


تقد  یم به همسر و 
فرزند  ان والیی سرد  ار سپهبد   

شهید   حاج قاسم سلیمانی که با صبر 
انقالبی خود   د  ر تمام زند  گی سراسر 

عملیاتی این شهید   عزیز د  ر کنار او بود  ند   و 
با سختی ها و مشقت ها ساختند   تا د  یگر 

فرزند  ان این مرز و بوم د  ر آسایش و 
آرامش زند  گی کنند  .



مؤسسه فرهنگی هنری قد  ر والیت
مؤسسه فرهنگی هنری

زند  گی و زمانه سرد  ار شهید   حاج قاسم سلیمانی

از قنات َملک تا بغد  اد  

 
روحاهللاژدری



---C - - \'ffb ,~ 1C.JJ't5JJJ1 
<S.;J_;I .ol,l(:J.; ulJA /IJ'L.;J.. l'"'\j (cl.,, ,,;+.:. .;\JJ-.U...j J .,LiJ :JIJi./ \; ..s.L. .:,l;i jl 

. It• I ,.:a,'IJ ~"" <SJ"'~.)......__,. :61.Jf,l : 
,(_..}.:,.;) ,.,.,S.S- ;,._.,b, f : 

: 978-964-495-686-7 : 

~ : 
.tvv.[f f1 ] ,._.. :.._.~ : 

.,.;L.;1- ;wA (cl.,, ,,;+.:. .;\J.)'-' ._,..j., .).,;j : 
. I Y H . I H b ,;w,.ti ,..,.1..;l-, : 

Soleimani, Qasem, 1956-2020 : 
.... ~J- •• (~I) ,:J.,,.;S •• 61.;;\ -- u l.;IJJ- : 

Generals -- Iran -- Kem1an (Province) -- Biography 
.... i...:.:.s.J- - 61.;;\ - 61,,;+.:. 

Martyrs -- lrnll -- Biography 
D SR IHA 

~ />/>/ , At f , H 

AAAl t ff 

~ : 

tS.>.) j1 <llllCJ.> :wJ _;.. 

~ .'ll, ) .>.ii ,si-Jt, ~} .,_..,,.., :rili 

..u..:-1 • • • :0lt;wf w-, JJl:y~~.,:, 

<...U.!..J"" 

.;Ji~~ ft; J 61.,;<
.;-:.; ~ 

,s_;A\J;~ 

..s.;w 
cr'l.,;.:.....;6,i .:.,....;,_., 

h•61.,;<
e.,...,. t.,...,. 
e.,...,. 

o_}.jS(.>~O.lJ 

~ C.S~-'.l_J 

ul-cr"~ •.;W 
er'~ J.).JS.; .:,~,U,I 

.:...;l-w, :.)b....,, I ✓ .f,,L . .,,b; I r"" :,}I f,,.,J f iJ\.AJ;, :~ J? 

.:.>1,,1_,l..., j:->..1....-. :.ili:, c.> 
\VA-\rf-f\0-rAr-V :~~ 

0Lo,i\r••·· :.:.....,,s 
A~ _,;I.ii.; d:J:f - .,;.~ .:,/.) i,~ Ir .:,~~ - Jt"""¼ .:,~~ : ~ ' e,,..jji ~) 

PP\M' •A : r.W PPfl\lAI-PPf P\\AA : .:,;J; 

info@ghadrUO.ir :~,~ I ~ _.jl.:.i www.ghadrJJO.ir : ._..; .F!,I •~4 ._.iL.:..i 

..;:.....I ~I,;~~' J;,a-, J,-i> 4S° 
.:...,l o.....:.';'~ .?.lo> .:.ilS'l/½'\:.S' 01.I 

,_ 

.._ 

l 

l 
,_ _j 
,_ 



فهرست

 فصل اّول   
17....................................................................................................................................... سلیمانی.کیست؟
1-.فرماند..هی.مقّید...به.حد..ود...شریعت.اسالم.شیعی..................................................................19
23................................................................................. 2-.فرماند..هی.با.تفکر.جهانی.بد..ون.انحصار
3-.عد..م.کیش.شخصیت..................................................................................................................25
29................................................................................................. 4-.عالقه.اجتماعی.بد..ون.انحصار.
5-.خطبه.های.معنوی.و.جذاب......................................................................................................30
6-.اطاعت.پذیری.و.اتصال.به.والیت.فقیه..................................................................................31
خط.قرمزهای.سرد..ار.شهید...سلیمانی....................................................................................................35
قاسم.چگونه.سلیمانی.شد..؟.....................................................................................................................43
الف.-تاثیر.محیط.اجتماعی،.تربیت.د..ینی.و.رزق.حالل...........................................................44
ب-تجربه.های.عارفانه.د..ر.د..وران.د..فاع.مقد..س.............................................................................50
ج-بحران.منطقه.غرب.آسیا.و.ظهور.شخصیت.جهانی.سرد..ار.سلیمانی...............................54

فصل.د  وم ..
از.قنات.َملِک.تا.خوزستان........................................................................................................................57
سرد..ار.شهید...قاسم.سلیمانی.از.تولد...تا.پیروزی.انقالب.اسالمی.....................................................59
پیروزی.انقالب.اسالمی.و.عضویت.د..ر.سپاه.پاسد..اران.انقالب.اسالمی..........................................65
.نقش.سرد..ار.سلیمانی.د..ر.د..وران.د..فاع.مقد..س....................................................................................67



 از قنات َملِک تا بغداد/ زندگی و زمانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی6

گرد..ان.کرمانی.ها.د..ر.عملیات.طریق.القد..س.به.فرماند..هی.قاسم.سلیمانی...................................67
تشکیل.لشکر.41.ثاراهلل...........................................................................................................................69
فتح.المبین،.اولین.عملیات.تشکیالتی.تیپ.41ثاراهلل.به.فرماند..هی.قاسم.سلیمانی.................75
نقش.لشکر.41.ثاراهلل.د..ر.آزاد..سازی.خرمشهر.به.فرماند..هی.سرد..ار.قاسم.سلیمانی...................78
نقش.لشکر.41.ثاراهلل.د..ر.عملیات.والفجر.8.به.فرماند..هی.سرد..ار.قاسم.سلیمانی......................83
88...................................................................... نقش.لشکر.41.ثاراهلل.د..ر.عملیات.های.کربالی.4.و.5
وصف.لشکر.41.ثاراهلل.توسط.سرد..ار.شهید...قاسم.سلیمانی.............................................................94
د..ید..گاه.معرفت.شناسانه.سرد..ار.سلیمانی.د..ر.مورد...جنگ.و.د..فاع.مقد..س.....................................97
سرد..ار.شهید...سلیمانی.و.حفظ.آثار.و.نشر.ارزش.های.د..فاع.مقد..س..............................................103

فصل سوم  
از.خوزستان.تا.کرمان...............................................................................................................................107
109....................................... نقش.سرد..ار.شهید...حاج.قاسم.سلیمانی.د..ر.امنیت.جنوب.شرق.کشور
راهبرد...های.سرد..ار.سلیمانی.د..ر.مبارزه.با.اشرار.د..ر.جنوب.شرق.کشور........................................111
1-.برخورد...قاطعانه.با.اشرار.معاند...و.ضد...انقالب.......................................................................112
2-.رأفت.اسالمی.و.تأمین.امنیت.................................................................................................114
3-تقویت.بسیج.عشایری.برای.مرد..می.کرد..ن.تأمین.امنیت..................................................119

فصل چهارم  
از.کرمان.تا.د..ّرۀ.پنج.شیر.افغانستان.......................................................................................................123
انتصاب.سرد..ار.شهید...قاسم.سلیمانی.به.فرماند..هی.سپاه.قد..س.....................................................125
126....................................................................... مأموریت.ها.و.راهبرد..های.سپاه.قد..س.د..ر.غرب.آسیا.
128.................................................................................................................................. شکل.گیری.طالبان
حاد..ثۀ.تروریستی.11سپتامبر.................................................................................................................130
اهد..اف.آمریکا.د..ر.حمله.به.افغانستان....................................................................................................131
حضور.سپاه.قد..س.د..ر.افغانستان............................................................................................................132
132............................................. ارائه.مشاوره.نظامی.و.امنیتی.سرد..ار.سلیمانی.به.د..ولت.مجاهد..ین.

I■ 



7 7فصل اول/ سلیمانی کیست؟  فهرست 

حمایت.نظامی.و.تسلیحاتی.از.احمد...شاه.مسعود...............................................................................133
بازسازی.و.سازماند..هی.سپاه.محمد..)ص(.............................................................................................135
حفظ.فاصله.راهبرد..ی.با.آمریکا.د..ر.نبرد...با.طالبان............................................................................136

فصل پنجم  
اشغال.نظامی.عراق،..................................................................................................................................141
141................................................................................... تهد..ید..ها.و.چالش.های.امنیتی.آن.برای.ایران
حمله.ائتالف.بین.المللی.به.رهبری.آمریکا.به.عراق..........................................................................143
جایگاه.عراق.د..ر.سیاست.خارجی.و.امنیتی.ایران..............................................................................145
اشغال.نظامی.عراق.و.بحران.ژئوپلتیکی.د..ر.منطقه...........................................................................145
رقابت.ژئوپلتیک.ایران.و.عربستان.د..ر.عراق........................................................................................148
تهد..ید..ها.و.چالش.های.امنیتی.ایران.از.جانب.آمریکا.د..ر.عراق.......................................................150
150................................................................................................. احتمال.حمله.نظامی.آمریکا.به.ایران.
تشکیل.گروه.های.ضد...ایرانی.و.ضد...شیعی.د..ر.عراق.پس.از.اشغال...............................................157
ارتش.اسالمی.عراق..................................................................................................................................158
160................................................................................................................................... تیپ.انقالب.1920
ارتش.بعثی.نقشبند..ی..............................................................................................................................162
165......................................................................................................................................... القاعد..ه.د..ر.عراق

 فصل ششم 
171......................................................................................................................... از.د..ّرۀ.پنج.شیر.تا.بغد..اد....
173................................................... شبکه.سازی.نیروهای.محور.مقاومت.با.هویت.شیعی.د..ر.عراق.
معرفی.شبکه.های.محور.مقاومت.د..ر.عراق..........................................................................................179
179................................................................................................................................ کتائب.حزب.اهلل.
182............................................................................................................................. عصائب.اهل.الحق
سازمان.بد..ر.........................................................................................................................................185
جریان.مقتد..ا.صد..ر.............................................................................................................................188

■I 



 از قنات َملِک تا بغداد/ زندگی و زمانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی8

راهبرد..های.د..یپلماتیک.سرد..ار.شهید...سلیمانی.د..ر.عراق..................................................................192
تأثیرگذاری.بر.پیشبرد...انتخابات.و.تشکیل.د..ولت.د..ر.عراق.............................................................194
197...................................................................................... مخالفت.با.توافقنامه.امنیتی.آمریکا.با.عراق.
مذاکره.سه.جانبۀ.ایران،.عراق.و.آمریکا...............................................................................................199
اخراج.سازمان.مجاهد..ین.خلق).منافقین(.از.عراق............................................................................204
213............................................... نقش.سرد..ار.سلیمانی.د..ر.خلق.گفتمان.مقاومت.اسالمی.د..ر.عراق
تشکیل.ستاد...بازسازی.عتبات.عالیات.و.توسعه.سفرهای.زیارتی..................................................217
مد..یریت.برگزاری.باشکوه.پیاد..ه.روی.اربعین........................................................................................218
223............................................................................................................................... حمله.د..اعش.به.عراق
موضع.آمریکا.د..ر.مورد...حمله.د..اعش.به.عراق.....................................................................................226
د..رخواست.کمک.مستشاری.عراق.و.حضور.سرد..ار.سلیمانی.د..رمید..ان.نبرد...با.د..اعش..............227
230................................ نقش.سرد..ار.سلیمانی.د..ر.شکست.د..اعش.د..ر.منطقه.اقلیم.کرد..ستان.عراق
233................................................................................................. تأسیس.نیروی.حشد..الشعبی.د..ر.عراق
فرماند..هی.عملیات.متعد..د...حشد...الشعبی.بر.ضد...د..اعش..................................................................236
د..یپلماسی.سرد..ار.سلیمانی.د..ر.جریان.همه.پرسی.استقالل.کرد..ستان.عراق...............................239

فصل هفتم  
از.بغد..اد...تا.بیروت.......................................................................................................................................243
سرد..ار.شهید...سلیمانی.و.تقویت.سیاسی.و.نظامی.حزب.اهلل.لبنان................................................245
تد..وین.برنامه.ریزی.بلند...مد..ت.برای.حزب.اهلل....................................................................................246
تقویت.توان.موشکی.و.توپخانه.و.پهپاد..ی.حزب.اهلل.و.حماس........................................................247
رعایت.حفاظت.اطالعات.د..ر.روند...تسلیح.موشکی.مقاومت............................................................253
راهبرد..های.نامتقارن.د..ر.جنگ.33روزۀ.حزب.اهلل.و.اسرائیل...........................................................254

فصل.هشتم..
بحران.سوریه.و.ظهور.گروه.های.سکوالر.و.تکفیری..........................................................................265
هالل.مقاومت.و.مخالفت.کشورهای.عربی.با.قد..رت.منطقه.ای.جمهوری.اسالمی....................267
خلع.قد..رت.مرکزی.و.چالش.های.امنیتی............................................................................................271
نقش.ترکیه.د..رتولید...و.تکثیر.گروه.های.تروریستی...........................................................................273

I■ 



9 9فصل اول/ سلیمانی کیست؟  فهرست 

شکل.گیری.بحران.سوریه.و.ماهیت.سیاسی،.اید..ئولوژیک.و.ساختاری.معارضان.سوری.........277
277.................................................................................................................... 1-.شورای.ملی.سوریه
2-گروه.های.سکوالر.ملی.سوریه...................................................................................................278
3-گروه.های.اسالمگرای.ملی.سوریه............................................................................................279
279.................................................................... .4-.اسالمگرایان.خالفت.گرای.فراملی.د..ر.سوریه
ماهیت.اید..ئولوژیک.و.ساختاری.معارضان.سوری..............................................................................280
280....................................................................................................................... 1-ارتش.آزاد...سوریه.
.الف(.تشکیل.مقر.ارتش.آزاد...سوریه.د..ر.ترکیه...................................................................282
283.................................................................................................. ب(.اهد..اف.ارتش.آزاد...سوریه
2-گروه.اسالم.گرای.سلفی-تکفیری.احرارالشام........................................................................283
الف(.اید..ئولوژی.احرارالشام.......................................................................................................284
285................................................................................................. ب(.رفتار.سازمانی.احرارالشام
.ج(.رابطه.احرارالشام.با.د..اعش.و.جبهه.النصره....................................................................285
3-گروه.تروریستی.جبهه.النصره....................................................................................................287
288............................................................................................ الف(.راهبرد...اصلی.جبهه.النصره
289....................................................................................................... .ب(.ساختار.جبهه.النصره.
290.......................................................... 4-گروه.تروریستی.د..اعش)د..ولت.اسالمی.عراق.و.شام(
.الف(.اهد..اف.استراتژیک.د..اعش..............................................................................................291
ب(.اید..ئولوژی.د..اعش................................................................................................................292
جنگ.بین.گروه.های.تروریستی.و.شورشی.سوریه............................................................................294
استراتژی.خشونت.گروه.های.تروریستی..............................................................................................296
خشونت.گرایی.تکفیری.د..ر.خد..مت.راهبرد...اسالم.هراسی.غرب.....................................................299
مد..اخلۀ.سیاسی.و.امنیتی.آمریکا.د..ر.سوریه........................................................................................301
302................................................................. نقش.آمریکا.د..ر.تولید...و.قد..رت.گیری.گروه.های.تکفیری
1-توجیه.حضور.منطقه.ای............................................................................................................303
2-تأمین.امنیت.اسرائیل.................................................................................................................304
حمایت.آمریکا.از.معارضان.شورشی.د..ر.سوریه..................................................................................304

■I 



 از قنات َملِک تا بغداد/ زندگی و زمانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی10

306............................................. مهم.ترین.اقد..امات.آمریکا.و.اروپا.د..ر.بحران.سوریه.تا.سال.1394..
تشکیل.ائتالف.ضد...د..اعش......................................................................................................................307
310................................................................. راهبرد...د..وگانۀ.آمریکا.د..ر.برخورد...با.تروریسم.د..ر.سوریه!
رویکرد...نظامی.و.امنیتی.اسرائیل.د..ر.سوریه.......................................................................................314
تقابل.رژیم.صهیونیستی.با.ایران.د..ر.بحران.سوریه............................................................................316
319................................. تهد..ید...ها.و.چالش.های.امنیتی.ایران.د..ر.سوریه.از.جانب.آمریکا.و.اسرائیل
1-.تهد..ید...نفوذ.ژئوپلتیک.ایران.د..ر.غرب.آسیا...........................................................................319
2-.تضعیف.مقاومت.اسالمی..........................................................................................................321
323................................................ الف(.ایجاد...تفرقه.بین.ایران.و.شبکه.های.محور.مقاومت.
.ب(.تقویت.متحد..ین.وابسته.به.آمریکا.د..ر.کشورهای.محور.مقاومت...........................324
324......................................... ج(.بستن.راه.های.ارتباطی.جمهوری.اسالمی.ایران.با.سوریه

فصل نهم   
327..................................................................................................................................... از.بغد..اد...تا.د..مشق.
علل.سیاسی.حضور.مستشاری.ایران.با.فرماند..هی.سرد..ار.سلیمانی.د..ر.سوریه.و.عراق.............329
الف..د..عوت.رسمی.د..ولت.های.قانونی.سوریه.و.عراق.از.ایران.برای.حضور.مستشاری.....332
ب..تأمین.امنیت.مرزها.و.حفظ.منافع.جمهوری.اسالمی.ایران............................................332
334..... ج..ممانعت.از.تحقق.خواستۀ.آمریکا.و.متحد..ان.منطقه.ای.د..ر.انزوای.سیاسی.ایران.د..ر.غرب.آسیا.
334....................................... د....پیشگیری.از.نفوذ.و.اجرای.توطئۀ.آمریکا.د..ر.تقسیم.خاورمیانه
اهد..اف.مستشاری.سرد..ار.شهید...قاسم.سلیمانی.................................................................................335
سطح.مستشاری.سرد..ار.شهید...سلیمانی.د..ر.مبارزه.با.تکفیري.ها.د..ر.سوریه...............................337
2-.سطح.عملیاتی............................................................................................................................338
3-.سطح.تاکتیکی............................................................................................................................338
4-سطح.فنی.و.پشتیبانی...............................................................................................................338
راهبرد..های.سرد..ار.سلیمانی.د..ر.مبارزه.با.جریان.های.سکوالر.و.تکفیری.سوریه........................338
الف:.اعزام.سریع.و.به.هنگام.مستشاران.نظامی-امنیتی.به.سوریه.و.عراق.........................338
.ب:.اقد..ام.سرد..ار.سلیمانی.برای.احیای.ارتش.و.بقای.د..ولت.سوریه.....................................339
ج:.نیازسنجی.و.تأمین.سریع.نیازهای.نظامی.و.تسلیحاتی.محور.مقاومت.د..ر.سوریه.و.عراق................344

I■ 



11 11فصل اول/ سلیمانی کیست؟  فهرست 

345........................................ د..:.حمایت.اطالعاتی.و.مقابله.با.جاسوسی.به.نفع.محور.مقاومت.
346............................................. هـ.:.تشکیل.بسیج.نیروی.مرد..می.به.نام)قوات.الد..فاع.الوطنی(
349................................................................... سازماند..هی.نیروهای.مرد..می.موسوم.به.مد..افعان.حرم.
لشکرفاطمیون....................................................................................................................................353
لشکر.زینبیون....................................................................................................................................356
تشکیل.مؤسسۀ.فرهنگی.الکشافه.د..ر.سوریه..............................................................................357
358............................................................................................................... تشکیل.بنیاد...جهاد...البناء.
360................................ ترویج.ارزش.های.د..فاع.مقد..س.با.ترجمه.و.توزیع.کتاب.هاي.د..فاع.مقد..س.
361................... د..یپلماسی.نهضتی.سرد..ار.شهید...سلیمانی.برای.تقویت.محور.مقاومت.د..ر.سوریه.
سفر.د..یپلماتیک.شهید...سلیمانی.به.روسیه.و.ایجاد...ائتالف............................................................364
راهبرد...سرد..ار.شهید...سلیمانی.برای.تأمین.امنیت.ترافیک.هوایی.ایران.به.سوریه....................374
راهبرد...سرد..ار.شهید...سلیمانی.برای.ایجاد...و.حفظ.ارتباط.زمینی.حوزه.جغرافیایی.محور.مقاومت..378
378.............................................. 1-آزاد...سازی.شهر.القصیر.و.ارتفاعات.قلمون.د..ر.غرب.سوریه
2-آزاد...سازی.شهر.البوکمال.و.گذرگاه.القائم.د..ر.شرق.سوریه..............................................381

فصل د  هم  
از.بغد..اد...تا.ملکوت......................................................................................................................................391
حملۀ.تروریستی.آمریکا.به.خود..رو.حامل.سرد..ار.سلیمانی..............................................................393
بیانیۀ.وزارت.د..فاع.آمریکا.........................................................................................................................397
398................................................................................................... بیانیۀ.سپاه.پاسد..اران.انقالب.اسالمی
پیام.تسلیت.مقام.معظم.رهبری............................................................................................................400
حضور.حضرت.آیت.اهلل.خامنه.ای.د..ر.منزل.شهید...قاسم.سلیمانی.................................................401
بازتاب.جهانی.شهاد..ت.سرد..ار.شهید...قاسم.سلیمانی........................................................................403
واکنش.روسیه.به.ترور.سرد..ار.شهید...سلیمانی...................................................................................405
406.................................................................................... واکنش.چین.به.ترور.سرد..ار.شهید...سلیمانی.
واکنش.د..بیر.کل.سازمان.ملل.به.ترور.سرد..ار.شهید...سلیمانی.......................................................407
واکنش.فرانسه.و.انگلیس.به.ترور.سرد..ار.شهید...سلیمانی................................................................407
واکنش.اسرائیل.به.شهاد..ت.سرد..ار.سلیمانی.......................................................................................408

■I 



واکنش.آمریکایی.ها.به.ترور.سرد..ار.سلیمانی......................................................................................410
414.......................................................................................................................................... شبکه.سی.ان.ان
لس.آنجلس.تایمز.......................................................................................................................................414
بزرگ.ترین.بد..رقه.تاریخ.جهان..............................................................................................................416

تصاویر  

فهرست منابع د  اخلی  
فهرست.منابع.............................................................................................................................................441
455......................................................................................................................... فهرست.منابع.عربی
فهرست.منابع.انگلیسی.و.فرانسوی..............................................................................................456
461....................................................................................................... فهرست.منابع.روسی.و.چینی



قاسم سلیمانی  »مدظله« در وصف سردار شهید  امام خامنه ای  فرزانه  حضرت حکیم 
فرمودند:»علت آنکه شهید سلیمانی قهرمان ملت ایران شد و قشرهای مختلف مردم - حتی آنهایی 
تبلور  بود که شهید سلیمانی  این  ابراز احساسات کردند،  او  به  و  تکریم  را  او  که تصور نمی رفت - 

ارزش های فرهنگی ایران و ایرانی بود.«1

از جمله  ایرانی  فرهنگ  ارزش های  شخصیت و سیادت والیی سردار شهید، جامع   
شجاعت، مقاومت، درایت و تیزهوشی، فداکاری، نوع دوستی، وطن پرستی، معنویت و 
اخالص است که تجلّی آن در عمل این شهید بزرگ موجب تقویت حس هویت و اتحاد 
ایرانی  ایران در منطقه و جهان گردید. تقابل هویت  ملی در داخل کشور وتوسعه نفوذ 
و اسالمی با هویت غربی سابقه ای به قدمت تمدن ایرانی دارد و سردارقهرمان ایرانی ما، 
از  پس  اسالمی  و  ایرانی  فرهنگ  ارزش های  از  یافته  تکامل  وجودی  با  سلیمانی  شهید 
قرن ها، نفوذ ژئوپلتیک ایران را تا مرزهای روم باستان گستراند. علت وحشت غرب از 
نفوذ ایران به دو ویژگی تجلی یافته ایران در وجود شهید سلیمانی، یعنی سابقه تاریخی 
ناب محمدی  به عنوان اسالم  نفوذ تفکر شیعی  ایرانی و قدرت تسخیر و  گستره هویت 

درکویر قلوب انسان های عاصی شده از گفتمان مدرنیته است. 

1-  دیدار با دستاندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده شهید سلیمانی با رهبر 
انقالب، 1۳۹۹/۰۹/۲۶

حضرت.حکیم.فرزانه،.امام.خامنه.ای.»مد.ظله«.د.ر.وصف.سرد.ار.شهید..قاسم.سلیمانی.

فرمود.ند.:»علت آنکه شهید  سلیمانی قهرمان ملت ایران شد  و قشرهای مختلف 

مرد م - حتی آنهایی که تصور نمی رفت - او را تکریم و به او ابراز احساســات 

کرد ند  این بود  که شهید  ســلیمانی تبلور ارزش های فرهنگی ایران و ایرانی 

بود .1«.شخصیت.و.سیاد.ت.والیی.سرد.ار.شهید.،.جامع.ارزش.های.فرهنگ.ایرانی.اسالمی.

از.جمله.شــجاعت،.مقاومت،.د.رایت.و.تیزهوشــی،.فد.اکاری،.نوع.د.وستی،.وطن.پرستی،.

د.یند.اری،.معنویت.و.اخالص.اســت.کــه.تجلّی.آن.د.ر.عمل.این.شــهید..بزرگ.موجب.

تقویت.حس.هویت.و.اتحاد..ملی.اسالمی.د.ر.د.اخل.کشور.وتوسعه.نفوذ.ایران.د.ر.منطقه.و.

جهان.گرد.ید...تقابل.هویت.ایرانی.اسالمی.با.هویت.غربی.سابقه.ای.طوالنی.د.ارد..و.سرد.ار.

قهرمان.ایرانی.ما،.شهید..ســلیمانی.با.وجود.ی.تکامل.یافته.از.ارزش.های.فرهنگ.ایرانی.

1  - د ید ار با د ست اند رکاران مراسم سالگرد  شهاد ت حاج قاسم سلیمانی و خانواد ه شهید  سلیمانی با رهبر انقالب، 1399/09/26

مقد  مه



تاریخ جهان تمدن ایرانی را به خوش نامی، انسانیت و شجاعت می شناسد که در عین 
نفوذ ژئوپلتیک در عصر باستان، هویت ملی سایر ملل را محترم شمرده و به دور از اندیشه 
استعماری به عنوان شاخصة اصلی روم قدیم و غرب مدرن، تشکیل دولت های ملی را به 
رسمیت می شناسد. تالش، تدبیر و درایت شهید سلیمانی برای ایجاد وحدت و تشکیل 
دولت ملی در افغانستان، عراق و حمایت از دولت ملی در سوریه و لبنان و یمن در مقابل 
اوج  تروریستی،  منفعل غرب گرا و گروه های  تحمیل دولت  و  تفرقه  برای  تالش غرب 

تبلور ارزش های فرهنگ ایرانی و اسالمی است. 
انقالب اسالمی ما نزدیک به نیم قرن است که در مقابل تمدن غرب بانگ بازگشت 
به توحید و انسانیت را در جهان بلندکرده است، در مقابل، تمدن مادیگرای غرب تالش 
کرده است با صدای بمب و موشک و گلوله و جنگ رسانه ای جهان را از شنیدن این 
بانگ الهی و انسانی باز دارد. اما سردار بزرگ ما سلیمانی عزیز، از میان صدای توپ و 
تانک و هیاهوی جنگ امپراتوری رسانه ای غرب، این بانگ الهی و انسانی را به گوش 

جهانیان رساند. 
در وجود سردار نامی و قهرمان ما دو هویت یکی شده است. هویت اسالمی و هویت 
ایرانی چنان در هم تنیده است که هرگز تفکیک پذیر نیست. سلیمانی ما شجاع، با درایت، 
وطن پرست و نوع دوست است. دیانت و اخالص و تقوای او، به همة این خصوصیت های 
ارزشمند هدفی متعالی و اخالقی و انسانی می دهد. شکل گیری و ظهور شخصیت شهید 
منطقه  در   ۱۳۳۵ فروردین  یکم  از  که  است  ساله   ۶۳ دورة  یک  حاصل  سلیمانی  قاسم 
جنوبی ایران و در میان ایل سرفراز سلیمانی آغاز شده و در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ با 
شهادت به تکامل می رسد و او را در تاریخ ایران و جهان، به عنوان یک قهرمان ملی و 
باید بنویسیم که  جهانی ماندگار می گرداند. برای تاریخ و برای نسل های فعلی و آینده 
سلیمانی که بود؟ و چه کرد؟ برای نگارنده این افتخاری بزرگ است که خداوند توفیق 
داد تا گوشه کوچکی از خدمات عظیم سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را برای 
ثبت در تاریخ بنگارم. امید آن دارم که این مکتوب به عنوان نمونه ای از جهاد تبیین، مورد 



رضایت خداوند تبارک و تعالی، حضرت امام زمان)عج( و امام خامنه ای)مدظله( عزیز 
قرار گرفته و موجب شادی و سرور روح این شهید عزیز گردد و در روز محشر مزد ما را 

شفاعت خود قرار دهد. 
در پایان بر خود الزم می دانم نهایت تشکر و قدردانی خود را از اساتید محترم دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، جنابان دکتر هادی صادقی اّول و دکتر بهرام اخوان 
کاظمی که در تمامی مراحل تحقیق این کتاب، نگارنده را با راهنمایی های استادانه خود 

یاری نمودند ابراز دارم. 
                                                                                                           روح اله اژدری

                                                                                                            دی ماه 1۴۰۰




