
 

 

 

ه عنوان ب سلیمانی حاج قاسم دی(  سپهبد شهرفتاری/ی)اعتقاد ۀمنظوم نییتب

 یحکمران اسالم

 1امینی سیدجواد

 2باصری یمحسن خلیل

 3یمحمد دمحمودیس

 اجح دیشه سپهبد (یرفتار -ی اعتقاد) هایاز ویژگیۀ منظوم نییتبهدف این مقاله : چکیده

 تیوصه در در این راستا تالش گردیده با مداق. باشدی میاسالم حکمران عنوان بهی مانیسل قاسم

رین از سای مشاهدات و خاطرات از یاسلسله و انقالب معظم رهبر اناتیب و یمانیسل دیشه ۀنام

پاسخ ، الؤبه این س نیمضام شبکه لیتحل یفیک روش از استفاده با، ینید منابع به تشبث و شهید

یافتگان مکتب انقالب ای از تربیتبرجسته ۀداده شود که با تلقی شهید سلیمانی به عنوان نمون

در این . هایی باشدباید واجد چه ویژگیرفتاری میحکمران اسالمی از حیث اعتقادی و ، اسالمی

 رد، ریفراگ مضمون عنوان به یمانیسل دیشه یحکمران یرفتار -ی اعتقاد یهایژگیو، پژوهش

 نیا بر داللت هاافتهگیرد و یرا در بر می هیپا مضمون 48  و دهندهسازمان مضمون 13 مجموع

های لفهؤباید عالوه بر رعایت ممی حکمران اسالمی بر خالف مدل غربی لزوماً اساساً که دارد

رعی های اعتقادی و رفتاری متعالی منطبق بر موازین اخالقی و شمدیریتی متخلق به شاخصه

 اسالم نیز باشد.

 

 سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، حکمرانی خوب، حکمرانی اسالمی، مکتب مقاومت ها:کلیدواژه

  

                                                           
 Amini@sndu.ac.ir -ی مل دفاع یعال پژوهشگاه و دانشگاه اریاستاد 1
 gmail.com2025m.khalili@ - یمل یتامن Ph.D یتخصص یدانشجو مقطع دکترا 2

 gmail.com62sedmahmoodm@ - یمل تیامن Ph.D یتخصص یدکترا مقطعجو دانش 3
 



  130  یبه عنوان حکمران اسالم یمانیحاج قاسم سل دی( سپهبد شهیرفتار ی/)اعتقاد ۀمنظوم نییتب
 

 و بیان مسأله مقدمه -1

با رفتن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به حول و قوه الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد 

بلکه به ، ( سپاه قدس به عنوان یک مجموعه و سازمان اداری نیست18/10/1398 ،)رهبر معظم انقالب

نیرویی است که با ، سپاه قدس .انسانی استهای بزرگ و روشن عنوان یک نهاد انسانی و دارای انگیزه

رزمندگانی که هرجا نیاز باشد آنها در ، رزمندگان بدون مرز ؛کندکس نگاه میجا و همهصدر به همه ۀسع

نیروی قدس را بالگردان مقدسات و ، کنندکرامت مستضعفان را حفظ می ،کنندمی آنجا حضور پیدا

قدر آن را بدانیم و ، گذاری کنیمکه ما این حوادث را  قیمت)همان( اما این کنندمی مقدسهای حریم

کند که ما به حاج قاسم و ابومهدی شهید عزیز می این درصورتی تحقق پیدا ،بدانیم اندازه آن چقدر است

با  ،آموزیک مدرسه درس ،یک راه ،نگاه کنیم. یک مکتب 1به چشم مکتب ،به چشم یک فرد نگاه نکنیم

تشییع باشکوه شهید  ۀ)همان( اینها از جمله بیانات مقام معظم رهبری در حاشی این چشم نگاه کنیم

)اندیشه و سیره( این شهید  شخصیتیۀ منظوم پردازش لزومحاج قاسم سلیمانی است که داللت بر 

های اصلی آن تبیین و تشریح گردد و لیکن لفهؤباید ممی واالمقام به مثابه یک مکتب جهانی دارد که

بایست عمده علوم انسانی خصوصا می در گام دوم ،توجه داشت که متعاقب شناساندن این مکتبباید 

فرهنگی از نو با نگاه مقاومت مورد بازبینی و  -مدیریتی و اجتماعی  -راهبردی  ،امنیتی -علوم سیاسی

 تولید مضمون و محتوا قرار گیرد.

تقالل ملتها آزادی و اس ،می با احترام به هویتوفق مکتب مقاومت اسال ،اینکه بر خالف ایدئولوژی مادی

فکری و رفتاری های در جهت هم افزایی و تعالی مفاهیم مشترک انسانی در سطح جهان تالش شود مولفه

 :ت پژوهش عبارتند ازسؤاالنماید ؛ در این مقاله می خاصی را برای حکمران اسالمی اقتضا

 ا شناخت؟رتوان حکمران خوب می از حکمرانی خوبهایی لفهبا رعایت چه مو ،یک( در پارادایم غرب سؤال

 ،نقالب اسالمیمکتب اۀ از مدیران تربیت یافتای هدو( با تلقی شهید سلیمانی به عنوان نمونه برجست سؤال

 توان از لوازم شخصیتی یک حکمران اسالمی دانست؟می چه ویژگیهای اعتقادی و رفتاری را

                                                           
، ینیبجهان، یدئولوژیا رندهیدربرگ ،مکتب ؛ انددهینام یامجموعه ای نهاد، فرد کی یفکر منظومه و سبک، روش را مکتب 1

 یجمع در که است یزیچ آن، مکتب:  «الروس فرهنگ» فیتعر براساس که است عمل و اقدام و یورزشهیاند، تفکر و فلسفه

 .دارند آن انیب و اجرا به عالقه آنان و افتهی نفوذ
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 ادبیات نظری -2

 ی مطلوب در پادرایم غرب و حکمران حکمران -2-1

 1تعریف حکمران خوب  -1-1-2

بوروکراسی شفاف و  :شامل ،آشکار و صریح ،بینی شدههای پیشسیاستحکمرانی که  عبارت است از

اقتصادی های ها در عرصهمشارکت مردم  و برابری همگان مقابل قوانین توسط دولت ،مبتنی بر پاسخگویی

 2د.را اتخاذ و اجرا نمای و سیاسی و اجتماعی

 حکمرانی خوب است.های لفهؤرعایت م ،حکمران خوب  معیار -2-1-2

 های اساسی حکمرانی خوب از منظر بانک جهانی( مؤلفه1جدول 

 4یعموم وفاق به توجه 5 3 مشارکت 1

 6قانون مقابل همگان یبرابر 6 5 قانون تیحاکم 2

 8ییکارا و یاثربخش 7 7تیشفاف 3

 10یریپذ تیمسئول 8 9ییپاسخگو 4

ره جامعه در ادا ۀمدنی در نحوهای مردم و تشکلۀ وجود آزادی بیان و اظهار نظرات شهروندان اعم از تود

مکان او حتی تمهید ها سطوح داخلی و خارجی و فراهم بودن بستر ترتب اثر بر این نظرات و خواسته

شود. مشارکت می حکمران خوب محسوبهای لفهؤیکی از مامور ۀ مداخله و مشارکت اجرایی مردم در ادار

 گردد.می یمردم عالوه بر نفی استبداد موجب تمرکز منابع بر اهداف واقعی در حوزه سیاستگذاری عموم

حکمرانی خوب بدون وجود نهاد قانون گذاری متمرکز و هوشمند و  نگرش استراتژیک و بدون وضع 

و ترمیمی بر تخلفات ممکن نیست.  مؤثررای این قوانین و نظارت قوانین جامع و مانع و سپس حسن اج

نظمی و غیرمتمرکز بودن قوانین و تشتت نهادهای قانونگذار و نبود ساختارها و فرآیندهای فقدان یا بی

                                                           
1 Good Ruler 

2 World Bank`s Poverty Reduction Strategy Paper 

3   Participation 

4 Consensus oriented 

5   Rule of law 

6    Equity and inclusiveness 

7 Transparency 

8 Effectiveness and efficiency 

9 Responsiveness 

10 Accountability 
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حاکمیت های مستحکم برای اجرای قوانین و دستگاه قضایی متزلزل و ناکارامد و فاسد از جمله آسیب

 .مطلوب است

د اطالعاتی و در رصد و اعالن و نقها ن آزاد اطالعات و دسترسی عموم به آنها و آزادی کامل رسانهجریا

نین خبری تصمیمات و اقدامات حکمرانان موجب جلوگیری از تشکیل فساد علیه منافع عمومی و همچ

 مانع بدبینی مردم به حکمرانان خواهد شد.

نفعان و منتقدان و باید مقابل ذیمی رایی و نظارتیهمه اشخاص و ارکان حکومت اعم از ستادی و اج

ل بی شک از عوام ،صیانتی  پاسخگو باشند و سرکوب کردن پرسش و طفره رفتن از پاسخهای تشکل

 باشد.ها میتضعیف کارکرد حکومت

االمکان به و پیشنهادهای اکثریت مردم باشد و حتیها مهم است که إعمال حاکمیت منطبق بر خواسته

 .اقلیت نیز تعرض نشودهای استهخو

حکمرانی  اجرای قاطع قانون نسبت به توده مردم و تعطیلی آن نسبت به صاحبان زر و زور و تزویر در

مکن اجرای باید به نحو آمره و محکم همه را در بربگیرد . بدترین حالت ممی خوب جایز نیست و قانون

 نون نسبت به خواص است.ضمانتهای قانون علیه مردم و إعمال حمایتهای قا

گذاری دقیق و اجرای خوب حکمرانان بلحاظ استحکام و هدفهای سیاستگذاری ،در حکمرانی خوب

 منتهی به ارتقا و رشدها اثرگذار بوده و بعالوه دهنده مجموع تدابیر و اقدامات در همه عرصه ،هاسیاست

 کند.می داخلی نقش بسیار مهمی ایفامردمی حکومت و تحقق امنیت ۀ گردد. این اصل در پشتوانمی

تفاوتی مردمی از رخوت و بیهای وجود فرهنگ مسئولیت پذیری و پرهیز حکمرانان و مردم و تشکل

 باشد.می کلیدی در تحقق حکمرانی خوبهای نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها یکی دیگر از مولفه

 اسالمی  حکمرانی -2-2

ه به هر ی متکی بر سعادت محور بودن و توجهااستیس یاجرا و اتخاذ از است عبارتحکمرانی اسالمی 

ۀ جانب کامل همهای مناسب برای رشد و تمعهعنوی( در جهت ایجاد جادو بعد و ساحت انسان )مادی و م

بر قسط و عدل و  گری ناروا و ابتناءت مصالح دنیا و آخرت عموم انسانها و پرهیز از سلطهانسان و با رعای

، یوضیع) معهاستعباد و در نهایت اجرای حدود الهی در جا، استثمار ،استبداد، گونه ظلم و ستمنفی هر 

 در دو سطح داخلی و خارجی (5: 1390
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 عنوان به (هیعل یتعال اهلل رضوان)یمانیسل قاسم حاج دیشه سپهبد ( یرفتار – یاعتقاد)ۀ منظوم -3-2

 :یاسالم حکمران

 ،یرهبر معظم مقام) دیا زنده دیشه ما نظر در ،دیباش یمانیسل قاسم حاج یآقا که هم شما خود

 به و منطقه یکشورها به فقط نه ،داعش مهلک و یسرطانۀ تود ساختن یمتالش با شما( 13/05/1376

( 30/8/1396 ،یرهبر معظم مقام) دیکرد بزرگ یخدمت تیبشر به و ملتهاۀ هم به بلکه  اسالم جهان

ۀ هم او ود؛ب ره ینیخم امام مکتب و اسالم شدگان تیترب ازای هبرجستۀ نمون یمانیسل قاسم دیشه سردار

 مقام) بود هاسال نیاۀ هم در اوۀ وقفیب تالش پاداش ،شهادت د؛یگذران خدا راه در جهاد به را خود عمر

مت به رسالت خد ضمنحکمرانان  ،با عنایت به اینکه در پاردایم مقاومت (18/10/1398 ،یرهبر معظم

صر در خوب منح ویژگیهای حکمرانهستند لذا نیز متولی صیانت از فرائض هویتی دینی یا ملی  ،مردم

نامه عهد ،برخی آیات قران کریمهشتگانه مذکور در منطق غربی نیست . ماحصل مداقه در های مولفه

ج قاسم الهی سیاسی شهید حامالک اشتر و رهنمودهای امامین انقالب و سخنان و سیره و وصیت نامه 

  ،امینمضۀ با ابزار ترسیم شبک توانمی صورت گرفته در این زمینههای رض و مجموع مصاحبه سلیمانی

 ،مون فراگیراسالمی( به عنوان مضحکمران ۀ اعتقادی و رفتاری شهید سلیمانی بمثابهای با تلقی )ویژگی

 .ذیل ذکر نمودرا به ترتیب  مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه

 دهنده( مضامین سازمان2جدول 

 8   یمعنو ی اعتقادی وخودساز 1
 نگرش از یبرخوردار و یریتکف نگاه از زیپره

 یجهان

 9  بودن ییوال 2
 یفرد امور هیکل در اسالم یشرع حدود به دیتق

 احوال همه در و یاجتماع و

3 
 نظامۀ شاکل از خاص انتیص و مانیا

 رانیا یاسالم یجمهور
10 

 مسلح یروهاین یاجتماع منزلت به احترام

 متعهد

4 

 و انتیص ،دیتولۀ چرخ به یجد اهتمام

 و یاجتماع و یفرهنگهای هیسرما میترم

  یانسان

  مردم دانستن نعمت یول 11

 12  دشمنان با مواجهه در یاستشهاد هیروح 5
 یمل وحدت توسعه و حفظ بر یجد اهتمام

 (کلمه وحدت)

6 
 خانواده و نیمجاهد به یعمل یارزشگذار

  شهدا
 استکبار مقابل یستادگیا و شناخت 13

  رانیا یاسالم یجمهور نظام یکارآمد یارتقا جهت در یجد اهتمام 7
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   یمعنواعتقادی و  یخودساز -2-3-1

 )مبانی فکری اسالمی و انقالبی( اسالم مبین نید اتیضرور و اصول به ابتناء و اعتقاد -2-3-1-1

 اهلل رسول محمداً أنّ اشهد و اهلل الّا اله ال أن اشهد نید اصول به دهممی شهادت میالرح الرحمن اهلل بسم

 اهلل حجج نانیمعصوم.و ائمتنا عشریاثن نیالمعصوم اوالده و طالبیاب بن یعل نیرالمؤمنیام أنّ اشهد و

 .است حق جواب و سؤال. است حق جهنّم و بهشت. است حق قرآن. است حق امتیق که دهممی شهادت

 وصیت نامه الهی سیاسی(  ،)شهید سلیمانی است حق نبوّت، امامت، عدل، معاد

 یاله رحمت و محبت به دیام و مانیا  -2-3-1-2

 یپشت کوله و است یخال دستم!  همتا یب میحک خالق یا و زیعز یخدا یا.... دارم دیام تو عفو به! ایخدا

 ام؛ برنگرفتهای هتوش من. میآیم تو کرم! و عفو افت  یض دیام بهای هتوش و برگ بدون من، یخال سفرم

 و تو به دیما از است پر چارُقم، سارُق ...برگ؟ و توشه به است یحاجت چه میکر نزد در[ را] ریفق چون

 رهیذخ کی، ها یناپاک همه کنار در آن ثروت که ام آورده بسته چشم دو خود همراه تو؛ کرَم و فضل

 از اعدف اشک گوهر است؛ تیب اهل بر اشک گوهر است؛ فاطمه نیحس بر اشک گوهر آن و دارد ارزشمند

 عرضه یبرا هن ست؛ین یزیچ من دستان در!  خداوندا...  ظالم چنگ در ظلوم محصور  از دفاع، میتی، مظلوم

 دارم دیام رهیذخ نیا به که ام کرده رهیذخ را یزیچ دستانم در اما، دارند دفاع قدرت نه و[ دارند یزیچ]

 بر تیبرا راها آن یوقت، کردم بلند سمتت به راها آن یوقت. است تو سمت به وستهیپ بودن روان آن و

 که است نم دست ثروت ها نیا گرفتم؛ دست به نتید از دفاع یبرا را سالح یوقت، گذاردم زانو و نیزم

 جهنّم از هک یپل از عبور جرأت. ندارد رمق. است سست میپاها!  خداوندا . یباش کرده قبول دارم دیام

 و است زکترنا مو از که تو صراط و من بر یوا، لرزدمی میپاها هم یعاد پل در من. ندارد، کندمی عبور

. کنم دایپ نجات است ممکن، نلرزم است ممکن که دهدمی دینو من به یدیام کی اما تر؛ بُرنده ریشمش از

 نیالحرم نیب در ائتیاول حرم در و ام دهیچرخ ات خانه دور  و ام گذارده پا حَرَمت در پاها نیا با من

 دفاع در و کردم جمع دهیخم، یطوالن یسنگرها در را پاها نیا و دواندم برهنه راها آن عباست و نیحس

. شدم بلند و افتادم اندم؛یگر و ستمیگر و خنداندم و دمیخند، ستمیگر، دمیخز، دمیجه، دمیدو نتید از

، من عقل، نم سر!  خداوندا یببخش راها آن، ها میحر آن حُرمت به وها دنیخز وها دنیجه آن دارم دیام

 ارحم ای برند؛می سر به دیام نیهم در جوارحم و اعضا همه، من قلب، من گوش، من شامّه، من لب

، خواهمنمی را تو دارید جز. شوم دارتید ستهیشا که ریبپذ آنچنان ر؛یبپذ زهیپاک ر؛یبپذ مرا! نیالراحم!

 وصیت نامه الهی سیاسی( ،یمانیسل دیشه) اهلل ای، توست جوار من بهشت
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 ایر و تظاهر از زیپره و تین خلوص و امور همه بودن اهلل لیسب یف -2-3-1-3

 کرد؛یم خرج خدا یراب را ریتدب ابزار و شجاعت ابزار نیا بود؛ اخالص با بود؛ او اخالص، باالتر نهایاۀ هم از

....  را خالصا خودمان در میکن نیتمر ماها. است مهم یلیخ اخالص. نبود نهایا مانند و ایر و تظاهر اهل

 ی  رسم لساتج - میداشت داشتند او کار با ارتباط که مختلف نیمسئول نیهم با غالباً ما کهای هجلس در

 ای دبدان خواستیم اوقات یگاه آدم. شدینم دهید اصالً که نشستمیای هگوش کی قاسم حاج -یمعمول

)رهبر کردیمن تظاهر، دادینم قرار چشم یجلو را خودش کرد؛یم دایپ را او تا گشتیم دیبا، کند استشهاد

 (18/10/1398 ،معظم انقالب

 هب و دینلرز دلشای هذر یول دیهست یاسالم یجمهور تیشخص نیتر محبوب شما گفتندمی شانیا به

 ارک دیدار منطقه در و است حساس یلیخ شما نقش گفتندمی شانیا به ای. نرفت تیمحبوب نیا سمت

 کاره چیه را خودش و است خدا دست کارها گفتمی راحت یلیخ اما، دیدهمی انجام را یبزرگ

 (27/11/1398 ،)پناهیان.دانستمی

 (عیتش جنس از یانقالب یخودساز) یتیشخص تیجامع -2-3-1-4

 ذهن رد دیبا که یژگیو نیاول، تیموقع نیا به شانیا دنیرس یچگونگ و یمانیسل دیشه مکتب مورد در

 پس. دیآمی بر تیعقالن از که یتیجامع هست؛ شانیا اضدادبودن جمع بلکه تیجامع، بشود متصور ما

 هم ای و یتیشخص ضعف خاطر به، است مدار تیوال یمانیسل سردار اگر ...اوست تیشخص هیپا تیعقالن

 صاحب خودش یبرا توانستمی که داشت یصالبت کی شانیا بلکه، ستین شدن سو هم و بودن جهت

 نیا به، آمدینم کوتاه یمدار تیوال ازای هذر شانیا نکهیا. بکند استقالل اعالم سخنانش در و باشد نظر

 جامعه یبرا را یمدار تیوال شاخص و زانیم و داد یم عزت یمدار تیوال به کار نیا با که بود معنا

 متوجه و کند سهیمقا شانیا تیجامع و مکتب با را خودش یمدار تیوال زانیم یکس هر تا کردمی نییتع

 ایآ که است نیا شودمی مطرح مداران تیوال یحت جامعه آحاد یبرا کهای همسأل لذا. بشود شیها نقص

. دارند را یمانیسل سردار صفات افراد از یلیخ م؟یباش داشته تیجامع یمانیسل سردار مثل میتوانمی ما

 است ممکن. نباشند ساز حماسه یول، باشند داشته هم را شانیا اخالصها یبعض است ممکن یحت

 فوق ینفروت و تواضع و دیشد یعاطف هیروح آن یول، باشند داشته را دشمن مقابل در صالبت ها یبعض

 و شوندمی جمع گریهمد کنار درها یژگیو و صفات نیاۀ هم. ..باشند نداشته گرانید به نسبت را العاده

 چه یانمیسل سردار مییبگو خالصه میبخواه اگر... کنندمی درست را یمانیسل سردار نام بهای هدیپد

 از دهآم بر تیجامع کردم اشاره که گونه همان، شد درس و مکتب صاحب ما یبرا که داشتهایی یژگیو

 ،)پناهیان .است« قاسم حاج مکتب»های هیپا همان نیا و بود شانیا یژگیو نیتر مهم تیعقالن

27/11/1398) 
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 والیی بودن -2-3-2

 هبواقعی  التزام -2-3-2-2و  هیفق مطلقه تیوال بهعمیق  و عشق اعتقاد  -2-3-2-1

 انقالب نیامام یرهنمودها

 به قرن ،صلب به صلب مرا که سپاس را تو! خداوندا ...تیها نعمت بخاطر میگومی سپاس را تو! ایخدا

 از یکی درک امکان کهی داد وجود و ظهور اجازه یزمان در و یکرد منتقل یصلب به یصلب از، قرن

 سرباز و کنم درک را ریکب ینیخم صالحت عبد، است نیمعصوم بیقر و نیقر که را ائتیاول نیتر برجسته

 دوره از بودم بهره یب اگر و نداشتم را یمصطف محمد اعظمت رسول صحابه قیتوف اگر. شوم او رکاب

 همان درها آن که یداد قرار یراه همان در مرا، مظلومش و معصوم فرزندان و طالبیاب بن یعل تیمظلوم

 عبد از سپ که شکرگزارم را تو! خداوندا .کردند میتقد، بود خلقت و جهان جان که را خود جان، ریمس

 که یمرد، تشیصالح بر است اعظم تشیمظلوم که یگرید صالح عبد ریمس در مرا، زیعز ینیخم صالحت

 باد او جان ی فدا جانم که  زیعزای هخامن، است اسالم یاسیس جهان و رانیا و عیّ تش و اسالم امروز میحک

 چیه وا تیوال به عشق و رفتار و منش دروصیت نامه الهی سیاسی(  ،)شهید سلیمانی ی ...داد قرار

 سردار) .دبو انقالب و تیوال زین یمانیسل قاسم قرمز خط. بود انقالب در ذوب و نداشت وجود یناخالص

 (1398 ،یهاشم عارف

 و ماتیتصم همه قرمز خط و ثابت رکن عنوان به هیفق تیوالۀ میخ از انتیص ضرورت -2-3-2-3

 اقدامات

 گرید، اندم اگر حرم نیا و است حرم یاسالم یجمهور دیبدان. است رانیا، یعل بن نیحس قرارگاه امروز

 حرم نه و یمیابراه حرم نه، ماندنمی یباق یحرم، برد نیب از را حرم نیا، دشمن اگر. مانندها میحرم

 نصوبم و متصل یرهبر است؛ یرهبر ازمندین وستهیپ اسالم جهان! خواهرانم و برادران ...(ص)یمحمّد

، کرد ایاح را اسالم و داد تکان را جهان که نید عال م نیتر منزّه دیدانمی خوب. معصوم به یفقه و یشرع

 که شما چه لذا داد؛ قرار امت نیا بخش نجات نسخه تنها را هیفق تیوال، ما پاک و بزرگ ینیخم یعنی

 به[ دیبا] دیبدان ،دیدار یعقل اعتقاد یسنّ عنوان به که شما چه و دیدار ینید اعتقاد آن به عهیش عنوان به

 اساس. است اهلل رسولۀ میخ، مهیخ. دینکن رها را تیوال مهیخ اسالم نجات یبرا، اختالف هرگونه از دور

 واهلل واهلل. دیبچرخ آن دور. است مهیخ نیا کردن رانیو و زدن آتش، یاسالم یجمهور با جهان یدشمن

 و سامرا، نیکاظم، کربال، نجف و اهلل رسول حرم نهیمد و الحرام اهلل تیب، دید بیآس اگر مهیخ نیا واهلل

 (یاسیس یاله نامه تیوص ،یمانیسل دیشه) .ندیبیم بیآس قرآن ماند؛نمی یباق مشهد
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 یمل انسجام و اتحاد محور بعنوان هیفق تیوال به یعمل اعتقاد -2-3-2-4

، آنها ولا است مهم اصل چند از عبارت اصول»فرمایند: می شهید سلیمانی در فرازی از وصیت نامه خود

 تذکرات و هیتوص به دل و جان با، دیبشنو را او حتینص که نیا یعنی است؛ هیفق تیوال به یعمل اعتقاد

 یتیلمسئو خواهدیم یاسالم یجمهور در که یکس. دیکن عمل، یعلم و یشرع یقیحق بیطب عنوان به او

 نه من. دباش داشته هیفق تیوال به عمل و یقیحق اعتقاد[ که است نیا] آن یاساس شرط، کند احراز را

 کند؛نمی حل را وحدت مشکل، دو نیا از کی چیه ؛یقانون تیوال میگومی نه و یتنور تیوال میگومی

 نیئولمس مخصوص یعمل تیوال اما، است مسلمان ریغ و مسلم از اعم مردم عامه خاصّ، یقانون تیوال

 (همان)« دیشه همه نیا با یاسالم کشور هم آن، رندیبگ دوش بر را کشور مهم بار خواهندمی که است

 رانیا یاسالم یجمهور نظامۀ شاکل از خاص انتیص و مانیا -2-3-3

 رانیاجمهوری اسالمی  در عیتش و اسالم تیمرکز به التزام و اعتقاد  -2-3-3-1

 و دیاادهد هیعار خداوند یبرا را خود یسرها که یکسان یا، عالم نیا در مجاهدم برادران و خواهران

، یاسالم یجمهور: دیکن تیعنا، دیاآمده فروش سوق به یعشقباز بازار در و گرفته دست کف بر راها جان

 )همان( است عیّتش و اسالم مرکز

 در خدا رنگ بعوان هیفق تیوال و مقدسات ،یاسالم یجمهور ،اسالم دانستن ارحج  -2-3-3-2

 ی اسیس مسائل همه

ها نیا، شودمی مطرح هیفق تیوال و مقدّسات، یاسالم یجمهور، اسالم بحث که آنجا یاسیس مسائل در

 )همان( دیده حیترج یرنگ هر بر را خدا رنگ هستند؛ خدا رنگ

 هیفق یول و یاسالم یجمهور و انقالب از نخبگان و مراجعۀ مالحظ بدون تیحما -2-3-3-3

 ییروشنا موجب که گرانقدر مراجع و الشأن میعظ یعلما به دانیم در ساله 40 سرباز کی از کوتاه یسخن

 دید، یبان دهید برج کی از سربازتان. دیتقل عظام مراجع خصوصاً، هستندها یکیتار  زدودن سبب و جامعه

 دیا کرده خُرد استخوانها حوزه در شما[ که] آنهای ارزش از آنچه و نید، ندیبب بیآس نظام نیا اگر که

 از، شدند مسلّط اگر بار نیا. است متفاوتها دوره همه باها دوره نیا. رودمی نیب از، دیا دهیکش زحمت و

 یّول و یاسالم یجمهور، انقالب از مالحظه گونه هر بدون تیحما، حیصح راه. ماندنمی یباق یزیچ اسالم

 را امام شماۀ هم. ندازندیب مالحظه به دیهست اسالم دیام که را شما گرانید، حوادث در دینبا. است هیفق

 مسلمانان و یاسالم یجمهور از تیحما و کایآمر با مبارزه امام راه. دیبود او راه به ومعتقد دیداشت دوست

 یسع خنّاسان یبرخ دمیدمی خود ناقص عقل با من. است هیفق یّول پرچم تحت، استکبار ستم تحت
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 و سکوت به یجانب به حق حالت و خود سخنان با را جامعه در مؤثر علماء و مراجع که دارند و داشتند

 (ره)ینیخم امام راثیم هیفق تیوال وها ارزش و یاسالم یجمهور است؛ واضح حق. بکشانند مالحظه

 یلیخ راای هخامن یالعظم اهلل تیآ حضرت من .رندیگ قرار یجد تیحما مورد ستیبامی و هستند

 تانیدارهاید و انتانیب با معظّم حضرات شما و شماست کمک و یهمراه ازمندین او. نمیبمی تنها و مظلوم

 شاه زمان یحت، دید بیآس انقالب نیا اگر. دیده جهت را جامعه ستیبامی شانیا با تانیها تیحما و

 خواهد برگشت قابل ریغ قیعم انحراف و محض یالحادگر بر استکبار یسع بلکه، بود نخواهد هم ملعون

 )همان(. بود

  رانیا یاسالم یجمهور نظام یکارآمد یارتقا جهت در یجد اهتمام -2-3-4

 و روحیه جهادی وقفه یب مجاهدتیی و عملگرا -2-3-4-1

 وعده یکس به نه او. بود یمانیسل قاسم حاج یتیشخص عناصر گرید از بودن عمل اهل و بودنی اتیعمل

 یمانیسل اسمق بودن عملگرا ...داد رشد را او مسئله نیهم و کرد رفتار عملش با. زد حرف فقط نه و داد

 ( 21/11/1398 ،)پناهیان .کرد خود جذب را همه که دادای هجذب او تیشخص به

 حکومت در خدوم و معتقد و پاکدست افراد یریبکارگ -2-3-4-2

 هم دهستان کی زیم به اگر یحت که یافراد نه، ملّت به خدمتگزار و معتقد و پاکدست افراد یریکارگ به

 وصیت الهی سیاسی( ،)شهید سلیمانی .کنندمی یتداع را سابقای هخانۀ خاطر برسند

 تجمالت از یدور و یزیست فساد -2-3-4-3

  (همان) .دهند قرار خود وهیش را تجمّالت و فساد از یدور و فساد با مقابله

  یمل دفاع و قدرت شیافزا یبراها تیظرف همه استخدام -2-3-4-4

 /یلماسپید /یفرهنگ /یاقتصاد /یاسیس از اعم ابعاد همه در کشورهای تیظرف هیکل ،مقاومت مکتب در

 ییشکوفا و رشد امکان مقاومت بستر در فقط که باشدمی یمل دفاع و قدرت شیافزا خدمت در... و یفناور

 .بود مقاومت خدمت در یپلماسید و مذاکره ،قاسم حاج منطق در. دارد

  بزرگ یکارها انجام-2-3-4-5

 دیشه)نظر کاربران فضای مجازی(  هیفق تیوال به مانیا با بزرگهای کار مکتب یعنی قاسم حاج مکتب

 دنبال به و برنگشت خانه به قاسم حاج جنگ بعد. است داده انجام یبزرگ یکارها ثاراهلل لشکر با یمانیسل

 را اشرار یبرخ، بلوچستان و ستانیس در فیطوا یهمکار با. پرداخت ریکو و ارتفاعات در ضدانقالب اشرار

 و شد منتقل تهران به کرمان از یو تیمأمور شیپ سال 22. کرد یکشاورز کار وارد را آنها و سالح خلع
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 ترانهیمد یسو آن به را مقدم خط یمانیسل. بود مرز از خارج روین نیا تیمأمور. شد قدس یروین فرمانده

 یروز. بود ساخته و کوش سخت یانسان یمانیسل دیشه. بود ما یشهرها در یزمان خط نیا کهیحال در برد

 گفت و یهست اتیعمل حال در شهیهم شما گفتم او به. بود زیم پشت نوشتن یحال در و زدم سر او به

)سردار محمد جعفر  ندیبنش زیم پشت دمیند گرید و« سمینومی را قدس یروین ندهیآ سال ستیب برنامه»

 (1398 ،اسدی

  یریپذ سکیر -2-3-4-6

 یخنرانس کی در یرهبر معظم مقام رایاخ را آن نمونه. دادمی انجام را یبزرگ یلیخهای سکیر شانیا

 قتل را همه که بود بنا و بودند کرده محاصره راای همنطق داعش رحم یب و خشن عناصر که فرمودند ابراز

 و یررهب، تیهدا و آوردمی فرود منطقه آن در کوپتر یهل با را خودش شبانه عنصر نیا. کنند عام

 نشان خودش حرکت نیا نفس. شکندمی را محاصره و دهدمی نجات را منطقه آن و کندمی یسامانده

 خطر وعن هر رشیپذ یبرا یآمادگ و یگذشتگ جان از، یگذشتگ خود از، یریپذ سکیر یباال توان دهنده

 (1398 ،)سیدمحمود دعایی. برود آن یسو به دیبا دهدمی صیتشخ که است یهدف و آرمان ریمس در

  یعیطبهای بحران در مؤثر حضور -2-3-4-7

 ردمم یبرا که دمیدمی من. گرفت دستش لیب و گذاشت نیزم را اسلحه، خوزستان لیسهای روز در او

 آخر لحظه تا رفت؛نمی .برود و بدهد دستور که نبود گونه نیا قاسم حاج. ختیرمی اشک زدگان لیس و

 حضور ستادیامی مردم کنار، رندیبگ امکانات و کنند دایپ نجات منطقه ای روستا کی مردم که یموقع تا و

 به استان نیا مسلحهای روین و رانیمد نیب انسجام کی، خوزستان لیس زمان در نیهمچن قاسم حاج

 ستانخوز مردم نیب یدلگرم باعث المهندس یابومهد و قاسم حاج وجود، لیسهای روز در. آورد وجود

 یمنج کی شانیبرا یمانیسل قاسم، دندیدمی رفته دست از را خود یزندگ و ییدارا همه که یمردم. بود

 (1398 ،)سردار عارف هاشمی .بود

 مسلح یروهاین فرماندهان انتصابات در بحران تیریمد قدرت و شجاعت دادن قرار اریمع -2-3-4-8

 ،)شهید سلیمانی .دیده قرار بحران اداره قدرت  و شجاعت، فرماندهان انتخاب یبرا راها تیمسئول مالک

. روندنمی جلو نبرد صحنه در رتبه یعال فرماندهان وقت چیه، مسلحهای روین دروصیت الهی سیاسی( 

 خطر از رپ منطقه کی یوقت معموال. رفت یم خطر دل به شیروهاین از جلوتر که بودای هفرماند او اما

 یجلو شدنمی اما. شوند منطقه آن وارد، ینظام مهمهای تیشخص تا دهندنمی اجازه محافظان، است

 (1398 ،)سردار عارف هاشمی .گرفت را یمانیسل قاسم
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  دشمنان با مواجهه در توام با تدبیر یاستشهاد هیروح -2-3-5

 تیریمد و عقالنیت -2-5-3-2و  ریتدبدر مواجهه با خطر  شجاعت و دشمنان از ترس عدم -2-3-5-1

 یراهبرد

 ریتدب اّما دارند شجاعتها یبعض نبود؛ شجاعت ص رف بود؛ ریتدب با هم، بود شجاع هم، یمانیسل دیشه والا 

، ستندین عمل و اقدام اهل اّما رندیتدب اهلها یبعض. ندارند را شجاعت نیا بردن کار به یبرا الزم عقل و

 نه نداشت؛ ابا و رفتیم خطر دهان به- داشت جگر و دل هم ما ز یعز دیشه نیا. ندارند را کار جگر و دل

 یجور نیهم ثاراهلل لشکر. یفرمانده در هم مقدّس دفاع دوران در[ بلکه]، روزها نیا حوادث نیا در فقط

 نیا ،شیکارها یبرا داشت منطق، کردیم ریتدب، کردیم فکر بود؛ ریتدب با هم -لشکرش و خودش بود؛

 بارها بنده بود؛ جور نیهم هم استیس دانیم در، نبود هم ینظام دانیم در فقط، توأمان ر یتدب و شجاعت

ۀ عرص در[. دمیدیم] را او یکارها، را او رفتار گفتم؛یم را نیا فّعالند یاسیسۀ عرص در که یدوستان به

 1.بود گذار تأثیر، بود کننده قانع، بود اثرگذار سخنش بود؛ ریتدب با هم، بود شجاع هم، هم استیس

 دانیم وارد داتیتهد تمام با و دیترسنمی مقابل طرف از او که بود نیا یمانیسل قاسم یژگیو نیمهمتر

 یمصطف) کردمی لیتحم آنها به راهایی یروزیپ سپس و کرده متوقف را دشمن یرو شیپ ابتدا.شدمی

، تیموقع نیا به شانیا دنیرس یچگونگ و یمانیسل دیشه مکتب مورد در (21/11/1398، 2 زاده مصلح

 یتیجامع هست؛ شانیا اضدادبودن جمع. بلکه تیجامع، بشود متصور ما ذهن در دیبا که یژگیو نیاول

 لطافت و یمهربان و باطن یصفا بودن دارا. اوست تیشخص هیپا تیعقالن پس. دیآمی بر تیعقالن از که

 ییبایز بیترک، داشت دشمنان به نسبت جنگ دانیم در شانیا که یساز حماسه و صالبت کنار در یروح

 جابیا ینید تیعقالن بلکه، نبود یفرد یتیشخص خصلت کی اساس بر، بود مهربان سردار اگر. ندیآفرمی

 به را کار که است ینید تیعقالن خاطر به، دیترسنمی شانیا اگر. بکند خدمت و باشد مهربان که کردمی

 است یتیعقالن خاطر به، بود یپلماسید در یقو یکننده مذاکرهی مانیسل دیشه اگر. داندمی خدا دست

 حرف تیعقالن یمانیسل قاسم حاج مکتب در. باشد یقو کننده مذاکره دیبا که بود کرده دایپ نید از که

 قاسم حاج مکتب. است حکمت و تیعقالن ییبایز لیدل به، داردها ییبایز مکتب نیا اگر و زندمی را اول

 مقاومت نهیهز دانستمی چون، کردمی مقاومت یمانیسل سردار اگر و است تیعقالن از سرشار یمانیسل

 جیبس را روهاین قدرتمندانهها ییکایآمر مقابل اگر، است یعقالن گزاره کی نیا. است سازش از کمتر

 .ستین کدخدا و است فیضع دشمن دیگومی شانیا به که بود یتیعقالن خاطر به، شدمی موفق و کردمی

 است نیا داشت شانیا به نسبت نصراهلل دحسنیس که ییبایز راتیتعب از یکی( 27/11/1398 ،)پناهیان

                                                           
 18/10/1398رهبر معظم انقالب،  1
  اردن در رانیا سابق ریسف 2
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« دیمبرمی یپ او نظرات نقطه تیاهم به و میبردمی لذت او نظر دقت از ما کردمی اظهارنظر موقع هر» که

 (1398 ،یدعائ دمحمودیس) .بودند کرده درک را شانیا همه از شیب یرهبر معظم مقام خود

  یطلب شهادتعشق به خدا و  -2-3-5-3

 را تو دارید جز. شوم دارتید ستهیشا که ریبپذ آنچنان ر؛یبپذ زهیپاک ر؛یبپذ مرا! نیالراحم !ارحم ای

 ...اهلل ای، توست جوار من بهشت، خواهمنمی

 وستهیپ و ام مانده جا به یکاروان از استها سال من! زیعز یا، خداوند ام جامانده دوستانم کاروان از! ایخدا

 از راها آن تمنتوانس هرگز یدانمی خود تو اما، ام مانده جا خود اما، کنممی روانه آن یسو به را یکسان

 به مرا ...شدند ادی هآ و اشک با، چشمم در و قلبم در بلکه ذهنم در نه، آنها نام، آنها ادی وستهیپ. ببرم ادی

 خدشه راها آن حرم که یمیحر شکستن از قبل، یا کرده واجب خودت بر را حرمتشان که یکسان حُرمت

 دوستت، من معشوق و من عشق، من معبود... کن متصل، آمدند تیسو به کهای هقافل به مرا، کندمی دار

 هک آنچنان اما. ،ریبپذ مرا. بس، است بس. بمانم جدا تو از توانمنمی ،کردم حس و دمید را تو بارها. دارم

 دیشه یابر را شانیا شدت به که یعوامل از یکیوصیت الهی سیاسی(  ،)شهید سلیمانی باشم تو ستهیشا

 فرزندان توانستنمی گرید و بود دشیشه ارانی به یوفادار احساس، بود کرده یروحان و مضطر شدن

. مینیبمی السالم هیعل نیحس امام در هم را خصلت نیا ما. نکند آنها از شهادت یتمنا و ندیبب را شهدا

 یزندگ نهایا از بعد ندیفرمامی ،دهندمی را لیعق بن مسلم شهادت خبر السالم هیعل نیحس امام که یوقت

 از عاشورا ظهر هک میدار السالم هیعل باقر امام از یتیروا در ای. ستین آن در یریخ و نداردای هدیفا گرید

 ام. کن انتخاب را یکی دشمنانت ینابود ای و شهادت نیب خودت نیحس که دیرس یامیپ خدا جانب

 ،اهیان)پن. کرد انتخاب را شهادت السالم هیعل نیحس امام اما، میکن نابود را دشمنانت میتوانمی

 به وزر هر او. بود شهادت منتظر روز هر که بود نیا قاسم حاج خاصهای خصلت از یکی( 27/11/1398

 ناص ر   م نْ هَلْ»  یندا که میبگو توانممی جرأت به( 1398 ،)سردار محمدجعفر اسدی بود رفتن فکر

 دنبال به خودش که بود یکس او. گفت کیلب قاسم حاج را قبل سال 1400 در( ع) نیحس امام«  ینْصُرُنیَ

 (1398 ،عارف هاشمی )سردار.شوم دیشه من دیکن دعا که گفتمی هم شهیهم. رفتمی شهادت

 دشمنان شماتت به توجه عدم -2-3-5-4

 یفدا بار هزاران، من امثال و من جان که سربلند و افتخار پر مردم، من یرانیا زیعز خواهران و برادران

 یعنی اصول. دیکن مراقبت اصول از د؛یکرد رانیا و اسالم یفدا را جان هزار صدها شما نکهیا کما، باد شما

 جان ز یعز را زیعزای هخامن معرفت؛، عرفان، فقه، نید در وارسته، مظلوم، میحک نیا خصوصاً، هیفق یّول

 یجمهور من زانیعز، مادران و پدران، خواهران و برادران! دیبدان مقدسات حرمت  را او حرمت. دیبدان خود

 شما به ینگاه چه دشمن که ستین مهم دیبدان. کندمی یط را خود دوره نیسربلندتر امروز، یاسالم

، کردند عمل اوالدش و خدا امبریپ با چگونه[ دشمنان] و داشت ینگاه چه شما امبریپ به دشمن. دارد



  142  یبه عنوان حکمران اسالم یمانیحاج قاسم سل دی( سپهبد شهیرفتار ی/)اعتقاد ۀمنظوم نییتب
 

 فشار وها آن شماتت و دشمنان مذمت کردند؟ اوعمل مطهر فرزندان با چگونه، زدند او به یاتهامات چه

 از که بود نیا گرشانید یژگیووصیت نامه الهی سیاسی(  ،)شهید سلیمانی نکند تفرقه دچار را شما، آنها

 اوج در. بگذارد یمنف تأثیر شانیا یرو توانستنمی یکس چیه و دیترسنمی کنندگان سرزنش سرزنش

 سرزنش سرزنش. دیرس هم یبزرگهای یروزیپ به و دادمی انجام محکم را خودش کار گرانید یدیناام

 یانقالب مواضع از آنها ینینش عقب موجب که گذارد یم یمنف تأثیر استمدارانیس از یلیخ در کنندگان

 مردم دل در شخص نیا عتاً یطب. بود نید کننده یاری مصداق واقعاً  یمانیسل سردار اما. شودمی شان

 ،)پناهیان. دارد ییباال یمعنا یلیخ و دهدمی نشان را مردم باطن یصفا تیمحبوب نیا و شودمی محبوب

27/11/1398) 

  شهدا خانواده و نیمجاهد به یعمل یارزشگذار -2-3-6

 زنده نگه داشتن شهدا و مجاهدین راه حق -2-3-6-1

 آنان یبهشتهای گونه بر بوسه درک وی ختیآم هم در بندگانت نیبهتر با مرا که سپاس را تو ...پروردگارا

 یا ...خداوندا ...یداشت یارزان من به  راه نیا یشهدا و نیمجاهد یعنی  را آنان یاله عطر یبو استشمام و

 و طهرا فاطمه ریمس در مرا که میسامی آستانت بر شرم شکر یشانیپ، رزّاق رحمان یا و زیعز قادر

 و طالبیبا بن یعل فرزندان بر اشک از مرا و یداد قرار  اسالم یقیحق عطر  عیّتش مذهب در فرزندانش

 ینعمت است؛ تیها نعمت نیارزشمندتر و نیباالتر که ییعظما نعمت چه ؛ینمود مند بهره اطهر فاطمه

 تیمعنو و رامشآ که یغم، دارد را قرارها. نیباالتر خود درون در که یقراریب، تیمعنو، است نور آن در که

 وصیت نامه الهی سیاسی( ،)شهید سلیمانیدارد

 تکریم خانواده شهدا-2-3-6-2 

 خداوند واسعه یایدر بهها نیا شهیهم بلکه، امروز یبرا نه هستند؛ ما همه کرامت و عزّت محور، شهدا

 فرزندانتان. هستند که گونه همان، دینیبب بزرگ خود زبان و دل، چشم در راها آن. اندافتهی اتصال سبحان

 و ادب چشم به، هستند شما همه مانیتی که شهدا فرزندان به. دیکن آشناها آن ریتصاو وها آن نام با را

 اغماض با خود فرزندان از که گونه همان، دیکن احترام آنان مادران و پدران و همسران به. دیبنگر احترام

 دختران، فرزندانم ...دیکن خاص توجه خود فرزندان و همسران، مادران، پدران نبود در راها آن، دیگذرمی

 و خواهران، ما کشور فروزانهای چراغ یا، شهدا از مانده یباق مادران و پدران، شهدا فرزندان، پسرانم و

 آن با مأنوس و دمیشنمی من روزانه که یصوت، عالم نیا در! شهدا نهیمتد و وفادار همسران و برادران

 یصدا، دانستمیم خود یمعنو پشتوانه نیبزرگتر و دادمی آرامش من به قرآن صوت همچون و بودم

 پدرم و مادر وجود که بود شهدا مادر و پدر یصدا بودم؛ مأنوس آن با روزانه بعضاً که بود شهدا فرزندان

 را دتانیشه. دیبدان را خودتان قدر، دیملت نیا شکسوتانیپ تا! زانمیعز ...کردممی احساس وجودشان در را

 خود  نهیبع، را دیشه فرزند ای دیشه پدر، ندیبیم را شما کس هر که یطور به، دیکن گر جلوه خودتان در
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 عفو و دیکن حالل مرا کنممی خواهش تیخصوص و صالبت، تیمعنو همان با، کند احساس را دیشه

 استغفار هم، کنم اداء دتانیشه فرزندان یحت و شماها از یلیخ رامونیپ را الزم حق نتوانستم من دیینما

 اصابت برکت به دیشا، رندیگ دوش بر شهدا فرزندان را ام جنازه دارم دوست ...دارم عفو طلب هم و کنممی

 شهادت سالروز که امسال رماهیت )همان( دهد قرار تیعنا مورد مرا خداوند، جسدم برها آن پاک دستان

 با شانیا دارید نیآخر نیا که گفتندمی و کردند دایپ حضور هم یمانیسل سردار بود یهاشم یعل حاج

 سردار) میدانستمی یشوخ را حرفش و میکردنمی باور ما. رفت خواهد یعل حاج شیپ یزود به و ماست

 (1398، یهاشم عارف

 یجهان نگرش از یبرخوردار و یریتکف نگاه از زیپره -2-3-7

 یفراجناح و یمل نگاه  -2-3-7-1

 همه اب. دیبگرد آن دور. است فاطمه نیحس مهیخ او مهیخ و است طالبیاب بن یعل تیوال، تیوال نیا

. کردم هتوج یاسیسهای رنگ از شتریبها فطرت وها عاطفه و تیانسان به یزندگ در دیدانمی .هستم شما

 ،)شهید سلیمانی دیدانمی خود فرزند و خود برادر، دیدانمی خود از مرا که است شما همه به من خطاب

 ناظر باًغال حرفها نیا چون- کشور داخل مسائل در که است نیا مهمۀ نکت کیوصیت نامه الهی سیاسی( 

 بشدّت لکن، دنبو نهایا مانند و جناح و حزب اهل - بود اوای همنطق یهاتیّفعّال وای همنطق مبارزات به

 نیا، کنند رنگ مک نکنند یسعها یبعض را نیا بود؛ او ی  قطع قرمز  خطّ یگریانقالب و انقالب. بود یانقالب

 گوناگون احزاب به میتقس عوالم نیا در. بود او قرمز خطّ یگریانقالب، بود انقالب در ذوب است؛ او تیِّواقع

 به بندیپا دّتبش، چرا یگریانقالب عالَم در اّما نبود نهایا مانند و مختلف یجناحها و مختلف یاسمها و

 ( 18/10/1398 ،ب)رهبر معظم انقال. بود (هیعل اهلل رضوان)راحل امام ی نوران و مبارک خطّ به بندیپا، انقالب

 امام که بود یانیجر اگر. بود یرهبر و تیوال به احترام و انقالب به اعتقاد، داشت نظر در شانیا که یاصل

، است تمتفاو گرید اناتیجر با یاسیس یمش خط در که دارد قبول را یفعل یرهبر ای و داشت قبول را

 دمحمودیس).. .دادمی قرار احترام مورد، است بندیپا را قاسم حاج اعتقاد مورد یاصل اصل نکهیا لیدل به

 (1398 ،یدعائ

 هامبارزات و مجاهدت ی درالمللبین کردیرو -2-3-7-2

ۀ هم توانست، کرد منطقه یاهتمل به که ییهاکمک با ای منطقهی هاملت کمک به )حاج قاسم( او

هایی هشنقۀ هم مقابل در توانست آدم نیا. کند یخنث را ایآس غربۀ منطق در کایآمر نامشروعهای نقشه

 کههایی ییزورگو، ییکایآمر ی پلماسیدهای ییتوانا با، ییکایآمر عیوس ی غاتیتبل التیتشک با، پول با که

 نیا و کند علَم قد بود شده هیّته، دارند فیضع یکشورها بخصوص ایدن استمداران یس یروها ییکایآمر

 نیا شان نقشه و طرحشان نیفلسط مورد درها ییکایآمر کند یخنث ایآس غربۀ منطق نیا در راها نقشه

 نکنند جرئت که دارند نگه ضعف حالت در راها ینیفلسط بسپرند؛ یفراموش به را نیفلسطۀ یّقض که بود
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 وجب کی، یکوچکۀ منطق کی که کرد یکار کرد؛ پُر راها ینیفلسط دست، مرد نیا. بزنند مبارزه از دَم

 که آوردمی آنها سر  ییبال و یکار، ستدیامی ادّعا همه آن با ی ستیونیصه میرژ مقابل در غزّه نوار مثل جا

 پُر را دستشان. کرد یمانیسل قاسم حاج را نهایا د؛یبده بس آتش دییایب آقا ندیگویم ساعت 48 سر  آنها

 مکّرر ما ینیفلسط برادران که است یزیچ نیا. کنند مقاومت بتوانند، ستندیب ا بتوانند که کرد یکار. کرد

 در. دادند شهادت ما شیپ آمدند هم آنها امّا دانستمیم من البتّه. اند گفته بنده خود شیپ مکرّر در

 در، عراق در کایآمرۀ نقش [.گفتند] را نیا آنهاۀ هم، آمدند ینیفلسط رهبران نیا که یمتعدّد یسفرها

 طاغوت  میرژ مثل را عراقها ییکایآمر. شد یخنث زیعز دیشه نیا تیّفّعال و کمک به، لبنان در، هیسور

، نفت از پُر باشدای هنقط کی، پسندندمی یسعود امروز  ای -طاغوت زمان در رانیا ؛یپهلو میرژ- یرانیا

 یجور نیا را عراق هانیا بکنند؛ لندیما کار هر» ردهیش گاو مثل ،شخص آن ریتعب به که آنها اریاخت در

 ایقضا نیا مقابل در عراق در تیمرجع و یعراق جوانان و یعراق؛ «شجاع و یعراق مؤمن عناصر. خواهندیم

 مدد فعال مشاور کی عنوان به جیبسۀ جبه نیاۀ هم به( هیعل یتعال اهلل رضوان) قاسم حاج و ستادندیا

 هیسور مورد در هیقض نیهم هیشب. شد ظاهر آنجا در بزرگ بانیپشت کی عنوان به و، رساند کمک، رساند

 لبنان استقالل عامل نیتر مهم از را لبنان لندیماها ییکایآمر، لبنان مورد در. هست لبنان مورد در، هست

 دیایب که ردیبگ قرار لیاسرائ مقابل در دفاع یب لبنان تا کنند محروم - اهلل حزب و مقاومتی روین یعنی -

. شد تر یقو روز به روز بحمداهلل اهلل حزب. آمدند قبل یسالها و قبلها نکهیا کما رد؛یبگ را روتیب خود تا

 نقش کی حالت نیا در ما زیعز دیشه نقش و است؛ اهلل حزب، لبنان چشم هم و لبنان دست هم، امروز

 سوم جهان و اسالم جهان دگانید زخم همه (18/10/1398 ،)رهبر معظم انقالب است؛ برجسته و ممتاز

، بودند کرده شروع راهایی حرکت و بودند ظلم و ستم همه نیا دادن انیپا یبرا یحل راه درصدد که

 وها تیموقع به و بردندمی بهره اوهای تیحما وها ییراهنما، اتیتجرب از و بود قاسم حاج پناهشان

 انیجر گرشید نمونه. است لبنان اهللحزب، آن نمونه. بودند افتهی دست هم ییباالهای تیموفق

 اتفاق دارد اسالم جهان گرید یجاها و منی در که است یحرکت آن نمونه. است عراق یحشدالشعب

 البته و کردندمی استفاده راه انتخاب در شاخص و نمود، سمبل کی عنوان به قاسم حاج ازها نیا. افتدمی

 سردار( 1398 ،یدعائ دمحمودیس). دندیرسمی هم ییدستاوردها به شانیاهای مساعدت وها ییراهنما با

 با که ینابرابر نبرد. گرفت برعهده غرب تمدن با را رانیا نبرد یفرمانده عمالً 2006 سال از یمانیسل

 مصلح یمصطف). میبود یجنگ ادوات و زاتیتجه نظر از آنها تیوضع و مقابل جناح در کشور 60 حضور

 (21/11/1398، زاده
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  احوال همه در و یاجتماع و یفرد امور هیکل در اسالم یشرع حدود به دیتق -2-3-8

 حدود شرعی در همه شئون و شرائط حتی جنگمراقبت از   -2-3-8-1

 حال نیع در هم، بود ینظامۀ عرص بر مسلّط جنگاور  فرمانده کی هم که بود نیا گرید تیخصوص کی

 ندیگویم، کنندیم فراموش را یاله حدود افراد یگاه، جنگ دانیم در. بود یشرع حدود مراقب بشدّت

 بُرد؛ینم کار به سالح، برود کار به سالح دینبا کهیی آنجا. بود مراقب او، نه او ست؛ین حرفها نیا وقت

ها یلیخ، ینظامۀ عرص در معموالً که کردیمهایی اطیاحت نشود؛ ظلم، نشود یتعدّ یکس به که بود مراقب

 تا را گرانید جان امّا رفتیم خطر دهان به. کردیم اطیاحت او[ لکن] دانند؛ینم الزم راها اطیاحت نیا

 در که گرید یملّتها در همکارانش، سربازانش، انشیاطراف، کانشینزد جان مراقب کرد؛یم حفظ توانستیم

 اسالمى نظام اجزاى و ارکان ى همه...  تیِّمشروع (18/10/1398 ،)رهبر معظم انقالب. بود، بودند او کنار

لفه بقدری بازتاب اصالح گرانه داشته ؤاین م (7/3/1371 ،انقالب معظم رهبر) .است الهى احکام تیرعا به

که حتی دشمنان انقالب اسالمی را نیز وادار به اذعان کرده است کما که در اظهارات صریح ایشان بیان 

 باراک). است رانیا مردم به یاله هیهد و رینظ یب یفرد او یول است من دشمن یمانیسلشده است : 

 ،یکر جان)  .نمیبب کینزد از را یمانیسل ژنرال شده که هم بار کی یبرا هست میآرزو( 2017، اوباما

 چه گر یمانیسل (2019  ، پمپئو کیما). کردن شیستا را او شودنمی که است یفرد یمانیسل( 2017

 (2018، 1 پترائوس هاول دیوید) .احترام قابل و استای هستیشا دشمن او یول ماست دشمن

  اسالم از تیحما در خاص توجه و یهوشمند -2-3-8-2

 تنها، تاس یاسالم یجمهور و یاسالم انقالب در افتهی یتداع که برهه نیا در را اسالم کنممی تیوص

 هی سیاسی( وصیت نامه ال ،)شهید سلیمانی .است خاص توجه و یهوشمند ازمندین اسالم از دفاع. دینگذار

 ینید رتیغ و مانیا -2-3-8-3

 ی]هیقض نیا در که همچنان م؛یبده انجام یبزرگ یکارها ینید رتیغ و مانیا برکت به میتوانیم ما

 وجود به یانقالب، گرفت انجام یبزرگۀ حادث، گرفت انجام یبزرگ کار[ همراهانش و یمانیسل دیشه شهادت

 ریمس دیشا و را منطقه خیتار ریمس، را کشور خیتار ریمس، را خیتار و کرد متحوّل، داد تکان را ایدن که آمد

 مردم اراده و عزم در خلل جادیا دشمنۀ نقش... داد رییتغ - شد خواهد قضاوت بعدها که - را جهان خیتار

 اراده و عزم در خلل دچار گوناگون یبخشها در را ما مردم، را ما جوانان که است نیا دشمنۀ نقش است

 دو همان یعنی مردم؛ راسخ عزم در و مردم مانیا در یافکن دیترد است؛ نیا دشمن یاساسۀ نقش کند؛

 مردم ینید رتیغ و مانیا در یافکن دیترد. ینید رتیغ و، مانیاۀ واژ دیکل دو کردم؛ عرض که یعنصر

 یحتّ و یتهاجم قدرت، افتاد اتّفاق نیا چنانچه اگر که دانندیم است؛ آن دنبال دشمن که است یزیچ آن

                                                           
  کایامر ستیترور ارتش ارشد وژنرال ایس سازمان سابق سییر   1
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 توطئه دارند لذا رفت؛ خواهد نیب از و گرفت خواهد قرار تأثیر تحت هم یاسالم یجمهور یدفاع قدرت

 ( 18/10/1398 ،)رهبر معظم انقالب کنندیم

  نیوالد به احترام  -2-3-8-4

. دیبوسمی ار مادر دستان و کردمی رحم صله، زدمی سر مرتب. داشت ادب العاده فوق مادر و پدر به نسبت 

 رفتیم ییجا هر یوقت معمول طبق، بود رفته مارستانیب در مادرش ادتیع یبرا شانیا که یآخر روز

 پرده نکهیا مثل. دیریبگ فاصله من ازای هقیدق چند شما که بود گفته همراهش به. بود همراهش نفر کی

 که ودب دهید. نباشد آنجا یزیچ ندیبب دیگومی تشیمسئول حس فرد نیا اما. ندینب یکس که کشدمی را

 دیگومی حالش آن در. ختیر اشک و افتاد مادرش یپا به و دیبوس را مادرش یپا و صورت قاسم حاج

 (1398 ،)سیدمحمود دعایی باشم کنارت در دائم نتوانستمها یگرفتار لیدل به من که ببخش مادر

 متعهد مسلح یروهاین یاجتماع منزلت به احترام -2-3-9

 و اسالم، بتانمذه، خودتان از دفاع یبرا، است آنان فرمانده هیفق یّول امروز که را خود مسلّح یروهاین

 یروهاین  سلحم یروهاین توسط آنها ارض و سینوام و ملت از احترام و ادب و تیحما... دیکن احترام کشور

 احترام و باد و تیحما و حفاظت آن ارض  و سینوام و ملت از، خودۀ خان از دفاع همانند ستیبامی مسلح

 منشأ ستیبامی مسلح یروهاین، فرمود انیمتق یموال نیرالمؤمنیام که گونه همان ملت به نسبت و کنند

وصیت  ،ی)شهید سلیمان باشد کشورش نتیز و باشد. مردم و نیمستضعف پناهگاه و قلعه و باشد ملت عزت

 نامه الهی سیاسی(

  مردم دانستن نعمت یول -2-3-10

  خانواده اعضاء همچون مردم به یورز عشق -2-3-10-1

 خواهران و فرزندان و مادرم و پدر از را شما من. ام رفته شما انیم از امروز یاله ریتقد به بنا من! زانیعز

 و بودمها آن تن پاره من نکهیا ضمن بودم؛ها آن از شتریب شما با چون، دارم دوست شتریب خود برادران و

 و یجنگ ارشد فرمانده کی یمانیسل از مردم تصور )همان( .کردند قبول همها آن اما من وجود پارهها آن

 قاسم حاج. افتی حضور زدگان لیس نیب یمردم و مهربان العاده فوق چهره کی با او اما، بود ینظام چهره

 عییتش در یریعشا رمردیپ تا کودک از، شهادتش از بعد که کرد یکار لیس دوران در خود منش و رفتار با

 شادگان از ادهیپ یپا با، راه بودن نابلد و رنجور تن با رمردیپ کی یحت. کردند شرکت اهواز در او جنازه

 رمردیپ هم، خوردسال کودک هم که کرد یکار مردم نیا دل با او باشد؛ حاضر او عییتش در تا آمد اهواز به

 ...کردمی حکومت مردمهای قلب بر و کرد ورود مردمهای قلب در یمانیسل قاسم! شدند او وانهید ساله 80

 عکس قاب کی فقط داشت؛ قرار آب در کمر تا هم خودش و بود برده آب را اش یزندگ کل، رمردیپ کی
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 سیخ دینبا امام عکس اما، خواهمنمی یزیچ چیه گفتمی و بود گرفته دستش (ره)ینیخم امام ریتصو از

 (1398 ،)سردار عارف هاشمی .زد بوسه دستش بر هم قاسم حاج که بود نیا. شود

  ملت یبرا خود کردن نذر  -2-3-10-2

 (یاسیس یاله نامه تیوص ،یمانیسل دیشه) کنم رانیا ملت و شما وجود نذر را وجودم من

 مردم به خدمت و احترام -2-3-10-3

 و بداند عبادت را آنان به خدمت و مردم به احترام، یتیمسئول هر در خود تیحاکم و حکومت دوره در

)شهید  کند کوتیبا راها ارزش، یواه هاتیتوج با نه، باشدها ارزش گر توسعه، یواقع خدمتگزار خود

 به که یگاه. بود زبانزد قاسم حاج یمردم خصلت، هانیا همه کنار دروصیت الهی سیاسی(  ،سلیمانی

 جنگ سال هشت انیجر در که یکسان خصوص به و شناختندمی را شانیا که یکسان، رفتمی شهرستان

 و کردندمی کار او یفرمانده ریز و بودند شده انتخاب که بودند ییروهاین و بودند شانیا همرزم یلیتحم

 لیدل به و آمدندمی شانیا سراغ به هم باز، بودند ییجا و داشتند یتیمسئول کدام هر جنگ انیپا از بعد

 شانیا وضاتیف از هم باز که کردندمی یسع، داشتند او یها ییراهنما و نشیب از که یدرست درک

 یلیخ وارد تازه افراد و جوانان با رفتارشان اول لحظه همان از( 1398 ،)سیدمحمود دعایی شوند مندبهره

 کنار و کردمی یسالمت چاق آنها با بزرگ و کوچک از و رفتمی فشان طر به و شدمی بلند. بود یمیصم

 که کردند برخورد نگونه هما هم ما گروه جوان لمبرداریف دو با. دیپرسمی تشان احواال از و نشاندمی خود

 شان جمع و وارد هم المهندس یابومهد که بود هنگام نیهم در. کنندمی ادی آن از وار فتهیش هم هنوز

 یحاج برخورد. مینشست هم دور یسادگ به بعد و میخواند یابومهد سر پشت یهمگ را نماز... شد لیتکم

 وسفره آماده شام خالصه. آن به کردمی حسادت آدم که بودای هگون به تشان رفاق نوع و یابومهد با

 صرف به شروع آرام آرام بعد و خواند سفره برسر را محافظان یحت، را همه نام ذکر با سردار. شد گسترده

 به خود و گرفتمی لقمه مهربان یمادر مانند به همراهش یروهاین یبرا که بود آن تر بیعج. کرد غذا

 مزاحم ستین درست تیجمع همه نیا با ما گفت سردار استراحت یاندک از پس... گذاشتمی آنان دهان

، کردمی دعوت ماندن به دل ته از که صاحبخانه اصرار مقابل در...  حرکت زانیعز پس، میباش صاحبخانه

 دایپ یعموم محل هر بعدهم و میبرو دیبا زده لیس پرخطر  یهامحل از یکی کنار درای هجلس به گفتند

 را شب، زده لیس مناطق از دیبازد هاساعت از پس میدیفهم بعداً. کرد میخواه استراحت نجا هما، میکن

 (1398 ،1)حبیب احمدزاده. اندکرده اطراق مساجد از یکی مقاومت گاهیپا در
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 (کلمه وحدت) یمل وحدت توسعه و حفظ بر یجد اهتمام -2-3-11

 استکبار(های )به عنوان یکی از توطئه پرهیز از تقابل دینداری و ملی گرایی -2-3-11-1

 سپس و آورد نرایا پشتوانه به را اسالم اوّل که بود نیا زیعز ینیخم هنر نیتر مهم دیدانمی که دیبدان

 چون صدام، بودن حاکم ملت نیا بر یاسالم روح اگر و نبود اسالم اگر. داد قرار اسالم خدمت در را رانیا

 بود نیا امام هنر اما، کردمی را عمل نیهم یهار سگ چون کایآمر د؛یدرمی را کشور نیاای هدرند گرگ

 درهایی انقالب. ردآو ملت نیا پشتوانه به را هیفاطم و صفر، محرّم و عاشورا آورد؛ پشتوانه به را اسالم که

 رانیا خاک و رانیا ملت و شما سپر را خود جان فداکار هزاران دوره هر در لیدل نیا به. کرد جادیا انقالب

. دینکن ختالفا اصول در، زانمیعز. اند نموده خود لیذل را یمادهای قدرت نیبزرگتر و اند نموده اسالم و

 وصیت نامه الهی سیاسی(  ،)شهید سلیمانی

 سیاسیونهای جلوگیری از تضعیف دین و انقالب در کالم و عمل و یا مناظره-2-3-11-2

 نکهیا بودم جرن در وستهیپ آنچه. اصولگرا که ییآنها چه و نامندمی را خود طلب اصالح[ که] ییهاآن چه

 یرقابت هر، زانیعز. میکنیم فدا بلکه، میکنیم فراموش راها ارزش و قرآن و خدا، مقطع دو در ما عموماً

 ینحو به تانیها مناظره ای شما کالم و شما عمل اگر اما، دیدار هم با یجدل هر و دیکنمی هم با

 )همان( دیهست راه نیا یشهدا و اسالم مکرم ینب مغضوب شما دیبدان، بود انقالب و نید کنندهفیتضع

 وفاق و باهم بودن جریانهای سیاسی بر محوریت اصول-2-3-11-3

 اصول ولح حیصر انیب و توافق، بودن هم با شرط، دیباش هم با دیخواهمی اگر. دیکن کیتفک را مرزها

 و البانق و رهبر ریمس در همه وقت آن، شد عمل اصول به اگر ...ستین مفصّل و مطوّل، اصول. است

 ردیگمی صورت اصلح انتخاب یبرا اصول نیهم هیپا بر حیصح رقابت کی و هستند یاسالم یجمهور

ای هکنندنییتع و حساس اریبسهای تیموقع در)حاج قاسم( ؛ (یاسیس یاله نامه تیوص ،یمانیسل دیشه)

، کرمان استان در یاسیس مختلفهای فیط نیب اختالف حل یبرا مثالً. دیبگشا راها گره که کردمی یسع

 و دهستن انقالب ریمس در که نیهم، ها شیگرا وها تشکل همه به نسبت احترام حفظ با کردمی یسع

 یامر یرو که ندبرسا یندیفرآ به و کند کینزد هم به را آنها، دارند قبول را یرهبر و انقالب یعال اهداف

 (1398 ،ییدعا دمحمودیس). کنند توافق

 استکبار مقابل یستادگیا و شناخت -2-3-12

 موقع به عمل و بهنگام میتصم اخذ و او یاستهایس و اهداف و دشمن موقع به شناخت  -2-3-12-1

 موقع؛ به عمل و موقع به میتصم اخذ و اوهای استیس و اهداف و دشمن از موقع به شناخت، گرید نکته

 تیوص ،یمانیسل دیشه) دارد یجدّ اثر شما یروزیپ بر، ردیگ صورت خود وقت ریغ در اگرها نیا از کیهر

 مقابل در که قاسم حاج مثل یآدم یول دیکن دایپ ادیز مهربان آدم است ممکن االن( یاسیس یاله نامه
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وا» یمانیسل دیشه اسالم خیتار در در و باشد یقو اش یشناس دشمن و، ستدیبا دشمن ّ ِعد
َ
م َوأ  اتَسَطعُت  َما ََلُ

ه مد   را یاسالم امت یقوا شانیا. استۀ یآ قیمصاد از یکی. است کم، باشد یمؤثر وجود دشمن مقابل «ُُقَّ

 دیشه نیا یگذارتأثیر زانیم. داد انجام را کار نیا شودمی که کرد ثابت و آورد گردهم مقاومت جبهه یبرا

 کربال در کربال دیگومی که میدار یمشهور جمله کی عاشورا واقعه مورد در ما که است حد نیا تا هم

 سردار اگر ماندمی رانیا در انقالب، مییبگو میتوانمی هم یاسالم انقالبۀ دربار و نبود؛ نبیز اگر ماندمی

 (27/11/1398 ،)پناهیان.نبود یمانیسل

 یستیونیصه میرژ و کایامر مقابل یستادگیا -2-3-12-2

ردند و در شهید سلیمانی همه عمر بابرکت خود را تمام قد در مقابل استکبار و صهیونیزم ایستادگی ک

، است سمیونیصه دشمن، است استکبار دشمننهایت هم توسط جبهه استکبار به شهادت رسیدند . 

 و یستیونیصه میرژ، کایآمر از است عبارت دشمن: میگویم قاطع طور به را نیا من است کایآمر دشمن

ها یکمپان ازای همجموع کی ستند؛ین هادولت فقط، ستین کایآمر فقط استکبار دستگاه استکبار؛ دستگاه

 مخالف یغارتگر و ستم با که یمرکز هر با که[ هستند] نهایا مانند و ایدن ستمکاران و ایدن غارتگران و

ۀ مقابل راه، میدانست را نیا اگر کرد؛ اشتباه دینبا دشمن شناخت در هستند؛ نهایا دشمن مخالفند؛ باشد

)رهبر  ستا مردم اراده و عزم در خلل جادیا دشمنۀ نقش ،میشویم موفّق میدانست اگر هم را دشمنۀ نقش

 ( 18/10/1398 ،معظم انقالب

  مقاومت محور بودن یجهان و ینیفراسرزم -2-3-12-3

 یجراا در قدس سپاه تیمأمور بلکه و نبوده یاسالم بالد ای و ایآس غرب شامل صرفا مقاومتۀ جبه

 عالم انآزادگۀ هم و است جهان سراسر در مقاومت محور توسعه رانیا یاسالم یجمهور یدفاع یپلماسید

 .ردیگمی بر در را

 یرادا و یانسان نهاد کی عنوان به بلکه ،ستین یادار سازمان و مجموعه کی عنوان به قدس سپاه

 کس مهه و جا همه به صدرۀ سع با که است ییروین ،قدس سپاه.  است یانسان روشن و بزرگهای زهیانگ

 کرامت ،کنندیم دایپ حضور آنجا در آنها باشد ازین هرجا که یرزمندگان ،مرز بدون رزمندگان کند؛یم نگاه

)رهبر معظم  کنندیم مقدسهای میحر و مقدسات بالگردان را قدس یروین ،کنندمی حفظ را مستضعفان

 )همان( .هستند( یمانیسل دیشه) او خونخواه عالم آزادگان همه(18/10/1398 ،انقالب

 

 1  مقاومت بودن یآفند -4-12-3-2

                                                           
 امکانات همه ،دوم اصل در مذکور اهداف به لین یبرا است موظف رانیا یاسالم یجمهور دولت:   یاساس قانون سوم اصل 1

 . اجانب نفوذ از یریجلوگ و استعمار کامل طرد. 5... الخ 1:  برد کار به ریز امور یبرا را خود
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 نیمب نید از انتیص کانون عنوان به رانیا یاسالم یجمهور کردیرو بودن یدفاع که داشت توجه دیبا

 یندیبرآ اساسا ،مقاومت و ستین آن یاسیس و ینظامهای استیس بودن یدرون و یپدافند نیمب ،اسالم

ۀ سلط تحت دهیستمد یها ملت که جهان از جا هر بهتر عبارت به و دارد استکبار به نسبت یآفند

یگانه فرماندهی توان گفت  شهید سلیمانی می به جرأت . دارد قرار مقاومت یایجغراف در باشند استکبار

راهبرد آفندی اعمال کرد و از این  ،است که در تقابل مستقیم با جبهه استکبار به رهبری امریکایی ها

 1گردد . حاج قاسم پژواک ابهت نظامی امریکا  را خرد کرد.می حیث خرق عادت جهانی محسوب

 یانسان و یاجتماع و یفرهنگهای هیسرما میترم و انتیص ،دیتولۀ چرخ به یجد اهتمام -2-3-13

 توجه به تربیت و حراست از اخالقیات در جامعه  -2-3-13-1

                                                           
 ضوابط اساس رب رانیا یاسالم یجمهور اقتصاد....  و جامعه یاقتصاد استقالل نیتام یبرا:  یاساس قانون سوم و چهل اصل

 .کشور اقتصاد بر گانهیب یاقتصاد سلطه از یریجلوگ. 8... الخ 1:  شودمی استوار ریز

 سلطه و ییجو سلطه هرگونه ینف اساس بر رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیس: یاساس قانون دوم و پنجاه کصدوی اصل

 سلطه یها درتق برابر در تعهد عدم و مسلمانان همه حقوق از دفاع ،کشور یارض تیتمام و جانبه همه استقالل حفظ ،یریپذ

 .است استوار رمحاربیغ دول با متقابل زیآم صلح روابط و گر

 داندمی خود انآرم را یبشر جامعه کل در انسان سعادت رانیا یاسالم یجمهور:  یاساس قانون چهارم و پنجاه و کصدی اصل 

 هرگونه زا کامل یخوددار نیع در نیا بر بنا. شناسدمی جهان مردم همه حق را عدل و حق حکومت و یآزاد و استقالل و

 .کندمی تیحما انجه از نقطه هر در نیمستکبر برابر در نیمستضعف طلبانه حق مبارزه از گرید یملتها یداخل امور در دخالت
 آنان به بال و پوشاندمی آنان تن بر ذلت لباس خداوند برگردانند یرو جهاد از که یمردم:  اند فرموده السالم هیعل یعل امام 1

 و شودمی مالیپا آنان حق ،جهاد عییتض خاطر به و گرددمی تباه شان فهم و عقل ،شوند یم لیذل و ریحق ،آوردمی هجوم

 به را شما آشکار و پنهان ،روز و شب من دیباش آگاه.  شوندمی محروم عدالت از و گرددمی آشکار آنان در ذلت یها نشانه

 سوگند خدا به .دیکن نبرد آنان با ،بجنگند شما با که آن از شیپ ام گفته و ام کرده دعوت( انیمعاو) تیجمع نیا با ی مبارزه

 از دست و دیداد خرج به یسست شما یول شد خواهد لیذل حتما ردیگ قرار دشمن هجوم مورد اش خانه درون در که یهرملت

 امام( 28 خطبه ،البالغه نهج)نمود تصاحب را شما نیسرزم و کرد حمله شما به یپ در یپ دشمن که جا آن تا دیبرداشت یاری

 گانگانیب با خود استیس و اصل را آن و میکن توجه آن به دیبا ما همه که یمهم ی نکته:  ندیفرمامی ( فداه یروح) ینیخم

 را ما یآزاد و استقالل یمرز چه تا و کنندمی تحمل را ما تاکجا و یک تا خواران جهان و ما دشمنان که اس نیا میده قرار

 میکر قرآن گفته به. شناسند ینم مانیاله یمعنو یها ارزش و ها تیهو همه از عدول جز یمرز آنان نیقی به.  دارند قبول

 ستیونیصه مینخواه چه و میبخواه چه ما برگردانند نتانید از را شما نکهیا مگر دارندینم بر شما با زیست با مقابله از دست هرگز

 مبارزه جز یراه پس.. ندینما دار لکه را مانیمکتب شرافت و ینید تیهو تا بود خواهند بمانیتعق در یشورو و کایآمر و ها

 ای شهادت ای نمود انتخاب را راه دو از یکی الزاما و شکست را کایامر خصوصا و ها ابرقدرت دندان و چنگ دیبا و است نمانده

 جهان ظالم و حاکم یاستهایس چارچوب شکستن قدرت خداوند انشاله که است یروزیپ آنها یدو هر ما مکتب در که یروزیپ

 به ذلت افول از را همه و دیفرما عطا نیمسلم همه به را یانسان کرامت محور بر ییها داربست  جادیا جسارت زین و خواران

 مانیاعتقاد جنگ در دیبا ما و شناسد ینم مرز و ایجغراف و است دهیعق جنگ ما جنگ .  دینما یهمراه شکوت و عزت صعود

 ( 245 و 227:  1382 ،فهیصح). میانداز راه جهان در را اسالم سربازان بزرگ جیبس
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 وجهت جامعه از حراست و تیترب رامونیپ خود تیمسئول به ستیبامی جامعه پدران همانند نیمسئول

 تیحما یاتیقاخال از، زودگذر یاحساس آراء از یبرخ جلب و احساسات خاطر به و یمباالت یب با نه، کنند

 در یاصل عاملها حکومت. بپاشاند هم راازها خانواده و دهد توسعه جامعه در را فساد و طالق که کنند

صیت نامه و ،)شهید سلیمانی .هستند خانواده دنیپاش هم از مهم عامل گرید طرف از و خانواده استحکام

 (الهی سیاسی

 )نونهاالن انقالب(من ؤانسانی جوان و مهای شناسایی و ارتقاء سرمایه -2-3-13-2

شبختانه شور در امروز ما خو ص در هم م؛یندار کم، ریباتدب و شجاع مردان، ک ص در هم، ینظامۀ عر ۀ عر

 بشود؛ دهیشن نهایا سخن دیبا م؛یدار یآگاه و دانا و شجاع و ریباتدب افراد، یاسیسۀ عرص در هم، یعلم

 کم ما رد؛یبگ انجام یدرسببت نحو به جامعه سببطح در، کشببور سببطح در، دانندیم مناسببب نهایا که یکار

شبختانه م؛یندار  جنگ[ مورد در] امام بار کی شوند؛یم شتریب روز روزبه امام مکتب شدگان تیترب خو

شد و جوانها تیترب انقالب نیا الفتوح فتح که فرمودند ست؛ بالنده ینهالها نیا دادن ر  وقت کی را نیا ا

ست کامالً بود؛ شانیا با حق فرمودند؛ امام  همه نیا و فتوحات همه نیا ؛[بود] امام حکمت فرمودند؛ در

ست؛ کوچک نیا مقابل در، مهمی کارها سانها تیترب ا سته یان شبختانه امروز. برج  از یادیز افراد ما خو

 ندیگویم- بشببود یعصبببان کایآمر که دینکن یکار شببما که کنند فکر یبعضبب نکهیا...  میدار لیقب نیا

ُلُه  َو : است عالم پروردگار شیفرما مقابلۀ نقط درست - سندینویمها روزنامه در وها یبعض جن فد  ََمَ  لد یاإلد
َزرع  

َ
خَرَج  ک

َ
ُه  أ

َ
َ ْأ َلظ َ  فَآَزَرُه  ش ََ غأ َ و ََفتسأ َ ِد د  ََع  یََفتسأ و ُب ُی  س ُ اَع  جد رَّ َ  ازلُّ  ی  غ لد

ُم  ظ َ د اَر  ِبد ، مؤمن عناصر رشد1 ؛الُکفَّ

صالً، مؤمن یجوانها نیا برومند ینهالها نیا ست نیا یبرا ا شمن تا که ا صبان د شود یع َ » ب  ی  غ لد
ُم  ظ َ د  ِبد

 از، جهادۀ عرص یجوانها از، علمۀ عرص یجوانها از اند یعصبان. اند یعصبان شتریب هم نیهم از ؛«الُکّفار

ها متۀ عرصببب یجوان ها از، خد ظامۀ عرصببب یجوان هایا ؛ازین بان ن ند یعصببب  ،)رهبر معظم انقالب.ا

18/10/1398) 

 

 

 خلق یوم اهلل بعنوان سرمایه فرهنگی برای انقالب اسالمی -2-3-13-3

                                                           
 خود یها ساقه بر و شود ستبر تا دهد هیما را آن و برآورد خود ی جوانه که ای استک شته چون لیانج در آنها مَثَل  و ) 1

 از یبخش، فتحمبارکه ی  ی سوره(  دراندازد خشم به را کافران[ خدا] آنان[ یانبوه] از آورد، تا شگفت به را دهقانان و ستدیب ا

 29 شریفه ی هیآ
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 یزارشگ وقت هر زیعز دیشه نیا. است میعظ شهادت نیا برکات، یمانیسل دیشه مورد در گرید فصل کی

 نیتحس را او باناً ز و قلباً بنده، بود کرده که ییکارها از -یشفاه گزارش چه، یکتب گزارش چه- ما به دادیم

 در، آورد دوجو به منطقه یبرا بلکه کشور یبرا و شد آن سرمنشأ او آنچه مقابل در امروز امّا کردمیم

 جور نیا را او شهادت، او تیّمعنو. کرد پا به یامتیق، شد انجام یبزرگ کار.کنمیم میتعظ من او مقابل

 چه کربال رد، نجف در، بغداد در، نیکاظم در ؛یعراقهای بدرقه آن و یرانیاهای بدرقه نیا کرد؛ برجسته

 در انقالب بودن زنده، او شهادت ... میکنیم تشکّر دل اعماق از، او مطهّر روح از !ا رباًا ربا کریپ نیا با کردند

، است رفته نیب از رانیا در انقالب که کنند وانمود خواستندیمای هعدّ . دیکش ایدنۀ هم رخ به را ما کشور

 که داد نشان وا شهادت[ امّا] -فتدیب اتّفاق نیا که کنندیم یسع همای هعدّ البتّه- شده تمام، است مرده

 یوحدت نیا ......گر؟ید یشهرها در شد خبر چه دیدید تهران؟ در شد خبر چه دیدید است؛ زنده انقالب

 شد دهید مردم نیب در شانیا همراه یشهدا و یمانیسل دیشه مطهّر کریپ تابوت ریز در خوشبختانه که

، بانقال یریگ جهت: باشد یریگ جهت نیا دیبا مردم یریگ جهت بماند؛ محفوظ، بشود محفوظ دیبا

 یرزشهاا ادآور  ی که یزیچ هر میتکر و دانیشه میتکر یریگ جهت، انقالب مردان از میتکر یریگ جهت

 ( 18/10/1398 ،)مقام معظم رهبری. است انقالب

 1اتکال به هویت ملی و دیتی بعنوان ثروت فرهنگی   -2-3-13-4

نی و دی)ایرانی بودن ( حفظ اصالت و هویت ملی  ،شهید سلیمانی رفتاری یکی از ویژگیهای شاخص

 باشد .می مقاومت جهانیۀ جبهفرماندهی سپاه قدس در بعنوان ثروت فرهنگی )شیعه بودن ( 

 با ارزش اجتماعی و فرهنگیهای انسانی نامطلوب به سرمایهپاالیش و ارتقاء نیروهای  -2-3-13-5

این بود که ایشان در مواجهه با افراد نامطلوب اجتماعی رویکردی  قاسممتمایز حاج های یکی از شاخصه

ترذیلی و تکفیری نداشت و چنانچه توجهی به احواالت و گذشته برخی شهدای مدافع حرم نماییم خواهیم 

مدارج کمال را در روندی اصالحی تا  ،دید که چگونه در ساختار جهاد و تحت فرماندهی و تربیت ایشان

 2.خدا طی نمودندشهادت در راه 

                                                           
 هاهیپا - یفرهنگ و یاقتصاد، یاسیس یعنی - گانه سه یبخشها در که است نیا، ماست یاصل فهیوظ امروز آنچه من نظر به 1

 ثیموار و نید به مردم مانیا که است نیا یاصل شرط، شود مستحکم بخواهد یفرهنگ یها هیپا اگر. میکن مستحکم را

 در میکنینم فکر و میکن یزندگ رهیجز کی در میخواهینم ما. نشود فیتضع و کند دایپ استحکام روز روزبه خودشان یفرهنگ

 حقارت احساس و ببالند خود یفرهنگ ثروت و ثیموار به مردم میخواهیم ما. کرد یزندگ رهیجز کی در شودیم امروز یایدن

 یبدهکار و یگزار گله حالت کی - است میعظ اریبس که - مردم یفرهنگ ثروت مقابل در که است نیا هایبعض تالش. نکنند

 و خدا به توکّل و اسالم و خدا به مانیا، آن عمده بخش و است میعظ اریبس ما یفرهنگ ثروت. خطاست نیا آورند؛ وجود به

 نهایا. ماست یفرهنگ مسائل به مربوط هم آن از یبخش است؛ راسخ و نافذ کامالً ما مردم در بحمداهللَّ که است یاسالم میمفاه

 (7/3/1381 ،انقالب معظم رهبر) .کرد حفظ و دانست قدر دیبا را
 قربانخانیمداقه در زندگی نامه شهید مدافع حرم مجید  2
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 حفظ هویت قومی و اصالت شهرستانی -2-3-13-6

و  ت به مردمکرمانی ماند و کرمانی شهید شد ؛  ایشان هرگز از توجه و خدم ،شهید سلیمانی کرمانی بود

م مراسۀ پوشش و حتی نحو ،کرمان غفلت نکرد و حتی نمادهای قومی خود را از جمله لهجه فرهنگ

 نهایت هم وصیت نمود در زادگاهش دفن گردد.  عزاداری  حفظ نمود و در

 در ادگاهشز چون و است؛ رانیا ارجمند و زیعز العاده فوق افتخارات از یکی یمانیسل قاسم حاج مرحوم

 به یدیشد قهعال هم شانیا خود. بالندمی و کنندمی افتخار شانیا وجود بهها یکرمان، بوده کرمان استان

 داشت امکان که آمدمی شیپ یمجال اگر ای و فراغت اوقات در بایتقر و داشت انشیهمشهر و هموطنان

 هست البج من یبرا یلیخ که یگرید نمونه... بود کرمان در.، باشد داشته یحضور ای بزند سر ییجا به

 گرفت؛می روضه )در شهرک شهید دقایقی در تهران(منزلش در روز کی ساله همه قاسم حاج که است نیا

 وتدع را انیهمشهر و کینزد دوستان کردمی یسع. بود( س)زهرا حضرت یب یب شهادت ای و محرم ای

 وهیش همان با کردندمی یسع البته. میرفتمی و میبود خوشحال هم ما. کردمی دعوت هم را من. کند

 آش. دادندمی «حسینی  آش » هم ییرایپذ در. کنند ییرایپذ و یعزادار خودشان یمحل یسنت

. دادیم انجام را کار نیهم قاسم حاج. کنندمی درست ژهیو روش با که یآبگوشت به است معروف ینیحس

 برپا را بساط و کردندمی ذبح نجایا و فرستادندمی کرمان از سالم گوسفند چند دادمی سفارش یعنی

 سر بودند دهخوان را نماز اگر و جماعت نماز اول بود جماعت نماز اگر که طور نیا مراسم درباره کردمی

 امام ای یعنی کردمی دعوت را کرمان یمحلهای یمنبر و شدمی  شروع روضه و آمدندمی وقت

 ( 1398 ،)سیدمحمود دعاییبودند اطراف یشهرها ای و بم جمعه

 یاشتند دوست که یمردم دارم؛ کرمان زیعز مردم به خطاب همای هنکت...  کرمان زیعز مردم به خطاب

 اریبس نیمجاهد و سرداران و دادند انجام راها یفداکار نیباالتر مقدس دفاع سال 8 طول در و اند

 من هب اسالم خاطر به سال هشت. هستمها آن شرمنده شهیهم من. نمودند اسالم میتقد را یواالمقام

، القدس قیطر، 8 والفجر، 5 یکربال چون یدیشدهای جنگ وها قتلگاه در را خود فرزندان کردند؛ اعتماد

 مظلوم ماما عشق به و نام به را ارزشمند و بزرگ یلشکر و کردند روانه...و المقدس تیب، نیالمب فتح

 ملتمان قلب بارها، برنده یریشمش همچون. لشکر نیا. کردند یگذار انیبن، ثاراهلل نام به یعل بن نیحس

 تیوال با رآخ تا و شهیهم کرمان دارم دوست ....زدودها آن چهره از را غم و نمود شاد راها مسلمان و

 وصیت الهی سیاسی(  ،)شهید سلیمانیبماند

 پیشینه موضوع  -3

اعتقادی و رفتاری شهید سلیمانی رض به لحاظ  حادث بودن شهادت ایشان به غیر ۀ در رابطه با منظوم

از خاطرات همرزمان و سیاسیون و وصیت نامه الهی سیاسی وی و بیانات رهبر معظم ای هاز مجموع
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آثار معتنابهی به رشته تحریر در   ،که جزو اسناد این مقاله مورد استناد و تحیل قرار گرفته اند ،انقالب

ن اثر باشد چندیمی نیامده است و لیکن پیرامون حکمرانی اسالمی که مفهومی قریب به حکمران اسالمی

 .گرددمی تدوین شده که به شرح ذیل اشاره

 پیشینه پژوهش( 3جدول 

 و نتایجها یافته یاصل اهداف سال انتشار عنوان نویسندگان

 ،یوضیع

 م؛یرح محمد

 ،مرزبان

  نینازن

 یبررس

های مولفه

 خوب یحکمران

 امام منظر از

  (ره) ینیخم

باز تعریف اصول  1395

حکمرانی خوب 

در انطباق با 

مبانی فکری 

 امام خمینی

تبیین مبانی نظری و شکل حکومت در  -

 منطق امام خمینی ره

حکمرانی خوب با منابع ۀ انطباق ده مولف -

 دینی 

ارائه  چارچوب کلی الگوی اثربخش ایرانی 

 اسالمی حکمرانی خوب

 محمد؛ ،یامام

 ،یشاکر

 دیحم

 خوب یحکمران

 یاساس قانون و

 .ا.اج

تطبیق اصول  1394

جکمرانی خوب 

با اصول قانون 

 اساسی ج.ا.ا

تبیین مختصات دولتها در الگوی  -

 حکمرانی خوب

اهداف و پیامدهای نه  ،تبیین مبانی -

 حقوقی حکمرانی خوبۀ گان

 تبیین نه مولفه برای حکمرانی خوب -

وفق  ا.ا.ج یاساس قانونارزیابی   -

 الگوی حکمرانی خوب  

 ،تاش ینیحس

 ؛ یعل دیس

 ،واثق یعل

  قادر

 خوب حکمرانی

 حکمرانی ارائه و

 بررسی ستهیشا

 های شاخص و

 از دو نیا

 دگاهید

 نیرالمؤمنیام

  ،(ع)علی

بررسی تطبیقی  1393

اصول حکمرانی 

خوب )با ادبیات 

غرب(و شایسته 

)وفق نهج 

 البالغه(

تفکیک مفهومی حکمرانی خوب و  -

 شایسته به اعتبار مبانی 

تبیین هفت مولفه حکمرانی خوب و  -

 شایسته در انطباق با نهج لبالغه 

 ،یآباد شاه

 ابوالفضل؛

 ،یبزرگ جامه

  آمنه

 هینظر 

 خوب یحکمران

 نهج دگاهید از

 البالغه

انطباق اصول  1392

حکمرانی خوب 

 با نهج ابالغه

 تببین هفت مولفه حکمرانی خوب -

تبیین چهار مولفه جدید حکمرانی  -

 وفق نهج البالغه خوب
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 روش تحقیق -4

ت ؤاالسپاسخ به مضامین در جهت ۀ در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون و ابزار شبک

 یکی .است شهید سلیمانی استفاده شده رفتاری حکمرانی - اعتقادیویژگیهای ۀ تولید محتوا در زمینو 

، شودیمه استفاد ایگسترده طور به که است مضمون تحلیل، کیفی تحقیقات در مناسب تحلیلی فنون از

 در جودمو ی الگوها شناخت ی برا ی خوب به توان می مضمون تحلیل از. است شده معرفی ندرت به اما

 که هستندی ابزارهای از نیز  مضامی ه شبک تحلیل و مضامین قالب تحلیل. کرد استفاده کیفی های ه داد

 مراتبی لهسلس صورت به را مضامین از فهرستی، مضامین قالب. روندیم کار به مضمون تحلیل در معموالً

 .دهدیم نشان تارنما شبیه ههایی نگار در را مضامین میان ارتباط نیز مضامین شبکه. دهدیم نشان

، مضمون تحلیل کندمی فراهم را کیفی هایتحلیل از بسیاری برای نیاز مورد اساسی هایمهارت، روش این

 (4 ص ،1998) بویاتزیس، دلیل همین به است کیفی های در تحلیل مشترک و عام هایمهارت از یکی

( 2000) برنارد و ریان .کندمی معرفی، مختلف های روش برای مناسب ابزاری بلکه خاص روشی نه را آن

 روشی تا کنندمی معرفی کیفی رایج  و اصلی های تحلیل نیاز   پیش فرایند را مضامین کدگذاری نیز

 نظر در ایهویژ روش باید را مضمون تحلیل، (2006) کالرک و براون عقیده به اما. خاص و فرد به منحصر

 .است پذیریانعطاف آن مزایای از یکی که گرفت

، روش این. است کیفی هایداده در موجود الگوهای گزارش و تحلیل، شناخت برای روشی، مضمون تحلیل

 تفصیلی و غنی هاییداده به را متنوعو  پراکنده هایداده و است متنی هایداده تحلیل برای فرایندی

 فرایندی بلکه ؛نیست خاصی کیفی روش صرفاً، مضمون تحلیل (Braun & Clarke 2006)کند می تبدیل

 :یبرا است روشی، مضمون تحلیل، کلی بطور. رود کار به کیفی هایروش اکثر در تواندمی که است

 متن؛ دیدن -الف

 نامرتبط؛ ظاهراً اطالعات از مناسب درک و برداشت -ب

 کیفی؛ اطالعات تحلیل -ج

 فرهنگ؛ یا و سازمان، موقعیت، گروه، تعامل، شخص نظاممند مشاهده -د

 (4Boyatzis, 1998, p) کمی هایداده به کیفی هایداده تبدیل -ه

 وسعهت را آن، ( 2001) استیرلینگ-آتراید که است مضمون تحلیل در مناسبی روش نیز مضامین شبکه

 روش و دهدهن سازمان اصل مثابه به تارنما شبیه ای نقشه کند می عرضه مضامین شبکه آنچه. است داده

 روندی اساس بر، مضامین شبکه. است نمایش
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 از آمده دست به مضامین) دهنده سازمان مضامین، (متن کلیدی نکات و کدها) پایه مضامین، مشخص

 مثابه به نمت بر حاکم اصول دربرگیرنده عالی مضامین) فراگیر مضامین و( پایه مضامین تلخیص و ترکیب

 رجستهب مضامین و رسم، تارنما شبکه هاینقشه صورته ب مضامین این سپس کند؛می مند نظام را( کل

 .شودیم داده نشان هاآن میان روابط با همراه سطح سه این از یک هر

 شوندیم داده نشان تارنما شبیه و گرافیکی صورت به مضامین های شبکه، مضامین قالب روش خالف بر

 وابستگی بر و شود مضامین شناوری باعث، برود بین از هاآن میان در مراتب سلسله گونه هر وجود تصور تا

 .شود کیدأت شبکه میان متقابل ارتباط و

 یک وقتی. یلتحل خود نه و هستند تحلیلی ابزاری صرفاًها شبکه این که شود توجه است الزم، حال این با

 نتایج تا ردک استفاده متن تفسیر برای تصویری ابزاری مثابه به آن از توانمی شد ساخته مضمونی شبکه

-Attride 2001) شود فهمیدنی و روشن، تحقیق خوانندگان  و محقق برای متن خود و متن از حاصل

Stirling) کرد استفاده نیز ای رابطه مضامین از توان می مضامین میان روابط ترسیم برای. 

 هایافته -5

 و خاطرات ازای هسلسل و انقالب معظم رهبر اناتیب و یمانیسل دیشهۀ نام تیوص لیتحل بادر این مقاله 

 (یمانیسل دیشه یحکمران یرفتار - یاعتقاد یهایژگیو) دادن قرار با ،ینید منابع به تشبث و مشاهدات

 دهیگرد استخراج هیپا مضمون 48 و دهنده سازمان مضمون 13  مجموع در ،ریفراگ مضمون عنوان به

 .است

 ( شبکه مضامین4جدول 

 های اعتقادی و رفتاری شهید سلیمانی بمثابه حکمران اسالمی )مضمون فراگیر(ویژگی

اعتقادی و  یخودساز 1

  یمعنو

 یسالما یفکر یاسالم )مبان نیمب نید اتیضرور اعتقاد و ابتناء به اصول و

ودن باهلل  لیسب یف - یبه محبت و رحمت اله دیو ام مانیا - (یو انقالب

 یتیشخص تیجامع - ایراز تظاهر و  زیو پره تیهمه امور و خلوص ن

 قدرت طلب نبودن - (عیاز جنس تش یانقالب ی)خودساز

 یدهابه رهنمو یالتزام واقع - هیمطلقه فق تیبه وال قیاعتقاد و عشق عم  بودن ییوال 2

ابت ثبه عنوان رکن  هیفق تیوالۀ میاز خ انتیضرورت ص - انقالب نیامام

عنوان ب هیفق تیبه وال یاعتقاد عمل - اقداماتو  ماتیو خط قرمز همه تصم

 یمحور اتحاد و انسجام مل

 از خاص انتیص و مانیا 3

 یجمهور نظامۀ شاکل

 رانیا یاسالم

ارحج  -رانیا یاسالم یدر جمهور عیاسالم و تش تیاعتقاد و التزام به مرکز

دا بعوان رنگ خ هیفق تیمقدسات و وال ،یاسالم یجمهور ،دانستن اسالم

الب مراجع و نخبگان از انقۀ بدون مالحظ تیحما - یاسیدر همه مسائل س

 هیفق یو ول یاسالم یو جمهور



 1399بهار شماره یکم/ حکمرانی متعالی/                                                                    157 
 

ۀ چرخ به یجد اهتمام 4

 میترم و انتیص ،دیتول

 و یفرهنگهای هیسرما

 یانسان و یاجتماع

- ب(جوان و مومن )نونهاالن انقال یانسانهای هیو ارتقاء سرما ییشناسا

 تیه تربتوجه ب - یانقالب اسالم یبرا یفرهنگ هیاهلل بعنوان سرما ومیخلق 

ن بعنوا یتیو د یمل تیاتکال به هو - در جامعه اتیو حراست از اخالق

های هینامطلوب به سرما یانسان یروهایو ارتقاء ن شیپاال - یثروت فرهنگ

  یو اصالت شهرستان یقوم تیحفظ هو - یو فرهنگ یبا ارزش اجتماع

 در یاستشهاد هیروح 5

 ندشمنا با مواجهه

 - یشهادت طلب -عدم ترس از دشمنان و شجاعت در مواجهه با خطر 

 یراهبرد تیریو مد تیو عقالن ریتدب  - عدم توجه به شماتت دشمنان

 به یعمل یارزشگذار 6

 شهدا خانواده و نیمجاهد

 

 خانواده شهدا میتکر - راه حق نیزنده نگه داشتن شهدا و مجاهد

 جهت در یجد اهتمام 7

                                                             یکارآمد یارتقا

 یاسالم یجمهور نظام

  رانیا

 - یجهاد هیروح و وقفه یو مجاهدت ب ییعملگرا - یو اثربخش ییاراک

هان بحران در انتصابات فرماند تیریقرار دادن شجاعت و قدرت مد اریمع

 شیافزا یبراها تیاستخدام همه ظرف - یعدالت اجتماع - مسلح یروهاین

 وافراد پاکدست  یریبکارگ -بزرگ  یانجام کارها - یقدرت و دفاع مل

سکیر - از تجمالت یو دور یزیفسادست - در حکومت ممعتقد و خدو

  یعیطبهای در بحران مؤثرحضور  - یریپذ

 و یریتکف نگاه از زیپره 8

 نگرش از یبرخوردار

 یجهان

 مبارزات و مجاهدتهادر  یالمللبین کردیرو - یو فراجناح ینگاه مل

 یشرع حدود به دیتق 9

 یفرد امور هیکل در اسالم

 همه در و یاجتماع و

 احوال

 یهوشمند - جنگ یدر همه شئون و شرائط حت یاقبت از حدود شرعمر

احترام به  - ینید رتیو غ مانیا -از اسالم  تیو توجه خاص در حما

  نیوالد

 یاجتماع منزلت به احترام 10

 متعهد مسلح یروهاین

 

 - ملت ینذر کردن خود برا -به مردم همچون اعضاء خانواده یعشق ورز  مردم دانستن نعمت یول 11

 احترام و خدمت به مردم

 و حفظ بر یجد اهتمام 12

 یمل وحدت توسعه

  (کلمه وحدت)

های مناظره ایو انقالب در کالم و عمل و  نید فیاز تضع یریلوگج

 - اصول تیبر محور یاسیس یهاانیوفاق و باهم بودن جر - ونیاسیس

  ییگرا یو مل ینداریاز تقابل د زیپره

 یستادگیا و شناخت 13

 استکبار مقابل

بهنگام  میاو و اخذ تصم یهااستیشناخت به موقع دشمن و اهداف و س

 - یستیونیصه میو رژ کایمقابل امر یستادگیا - و عمل به موقع

 بودن مقاومت یآفند -بودن محور مقاومت  یو جهان ینیفراسرزم
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 ترکیب عددی مضامین سازمان دهنده و پایه در شبکه مضامین( 5جدول 

 مضامین پایه مضامین سازمان دهنده ردیف

 4  یمعنو یخودساز 1

 4  بودن ییوال 2

 3 رانیا یاسالم یجمهور نظامۀ شاکل از خاص انتیص و مانای 3

 یماعاجت و یفرهنگهای هیسرما میترم و انتیص ،دیتولۀ چرخ به یجد هتماما 4

 یانسان و

6 

 4  دشمنان با مواجهه در یاستشهاد هیوحر 5

 2  شهدا خانواده و نیمجاهد به یعمل یرزشگذارا 6

 8  .ا.اج نظامی کارآمد یارتقا جهت در یجد اهتمام 7

 2 یجهان نگرش از یبرخوردار و یریتکف نگاه از زیرهپ 8

 4 احوال همه در و یاجتماع و یفرد امور هیکل در اسالم یشرع حدود به دیتق 9

 1 متعهد مسلح یروهاین یاجتماع منزلت به حتراما 10

 3  مردم دانستن نعمت یلو 11

 3  (کلمه وحدت) یمل وحدت توسعه و حفظ بر یجد هتماما 12

 4 استکبار مقابل یستادگیا و ناختش 13

 48 جمع کل مضامین پایه 

 او پیشنهاده گیرینتیجه -6

نی )و به از اینکه به شهید سپهبد حاج قاسم سلیما (العالی)مدظلهبه نظر میرسد مقصود مقام معظم رهبری

ه شود نگا ،سرباز سلیمانی( و شهید ابومهدی المهندس به دید یک مکتب درس آموز ،تعبیر خود شهید

زادگان عالم آعراق و همه  ،ایرانهای ایشان در بین ملت رفتاریفکری و ۀ تدوین و توجه به منظوم (اوالً

ن جوانان و مسئولین در بی انقالبی شهیدمبانی بینشی و مآثر جهادی این  سی به( تداوم راه ایشان )تأو ثانیاً

ۀ مقال باشد که امید استمی جهان از جانب دیگر( سراسر مناطق محور مقاومت درۀ از یک سو و توسع

 حاضر در این راستا مفید افتد.

بررسی  مضامین بکار رفته در اسناد این پژوهش و« فراوانی»و « کید رتبیأت»عنصر  با توجه به دو

توان گفت می دهنده و در نهایت مضمون فراگیرفی مابین مضامین پایه با مضامین سازمانهای مناسبت

 :فکری و رفتاری شهید سلیمانی رض به ترتیبۀ در منظوم

 یع اثنی عشریخودسازی اعتقادی و معنوی منطبق با مذهب تش (1

ادسازی و نجات اعتقاد و التزام عاشقانه و صددرصدی به والیت فقیه به عنوان خیمه گاه اسالم و آز (2

 بشریت در عصر غیبت حضرت حجت عج
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 اسالمانون کتعهد خاص به صیانت از نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان یگانه پایگاه مرکزی و  (3

 عج حجت حضرت بتیغ عصر در تیبشر نجات و یآزادساز و

قای شهامت و روحیه جهادی )عمل گرایانه (در خدمت عاشقانه به مردم و ارت ،داشتن تدبیر (4

 کارآمدی نظام 

 شرایط خصوصا شرایط بحرانۀ اسالمی در همهای رعایت احکام و حدود و ارزش (5

م هوشمندانه و بدون ترس با مستکبرین خصوصا امریکا و رژی ،شناخت و مقابله به هنگام (6

 صهیونیستی

 اجتماعی و فرهنگی  ،انسانیهای اهتمام جدی به تولید و حفظ و ترمیم سرمایه (7

حفظ و  اعم از مذهبی و سیاسی و تاکید برای هاختالفات سطحی و شاخۀ پرهیز از تکفیر و کلی (8

 اسالمی و جهانی ،تشدید وحدت در سه سطح ملی

 عشق ورزی به مردم  (9

 تعاون و یکدلی در بحرانها  (10

جتماعی و اشهدا در نظامهای ارزشیابی و نظارت های نیروهای انقالبی و جهادی و خاتوادهتکریم  (11

 اداری

 گردد. می کلیدی یک  مسئول اسالمی تلقیهای از ویژگی (12

 منابع و مآخذ

  میکر قرآن [1]

  یفرهنگ و یعلم انتشارات شرکت ،الغهیال نهج ،(1378) ،دجعفریس ،یدیشه [2]

  ینیخم امام آثار نشر و میتنظ موسسه ،20 ج، (1378) امام فهیصح [3]

  farsi.khamenei.ir  یمجاز درگاه [4]

  رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون [5]

تشارات سازمان ان ،2جلد  ،منظومه فکری آیت اهلل العظمی خامنه ای ،(1397) ،عبدالحسین ،خسرو پناه [6]

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

 ،مینی رهخحکمرانی خوب از منظر امام های بررسی مولفه ،(1395) ،نازنین ،محمد رحیم ؛ مرزبان ،عیوضی [7]

 19شماره  ،فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم

 وهشنامهپژ ،رانیا یاسالم جمهوری یاساس قانون و خوب یحکمران ،(1394) ،حمید ،محمد ؛ شاکری ،مامیا [8]

 2شماره  ،یقیتطب حقوق ی

 صاداقت لیتحل یبرا یچارچوب: خوب یحکمران یالگو ،(1397) ،امین ،علیرضا ؛ محمودی نیا ،صحرائی [9]

 ،یعمومی  گذار استیس یراهبرد مطالعات ۀفصلنام ،( 1376 - 1368 ی)رفسنجان یهاشم دولت یاسیس

 28شماره 
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 2سال سوم شماره  ،یراهبرد تیریمد شهیاندۀ ینشر ،(ع)علی نیرالمؤمنیام دگاهید از دو نیا های شاخص

، های مدیریتیاسالم و پژوهش، اجمالی نقدی و معرفی خوب؛ حکمرانی ،(1390)، محمدمهدی، نادری [11]
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 2 شماره ،البالغه نهج نامه پژوهش

ل تحلی ،(1390) ،محمد ،ابوالحسن ؛ شیخ زاده، محمدسعید ؛ فقیهی ،حسن ؛ تسلیمی ،عابدی جعفری [13]

ۀ نشری ،کیفیهای مضمون و شبکه مضامین : روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده

 شماره دوم ،پنجمسال  ،اندیشه مدیریت راهبردی
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