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 مقدمه

  پیروز شده انقالب تازه   ؛رو بودهروب یو اجتماع یتیکشور با بحران امن ،1359و  1358 هایسالدر 

اما  .  ورندآبه دست    یگاهیجابرای خود    خواستندیم  ،گروه مسلح ضد حکومت شاه   20بیش از    و  بود

  یی و بلوچستان در شرق تا کردستان در غرب کشور، موج واگرا  ستانیاز سها  بحراندر این    یاصل  ةمسئل

 ک یتاکت  .تعریف شد  یانقالب اسالمبرای    هژی کاروعنوان یک  بهساختار قدرت    یساز کپارچهی؛ لذا  بود

انقالب    ،1فوکوبه همین دلیل است که    و   بود  یکنش اجتماع مبتنی بر    انقالب،حضرت امام )ره( در  

اول  رانیا  یاسالم پست  نیرا  معرفانقالب  جهان  پست  .کندیم  یمدرن  دارامدرنیسم،  ازمنظر    یآنچه 

است معنا  ؛شکندیم  ،ساختار  آنچه  اجتماع  ی مفهوم  ،ییاما  باق  شتهدا  یری پذانعطاف  ،است  یو   یو 

 . ماندیم

و    ینکفکالش  ،یوز یکه داشت    یسالح  نیتریقو  ؛محدود بود  اریسپاه پاسداران بس  ، در آن زمان

اگر  لذا  مجهز شود.    نیبه سالح سنگسپاه پاسداران  شد که    بیقانون تصو  ۶0  ةدر ده  هابود. بعدکلت  

با سپاه  ها  یاز ارتش  یبود که برخ  ل یدل  نیبه هم  ؛داشت  اجیاحتبه ارتش    ،در کردستان بجنگد  خواست یم

 . داشتند تنیدهدرهماحساس تعلق   هایبا ارتشاز فرماندهان سپاه  یکردند و برخ دایپ   وندیپ پاسداران  

 ی انجمن اسالمو  بود  لیها تعطدانشگاه  ،یانقالب فرهنگ  به علت،  59  لدر ساتحمیلی  جنگ    در آغاز 

دانشجو  یبرا  هادانشگاه جبهه  انیحضور  عل  یهادر  دادند  باطل  هیحق  زمانالبته    .فراخوان   ،آن 

  یارزش  یگرااصول  یهابچهاز    یانجمن اسالم  ؛مثل امروز نبود  ها،دانشگاه  یم انجمن اسال  یریگجهت

  59در سال  دانشگاه به جنگ    یهابچه  یورود  ،سپاه پاسداران  میقد  یروهایاز ن  یلیخبودند.    یاللهحزب

 د محم  دیو شه یناصر کاظم دیآنجا من با شه .جنوب بودمو کردستان دوران جنگ بنده در در هستند. 

حضرت    و  )ره(  امام  ،مکتب انقالب  سلیمانی متعلق به  این شهدا و شهید،  نظر منبه  و    آشنا شدم  یبروجرد

 
1 Michel Foucault 
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اساس    ن یو بر ا  یست چ  ناشی از آن   ینیچه و نظم نو  یعنیمکتب    نیخواهم داد که ا  حیتوض  .هستندآقا  

  یمانیسل  دیشه  ی با کنش انقالب  است  یندیفرا  یمنحن  کی دارای  که    نینظم نو   نیچگونه اکه  دارم    یحثب

افراد دارای  .  است  برساختهبلکه یک    ستیک فرد نی  شهید سلیمانیمن    لیدر تحل   کند.می  دایتقاطع پ 

  قرار گرفتن درحضرت آقا و و امام ، از مکتب انقالب یریگبهرهبا  شخصی یهایژگی وای از مجموعه

 .است  ایکنندهنییمهم و تع  ار یبس  یوضوعم  ،یبرساختگ  نیا  .شوندیبرساخته مگونه  این  ،ی طیمح  ط یشرا

 نیروی قدسمختصر  تاریخچة

بر کنش و    یمبتن  شاقدامات و  داشت  یاطالعات  سمت و سوی   ، ۶0  ةدر دهقدس    ی روین گیریجهت

جماهیر  اتحاد    یفروپاش  پس از افغانستان فعال شد.    ولبنان    در هم  و با همین رویکرد    بود  یاطالعات  اتیعمل

 .دش شتریقدس باز هم ب یروین یتحرک اطالعات ،یشورو

  ی امنطقه  ط یمح  چون  ؛خارج شد  یاطالعات  یقدس از فضا   ی روین  ،یمانیسل   دیشهفرماندهی  در زمان  

کار    دشینم ،دو قدرت بزرگ   ن یب  یدر ساختار دو قطب  و   بود  یکرده بود. قبالً ساختار دو قطب  دایپ   رییتغ

  ، نمونهعنوان  به  .اتفاق نظر وجود داشتبین آنها    رانی مثل ا  یدر ارتباط با کشور   زیرا  ؛ داانجام د   یخاص

 بنده  .داشتند  یاتفاق نظربرخورد با ما  نوع  در    یشوروجماهیر  و اتحاد    آمریکا  ،در دوران دفاع مقدس

  ،« و عراق  رانیو جنگ ا  یساختار دو قطب»   در کتابرا  و عراق    رانی جنگ او شوروی در    آمریکاارتباط  

 1«المللنیب استیس  هینظرر کتاب »د  هایی دارد؛ اولین ویژگی کهساختار دوقطبی ویژگی  .ماهکرد  نییتب

اوالً  در این فضا،  بزرگ    یهاقدرت  یعنی  ؛است   یراهبرد   تی عقالن  گیریشکل  شده،  دیکأآن ت  یرونیز  

هماهنگ و  نظر  اتفاق  اج  کنندیم  همکاری  گریکدیبا    یبا  ثانیاً  نمو  در    یاهیحاش  انگریباز   دهندیازه 

 .دننقش کن  یفای ابه رسمیت شناخته شده و  ،یالمللنیو ب  یامنطقه استیس

 
1 Theory of International Politics 



 
 

 
 

ی مانیسل   دیتمدن ساز در مکتب شه  یانقالب نینظم نو نییتب   

5 

  دنبالبه  وآمریکا  .شدایجاد  قدرت    خأل  ،المللبیننظام    یساختار دو قطب  یفروپاشبا    1991در سال  

  کار،   ن یا  ی برا  .است  1یک »دولت قوی«که    کردمیاحساس    رفت؛ زیرا  یجهان   نی نظم نوشکل دادن  

  ن ی بد. گرانیبازکنترل منابع و سوم کنترل  ،دوم ؛کنترل حوادث اول، داد؛را انجام می ژه یسه کار و  دیبا

آنکه یک    به دلیل؛ اما  شدمیمسائل    گونهنیها و ازیست  ،هاجنگ،  هااز بحران  یلیخ  ریدرگ  آمریکا   منظور 

ساز یریدرگست  توانمیننبود،    2مند«قدرت»دولت   را  مد  یماندهها  منطقه   آمریکا  .کند  ت یری و  وارد 

  ؛ کردیملت م  کی به جنگ با    لیکشور تبد  کیجنگ را با    یعنی   داد،یبحران را گسترش م  ،شدیم

تنها کار گرفتند و  به منی  یحت الگو را در افغانستان، عراق و نیا هاییآمریکاقادر به حل آن نبود.   یول

 د.خود افزودن یهابر بحران

در    دیبا  بود کهمدنظر  صل  ا  نیهمواره ا   یخیمختلف تار  یهادر دوران  کایآمری  هایدر استراتژ

  تی ریمد  یها را در زمان محدودجنگ  ، شد  ریاگر درگ  ایجنگ نشود  ریدرگ ایکه    در یقرار بگ  ی طیشرا

  تی ریاست هنوز مد  2020سال  که  االن    ،گرفتشکل    2001جنگ در افغانستان در سال  .  و کنترل کند

نگرفته   شکل  افغانستان  در  عراق  است.  قدرت  در  سال  هم  جنگ  ولی  2003در  افتاد    تاکنون  اتفاق 

 .قدرت در عراق حاصل نشده است تیریمد

سال    آمریکا   ةحمل  با در  افغانستان  پ  2001به  در  سال  یو  در  عراق  به  حمله  بالتبع    و   2003  آن 

 خأل  جادیا.  شد  شتریبنیز    شدیتهد  جهیتر و در نتکیبه ما نزد  نیروهای این کشور  در منطقه،  ش  حضور 

  ی بندجمع  نیآقا به ا  حضرترد.  فراهم کما    یسوبهرا    انیعیکردها و ش  حرکت  ةنیزم  ،قدرت در عراق 

  یو راهبرد  یکیتفکر تاکت  وسیلة شهید سلیمانی،؛ لذا بهقدرت وجود دارد   خأل که در منطقه    رسیدند

را امن  رةدربا  خود  به  مربوط  راهبرد  یامنطقه  تیمسائل  شهنمودندحاکم    یو  لحاظ    یمانیسل  دی.  به 

 
1 Power state 
2 Strong state 
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 یبحث مهم  یلیخ  نی. ابود هماهنگ  حضرت آقا  با  بسیار    یو راهبرد  یاتیعمل  ،یکیتاکت  ک،ی دئولوژ یا

 .دهمسو باش  طیدر مح یاتیبا فرمانده عمل یرمانده ستادفاست که 

برای  برای  انتخاب    نیبهتر  ،سلیمانیشهید   قدس  نیروی  نو »ایجاد  فرماندهی    ی انقالب  نینظم 

  و  اطالعات بود  ومنابع    ةشبکایجاد  قدس    یرویعمدتاً کار نتا آن مقطع،    بود.مکتب انقالب «  ساز تیهو

  ت یوضع  نیا در  اصالً    و  داشت  یکیتاکت  یهاتیقابلصورت خیلی محدود  به  و  یابزار   یهاتیحداکثر قابل

  ة مکتب انقالب است که در دور   یآن تفکر تکامل  ، نی. امجهز کند  موشکرا به  اهلل  حزبمثالً  که    نبود

  ی به کسجای خود را    ،مختص آن  یرفتار   یو الگو  میپارادا   با  یاطالعات  یروین  و  شدحضرت آقا شکوفا  

 .کند دای پ  وندیپ  لهمعظم یو تفکر راهبرد یانقالب اسالم دیعصر جد یازهایکه با ن داد

 شخصیت برساختة شهید سلیمانی 

را آوردند    یمانیسل  دیکه جنازه مطهر شه  یحضرت آقا را مثل روز  گاهچیه  ،دوران  نیبنده در ا

. انتخاب کرد  ترور برای  و    با دقت فراوان شناساییدشمن، شهید سلیمانی را  بودم. به نظر من    دهیثر ندأمت

و این کار باعث    اشتباه کرد  ایشاندر به شهادت رساندن    آمریکاکه    شود  ی م  یاد یز   یهابحث  بارهنی درا

هایی  شخصیت  چراکه  ؛طور نیست نیا  ،؛ اما به نظر من شود  شتریها بچالشو    هایریدرگ  خواهد شد تا

علم منابع کمیاب   گونه که علم اقتصاد،همان.  بسیار نادر هستند  یبروجردشهید  و    یمانیسل  دیشه  نظیر

  ی هایژگیکه وشناخت اشخاصی    یعنی  ؛است  ابیعلم شناخت فرماندهان کم  هم  یراهبردشناساست؛  

 د. نباش  ختهیآمدر   باهم  المللبینکنش و ساختار نظام    یبا فضارا    یو تجرب  یاتیعمل  ،یتیشخص  یِفرد

 .بودحضرت آقا  الملل و تفکرنیساختار نظام ب،  یامنطقه یفضا ةبرساخت یمانیسل دیشه

تغییر جهت   یکیتاکت  یفضابه    یاطالعات  یاز فضا  دیقدس با  یرویکه ن  بود  ن ینگاه حضرت آقا ا

و    ییجاچه  یفرمانده برایک  به آن توجه داشت که    د یاست که با  یجد  یل یبحث خ  کی   ،نیا  دهد.

 یمانیسل  دیشهآن روز  که    یسنّدر    ،فرمانده   کیدر مقام    یاگر امروز شخص.  خوردیم  به درد  یکار چه
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  ابتکار عمل و   ، ییایآن پونتواند  شاید دیگر  کند،    یفرمانده  ،گرفت  بر عهدهقدس را    ی روین  تیمسئول

باشد داشته  را  قاسم  این کار    یمانیسل  د یشه  ت یچراکه شخص  ،تحرک حاج    .بودبرساخته شده  برای 

نیروها  در    دیبا  است  یکه بحران  طیمح  .داشته باشد  یاتیفرمانده عمل  دیبا  ،شودی م  یاتیعمل  طیمح  کهیوقت

 یدفاع مل  یدانشگاه عال  راًیاخکه    «آشوب  طیدر شرا  یامنطقه  تیامن»  تابدر ک  د.باش  یاتیعمل  یآمادگ

قرار    ایستا  تیتوان در وضعنمی  ،منطقه  آشوب  طی در شراام که  ه است، توضیح دادهکرد   آن را منتشر

تفاوت  یب  ،شکل گرفته  ط یکه در مح  ینو نسبت به بحرا   دبو   یسنت  یکار اطالعات  یدر فضا  بایدن  گرفت؛

فضا  .دمان که    یعنی آشوب    یدر  نداردجایی  وجود  ن  ،ساختار  ب  ییرویهر  تحرک    ، داشت  یشتریکه 

 . بهتری خواهد گرفت  جهینت کرد، یترعیاقدامات سر ود وتر بی اتیعمل

 چندملیتی ارتش  تشکیل  

شه داد  یکار چهمسئله    نیا  ی برا  یمانیسل  دیحاال  انجام  ارتش    ةکنندعابدا  یمانیسل  دیشه  ؟را 

با    امروز   یآمریکاکه داشت گرفته تا    یکیتئور   یها تیبا تمام قابل  گواراچهاز  ها  یلی. خبود  یتیملچند

موفق به    کدامچیاما ه  ؛بسازند  یتیبودند که ارتش چندمل  نی دنبال ا  اش،یو قدرت نظام  حاتیتمام تسل

همان    ؛بوددر این فضای جدید    یمانیسل  دیابداع شه  ،یتیارتش چندملتشکیل    .کار نشدند  نیانجام ا

  جان ی آذربا ،کردستان  یناآرام و بحران   طقادر من یمحمد بروجرد شهید و  یناصر کاظمشهید که  یمدل

،  یو راهبرد  یتیامن  یهاانمقابله با بحر  ی برا  یاجتماع  یروهایاز ن  یریگبهرهبا    المیکرمانشاه و ا  ،یغرب

  یرد بروجردمسلمان کُ  مرگان شیپ با    یحشد الشعب  و  ونینبیز   ،ونیفاطم  یلشکرها  .کردند  از آن استفاده

  د یشه  رمز موفقیتبود.    یتیارتش چندملهویتی این    یژگیو  بعدی،  ةد. نکتنمشابهت دار ، بسیار  یو کاظم

او    ی مانیسل ادبیات آن    تیهو  یبازاین بود که  برادران    بیندر    یوقت  ،دریافته بود . او  ستدانیرا مو 

 داشته باشد.  یگانگیحس  و    بودهبا آنها برادر    د،ها بدهآنکار را به  باید    ،کندی م  یفرمانده  ستانیافغان

  نیهم  که  فرماندهی بود  مراتبسلسلهبا رعایت    یمزدور  یفضا  ایجاد  هاییآمریکا  کردیرو  کهیدرحال
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  گران یرا نسبت به د  یمانیسل  دی. آنچه شهشد  یتیارتش چندمل  جادیدر ا  انشق یب عدم توفموج  هم  امر

و    روهاین  نیب  در   .شده بودفیتعر  یاساس  هدف  بانقش او در ارتباط    ،دادیدر تمام سطوح رجحان م 

بدون درجه و    یاتیعمل  یِ لباس خاک  ،یاتیعمل  یهاطیدر محاو    ؛ وجود نداشت  ز یبه نام تما  یزی چ  شانیا

  یهاطیدر مح  نیزاست. در آن زمان    یلیمدل دوران جنگ تحم  نیکه ا  دیپوشیم  ینظام  تیبدون هو

،  ستادها و در قرارگاهالبته    ؛دیپوش یلباس سبز نم  یکس  یحت ،به نام درجه وجود نداشت  یزیچ  یاتیعمل

 د ی شه  ی داشت.کامالً متفاوت  ت یوضع  کردمی  تی را هدا  اتیکه عمل  یکس  یول  کردیفرق م  اوضاع  

 . دبرقرارکن وندیبا همه پ   ستتوانیم و  بود ایریرنگ و لعاب و ب یب  یمانیسل

انسجام بود  یمبتن  یمانیسل  دیشه  یفرمانده  مدل تشابه و    ایکه    شودیحاصل م  یانسجام زمان  ؛بر 

را دارا    یژگیدو و  نیا  یمانیسل  د یکه شه  دیباش  هاآن  ةکنندل یمتک  ایو    دیباشداشته    یبا جماعت  همرنگی

عمل    یمانیسل  دیمثل شه  تواندیکس نم  چیه  یتیمل ارتش چند  جادی ا  در شاید بشود ادعا کرد که    .بود

 . کند

 مند افقرهبری 

 ،یافق زمانتعیین  ؛  بودمند  افق  ورهبرگونه    یکرد یرو  ،روهایدر مواجهه با ن  یمانیسل  دیشه  کردیرو

 ن یبه ا  دنیرسکه    مشخص شودو    کرده  میکه چگونه افق را تنظاین  ؛است   یاساس  یبحث  ی تیو هو  یمکان

ن با چه  تاکت  ،یابزار   هچ  ،یی رویافق    تیاز هو  یمانیسلشهید    .شودیحاصل م  یو چه راهبرد  یکیچه 

انتظار نداشت    ناهلل در لبناحزب  تیاز هو  ؛باشد  یران یا  تیمثل هو  تشیانتظار نداشت که هو  ییآمریکا

که   طور ن یو حفاظت در سپاه باشد. هم  یاستیس  یدتیعق   یهاتیبا محدود   یرانیا  تیمثل هو  تشیکه هو

زمان  دیبا  یهرکس  ندیگویم باشد  ةفرزند  اساس    یهرکس  .خودش  بر  هو  یهنجار   اتصاالترا   یتیو 

 د.کر دایرا پ  خودشی تیهوامتداد  یهاقالب نیا جهی. در نترفتیپذیم طیخودش در آن مح
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 پذیر سازماندهی سبک و انعطاف

  ری پذنمونه سازمان سبک و انعطاف  ک یبود.    ر یپذطرفدار سازمان سبک و انعطاف  یمانیسل  دیشه

کار را به  آن    یمانیسل  دیمشخص بود، شه  یامسئله  یاست. اگر دورنما  1واتر شرکت بلک  ،در غرب

فراهم هم    رویرشد ن  اتموجبترتیب  بدین  که  کردیواگذار م  شت،و تفکر دا  زهیکه تحرک، انگ  ییروین

  یلیخ  او .  کردیم  تیریها را مدبرنامهو  واگذار  را    کارها  ،نییمسائل و اهداف را تب  یمانیسل  دیشه   .شدیم

را به آنها    ییهاو پروژه  گرفتیم  به کار قدس را    یرو یوزارت اطالعات و ن  ةتوانمند بازنشست   یروهایاز ن

 .کردیم ادهیرا پ  سپاری برونبحث  یعنی  ،کردیل ممحوّ

 سازی فرمانده

با توانمند  باشد و به جانشفرمانده  دیفرمانده  به    .داشته باشد  ژهیتوجه و  یر پرو  نیساز  حاج قاسم 

افراد    است که  طیمحاین  . در  دادو این کار را در محیط عملیاتی انجام می  توجه داشت  پرورینیجانش

 د. شونمیو آماده برای فرماندهی   دهیدآب

 گسترش منطقه درگیری با دشمن

. است  یجهان  ،آمریکابا    یری بود که درگ  نیتفکر او ا  ،خود را به منطقه محدود نکرد  یمانیسل  دیشه

  ی کیدر نزد  دیپس با  ،باشد  خطرآفرینما    یتواند برایگوش ماست و م  ار در کن  آمریکادر نگاه او وقتی  

پ   آمریکا سال  روس  .ردک  دایاستقرار  در  نزد یم  19۶2ها  کوبا  آنها    ،بروند  آمریکا  کیخواستند  در 

کردند    یبردار عکس  ،ییآمریکا   U2  یهامایهواپ   یآن را گذاشتند ول  یو سکوها  بردانیم  یهاموشک

خاص    یهابحث  ،یراهبرد  اتیدر ادباتفاق افتاد که  کوبا    یبحران موشک  جهیدر نت  ؛موضوع را فهمیدندو  

 .خودش را دارد

 
1 Blackwater, renamed as Xe Services in 2009 and known as Academi since 2011. 
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 کار کارشناسی 

  اعتقاد داشت باشد،    پخته شده  یاتیعمل  طیکه در مح  یکار   یعنی  یبه کار کارشناس  شهید سلیمانی

  یاصالً به کار کارشناس  ، یاسیاز مقامات س  یلیخدر حالی که  دانست.  یمطلق نمخودش را کارشناس  و  

حرف    هیبق ؛  باشند  رندهیگمیتصم  دیخودشان با فقط  که بحرالعلوم هستند و    کنندیفکر م  ؛اعتقاد ندارند

 .کردیعمل نم گونهنیا یمانیسل دیشه ؛کنندبآنها هم کار خودشان را   و خودشان را بزنند

 دیپلماسی و راهبردپیوند 

بینة  ی نظر  طبق  .دهد  وندیپ   گرییکدبا  را  راهبرد  و    یپلماسیتوانست د  شهید سلیمانی   الملل روابط 

عنوان    1آرون   مونیر  د  تیامن  ،«کی استراتژ  -کیپلماتید»با  را  قدرت  استراتژ  هاپلماتیو  ها  ستیو 

بود که    لیدل  نیبود. به هم  گریکدیبا    یو استراتژ  یپلماس یممزوج کردن د  یمان یسل  دیکار شهسازند.  یم

را  او   دارید Iنیخواست تا زم فیظر یاز آقا مرتبه شش با حاج قاسم بود و  داریخواستار د 2ی جان کر

ما   یما گفت که من دوست دارم که فرماندهان نظام کیپلماتیبه مقامات د بارها یجان کرد. فراهم کن

  یزیچه چشما    ،میخواهیمشما    ةدر منطق   یزیکه ما چه چ  ندینشست داشته باشند و بگو  یمانیسل  دیبا شه

  یمانیسل  دیکه اتفاق افتاد. شه  بود   ی و واقع  یجدمسائل  ها  بحث  نیا  .میکنب   دیبا  کار چه  و  دیخواهیم

 ت؟ داش تیاهمقدر این هاییآمریکا یداشت که برا یژگیچه و زیعز

گویم ، میمنکی را دنبال م  آمریکامباحث مربوط به  است  سال    30  عنوان کسی که بیش از به  بنده

کنش قدرت باشد.    یکه دارا  زنندیحرف م  یبا کستنها  محور است و  قدرت  ،هاییآمریکانگاه    که

 .  کنندیمذاکره نم هاییآمریکاوجود نداشته باشد اصالً  ی، اگر قدرتاستبر قدرت  یمبتن یتعامل

 
1 Raymond Aron 
2 John Forbes Kerry 
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پشتوانه بود و    یدارا  دیابراز وجود با   یبرااست؛    بر اساس قدرت  یعنی  ی ستیآنارش  ،المللنینظام ب

  ؛ دادبر قدرت انجام    ینگرفت و همواره مذاکرات خود را مبتن  دهیرا ناد  ار یمع  نیا  گاهچیه  یمانیسل  دیشه

 .بر قدرت بود یاو هم مبتن ینینشعقب یحت  ؛کرد یبر قدرت عمل م یمبتن زیجنگ ن دانیدر م

 ای تبدیل ایران به قدرت منطقه

که   ی استجهشهمان  انجام شد و این، یمانیسل دیتوسط شه ،یاقدرت منطقهیک به  رانیا لیتبد

اند  یهاتفکر حضرت آقا در حوزه  در  اگر    کهای دارد  جایگاه ویژه  ،و راهبرد  کیتاکت  شه، یاقتصاد، 

  جلو روبهجهش است و با حرکت    یاچراکه جهان دار   ؛خواهد شد  پاشیفرو دچار  کشور  نباشد    نیچن

  ی دارا  رانیاعراب منطقه اذعان دارند که ا  و  قدرت است  ةحلق   یدارا  رانیا   امروز   .حرکت است  در حال

 تکرار نشده است.  ،وشیاز زمان شاپور ذواالکتاف و دار  یعنی  شیدو هزار سال پ   از است که    یقدرت

 ت. عرب اسدر جهان  استیس یدهشکل در حالکرده و  دایجهان عرب حضور پ  ةدر خان  رانیا

در حال حاضر ایران دارای قدرتی است که    واست  گذشته    اسالمیانقالب  از پیروزی    سال   ۴2

ارتش    نیپنجماصطالح صاحب  به  نکهیباانداشت؛ قبل انقالب  هم  سال قبل    25و حتی    انقالبپیش از  

قدرت فعلی    یزاهد  ریاردش  ،امروز که    ستینجهت  یبد.  را نگه دار   نیبحرنتوانست  بود،    ایقدرتمند دن

مقایسه کرده و به این  بوده    آمریکادر    رانیا  ری سف   وخارجه    ریوز در آن  خودش    که  ایران را با دوران شاه

می افتخار  و میقدرت  »کند  است  یمانیسلگوید  من  فرد  ؛افتخار  به  ژنرال سل  یمن  افتخار    یمانیمثل 

  گونه چ  اوکه    شودتوضیح داده می  «عقابو    ریش»در کتاب    نیست؛  یفرد کوچک  یزاهد  ریاردش  «.کنمیم

 بود.  کرده یدهسازمانبرای مقابله با نظام اسالمی  آمریکارا در  یابکه ش

 سازی از نهادسازی تا شخصیت

  ، یساز دولت  ،ی نهادساز شامل    یضلعپنجیک  خود    تیمور أم  یهاطیحاج قاسم توانست در مح 

  یمغرور   هایها، آدمعراقی  نکهیرغم ای علرا شکل دهد.   یساز تیو شخص  یسازاستیس ،یهنجارساز 
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  ی مانیسل  دیبه شهاما  ،  کننددر مناسبات خود لحاظ می  را  ی ادیز   یهاپروتکلها  و بر خالف ایرانی  هستند

حاج قاسم   یارهایخود را با مع  مند بودند تاعالقه   یعراق  یهاتیاز شخص  یلیخ  ای داشتند وتوجه ویژه

کاری    از   کند و  یاز سو نهاد  یساز دولتبا بسترسازی مناسب،  در عراق  توانست    او؛ چراکه  دهند  قیتطب

 . انجام دهند، جلوگیری نماید در منطقه خواستندی م هاییآمریکاکه 

به   کشورهامجدّ  یهاتالش  منیُامروز  در  ما  قاسم،  حاج  دار   یانه  رسانه    ینهادها  م؛یمختلف 

شما به همراه داشته    یکه ثبات و استمرار برا  دیرا انجام ده  ی کار   دیبتوان  نکهی . امیو حزب دار   یاجتماع

دست  ه دو عامل را ب نیکه در منطقه داشت ا ییهاتیبا فعال یمانیسل د یارزشمند است و شه ار یبس ،باشد

 د. آورده بو

 جلو روبهراهبرد دفاع 

 ندهیآ  از ین  یبراامروز    دیبا  یعنی   ؛بود  2رانهیشگیپ اقدامات    با  1جلو روبهدفاع    شهید سلیمانیراهبرد  

وزیری  تر است برای پست نخستکه به شما نزدیک  فردی  ممکن است تمایل داشته باشیدکرد. مثالً  فکر  

 یساز استیس  یهابحث  نا هماین،    .دینکن  تی حما  اواز مواقع از    یبرخاما الزم است در    ،انتخاب شود 

 اد. انجام د کار را  نیا شودمیچطور دهد نشان میکه   است

و اهداف خود    جیبه نتادر کمتر از دو هفته    195۶  و 19۴8  ،19۷3،  19۶۷ هایدر جنگ  هایلیاسرائ

مقاومت که   ةجبه  رانهیشگیپ   یاقدامات دفاع  به دلیل  200۶سال  روزه    33در جنگ  اما    بودند،  دهیرس

  ز یبه چ  نکهیا  یبرا  ؟دیدهیانجام مچه    یبرارا  کار    ن یا  نتوانستند غلبه کنند.  ،آن با حاج قاسم بود  یرهبر

 د؟ یدار   ییها و ابزارهانهیزم  ،روهای به چه ن از یآن ن یبرا .دیبرس یگرید

 
1 Defense Forward 
2 Preemptive 
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 خودکفایی جبهه مقاومت

روز    یراهبردساز و    زاتیپول، تجه  یبرا  رانی مقاومت در منطقه به ا  ةجبه  یهامجموعه  از ین  زانیم

  ،خودکفا بود  دیبا  یانقالب  تیهوداشتن  و    یساز ننقش تمدّ   یفای ا  یچراکه برا  ه استبه روز کمتر شد

  ن یدر ع  به این ترتیبو    شدهنشانده  دست  یروینیک  به    لیتبد  ،نیروهای مقاومت   صورت  نیا   ریدر غ

و    ییخودکفا  ی مانیسل  دی دستاورد شه  نیتر. مهم کندیم  دایپ   شیافزازمان انتظارات    ذر با گ  ،ی دار یناپا

  ی مانیسل دیمکتب و راهبرد شه ،شه یگفت اند دیو بابود  جبهه مقاومت در منطقه  یروهاین  یساز توانمند

 ادامه خواهد داشت. ییایجغراف  رانیاز ا شتریب  یامنطقه رانی در ا

 شهید سلیمانی؛ سرمایه اجتماعی 

در    .مورد توجه قرار گرفت  یلیهم خ  88در فتنه  حتی  بخش جوانان بود و  ها الهاممدت  1گوارا چه

 ازمندیرا سرگشته و ن  یرانیشد جوانان ا   یسعنیز  خواندند    یرانیا   نِینشخارجکه خوانندگان    ییشعرها

او    یناجیک   دهندمانند  ت  .نشان  دادن عکسهم    یغاتیتبل  ی زرهایدر  نشان  در   یسع  گواراچه  یهابا 

محور شده است  یتیسلبر  رانیا  ةروزها که جامع  نی در ا  .داشتند  او و محور قرار دادن    خ ی تار   ی بازساز 

  یبا طعم غرب یو فرهنگ  ی به جوانان ما خوراک فکر  صورت ن یا  ریدر غ ،میکن  ات یادب دیتول ،خود دیبا

 دیتوجه شود. با  رانیدر ا  یاجتماع  ةیسرما  یهابه بحث  دیاست و با  یتیموضوع پراهم  نیاند.  خورانیم

جهان    یانقالب  اتیتا دو دهه وارد ادب  ،برجسته  تیشخص  کی عنوان  هب  یمانیسل  دیو شه  شود   یساز اتیادب

 ی گاهت.  نوش  گواراچه  یرا برا  «هچ  یکیجنگ چر»داد که    انجام  2دبره   یرژکه    یشود. همانند کار 

آن    یخروج  یانعکاس جهانبرای  که    یدرصورت  ؛دارد   یشیجنبه نمابیشتر  که    شودیانجام م  ییکارها

بنده به همراه چند   باالتری داشتهاهمیت    دیبا بحث    م،یدیاز دوستان خدمت حضرت آقا رس  یباشد. 

رهای فاخر  بر تولید کا  ایشان  کند؛یمطالعه نم  یکه کس  بود  یمیو حج  یتکرار  یهاکتاب  یرو  شانیا

 
1 Ernesto Che Guevara 
2 Régis Debray  
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متذکّ  داشتند  دیکأت وقت  رو  بنو  ی،موضوع  بارةدر  دیخواهی م  یشدند  بایددیسی مطلب  موجز،    ،  کوتاه، 

کارها هم موجب    برای جذابیت هم الزم استبتواند افراد را جذب کند.    و   بوده   وایش  واتقان    یدارا

 .برانگیزاندآنان را  عواطفو هم احساس و شده عقل افراد  یارتقا


