عمل 

 قیدق یاجرا و یزیربرنامه 

 ایاز تظاهر ور یدور و اخالص 

 صداقت 
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 فیبر اساس تکل کار 

 یفروتن و تواضع 

 یاتیقدرت عمل، یاسیفهم س، ییعملگرا، سرعت، تیجد 

 شهادت مشتاق 

 اسیعدم  و یبه نصرت اله تمسک 

 های حکمرانی امنیتی در اندیشه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیشاخص

توان در دو بعد حکمرانی سلبی و ایجابی تفکرات سردار سلیمانی در امنیت بخشی به محور مقاومت را  می

 به شرح ذیل بررسی نمود:

 یسلب یحکمران

 یزیاستکبار ست 

 یزیاستبدادست 

 ارتجاع ینف 

 یسلطه گر ینف 

 سمیترور ینف 

 یجابیا یحکمران

 یمحور دیتوح 

 یمدار تیوال 

 یطلب عزت 

 یخواهعدالت 

 استقالل حفظ 

 یخواه یآزاد 

 یارزش یبر هنجار دیتأک 

 یمحور فیبرتکل دیتأک 

های بلکه مبتنی بر مؤلفه، های متعارف حکمرانی و حتی حکمرانی خوبفوق نه از منظر شاخص موضوعات

 و با اقدامات ذیل به منصه ظهور عینی و عملی رسیده است: شایسته حكمرانی

 اسالمیعمیقی بین امنیت ملی و امنیت امت  یپیوند ایجاد 

  مقاومت  جبههتقویت 
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 سربازی والیت 

 های مقاومت با هنجارهای توحیدی و ارزشی حکمرانی اندیشه 

 های ستمدیده منطقه با عمل صادقانهکسب اعتماد و همراهی ملت 

 های مقاومت محور در کشورهای منطقه شامل ایران عراقای مستحکم از تشکلایجاد زنجیره ،

 .یمن و..، فلسطین، لبنان، سوریه

 حمایت وحفاظت از حاکمیت کشورهای محور مقاومت 

 هلل فاطمیوناانصار، های بسیج مردمی از جنس پاسداران شامل حشد الشعبیایجاد تشکل ،

 حیدریون و...، زینبیون

 های محور مقاومت )عراق و سوریه(مراه نمودن روسیه در حفظ حاکمیت کشوره 

 حفظ امنیت ایران وسایر کشورهای منطقه با غرس شجره خبیثه داعش 

 های توسعه طلبانه آن در منطقهها وبرنامهای آمریکا وشکست سیاستکاهش نفوذ منظقه 

 های نظامی جبهه مقاومتتوسعه توانمندی 

 و حماس یهمانند جهاد اسالم یاشغال یمقاومت در درون اراض اناتیجر یریو شکل گ تیتقو 

  رژیم صهیونیستیبرقراری اتحاد با سوریه نیز در جهت تقویت محور مقاومت و تضعیف امنیت 

 نتیجه

ای به ویژه ات شگرفی بر معادالت  منطقهتأثیرگفتمان انقالب اسالمی ایران در طول حیات مقدس خود 

که برگرفته از  فرهنگ توحیدی و منبعث انقالب  این بخش هویت گفتمان اشته است.محور مقاومت گذ

ای با ظرفیت منطقهبه عنوان یک گفتمان  باشدمی  عاشورایی شیعه تفکراتبا منشاء از تعالیم الهی و 

مطرح گردیده که نه تنها شیعیان و جهان اسالم و امت مسلمان بلکه کلیه مظلومان و  وحتی جهانی

این راهبرد در تقابل کامل با تفکرات استبدادی استعماری و  گرفته است. بر نیز در مستضعفان جهان را 

کا را بطور منافع رژیم صهیونیستی و آمری، های غیر مردمی و وابسته منطقهارتجاعی عالوه بر تهدید دولت

 اءمستقیم با تهدید روبرو ساخته است به عبارتی دیگر تبعیت از الگوی گفتمان انقالب اسالمی باعث ارتق

 جایگاه مردم ساالری دینی در منطقه و مشخصاً کشورهای حوزه مقاومت مبتنی بر مبانی توحیدی و

سپهبد شهید خمینی همانند در این میان نقش تربیت یافتگان مکتب امام  بینی الهی شده است.جهان

باشد نقش بی بدیل ای برخوردار میاز اهمیت ویژه مقاومت انیجر شبردیو پ تیتقودر حاج قاسم سلیمانی

این سردار بزرگ اسالم در مدیریت منطقه با اثرات و برکاتی روبرو بوده که حتی شهادت ایشان به مثابه 

منطقه و محور مقاومت منشاء خیر برکت و امنیت بوده ، کماکان برای ملت مسلمان ایران، اعمال ماتأخر

توان در مراسم تشییع پیکر پاك این شهید اثرات بزرگ و عینی این مطلب را می خواهد بود ...اءشاانو 

 بزرگوار و همرزمانش به وضوح مشاهده نمود. بزرگترین مشایعت بشری که نشان داد:
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 .انقالب کماکان زنده است 

  باشد.الهی وخالصانه فرزندان خود میملت قدردان نیات 

 های غبار گرفته را باز کردچشم. 

 دشمن در مقابل عظمت ملت ایران احساس خضوع کرد. 

  درزیر پیکر مطهر او دیده شدمردم  یانقالب یریجهت گوحدت و. 

 روسیاهی دولت آمریکا نشان داده شد، با اعتراف به ترور. 

  به حیثیت ابرقدرتی آمریکا ضربه وارد شد.، سرداربا حمله موشکی سپاه پس از شهادت 

 ادامه دارد... )عج(عصر ولی حضرت ظهور تا و این مکتب 

 

 مانیپ یبعض اند؛ستادهیکه با خدا بستند صادقانه ا یهستند که بر سر عهد یمؤمنان مردان انیر مد

 رییدر انتظارند؛ و هرگز تغ گرید یو بعض ،دندیخود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوش

 (۲۳ ۀیآ /احزاب ۀخود ندادند. )سور مانیدر عهد و پ یلیو تبد

 مراجع

 1398 اسفند ماه 171شماره، ماهنامه فرهنگی تاریخی یاران شاهد [1]

، اهنامه پژوهش ملل/ دوره دومم، بخشی به مجموعه امنیتی محور مقاومت نقش ج. ا. ایران در هویت، کریمی ابوالفضل [2]

  1396مرداد ، 20شماره 

شماره ، دوره چهارم، هاکارکردها و چهارچوب، یمل تیمناظره و امن، میرجلیلی سید محمد مهدی، مطهری مرتضی [3]

 35-22صفحه ، 1394بهار ، دهم

، یمحور مقاومت در رسانه مل دانیشه نیآفر تینقش امن شینما یالگو، ترابی اقدم محمود، محمدی سیرت حسین [4]

  16-82بهار و تابستان ، شماره اول، سال سوم، دوره جدید، و دفاع مقدس انقالب اسالمیلعات دوفصلنامه مطا

و چالشهای پیش  21حکمرانی در قرن ، عالم ریحانه، محمدی حمیدرضا ملک، واثق محمود، ازنداهی مرجان بدیعی [5]

 1397تابستان ، 3شماره ، 1دوره ، ش سیاسی فضایفصلنامه آما، روی آن

 1396 ریت 30، نییتب یراهبرد شکدهیاند، یمل تیامن یهامؤلفه، یمصطف یمحمد [6]

ران فصلنامة راهبرد یا یاسالم یجمهور یت خارجیامن یشاخصها، رضا یکرم، یهاد انیدجمشی، محسن انیمراد [7]

 1390تابستان ، 33شمارة ، سال نهم، یدفاع

 1388بهار ، 19( شماره ی)مدظله العال ی)ره( و مقام معظم رهبرینیاز نگاه امام خم یمل تیامن، حصون [8]

قات یموسسه تحق هران: انتشاراتت، زمینه مسایل اقتصادیروش تحقیق در علوم اجتماعی: کاربرد در ، یمرتض، یعزت [9]

 1376. یاقتصاد

ن دو از یا یهاو شاخص یسته بررسیشا یخوب و ارائه حکمران یحکمران، یواثق قادر عل، سید علی تاش ینیحس [10]

  1393بهار و تابستان، 8 یاپیپ، سال سوم شماره دوم، )ع(ین علیرالمؤمنیدگاه امید

 حقوق جستارهای فصلنامه، تنظیمی حکمرانی مفهوم، سیبنی مرضیه سلمانی، حسنوند محمد، زارعی محمد حسین [11]

 1396تابستان، اول شماره، اول سال، عمومی

https://www.gisoom.com/book/1764560/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
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، یعلم فصلنامه، ایران در سالمت بروندادهای بر آن تأثیر و اسالم در حکمرانی شاخص، آسمانه زهرا، امامقلی پور سارا [12]

  108 صفحات - 1395 تابستان، پانزدهم شماره، یاسالم یبانکدار و اقتصاد یجیترو


