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 مقدمه:

  یاست. البته بررس  یمانیسل  دیقدرت نرم در مکتب شه  یهارا که در خدمت شما دارم، مولفه  یبحث

و    یپردازهیشاءاهلل بتوان در حوزه نظرتر شود و اندارد که پخته  از ین  یشتریموضوع به زمان ب  نیکامل ا

  یجا  یمانیسل  د یشه  کتببرخوردار باشد. ابعاد م   ییباال  یبه آن اشاره کرد تا از قوام علم  یساز اتیادب

کرد که    دیرا تول  یاتیانجام شود که بتوان ادب  یهست که کار   ازیحوزه ن  نی دارد و در ا  یبحث فراوان

ابتواند م را    راتشانیحاصل از رفتارشان و تاث  جینتا  ،یبزرگوار و رفتار و اقدامات و  دیشه  نیتناسب با 

که در همان    میرا ارائه ده  یچارچوب  یعلم  باحثدر م  میهست  ریکند. ما ناگز  یمعرف  ایجامعه و دن  ی برا

 میکه بتوان  میبرس  جهینت  ن یروز به ا  کینباشد و    یانتزاع   یلیکه خ  میچارچوب قواعد بحث را دنبال کن

 سه بخش را ارائه خواهم داد  من .میکن دیو چارچوب متناسب با آن را تول اتیادب

 

 قدرت نرم هینظر  یستی و چ  می مفاه فیتعر

کرده و اظهار نظر کرده،    یپرداز هینظر   قدرت نرم  حوزهکه در    یبه عنوان کس  یجوزف نا  یآقا 

ا   هایلیو خ ا  شانیمعتقدند که  ا  ه ینظر  نیمبدع  قدرت هست،  براساس شرا  هینظر  ن یاز    کا یآمر  ط یرا 

آن حساب و محاسبه    یرو  شهیارزش که بتوان هم  ک ی بر    یعلم مبتن  کیکرده و نه براساس    زهیتئور 

  .کرد

  است یها و بُعد سبُعد ارزش  ،یبُعد فرهنگ  :است  کرده  میرا به سه حوزه تقس  کایقدرت آمر  شانیا

داده و    ارائه  یحاتیآن توض  رامونیکرده و پ   فیتعر  کایآمر  طیعلم را منطبق با شرا  نیاساساً ا  .  یخارج

  زه ی ئور را ت  کایعلم، قدرت آمر  نیخواهد با ا  یم  ی به نحو  قتی هم ارائه داده، در حق   یادله و مستندات

  ای بشر و    ی آورده  ک یرا به عنوان    کایآمر  یعلم منها  کی بخواهد    نکهیکند و آن را ثابت کند، نه ا

عدول    یلیچارچوب خ  نیارائه کند. ما هم از ا  ایبه دن   یو انسان  یفطر  یمبان  ای  ینیبر اعتقادات د  ی مبتن
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 نیکه اشاره شد، همچن  یا حوزه  نمنابع مولّد قدرت نرم را در هما  م،یاو به موضوع اشاره کرده  م ینکرد

که در داخل و خارج    یها در صورتارزش  زیجذاب باشد و ن  گرانید  یکه برا   یبحث فرهنگ در صورت

داشته باشد.   یدار ینشود و قدرت پا  فیکه از طرف مقابل تضع  یو البته به نوع  ردیمورد توجه قرار گ

آن    رامونی را داشته باشد که پ   یمشروع باشد و اقتدار اخالق  نکهیا  یخارج  است یدر بحث س  نیهمچن

شده و به موضوع    انیمختلف ب  یها  دگاهیآن از د  مختلف  فیو موضوعات و تعار   قیاشاره شده و مصاد

  دند یرس  خی تار   ان یبه پا  یدموکراس  برالیبا فرهنگ ل  هاییکایپرداخته شده که درواقع آنها معتقدند آمر

به    تواندیم  ایاست که در خأل موجود دن  یادشدهیارزشِ تول  کی   نیو ا  ردیرا بپذ  نیا  دیبشر با  یو همه

سمت حرکت کنند که مشکل خود    نیبه ا دیها باارزش و فرهنگ مطرح شود و همه انسان  کیعنوان 

 حل کنند.   قیطر نی را از ا

و قطب شرق    ستیو به عنوان گفتمان کمون  میدوم داشت  یکه بعد از جنگ جهان  یزیدر واقع آن چ

ذاشته شد؛ چون گ  سمیبرالیل  یبر خرابه ها  ستیکمون  شهیآن تفکر و اند  یپوچ  قت،یشکل گرفت در حق 

بود لذا گفتمان    دهیرس  ییهابستتنگناها و بن  یکسریوجود داشت و بشر به    ینواقص  نجایا  قتیدر حق 

 ه یعل  یو گفتمان  شهیو اند  هکرد  دایظهور و بروز پ   یدر جامعه بشر   یتفکر انقالب  کیبه عنوان    ستیکمون

 گریدو گفتمان در تقابل با همد  نیبعد از گذشت زمان، ا  تایگفتمان غرب شد که نها  ای  سمیتالیگفتمان کاپ 

دو    نیمتولد شد و در تضاد با ا  یبه عنوان گفتمان انقالب اسالم  یگفتمان سوم  و  ،دندیرس  جهینت  نیبه ا

قرار    یدموکراس  برالیدر مقابل ل  یروز   کی گفتمان مقاومت بتواند    کسی باور نمی کرد گفتمان بود که  

  .کند  دایخودش پ  یرا برا  یاژهی و  گاهیبتواند جا سمیو با حذف گفتمان کمون ردیبگ

ارزش بالمنازع    کیشد، به عنوان    فیکه تعر  ییشاخص ها  میموضوع بگذر   نیهر حال اگر از ا  به

  زهید و تئور ارزش و فرهنگ، قابل ارائه بو  کیمطرح بود و به عنوان    ایدر دن  یتا قبل از انقالب اسالم

  کی و با    یموکراسد  برالیها هم از همان منظر لبود. در بحث ارزش  رفتهیهم آن را پذ  ایهم شده بود و دن
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نگاه    نیکنند، بر هم  یم  فیکه آنها تعر  یو آزاد  کنندینگاه م  ی به بشر و دموکراس  یسمینگاه اومان

 .اندارزش مطرح کرده کیاست و آن را به عنوان  یمبتن

تواند در    یقدرت بالمنازع م  کی معتقد بود که به عنوان    کایهم آمر  ی خارج  است یحوزه س  در 

به قول خودشان از حقوق بشر دفاع   یخارج  استیکند و در واقع در حوزه س  یجاها دولت ساز   یلیخ

و به   رفتندی پذیآن را م  د یبا  ایدن  یبود که همه  یسه ارزش   نیرا کنترل و مهار کنند؛ لذا ا  ایکنند و دن

پ   دیقدرت نرم غرب با   یریتعب که آنها بدان    یها و عباراتارزش  نی و به زعم آنها ا  کرد یم  دایتوسعه 

 .معتقد بودند، قابل ارائه بود 

 

 مقام معظم رهبری پیرامون قدرت نرم دیدگاه

  یو من خالصه  وجود دارد  یمفصل  یهارا در بحث قدرت نرم دارند که بحث  یآقا نظرات  حضرت

هستند که بتوانند منطق و   یکننده کسان نییدر نبرد قدرت نرم، تع ندیفرما یم  شان یام. اآن را ذکر کرده

  ن یکه ب  یتقابلو بعد از    یو سخنان حکمت آموز را ارائه دهند. ما با گذشت زمان طوالن   یاسیس  تیعقالن

ها و  از آن ارزش  یلیکه خ  میادهیرس  ییگفتمان مقاومت و گفتمان نظام سلطه وجود داشته، امروز به جا

که    یکس  یعنی  امایگذشته را ندارند و فوکو  یآن ادعا  گریداشتند، امروز د  هاییکایکه آمر  ییادعاها

  ی پرداز   هیمباحث نظر  نی که در ا  یناش برگشت و کسا   هیرا مطرح کرد، خود از نظر  خی تار   انیپا  یتئور 

گذشته   یهایژگیاز آن و   گرید  کایاست که آمر  نی هم ا  لشی. دلستندیخود ن  ه یقائل بر نظر  گر یکردند، د

  طی شرا  رییکرده و با تغ  رییتغ  طشی و شرا  ستین  طیدر آن شرا  گریشد، د  دیها تول  یبر آن، تئور   یکه مبتن

به    میکه بخواه  ستیکه البته فعالً حوزه بحث ما ن  ردیگیم  رارآن ق  ریهم تحت تاث  هایتئور   نیا  عتاًیطب

  .میآن بپرداز 
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از سخنان حکمت آموز است و    یاست که قدرت نرم ناش  نیبر ا  یمبتن  امام خامنه ای  شاتیفرما

در مسائل   تیتنها از سخنان حکمت آموز و عقالننه  یواقع یبه معنا کایامروز در حوزه قدرت نرم، آمر

که    ییهادر حوزه  ایاشغالگر در دن  کی به عنوان    کای بلکه امروزه ثابت شده آمر   ست،یبرخوردار ن  یاسیس

  یهاقطب  نیندارند، همچن  کاینگاه گذشته را به آمر  کایآمر  مانانیپ نفوذ داشته، آن نفوذ را ندارد و هم

که    میادعا کن  میتوانیامروز ما م  نی کرده است؛ بنابرا  رییتغ  طی ندارند و شرا  کایآمرنگاه را به    نیا  بیرق

در    میتوانی آموز است که م  حکمتو سخنان    یاسیس  تیدر حوزه قدرت نرم با داشتن منطق و عقالن

  .میباش رگذار یمختلف تاث یهاحوزه

و   کندیها نفوذ مانسان  یهاآموز در قلبسخنان حکمت  ندیفرما  یدر ادامه م  یمعظم رهبر  مقام

و بالنده    یقدرت نرم بر مَحمل هنر سوار شود و بر فرهنگ غن  نیو اگر ا  دهدیدشمن را کاهش م  یروین

  .خواهد شد شتریرسوخ آن در دل ها ب   اورد،یب دانیمتناسب و مناسب را به م یداشته باشد، و قالب هیتک

 

 پیکره انقالب اسالمی قدرت نرم در 

  ط ی شرا  ،یمبان  ن یو جهان و نگاه کردن به قدرت نرم از ا  الملل نینوع نگاه به صحنه ب  ن یهر حال ا  به

تغ کامالً  هم  دهدیم  رییرا  از  که  ما  انقالب  ط  یژگیو   نیو  توانسته  و  است  دهه    یبرخوردار  چهار 

  یفای نبرد ا  یهادان یها و مخود را حاکم کند، امروز در تقابل با گفتمان نظام سلطه در صحنه  یهاارزش

و   اتیو ادب  یتئور   دیاز تول  میبخواه  نکهیتا ا  م،ینیب  یم  شتریآن را ب  جی کند و امروز ما آثار و نتا  ینقش م

  م یرسیم  جهینت  نیبه ا  م،ینیب  یمصداق را م  االرضیما عل  یوقت  یعنی  م؛ییسخن بگو  ل یقب  نیاز ا  یمباحث

  نیرقم خورده، به ا   یروز یآنچه که به عنوان پ   دنی که ما در تقابل قدرت نرم خودمان و دشمن و با د

شده،    یروز ی که منجر به پ   میرا داشته باش  یبرتر  می احوزه هم توانسته  نی معنا و مفهوم است که ما در ا

نت  یتقابل  یهااز حوزه  یلیدر خ  دیشده ما نبا  فیکه تعر  یوگرنه بر اساس و قواعد  پ   جهیبه    ی روز ی و 
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معتقدند که  های. البته بعضستیکه اآلن فرصتش ن میآن اشاره کن یهامؤلفهبه   دیکه حاال با میدیرسیم

و    ست ین  ی جوزف نا  یبه آقا   منحصر  نیقدرت نرم را قبالً مطرح کرده بوده و اصالً ا  هینظر  نیراسل ا

اند و جوزف  را او داده و آن را سرقت کرده  هینظر  نیاست که ا  یپروفسور موالنا هم مدع  یآقا  یحت

 .میپرداز یبحث نم نیتصرف کرده است، البته ما اآلن به ا را  نیا ینا

 

   ساختار قدرت نرم در انقالب اسالمی

قدرت نرم بر    مییبگو  میخواهیکه م  ایقدرت نرم در دن  هیدر بحث نظر  می دار   یاساس  یمبنا  کی  ما

  ن یا   ایآ  م،یخودمان را دار   فیما درباره قدرت نرم، تعر  میاگر ادعا کن  ایاستوار است؟ آ  یچه اساس  بر

که   ست؟یآن چ  ادیاساس و بن  ها،هینظر  هیو در تفاوت با بق   ؟ییمبنا  یادعا  کیاست    یشعار   یادعا  کی

 .امحضرت امام)ره( اشاره کرده  هیبه نظر نهیزم نی من در ا

ها هم   یخود غرب  است.در این رابطه  دهیها به بن بست رس  هیو نظر  یاز تئور   یلیخ  ایدر دن  امروز 

برتر و تجربه    هینگاه و نظر  ک ی به عنوان  ما    ندیگذشته را ندارند که بگو  یادعا  گریرا قبول دارند و د  نیا

بلکه امروز خودشان هم   ،)نظریه ما را قبول کنند(ندیایکه به اردوگاه ما ب  میکنیبشر، همه را دعوت م

به عنوان    کایالتهاب را دارد، بحث حضور آمر  نیشتریکه ب  کای. امروز در جامعه آمر داندچار مشکل شده

 ها ییکایاست که آمر  نیا  هینظر  نیترنانهینخبگان جهان مطرح است و خوشب  نی در ب  یموضوع اساس  کی

در    یاقدرت منطقه  کی و بعد از آن تبدیل به  از دولت هژمون برخوردار هستند    2030تا سال  حداکثر  

شود و    یم  دهیکش  هیبه تجز  کایآمر  این است کههم    نانهینظر بدب  در مقابل  و  خواهد شد  کایآمر  یقاره

ا مکه    یاتفاقات  نی با  مشاهده  آمر  و  میکنیما  داخل  است خ  کا یامروز در  ممکن  است،  از    یلیمطرح 

در   بیرق یهاو همزمان قدرت فتدیب  تفاقا هیخودشان برگردند و تجز یبه موضع قبل  کایآمر یهاالتیا

به عنوان قدرت   توانندیم  هیو ترک  رانی ا ایدر منطقه غرب آس نیو همچن ل یو برز   نیو چ هیمثل روس ایدن
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 کایکه آمر  ییگرا کجانبهی  گریفرو بپاشد و د  کایباشند و اساساً قدرت هژمون آمر  یامنطقه  بیرق  یها

نخواهد    کایآمر   ار یدر اخت  گر یفرصت د  نیا  ،از آن استفاده می کند  یالمللنیب  یبا استفاده از تمام ابزارها

حضرت   هیبر نظر  یخود را مبتن ه یما نظر نیهم مطرح است؛ بنابرا  ینخبگان غرب  نیدر ب ط یشرا ن یبود. ا

  .میکن یامام)ره( مطرح م

داراالسالم را در مقابل    ایاند،  از مصلحان مسلمان بحث داراالسالم و دارالکفر را مطرح کرده  یلیخ

قطب،    دیرضا و س  دیتا محمد عبده و رش  دجمالیاز بزرگان از زمان س  یلیاند. خدارالحرب مطرح کرده

حرکت   هینظر نیبر ا یمبتن دیامطرح کردند و گفتند ب نجات جهان اسالم یبرا  را هینظر  نیها ا نیهمه ا

 .  میکن

 

 ظهور نظریه داعش 

دن  یسوم  هیداعش نظر به عربستان و مسلمانان عرب، عجمستان و    ارائه داد  ایرا در  را  که جهان 

مشخص کرد   ایخودش را با همه دن فی. تکلکرد م یتقس رمسلمانانیعرب، و کفرستان و غ ریمسلمانان غ

جنگ هستند   ریکه درگ  یو کسان  شمنمن با دوست و د  فیاست و تکل  نی من ا  یو گفت  نگاه جهان

بعد   است.  مشخص  آن    هم  ااز  ادب  نیدر  تول  یاتیحوزه،  و    دیرا  نوشت  را  داعش  جهاد  فقه  کرد، 

  ینید  یبر اساس ادله قو  نهایو ادعا کردند که ا  یاز منابع اسالم   یرا آوردند و مستندات  ییهااستدالل

 ی که عمر داعش بود، کار قو  یمدت کوتاه  نیهم نوشتند و انصافاً در ا  یادیز   یلیخ  یاست و کتابها

دادند. شا م  دیانجام  فکر  ول  میکرد  یما  هستند  و جنگ  دنبال خشونت  فقط  هم   یساز اتیادب  یآنها 

همه را مشخص کرده و کامال معلوم است که   فیتکل  د،یکردند. اگر شما کتاب فقه داعش را بخوان

و دشمنِ    کی باشد و دشمنِ نزد  یچه م  شیهاتیباشند، اولو  یم  یچه کسان  ش یداعش، دوستان و رفقا
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کرده    یپرداز هیرا نظر  نهایهمه ا  ست، یچ  ایقضا  نیا  ی او برا  یِمبان  ست، یدور او کدام است، استدالل او چ

 . است

 

 نظریه حضرت امام خمینی )ره( 

امروز وجود   یایکه امروز در دن  ییها  هینظر  نی برخالف همه ا  ه،یرحمة اهلل عل  خمینی  امام  حضرت

 ی دارد و هم مبنا  یقرآن  یکه هم مبنا  یزیدارد، بحث استضعاف در مقابل استکبار را مطرح کردند. چ

  حق موافق   نیاست و همچن یی ظلم، استکبار و زورگو ،ی فطرتاً مخالف اشغالگر یدارد. هر انسان  یفطر

قانون   کی  که بر مبنای آنو نتیجه آن شد  مستضعفان است.    یانسان ها و آزاد  یعیو عدالت و حقوق طب

حزب به عنوان  کی  دوارمیمن ام" ندیفرما یرابطه م  نی. امام)ره( در اگرفتبر اساس آن شکل   یاساس

  ی شرکت کنند و مشکالت   نبا هم در آ  نیو همه مستضعف   دیایبه وجود ب  ایدر تمام دن  نیحزب مستضعف 

کنند و   امیو چپاولگران شرق و غرب ق  نیبردارند و در مقابل مستکبر  انیکه بر سر راه آنها است از م

مستکبر  گرید که  ندهند  مستضعف   نیاجازه  ندا  نیبر  و  کنند  ظلم  که    یعالم  را  اسالم  وعده  و  اسالم 

 .  "محقق کنند ت،اس  نیمستضعف  یو وراثت عدل برا  نیبر مستکبر نیحکومت مستضعف 

برا   یاستراتژ  نیا مستضعف   ا یدن  یامام)ره(  بحث  که  در    نیاست  و  کردند  مطرح  را  مسلمانان  و 

جمهور  اساس  لیتبد  یاسالم  ی حکومت  قانون  در    ی به  که  مستضعف   یمسأله  ،آن شده  از  و    ن یدفاع 

  ن یرا برعهده دارد که از مستضعف   ت یمامور   نیاز ا  یقدس بخش مهم  یرویو امروز ن  م یمسلمانان را دار 

در    و حمامسلمانان  سلطه  نظام  و  استکبار  ا  کندیم  تی مقابل  حوزه    ک یبه    نیو  در  گسترده  تقابل 

خودش دارد که در    یرا برا  یهم منابع قدرت نرم  یشده است. انقالب اسالم  لیتبد  جی بس  ییایجغراف

در همان حوزه هم    نکهیا   یبرا  یباشد ول  یم  ن فراتر از آ  یلیهمان چارچوب و قالب است که البته خ

  یهااستیو س  یانقالب  یها شهیاند  ،یرا در سه سطح فرهنگ اسالم  نهایمن ا  م، یقدرت نقد را داشته باش
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حوزه هم    نیام که در امقاومت اشاره کرده  یپلماسیام و به طور مشخص من به دمطرح کرده  یخارج

در بُعد فرهنگ شهادت و فرهنگ    و همو اقتدار است،    ینمندو توا  شه یاند  نی صاحب ا  ، یانقالب اسالم

ا مکتب شه  هانیانتظار که  عمل  ،یمانیسل  دیرا در  ا  .دهمیم  حیتوض  تریاتیبصورت  در  اکنون   نیکه 

آن    یکل  یمبان  خواهمینم   نجایهست که ا  یزیچه چ  نیزم  یمبنا و بر رو  نیو در ا  ار یمع  نی مصداق، در ا

ام که دو ارزش بزرگ جهاد و شهادت و انتظار  اشاره کردهنجا آورده شده و به آن  یالبته در ا  میرا بگو

 خود را بنا گذاشته است.  یهاارزش ن، ی بر ا یمبتن یاست که انقالب اسالم یمهم یاز مبان

 

 فرهنگ اسالمی و مرجعیت شیعه 

که تنها    عتقدندها م  یلیچون خ  ،کندیمتفاوت م  ایما را با دن  عهیش  تیمرجع  و   یبحث فرهنگ اسالم

با وح  یو مذهب  نید را  ارتباط خود  توانسته  امروز   عهیجز ش  چکس یاست و ه  عهیحفظ کند، ش  یکه 

ا ا  نینتوانسته  کند.  حفظ  را  م  یآقا  ریتعب   نیارتباط  که  است  موس  هودی  دی گو  یکوربن  و  یدر  )ع( 

است که توانسته  عهیمتوقف شدند، اما تنها ش گر ید ی از مسلمانان در جا یلی)ع( و خیسیدر ع تیحیمس

در    موجود  دین تنها    نیحفظ کند و ا  یبا وح  قیارتباطش را با امام)ع( و از آن طر  ت، یمرجع  قیاز طر

 یی و مبنا  یبحث اساس  کی   تیارتباط را برقرار نگه داشته است و بحث مرجع  نیکه ا  است  نیکره زم

  یهاشهادت و فرهنگ انتظار از شاخصه  رهنگکند. ف  یم  ز یاست که ما را با همه متفاوت و متما  عهیدر ش

دو بال ارزشمند که به اصطالح مستشرقان بال سرخ و بال سبز    ن یاست که ا  ی قدرت نرم انقالب اسالم

عاشورا    ه، عیبال قرمز ش  امایفوکو  س یفرانس  یآقا  ریکند که به تعب  یم  تیپرنده را هدا  ن یاست، حرکت ا

 نیهمچن  امایاست. فوکو  هیفق تی تن دارد که آن زره وال  برزره    ک یو بال سبزش انتظار ظهور است و  

  هیکه نبرد آخرالزمان را عل  م یشو  ریدرگ  نهایبا ا  دیکه ما چطور با   دیگویو م  کندیمعکوس م  یمهندس

 ما است.  یهایاز برجستگ هایژگی و نی. امیشو روزیپ  عهیش
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 انقالب اسالمی ارزش های 

  ن یا  گرانیو د  میما دار   هک  شودیبحث مدل حکومت مطرح م  ،یانقالب اسالم  یهادر بحث ارزش

  گر،ید  یهاطیدر مح  یاست که منحصر به فرد است و در جهان اسالم و حت   یزیچ  باًیرا ندارند و تقر

سال   ۴0 یخاص خودش را دارد که توانسته ط یژگی و ن یا، چرا که ندارند  وجود یحکومت یمبان نیچن

  ات یف کند و استمرار حی مستحکم تعر  وندیپ   کیو در    گریبا همد  قیرا در تلف   تیو اسالم  ت یجمهور 

 .دارد  یو مفصل یبحث مستوف یداشته باشد که خودش جا ییدهد و دستاوردها

 

 مولفه های قدرت نرم

از مقاومت، جزو شاخصه ها   تیو دفاع و حما  یزیو استکبار ست  یمقاومت، استقالل طلب  استقالل،

  ی از مظلومان و مستضعفان در قانون اساس  تیحما  نیاست، همچن  یقدرت نرم انقالب اسالم  یهاو مولفه

نف   ت یضد  ،یخارج  است یما صراحتاً اشاره شده است. در حوزه س ل که  یسب  یبا نظام سلطه، اسالم و 

  .است یاصل قرآن   کیبر مسلمانان حاکم شوند، به عنوان  گرانیکفار و د میزه ندهاجا

 یخود را هم گاه یکه منافع مل  یبه نحو ده،یچ یسخت و پ  ط یاز مقاومت در شرا ت یحما نیهمچن

خود را انجام    ینیو د  یاله   فهیبشود و وظ  نیتام  یمنافع آرمان  نکهیا  یبرا   م؛ی ریبگ  دهیممکن است ناد 

ا  میده مل  ایاست که در دن  یز ی فراتر از چ  نیو  منافع  ا  گذارندیم  یاسمش را  وارد   زهحو   نیو ما در 

خواهد کرد    نیما را تام  یحتماً خداوند منافع مل  یاله  فیتکل  یکه در راستا  میو معتقد هست  میشویم

ا ن  نیالبته  معنا  مل  ستیبدان  منافع  ناد  یکه  که دچار    م یوارد شو  ییفضا  ک یدر    یعنی  میریبگ  دهیرا 

است که به   اجباتو حکومت از اوجب و  یچون باالخره حفظ انقالب اسالم  م؛یبشو  یمشکالت اساس

 .کنمیاشاره م نهیزم نی نظر حضرت امام)ره( در ا
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روزه نگران    33ها بعد از جنگ    یمختلف و اقدامات بشردوستانه: لبنان  طی از مقاومت در شرا  ت یحما

شود،   یچگونه م  انیعیمسلمانان و ش  تیکردند، وضع  جادی ا  هایلیکه اسرائ  ییهایبودند که در اثر خراب

صحنه وارد    نیدر ا  یاسالم  یاز کشورها  یداشت و بعض  یاسالم  یکه جمهور   یتیهمت و حما  یول

 .مؤثر است ار یشدند، نشان داد که اقدامات بشردوستانه بس

ما جزو   یمختلف وجود داشتند، ول  یو کشورها  یو عراق  یافغان  یهمه آواره ها  نیا  نها،یبر ا  عالوه

ب  میهست  ییکشورها استانداردها  نیشتریکه  با  و  در گستره  را  بشردوستانه  انجام    یالمللنیب  یاقدامات 

 .ما هست ار یاست که در اخت ییو ابزارها هایژگیاز و  گر ید یکیهم  نیو ا  میداد

کردم به درخت    لی و آن را تاو  یمانیسل  دیمقاله، به مکتب شه  نیاشاره مختصر کردم در حد ا  کی

کرده و شاخ و برگ    تیرا تثب  یزیستبرخوردار است که باور سلطه  شهیر   کیکه از    یا  بهیو شجره ط

و    تکرده اس   دایگسترش پ   رمسلمانانیمسلمانان و غ  انیمختلف جهان در م  یدارد که در کشورها   ییها

ا  ییها  وهیم ط  نیکه  شجره  و  پ   بهیدرخت  ملتها  ییها  یروز ی دارد،  که  در    یاست  مسلمانان  مظلوم 

 .اندمختلفِ مورد اشاره به دست آورده یکشورها

 

 ی در کالم مقام معظم رهبر یمانی سل  دی شه

مفصل و    ی بحث ها  ،یو کالم مقام معظم رهبر  شاتیدر فرما  ی مانیسل  دیشه  یهایژگی و  درباره 

را در    ر یشجاع بودن و شجاعت همراه با تدب  شانیام. ااز نکات آن اشاره کرده  یدارد که به بعض یار یبس

مراقب    نکهیرا اشاره کردند و ا  یمانیسل  دیدادند. اخالص شه  حیمطرح کردند و توض  یمانیسل  دیمورد شه

  داد، یچشم قرار نم  یکه خودش را جلو  نیاست. ا  یگریانقالب  شانیاست و خط قرمز ا  یحدود شرع

پ   لیسب  یدر راه جهاد ف  پروایب   یشدهتی در جهاد اکبر بود، شوق شهادت داشت و ترب  روز ی اهلل بود، 
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مطرح    یمانیسل  دیشه  ورداست که حضرت آقا در م  ییهایژگیو  یبرخ  نهاید. ااسالم و مکتب امام)ره( بو

  .و در منابع مختلف منتشر شده است دی که استحضار دار  یگرید  ار یکردند و البته موارد بس

 

 قدرت نرم در مکتب شهید سلیمانی جایگاه 

. ستیو امام)ره( ن  یجدا از انقالب اسالم   یزیچ  عتاًیطب  یمانیسل  دیقدرت نرم در مکتب شه  بحث

موردنظر امام)ره( و آقا    یو ارزشها  اتیاست که توانسته منو  نیا  ی مانیسل  دیبارز و برجسته شه  یژگیو

جدا از    یمانیسل  دیکه مکتب شه  مییبگو  میو در صحنه عمل، اجرا کند و اگر بخواه  نیزم  یرا بر رو

 .میا کرده فیرا تضع  یمانیسل دی)ره( است، شهتیو مکتب اهل ب عهیمکتب امام)ره( و مکتب ش 

چون متصل    رند؛یگیم  میفرزانه تصم  میحک  نی که ا   یزیاعتقاد داشت که هر آن چ  یمانیسل  دیشه

همه آن را انجام بدهند.   د یاست و با  یشرع  فیتکل  کی   نیبنابرا  ست؛یاست که خطا در آن ن  ییبه جا

که اعتماد به خدا و اعتقاد   شودیموارد خالصه م نی در ا یمانیسل دی شه یهایو برجستگ هایژگیتمام و

شود، درست است و خداوند کمک    یهرچه گفته م  نکهیداشت به ا  مان یداشت و ا  هیفق تیبه وال  ژه یو

  نی از ا  یبیهوشمند که ترک  یرم و حتو در عرصه قدرت سخت و قدرت ن   می رسیم  جهیو به نت  کندیم

  ی که بحث مفصل افتیدست   ی روز یکه به پ  میدیمختلف د  یها دان یدو قدرت است، در صحنه ها و م

 .دارد
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 فرهنگ در مکتب شهید سلیمانی جایگاه 

فرهنگ  در  را در سه شاخص آورده  یحوزه  و  که آن  ارزشها  فرهنگ،  فرهنگ در سه سطح  ام، 

که خود سردار مشخصاً   ییقرار گرفته و بر اساس رفرنس ها و مولفه ها  یمقاومت مورد بررس  یپلماسید

و    مکانو با ذکر    شانیا  شات یاز فرما  زی به آن اشاره کردند، مورد اشاره قرار گرفته است. رفرنس آن را ن

  .امآورده اناتیزمان ب

  ن یروز ا  کیکه    کنندیمطرح م  یمختلف   ریدر تعاب  شانیبودن را ا  یرانیا  یمسأله   ،یبحث فرهنگ  در 

کنند و    یمختلف به پاسپورت ما توجه نم  یشده و کشورها  فیضع  ایمطلب بود که پاسپورت ما در دن

معتقد   شان یا  یول  ندیگویم  گراها یاز مل  یلیسوال رفته که خ  ر یما ز  یعزت مل  ندیخواستند بگو  یم

حرفها است، عزت و استقالل ما امروز    نیعزت ما مهمتر از ا  یبودند که بحث پاسپورت مهم است، ول

 ن یبه هر حال در ا  نکهیو ا   کنندیدارد و ابعاد مختلف استقالل را به آن اشاره م  تیارجح  یزیبر هر چ

توانسته بر    رانیا  یوفا  باو خردمندانه و شجاع و با وجود ملت    مانهیحک  یرهبر  لیملت به دل  نیکشور ا

به    یمختلف   یو در بحث جنگ و صحنه ها  کنندیآن را مطرح م  ریاز مشکالت غلبه کند و تعاب  یار یبس

 .کنند یمساله اشاره م نیا

 

 در مکتب شهید سلیمانی  نظام اسالمیجایگاه 

و حفظ نظام از منظر امام)ره( که آن را از    یماسال  یجمهور   ،یبحث انقالب، حکومت اسالم  در 

رابطه دارد،    نی در ا  ییبایز   ریو تعب  کندی م  دیمساله تاک  نیهم بر ا  یمانیسل  دیشه  دانند،یاوجب واجبات م

 کند ی م  هی)ره( تکمسخن حضرت اما  نیبر ا   شانیرسد. ا  یدفاع از نظام نم  یبه پا  یواجب  چیکه ه  دیگویم

را به    شیقضا  توانیمعتقد است نماز اگر قضا شد م  یدانستند و حت  یکه آن را از نماز هم واجب تر م

بتوان قضا  ستین  نطور یا  ند،یبب  بیآس  یاگر نظام اسالم  یجا آورد، ول بلکه    یکه  آن را به جا آورد، 
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  ی نظام برا  نی است که حفظ ا  لیدل  نیمو به ه  ندیب  یم  بیآس  نیو د  ندیب  یم  ب یهمزمان با آن، نماز آس

  .همه از اوجب واجبات است

که باالخره    کنندیم   انیکنند و ب  یرا مطرح م  ییو مثال ها  قیدارند که مصاد  شان یا  گرید  ریتعب  کی

  سهیاطراف خودمان مقا  ی با کشورها  م،یکن  سهیمقا  هیمثال با ترک  م؟یکن  سهیمقا  یزینظام را با چه چ  نیا

  ی هاکه در حوزه  یرشد نیکه داشته و ا  ییدستاوردها  نیاست؟ ا  سهی اساساً با کدام نظام قابل مقا  م،یکن

  شود؟یمختلف برخوردار بوده، چگونه ممکن م  یها داشته و از آرامش در حوزه  یتیو امن  یمختلف علم

آن، باز    ین براشدند و جا دارد که اکنو  دیارزش شه  نیا  یکه صدها هزار نفر برا  کنندیم  ریو بعد تعب

انقالب آنقدر در تالطم و    نیا   ندیفرمایدارند که م  نجا یا  یف یعبارت لط  کی شوند.    دیشه  یهم تعداد

نگاه کند، شهدا آرزو م  ک ی بوده که اگر    هایسخت کنند که کاش زنده شوند و    یروز به پشت خود 

شهدا   ییکه گو  ندیگو  یمطلب را م   یجور   کی  یعن یدفاع از انقالب به شهادت برسند،    یدوباره برا

  ند یگو  یکه م  مینیب  یآرزو را دارند. در عباراتشان هم م  نیبرخوردار باشند، ا  یشتریاز اجر ب  نکهیا یبرا

حوزه    کردند و در  ینقش م  ی فایبود که در حوزه دفاع از حرم هم ا  ن یا  شانی از شهدا آرزو یلیخ  دیشا

که   نندک  یاز شهدا هم آرزو م  یلیاست که خ  یکار  ن یکردند و ا  ینقش م  یفا یهم ا  تیدفاع از وال

که به    یی فرصت ها  نیقدر ا  د یدوستان با  نکهیبه ا   کنندیفرصت به آنها داده شود و اشاره م  نیمجدداً ا

 .خورند یدست آمده را بدانند که شهدا هم به آن غبطه م

کند که   یکند و بعد اشاره م  یم  رانیسال گذشته ا  ۷00  خیبه تار   یااشاره  نیهمچن  یمانیسل  دیشه

و در    میاز فرصت ها را از دست داد  یلیقبل از انقالب، ما خ  یسال گذشته   200متاسفانه خصوصاً در  

کشتارها و    اناز دست رفت، در هم  رانیا  یایاز جغراف  لومتریک  ونیلیم  میاز پنج و ن  شیسال ب  200  نیا

  .که متاسفانه بر کشور ما حاکم بود یاکه افتاد و سلطه یها و اتفاقات تیجنا
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و ما    شدی م  نیها توهبه علما و مراجع و حوزه  یدارد که در زمان قبل از انقالب حت  یری تعاب  شانیا

بوده،    یریبوده، درگ  یهرکجا که جنگ  یو بعد از انقالب اسالم  ا یقضا  نیبعد از ا  یول  م،ینداشت  یعزت

نبود،    رهای شمشهم جنگ    نی عزت است و ا  ن یبوده و ا  روز ی پ   یچه در داخل و چه خارج، انقالب اسالم

 یاسالم  یبود که به هر حال جمهور   یبیو غر  بیعج  یهابلکه جنگ موشک و تانک و توپ و آتش

  گرانید  یبرا  یفرصت  کی   یروز یپ   نیکند و بعد هم ا  تیرا تثب  یروز یو پ   ستدیتوانست در مقابل آن با

 .و استفاده کنند رندیشود که آنها هم از آن الهام بگ

 

 شهید سلیمانی   بصدور انقالب اسالمی در مکت جایگاه 

کرده؛ اول، در   دایمعتقد است که صدور انقالب در دو بُعد تبلور پ شانی ا یبحث انقالب اسالم  در 

و دوم، در چارچوب مدل   تیو اسالم  تیجمهور   قی تلف   یِمدل حکومت  یعنیو شاکله نظام    یبُعد ساختار 

  ایکه در دن  اردد  یاژهیو  هیتک  جیدر بحث فرهنگ بس  شتریب  شانیها و الگوها. در بحث مدل ها و الگوها ا

  اورد یبه ارمغان ب  ا یرا در دن  ییهاتوانسته ارزش  جیفرهنگ بس  ن یرا دارد؟ ا  جیفرهنگ بس  نیا  یچه کشور 

که آنچه در جنگ    کردم،به آن اشاره    ییجا  کیمن    کند؛یرا عوض م  دانیاز معادالت و م  یلیکه خ

ن را جهاد گذاشت. اسم آ  د یبا  م، یکه اسمش را جنگ بگذار   ست اتفاق افتاد، اصالً جنگ نبود و اشتباه ا

توقف دارد، خسارت دارد    ، کامالً با جنگ متفاوت است. جنگکه در جهاد وجود دارد  ییهاآن ارزش

کند و حاال    یم  جاد ی ا  بی نه توقف دارد، نه خسارت دارد و نه آس  ،جهاد  یول   ند،یب  یم  جاد ی ا  بی و آس

به وجود آمد که منظورشان   نجایاست که ا  یینهایاز مدل ها و الگوها  ا  منظور اشاره کردند که    گرید  یجا

  ی به وجود آمد که من به آن اشاره م  جیاست که به واسطه بس  یو تحوالت  جیبحث فرهنگ شهادت و بس

  .کنم
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 والیت فقیه و مرجعیت در مکتب شهید سلیمانی جایگاه 

وال  در  مرجع  هیفق   تی بحث  رکن    یمانیسل  دیشه  ت،یو  دو  امام)ره(  حضرت  که  داشت  اعتقاد 

اکرم)ص( در    امبریکه پ   ن یمعروف ثقل  ثیگذاشت و همچون همان حد  ادگار یما به    یارزشمند را برا

  و گذارمیم  یکتاب خدا و عترتم را باق  یعنیشما دو امر گرانبها    انیکه من در م  ندیفرما  یم  ثی حد  نیا

هم حضرت امام)ره( دو رکن   ی، در مورد انقالب اسالمدو جدا شود گمراه خواهد شد نیهر کس از ا

 نها یکه ا  هیفق   تیوال  یگر یو د  یاسالم  ینظام جمهور   ،یکیگذاشتند؛    ادگار یما به    یارزشمند را برا

 مهیخ  یالماس  یاگر جمهور   ی عنیهستند؛    مهیوسط خ  رکیو ت   مهیهستند و مثل خ  گریالزم و ملزوم همد

 ندیبیم  بیآس  یاسالم  یجمهور   ند،یبب  بیآس  هیفق   تی است و اگر وال  هیفق   تی وسط آن وال  رکیباشد، ت

نبود و    هیفق  تی وال یعنوان که قبل از انقالب هم مراجع بودند، ول نیکند، تحت ا  یم انیرا ب  یری و تعاب

که آن    ییهابیکند از آس  یم  یریگشیاست که پ   یضمانت  هیفق   تی وال  نیامروز ا  یول  م،یدید  بیما آس

  .و علما و مراجع وارد شد عهیکه به ش ییو اهانت ها میدیموقع د

 

 فرهنگ جهاد و شهادت در مکتب شهید سلیمانی جایگاه 

قدرت نرم   یهااز مولفه یک یداشتم به عنوان  ی فرهنگ جهاد و شهادت را که اشاره مختصر بحث

جنگ و جهاد    نیب  یو ماهو  یاعتقاد داشت که تفاوت جد  شانیوجود داشت. ا  یمانیسل  دیدر مکتب شه

و بر    دیهم داشته باش  یخوب  یو اگر دستاوردها  یروزیمعنا که در جنگ در اوج پ   نیوجود دارد به ا

  یروین  د،یاداده  یادیتلفات ز   یول  د،یا شده  روز یکه پ   دینیبیبعد از جنگ م  یول  دیکشور مخالف غلبه کن

از    نهایا  یرفت، همه  نیبه بار آمد، اقتصاد از ب  یرفت، خراب  نیاز ب  زاتیتجه  د،یااز دست داده  یانسان

جنگ خشونت و    دانیمفهوم جهاد کامالً متفاوت است. در صحنه و م  یجنگ است، ول  یهاخسارت

و    ثار یجهاد ا   یدر فضا  ی حاکم است ول  هیزنده ماندن و رقابت با بق   یو برخورد و تالش برا  یبد اخالق
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 ی به طور کل  میمفاه  یعنی وجود دارد؛    گرانید  یشدن برا  شمرگیشدن و پ   شقدمیو پ   یاز خودگذشتگ

در   یوجود دارد ول بست. در جنگ بن کندیم لیارزش تبد کیو مفهوم خودش را به  شودی عوض م

  .حاکم باشد میکه گفت یشکند، اگر چنان نگاه یجهاد بن بست وجود ندارد. جهاد بن بست ها را م

 نیالمبالمقدس و فتح  تیمثل ب  یاتیکه در عمل  آوردی درباره مفهوم جهاد مصداق م  یمانیسل  دیشه

توان   کین  چو  میو وارد صحنه شو  میمحاسبه کن  میتوانست  یاگر جهاد نبود نم  ۵  یو والفجر و کربال

ابتدا امکانات ما کامالً  ما بود،  بنابرا  یینابرابر در مقابل  ا  ن،ی بود  جسارت و شجاعت و عمل    ن یاصلِ 

جهاد بود که تا   یشکست و برا  یبود که بن بست ها را م  یجهاد  هیداشت. روح  تیبود که اهم  یجهاد

 .کردندینفس مقاومت م  نیآخر

  ف یاشاره لط  نجایشد، ا  لیهم دارند که جنگ ما چطور به مدرسه تبد  یگر ید  ریتعب  یمانیسل  دیشه

معادل    یاز فرماندهان بزرگ ما در جنگ، صاحب مکتب بودند. مکتب در عرب  یلیدارند که خ  ییبایو ز 

  استمدرسه    ک یمکتب    یعنیشود    یترجمه م School هم به  یسیمدرسه است همانطور که در انگل

 ند یگویدارند که م  یریهم تعب  شانیدر آن وجود دارد، ا  یتیو نظام ترب  که افراد، رشته ها، تخصص ها

  .شدند دیاز فرماندهان ما صاحب مکتب بودند که شه یلیخ

ا  شانیا آ  ن یبحثشان  که  مدرسه  ایاست  پ   ی اشما  مقدس  دفاع  رفتار   دیکن  یم  دا یجز  مدل    یکه 

در    یرهبر  گاهیبه بحث جا   نیدر ابعاد گوناگون داشته باشد. همچن  یتیریو مد  یاخالق  ،ینید  ،یق یحق 

  ه یچف   یهمه عظمتشان وقت  نیکند که حضرت آقا با ا  یرا اشاره م  دیو بحث مرجع تقل  کندیاشاره م  نجایا

مفهوم همراه    ا یدن  ک یارزش است که    ک ی   نیکه ا  کندیرا به جامعه القا م  یاندازند مفهوم  ی عبا م  ری را ز 

  ثاریو فرهنگ ا  جیو بس  یوجود دارد که جهاد و دفاع مقدس و تمام ارزش ها و فرهنگ ساز  هیچف   نیا

همراه است و القاء    مفهوم  نی با ا  هانیا  یهمه  ،و فرهنگ شجاعت و اعتماد به خدا  یو از خودگذشتگ

دارند    یصحبت  نیهمچن  شانیکنند. ا  یدانند و به آن اشاره م  یمدل موفق م  کی را    نیا  شان،ی. اشودیم
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به شدت خائف    شانیکسر یو جهاد و شهادت که    جی که دو قشر در جمع ما هستند، جمعِ ارزشمند بس

مثل بچه کبوترها تالشش    عتاًیو طب  درون  یبه شدت شائق هستند و با شوق به دنبال شهادت م  یگریو د

  ی نگران  انیم  نیممکن است در ا  یمان خودش برسد با عشق به شهادت. بعضاست که بتواند به آر  نیبر ا 

  نیکه اصال در جنگ شرکت نداشتند و اصالً در ا ست یداشته باشند که در جامعه ما تعدادشان هم کم ن

 دیشدن را شه  دیشرط شه  شانیا  د،یدیشما شن  یلیکه خ   یگریعبارت د  کیوارد نشده باشند.    ایقضا

که او رفتار    دیشما از او استشمام نکن  اش یو اجتماع  ی در رفتار فرد  یاگر کس  دیگو  یداند و م  یبودن م

خودشان    اتیهستند که در ح  یافراد  نهایو عکس آن هم هست که ا  شودینم  دیرا دارد، قطعاً شه  دیشه

  .شودیم بشانینص تو بعد شهاد دهندیرا نشان م نیا

  یکی  یکیو    دانستندیندهان ما را صاحب مدرسه و مکتب مفرما  شانیکه عرض کردم، ا  همانطور 

 ی قتیداند که آن حق   یم  ن یو داشتن مکتبِ فرماندهان را ا تیرمز موفق   شانی. اکندیشهدا اشاره م  نیبه ا

  ی عنیمنتقل شد    ابه شهد  نی که در امام وجود داشت، ا  یقتیحق   نیجوهره و ا  نیکه در امام متبلور بود و ا

  ی مکتب و مدرسه که در ابتدا  ک یشدند به    لیالگو و مبنا را از امام)ره( گرفتند و تبد  نیآمدند ا  نهایا

امام)ره( و    شهیو وابسته به مکتب و اند  وستهیکامالً پ   دیرا ما با  یمانیسل  دیگفتم که مکتب شه  ضمیعرا

که از    ی ریس نی. در واقع امیابیآن را ب  یواقع ارزش  میکه بتوان  میبدان  ت یو عاشورا و کربال و اهل ب  عهیش

به   لیامروز، آن را ترجمه کرده و آن را تبد  یِبوم  اتیبا ادب  یمانیسل  دیشه  ، شروع شده    خی تار   یابتدا

معتقد است که   شانی. اشده استاشاره    هیقض  نیهم به ا  گر ید  یاست که در جاهاکرده  اقدام موفق    کی

وجود ندارد و بحث شهادت را به عنوان   نیدر ا  یارزش  چیو ه یزیچ نها،یاز ا  میبردار را   یاگر اراده اله

مصداق   کیکند مثالً    یرا هم مطرح م   ییو مصداق ها  کندیمطرح م  یو محور   یموضوع اساس  کی

برادر عرب   یا  "که  دسینویگردان در خاطرات خود م  یفرمانده  ،یمحمد  یعل  دیشه  دیگو  یجالب م

 دی)منظورش در صحنه دفاع مقدس است( و من به دنبال توام. به خدا قسم اگر مرا شه  یکه تو به دنبال من
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جهان وجود    اتیادب  چیکنم، در ه   یمن شفاعت م  نکهیا  یمعنا  نی. ا"تو را شفاعت خواهم کرد  ،یکن

کند که به مرحله   یچرا که شما را کمک م  یدشمنت را شفاعت کن  یندارد که شما در جنگ بخواه

آن   دیها اگر بخواهو در همه حوزه  یاسیس  اتیو ادب  شهیو اند  تی ری. ما در حوزه مدیبرس  ادتاز شه  یا

  .را داردخود   یها یژگیو عتاًیمعنا و مفهوم خاص خودش را دارد و طب ،یکن زهی را تئور 

مکتب شد. فرهنگ را  از درون خودش متولد کرد و ارزشها را حاکم کرد    کی به    ل یما تبد  جنگ

  عه یاگر ش  دیگوی م  کندیکه همه بحث دفاع مقدس را در آن خالصه م  دیگو  یرا م  ی جمله ا  شانیو ا

خودش که در    خ یخودش ارائه دهد، از کل تار  یخ یتار  یاز تمام تالش ها  یشگاهینما  ک یبخواهد  

  یکه همه   شودی م  یمعرف  عهیکند تمام ش  یدفاع مقدس را معرف  نین قرن وجود داشته، اگر همیچند

در دفاع مقدس وجود دارد و    عهیش  میو تعل  تیو سازمان و ترب  اتیتالشها و مجاهدت و ساختار و ادب

آن را  ز ا یمشابه زینتواند ادعا کند که چ ایکس در دن چیه دیاست که شا عهی از اقتدار ش یمیعظ شینما

 .تواند کند یادعا را نم نیا یو مذهب ن ید چیه م،یدار 

 

 بصیرت در مکتب شهید سلیمانی جایگاه 

  رتیبحث بص  ،یکند در بحث حکومت اسالم  ی مطرح م  شانیرا ا   یانقالب اسالم  یارزش ها  بحث

که شأن و قدر و منزلت  ییاز آنها یلیکند و معتقد است که خ یمطرح م یبحث اساس کیرا به عنوان 

داشته باشند، خداوند حجت را    رتیبص  نهایاست و اگر ا   یرتیبص  یرا درک نکردند به خاطر ب  یرهبر

با وجود رهبر تمام کرده  آنها  ب  میآگاه و حک  یبر  مقتدر که در صحنه  ادعا    المللنیو  تمام دشمنان 

برخوردار است و از تمام بحران ها توانسته عبور کند   ی االعادهفوق  یی قدرت و توانا  کی که از    کندیم

معنا حجت    ن یا  بهخداوند    دیگو  یم  شانیکه در کشور وجود داشته از آنها عبور کرده و ا  ییو فشارها
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هم   ییجا   کیو    ستندیا   یم  یکنند و در مقابل رهبر  یکه ادعا م  ییرا بر همه تمام کرده خصوصاً آنها

 .دهمیم حیآن هم هست که توض ریو تعاب سندینو ینامه م هایکه به غرب ییاشاره دارند که آنها شانیا

است که شهدا چون    نیا  آنخالصه    قتیدر حق   میکه ما به دست آورد   یز یمعتقد است که چ  شانیا

اقتدار    نیکردند توانستند به ا  یو قطع  ییخود را با خدا نها  مانیخودشان را در خودشان حل کردند و پ 

تعب او    دیگویدارد که م  یگرید   ریو عظمت برسند و  را کوچک کند خداوند    را انسان هر چه خود 

بر من غلبه کند    طانیممکن است ش  ند یگو  یبعضا به من مالک اشتر م  دیگوی م  نکهیو ا  کندیبزرگ م

 ممکن است من را از آن وظیفه ای که دارم غافل کند. و 

فداکار در   یپاک و منزه و انسان ها  یِکه هرگاه دو عنصر رهبر  ن به دو نکته اشاره می کندایشا

حذف    یفداکار به نوع  یاگر آن انسان ها  یخورد و معتقد است حت یکنار هم باشند جامعه شکست نم

اشاره    شانیشود که مصداقش را ا  ی)ع( منیرالمومنیپاک و منزه هم باشد عمالً دوران ام  ی شوند و رهبر

است که در    نیهم ا تیتوانند کار را انجام دهند واقع یم گر یدو مکمل با همد ن یکرده اند و معتقدند ا

 ی وقت هیکه به هر حال بحران سور   م،یتجربه هم به شما بگو  کی و سخت، حاال بنده    دهیچی پ   یصحنه ها

،  تمام شده  هیبود که سور   نیاها بحثشان    نیسیو تئور   لگرانیو تحل  استمدارانیاز س  یلیبه وجود آمد خ

با تمام قدرت، اروپا،    کای درصد آن را دشمن اشغال کرده و همه دشمن آن طرف قصه است. آمر  ۸۵

که   ستین  یکس گر یدر آنجا وجود دارند و د یریتکف انات یو جر  یعرب یکشورها ه،یهمسا یکشورها

از    ز یهمه چ  20۱۴، در واقع تا  نبود  در صحنه  هیکه روس  20۱۵  ل یاوا  بایتا تقر  20۱۱. از  دیایطرف ب  نیا

بحثشان    یاسیو س  یتیو امن  یاز کارشناسان در حوزه نظام  یلیخ  ینداشت حت  دیام  یدست رفته بود و کس

که باخته شده    یزیچ  یرو  دیگفتند که نبا  یکشور م  ونیاسیاز س  یلیبود که اساساً امکان ندارد. خ  نیا

 گرفتند.   میبا اقتدار تصم یمقام معظم رهبر یکردند، ول  یم یریرسماً موضع گ یمعامله کرد و حت
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  ییاجرا  ماتیتصم  نیفداکار نباشند ا  یاگر انسان ها  ردیگ  یرا م  یمیپاک و منزه تصم  یرهبر  یوقت

  یو عمل  یدانیلحاظ م  هم که معتقد هستند به   یکارشناسان  یحت  ردیگیم  میتصم  شانیا  یوقت  شودینم

و با   گذارندیو نظر خود را کنار م  یتمام را  هیفق   یاز ول   تیتبع  واسطهکرد آنها هم به    یکار   توانینم

اعتقاد ندارد قدرت خود را    یکار   کیبه    یانسان وقت  یشوند. گاه  یتمام قدرت وارد صحنه مبارزه م

نکرده اگر نفسش هم کمک    یشود و خدا  یمن معتقد هستم که نم  دیگو  یچون م  ردیگ  یبه کار نم  زین

 ی ست بود! ولرحرف من د  دیدیشود، د  یرفتار خودم هم ثابت کنم که گفتم نم  در من    دیگو  یکند، م

 یشرع  فیآقا فرمودند تکل  ندیگو  یکند م  یقصه را عوض م  ن یکه حاج قاسم گفته، ا  یفرمول  نیدر ا

و تمام توان خود را به کار    میبا توکل بر خدا بکن  دیما با  ندیگو  یحتما درست تر از ما م  شانیاست و ا

 م، یعمل کن ایدن یبا فرمولها میخواستیاگر ما م کندیم زیمتما ایما را با دن نیبشود. خب ا نیکه ا میریبگ

و بحث    کنندیمفداکار هستند که کمک    یانسان ها  نجایا  میخورد   یصحنه ها شکست م  یدر همه  دیبا

دارند نسبت    یریعابت  شانی ا  شودیاز آن حاصل م  یروزیو پ   کنندیآن را با امت برقرار م  وندیامامت و پ 

ا همه  ن  نهایبه  اگر  که  معتقدند  زمان    یروهایو  مثل  جامعه  باشد  نداشته  وجود  جامعه  در  فداکار 

امام)ع( از همه و   ی)ع( منیرالمومنیام بود ول  ها یبرتر  ،ها  یژگ یشود که  انسان ها  یبرخوردار    یچون 

  .و شکست به وجود آمد  افتادکه اتفاق  یو مسائل  نیکردند، عمالً جنگ صف  یفداکار صحنه را خال

 

 مسجد در مکتب شهید سلیمانی جایگاه 

قدرت نرم مطرح    یهااز مولفه  یکیدر مورد مسجد دارند که مسجد را به عنوان    شانیا   ییبایز   ریتعب

گردان    کیقرارگاه است و مثل    کیاست که معتقد است که مسجد مثل    نیاش او خالصه   کندیم

  ر اگ  یعنیکند، نه در داخل مسجد    فای مسجد بتواند نقش ا  یایدر جغراف  دیاست امام جماعت مسجد با

هست که اگر امام    یبزرگ  یتیجمع  یمجموعه  کی   نجایدارد ا   گریتا مساجد د  یا  مسجد محله، فاصله
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قرارگاه امام جماعت    کی در    شانیا  ریکند به تعب  دای از مسجد تسلط پ   رونیب  طی جماعت موفق نشود در مح

 امامکرد خط مقدم  اطرافش سقوط  طی مح  یاگر مسجد  دیگو  یخط مقدم خود را از دست داده و م

چندشغله را    یبرادِر خسته  کیچه که    یعنی"این    دارند که    یریتعب  شانیجماعت سقوط کرده است. ا

هم صحبت کند،   قهیمسجد بشود که فقط برود نماز بخواند و ده دق  کیگذارند که امام جماعت    یم

  ک ی  یگردان است، چطور ما برا  کیشود و مسجد مثل    ینقش مسجد اجرا نم  یدر واقع به نوع  نیا

معتقد است    شانی ا  ".میمسجد قائل شو  ینقش را برا  نیهم  دیبا   میریگ  ینفر را به کار م  200-300  ردانگ

که    یدارند که آن داعش  یریتعب  کی  ییجا  یو حت  دیآیم  رونیمسجد ب  نیاز ا   یحجج  دیباالخره شه

  ی و محور   ینقش اساس  ک یمسجد    ی و برا  دیآ  یم   رونیهم از مسجد ب  نیبود، ا   یحجج  دیپشت شه

اطراف    ط یکند که اگر به آن توجه شود و مح  یقرارگاه مهم به آن نگاه م  ک ی است و به عنوان    ئلقا

  ن یشتریکه مسجد دارد ب  ییها  یژگی و و  تیشود از آن خاص  یحتماً م  رد،یمسجد مورد توجه قرار بگ

  .بهره را برد

که دانشکده شما به    داندیم  تیرا معنو  یانقالب  تیریچون مشخصه مد  یانقالب  تیری بحث مد  در 

کند که اگر   یرا مطرح م یحوزه دارد و نکات نیدر ا  یو مباحث مفصل پردازدیبه آن م  یطور تخصص

  ک یآن    دینفر انجام دهد، آن شخص با  کی درصد کار را    کی  نکهیشد بر ا  فیتکل  ییجا  کیمثال در  

انجام دهد کوتاه  رصدد او کمک م  گر یدرصد د  ۹۹نکند خداوند    یرا صد در صد  ا  کندیبه    نی و 

  .اهلل حق جهاده است یمصداق جاهدوا ف
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 وحدت در مکتب شهید سلیمانی جایگاه 

 یلیمعتقد است که خ  یو حت  کندیمفصل بحث م  یلیخ  شانیرا ا  یکلمه در نظام اسالم  وحدت

  ی آبرو  دیآبرودار بشوند، با  خواهندیموضع دارند اگر م  یکه نسبت به مقام معظم رهبر  یانیجاها آقا

کند و یآنها را حتماً جبران م  یو بروند خدمت آقا ارائه دهند و خداوند آبرو  رندیخود را به دست بگ

آن    یبرا  داندیرا اشکال م  نیداده، ا  دیهزار شه  200که    یو معتقد است نظام  کندیآنها را آبرودار م

  رند یگ یخودشان م یبرا ونیسیو ُپزِ اپوز  سدینو ینامه م هایرونیها و ب یبه غرب هیقض نیکه در ا یکسان

بشوند و مخالف    ونیسیاپوز  ندیایب  نکهیا  ی به جا  نهای ا ندیگو  یدانند و م  یرا غلط م نیا  هیقض  ن یکه در ا

  .آقا شوند بروند افکار خودشان را ارائه دهند و خودشان را اصالح کنند

 

 ی در مکتب شهید سلیمانی زیسلطه ست جایگاه 

ست  در  سلطه  س  یزیبحث  ست  یپلماسید  ،ی خارج  است یدر  سلطه  بحث  که  از    یزیمقاومت، 

است. بحث گفتمان مقاومت    شانیخود ا  شاتیعبارات از فرما  نیاست که همه ا  شانیخاص ا  یهایژگیو

در حوزه گفتمان مقاومت، بحث    یاسالم  یجمهور   لی بد  یب  یدستاوردها  نکهیکه دارند و ا  یف ی و تعر

روزه    33کنند. جنگ    یسال گذشته مطرح م  ۱۵در تحوالت    یمقطع  کی و عراق را در    بنانو ل  نیفلسط

مسلمانان غزه و لبنان، خط مقدم ما هستند. اشاره به مدافعان حرم دارند    نکهی. اکنندیروزه را اشاره م  ۸و  

  ی ژگی و  ندچ  یخارج  استیدر بحث س  شانیا  نکهی، امی کنم این است کهکه من عرض    ی و نکته آخر

 . میمباحث اشاره کن نیدر ا  شانی و خاطرات ا اتیاز تجرب  میداشت که بخواه
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 مکتب شهید سلیمانی  ویژگی های

  ی مبنا بود. اگر آقا م  شی فرمودند، برا  یبود که حرف آقا هر چه م  نیا  شانیا  یهایژگیاز و   یکی

بعد من   گرفتند،ی م  میآقا تصم"گفت که مثال    یم  ی. گاهدادندیکار بشود آن را انجام م  نیفرمودند ا

  ینظر  چیه   گریمن د  دیگرفت   میگفتم اگر شما تصم  د؟یندار  یگفتند شما نظر  یم  شانی. ا"گفتم تمام  یم

  ، ینجور یا میگفت یم میداد  یم ینظر کی. حاال ما مثال دیگفتند حاال شما نظرتان را بده یم یندارم ول

  نکه یتقدم داشته باشند ولو ا  کردندینم  یسع  یعنیبشود بهتر است    ینجور ینظر مثال ا  نیگفتند خب ا  یم

کرد    یفکر نم  شانیا  گریگفتند، د  یآقا نظرشان را م  یدارد، وقت  ینظر  ییجا  هیکرد    یاگر احساس م

است    شانیخدا همراه ا   ت ی معتقد بود نظر آقا حتما برکت خدا و عنا  یعنیرا بخواهد بدهد    یکه نظر بعد

مقاومت    یپلماسید  یدر بحث اجرا  شانیا  یهایژگیاز و  یکی  تی از وال  تیتبع  یعنیو همان خواهد شد.  

 بود.    شانیکرد، صداقت ا یم زی ها متما یلیرا از خ شان یدوم که ا  یژگیبود. و

پ   نیبا بدتر اگر قرار بود با    یعن ی  کردیبرخورد م  یدشمن در اوج صداقت و راست  نیتر  دهیچیو 

آمد   یم  شیپ   سهدر جل   یو گاه  کردیبه همان عمل م  گفت،یکند همان را که م  یصحبت  یفالن  یآقا

بروم،    رونی خانه که ب  نیمن از ا   د،یدر موضع خود باش  دیاست اگر شما بخواه  نیام امن موضع  گفتیم

دانست    یگفت و طرف مقابل هم واقعا م  یصداقت سخن م  نیبا هم  یعنیکنم    یبا شما جنگ را شروع م

با صداقت بود    داد،یکه م  یرنظ  یعنیکند    یاالن جنگ را شروع م  نیبرود، واقعا هم  رونیکه اگر االن ب

بود   یآن شخص بعث نکهیرا بکند ولو ا یکه کار  داد ی قول م یاگر به کس یعن یکرد  یهم به آن عمل م

مولفه قدرت،  ما را از   نیا نجایا دی نیکند. بب یکار را م نیداشت که ا نیق یبود، طرف مقابل  یهر کس ای

و کذب    رنگی بر دروغ و ن  یمبتن  ی وانر  ات یجنگ عمل  ا یاساساً قدرت نرم    نکه ی. اکندیمتفاوت م  هیبق 

که    میریبگ  یمجوز شرع  دیما با   میبرو  اتیادب  نیدنبال ا  دیرا قبول ندارد و ما نبا  نهایباشد، اسالم اصال ا

  ی و قرآن و عظمت  یاله  ات یبر فطرت و صداقت و آ  یما مبتن  میدشمنان خود استفاده کن  هیعل  میبخواه
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حسن نصراهلل    دیس  یآقا  دینی. شما ببمیصداقت برخورد کن  تی با نها  دیبا  داردما و انقالب ما    نیکه د

صادق است و به صداقت    دیهرچه بگو  شانیمعتقدند ا  هایلیاسرائ  یاست ول  لیدشمن اسرائ  نیبزرگتر

کند    ینم  یروان  اتیرا بزنند بر اساس آن عمل  یاگر آقا حرف  داندیم  کایدارند باالخره آمر  مانیا  شانیا

معتقد    شان یزند بر اساس صداقت و براساس مبنا است، ا  یکه م  یحرف  دهیچی سخت و پ   ط یشرا  وجدر ا

ابزارها  کی به   به  نداشت  مبنا  اگر  انسان  و  است  م  گر ید  یمبنا  از    گرید  یکی  ن یبنابرا  شود یمتصل 

 . است یری پذتی حاج قاسم بحث وال یهایژگیو

خدا و با شجاعت در صحنه سخت و    بهسوم اعتماد    ی ژگیدوم صداقت در گفتار است. و  یژگیو 

و چهارم  دهیچیپ  مهم  یامسئله  نیوارد شدن  مسئله  معنا  یکه  به  در    یاست شجاعت  حضور خودش 

موقع هست   کی و    کندیم  ریرا دارد و تدب  یموقع هست که شخص، شجاعت  کی ها.  صحنه  ن یتر  دهیچیپ 

و   رودیخوب است، خودش جلو م  ر کا   نیا  دیگویم  یوقت  یعنی  کندیاجرا م  دانیشجاعت را در م  نیا

مجاهد   کیبه    شودیم  لیبودن تبد  دانیجلو بروند لذا بخاطر حضور در صحنه و در م  هیبق   دیگوینم

که در راه خدا    یسبلنا« کسان  نهمیلنهد  نایجاهدوا ف  ن یرا وعده داده که »الذ  نی اهلل که خداوند ا  لیسب  یف

را هدا  یجهاد م آنها  هدا  یوقت  کندیم   تی کنند، خداوند خودش  آن موقع   کندیم  تیخدا خودش 

هر    .شود  یم  لیتبدبه پیروزی    ،یاسیبر خالف محاسبات س  ، لبنان، سوریه و یمن  عراق  جنگ  صحنه

و شکست    شودیم  یروز یبه پ   لیتبد  یکجا مقاومت وارد شده، به اعتبار قدرت خداوند تبارک و تعال

  .آوردیدشمنان به بار م  یبرا
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 جمع بندی

در    یکه انقالب اسالم  مینیبیسال گذشته م  ۴0نگاه مختصر از منظر قدرت نرم در   کی در    نیبنابرا

رس کجا  به  کجا  از  دارد،  قرار  آمر  د،یکجا  مثل  ما  اسرائ  کایدشمنان  هستند،    لیو  کجا  آنها  غاصب، 

االن    اشتند،را د  یاسالم  ی ام القرا  یکه ادعا  یمثل سعود  ییهستند، کشورها  ی طیها در چه شرا  یریتکف 

  ی که مبتن ییارزش ها نی که به اعتبار ا یجینتا میفهمیما م ینگاه اجمال کیهستند. در   یتیچه وضع در 

 نهیرا به دست آورد و زم  ییها  یروز یانسان ها هست توانسته غلبه کند و پ   یو فطر   یاله  یهابر ارزش

  شتر یشاءاهلل سقوط و شکست بو ان  انجهان اسالم و مسلمان   ی بزرگتر برا  یهایروز یپ   یرا فراهم کند برا

 .دشمنان اسالم  یبرا
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 پرسش و پاسخ 

  یااگر خاطره  د،یکه مطرح فرمود  یعلم  یدکتر که در کنار بحث ها  یاز آقا   میخواهیم:  سوال 

و دفاع از    هیدر عراق و سور  ری چه در دوره دفاع مقدس و چه در دوره اخ  یمان یسل  دیهست که از شه

 . میالسالم بهره مند شو همیعصمت و طهارت عل تیمطهر اهل ب یحرم ها

توان در    یو عراق رخ داده، حتماً م  هیسور   یری گکه در بازپس  یدر اتفاقات بزرگ  نکهیا  گرینکته د

  ی هیپا  کی است که  یر یتأث ییقدرت نرم توانا ،میی گویقدرت نرم و آنچه که ما م چهی از در  هحوز  نیا

قدرت نرم اگر    یچهیدر   نیمخاطب است که از ا  ی کنندگآن توان اقناع  یهیپا   کیاست و    تیآن جذاب

مبارزه با داعش وجود دارد ممنون    انیدر جر  هک  یبر آنچه که اتفاق افتاده و اتفاقات   دیبتابان  یچراغ  دیانبتو

دانم   یبه صحنه مقابله با داعش که به طور مشخص م هیبه بحث ورود روس دی . شما اشاره کردمیشویم

بازپس مثالً  ما اختالف نظرها  یریگکه در خصوص  بازپس  هیبا روس  ییحلب    م،یدار   یری گدر نحوه 

 ییهاقدرت نرم و آن مولفه  چهی از در   ای  میکن  دایورود پ   یریگبازپس  یبرا  قدرت رئال  چهی از در   نکهیا

 بر آن مقوالت بوده است.  یقاسم مبتن، نگاه حاجدی شما اسم برداز قدرت نرم 

. میاستفاده کن خاطرات شمااز نظرات و  ما دیدار یها مطالب نهیزم نی حال به طور مشخص اگر در ا

به    نبه آن حوزه؛ چون پرداخت  یورود عمل  یبرا  دیکن  یفتح باب  میخواه  یبخش م  ن یجلسه در ا  نیدر ا

ب  نیا به صحنه   میشو  کی مقدار نزد  کی   میداشت و ما دوست دار   یو علم  کیجنبه تئور   شتریبحث 

قدرت   یهابر مولفه  یعملکرد حاج قاسم مبتن  نکهیاگر در حوزه عمل وجود دارد و ا   یعمل و خاطرات

 یهاشهیو اند  ینرم در اسالم بوده و آنچه که به مکتب اسالم مربوط است و آنچه که به مکتب دفاع

هم در    یواد  نیدر ا  می خواهیشاءاهلل مان  یاسیاخالق س  وزهدر ح  نیاسالم مربوط است، همچن  یدفاع

 .میات بعد در خدمت شما باشجلس
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کرد آنچه    یم  یسع  شانیبود که ا  نیا  یمانیسل   شهید  یهایژگیاز و  یک ی  :یاکبر  دکترپاسخ  

و    یبر اساس را  و از وسط راه  میزنیم  یهاکه امام به آن اعتقاد داشت را اجرا کند. ما خودمان حرف

آمده که در    شیهم کم پ   خ یدر تار .  میکنیترجمه م  و مسائل مختلف  طینظر خودمان و اقتضائات مح

کند. کل   یدر آنجا هم فرمانده  یبه کمک آنها برود و فرد  یآمده و کشور   شیپ   یجنگ  یکشور ثالث

کن  خیتار  مطالعه  م  د،یرا  سور   یمگر  به کمک  ما  عراق  میبرو  هیشود  کمک  برو  یو  ما   میها  البته  و 

  آنهاحرکت کنند و    هیمقاومت از سور  یروهایاز عراق حرکت کنند، ن  ی. حشدالشعب میکن  یفرمانده

به    کایو کل پروژه آمر  رندیرا بگ  هیرا انجام دهند و مرز عراق و سور   یاتیو به طور هماهنگ، عمل  ندیایب

  ی ابهت فرمانده  دنیحداقل بگو  یا  و  میما اقتضائات خود را دار  بگویندها    یهم بخورد. ممکن است عراق

که در محاسبات    درتمندق  شرفتهیپ   یعرب  کیکالس  یکه هردو ارتش ها  نطوریهم هم  هید، سور نشکن  ما

 بودند.    در حوزه جهان عرب  جنگ یاصل هیدوتا پا یعنی دو تا ارتش قدرتمند بودند؛  لی جنگ با اسرائ

شما    ندیکه آنها بگو  یکن  جادیرا ا   ت یو جذاب  یارتش ها را اقناع کن  نی آنجا و ا  د یحال شما برو

  د ییایب  گنجد،یسال تجربه نم  20-30  یِکه به فکر منِ ارتش  ده،یروز دور د  ۴۵که    ییها  یجیبفرما با بس

شهید   که    انددهیاقناع رس  ن یارتشها ابتدا به ا  نی. چگونه است؟ ادیریما را به دست بگ  یفرمانده  دیو برو

  نینفوذ هم هم  ف یبحث تعر  در نقطه که    کی عبور کرده و در    ایو جغراف  تیو مل   تیاز مرز قوم  سلیمانی

ابعاد مختلف تعر  یوقت  .است است که شما در منافع   نینفوذ ا  یبُعد مقاومت  میکنیم  فیما نفوذ را از 

 یگراقناع  کی او را به    یعنیحوزه با شما ائتالف کند    کی که او در    دیکن  جادی ا  یطرف مقابل، اشتراکات

کند،،   یکه م  ییکارها  نیبرسد که ا  جهینت  نیکه او با شما ائتالف کند و به ا  یانبرس  یو متقاعدساز 

و عراق داده    هیکه در حوزه اهل تسنن در سور   یهمه خدمات   نیشما ا  نکهیا  ایمنافع او هم در آن هست  

خدمات را در    نیشتریب  شانیا  ،یو سن  عهیش  نیدر رابطه با وحدت ب  فرمودندیشد و آنچه که امام)ره( م
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شود،   یم  د یکه حاج قاسم شه  دینیبی شما م   یعمل است وقت  دانیدر م  نیدادند. ا  نجامها ا  عهیحوزه ش

 باشد؟  ی. علت آن چه مرندیگیمراسم م نی حاج قاسم چند یبرا هیدر سور  سایکل تعداد زیادی

خ  ایآ است؟  بودن  حکومت  فشار  تحت  خاطر  روز   نهایا  نکهیا  یبرا  ر،ی به  روستا  یآن    یکه 

که ما    هاییکایو آمر  هاییاروپا  ها،یبه فرانسو  کردندیآنها التماس م  د،محاصره شده بو  نینشیحیمس

دانستند   یگذارد و آنها هم م  یاز ما نم  یزیچ  چیه  دیایاگر داعش ب  ،دیاز ما دفاع کن  میشما هست  نیدهم

آنها و در خانه آن    یو دو روز در روستا  رفتند  شهید  سلیمانی.  آوردی م  نهای سر ا  ییکه داعش چه بال

خودش و    یآدم خودش و نسل بعد  ن یدفاع کنند و آنها بمانند. ا  ندیایآنها هم ب  یو آدمها  ماند  شیکش

تار   شان،یا  یبعد  ینسل ها م  فیتحر   خیتار را درست بخوانند )  خیاگر  آدم، آدم   نیا  ندیگوینشود( 

  کیآدم،    نی. امیمحصور بکن  ییایجغراف  یورهاو کش  عهیو ش  رانیاو را در ا  م یتوان  یاست و نم  یاژهیو

و  ییانسان خدا تعرشاخص  یخودش وقت  یاعتقاد  یهایژگی است، در  را  حاج   یآقا  کند،یم  فیها 

هم   یما. آن فرد سُن  یخودشان،نه بر اساس مبان  یبر اساس مبان   یعنی  ابد؛ییانسان بزرگ م  کی قاسم را  

 به خطر انداخته به خاطر من  جانش را    یعنیاست    ی بزرگ  یلیانسان خ  نیا  دیگو یخود م  یبر اساس مبان

و نگاه به دفاع از استضعاف و مقابله و    نی. آنچه که امام)ره( به آن معتقد بود در بحث تمدن نواست

انسانِ    کیآن وقت    کند،یم  پیاده  عمل  دانیرا در م  نیحاج قاسم ا  یمقابل استکبار، وقتدر    امدنیکوتاه ن

  33کند که حاج قاسم در جنگ  ی. طرف مقابل احساس مشود یم ی و حوزه مل  ایفراتر از حوزه جغراف

معنا و مفهوم   ایکار در دن  نی . خب ابحران و جنگ در کنار سید حسن نصراهلل بوده استروزه از اول  

 داند.    یاز خودش م تریحاج قاسم را لبنان ،یدارد. هر لبنان

را سور    ی هر سور  م  تریحاج قاسم  م  داندیاز خودش  برا  یکارفدا  نیا  دیگویو   هیسور  یکه 

و    داندیاز خود م  تریحاج قاسم را عراق  یعراق  کی کار را نکرد.    نیا  شانیکس به اندازه  ا   چ یکرد، ه

کُرد در عراق حاج قاسم را کُردتر    کیآمد.    یاگر حاج قاسم نبود، معلوم نبود داعش تا کجا م  دیگویم
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حاج قاسم را    ،یمنی  یکی کرده بود.    قوطس   لی اگر حاج قاسم نبود، ارب  گفتیو م  دانستیاز خود م

  هیع ترجمه نظربرسد در واق طی شرا نیمرحله و به ا نیبه ا یانسان وقت د،ینیدانست. بب یاز خود م تریمنی

اگر از ما    یاسالم  یجمهور   دیگو  یو ونزوئال م  کندیم  دایپ   یگرید  فیانسان تعر  نیامام)ره( است و ا

  هیو اتحاد هیو روس نیونزوئال دنبال چ  گری. آن وقت دمیستیا یکا میکند حتماً ما در مقابل آمر  تیحما

  نی ا  فیاست. تعر  یباشد کاف  یکی  نیاگر هم  دیگو  یم  رود،یعرب نم  هیو اتحاد  قایآفر  هیاروپا و اتحاد 

  د یمشاوره بدهد و ونزوئال بگو  ،به آنجا برود  ،مسافتِ دور بلند شود  نیبا ا  نجایباشد که از ا  یچه م  یکی

در    یو علم جامعه شناس یاسیس اتیو ادب  تیریدر حوزه مد  دیبا  نهایو بعد ا  می استادهیخود ا  یپا  یروما  

 کنند.    زهیرا تئور  نهایتمام علوم ا

ن آن را هم  در  بود  یشانس مورد هم نبوده    کی اتفاق افتاده که    تیواقع  ک ی  همچنین می گویند

 یمبنا و مبان  کیاز    دهدینشان م  شودیم  ار تکر  یتکرار شده، وقت  یتفاوتم  یجاها  در ر ی، خ  نظر بگیریم

 میکن  زه ی اآلن تئور   دیباشد؟ آن را ما با  یچه م  یبرخوردار است. آن مبنا و مبان  یو قدرتمند  ی قو  ار یبس

  ا یدنبال دن است و خودتان  یهمه علوم شما بر اساس منافع شخص مییو بگو هایدر مقابل غرب میو بگذار

کند    تیاز علوم ما تبع  یاست. هر کس   یاله  یبر فطرت انسان و مبان  یما مبتن  ومعل  یول  دیهست  یگریماد  ،

کار شود در ابتدا گفتم  دیبا نجای. اافتدیکند در دام شما م تیو هرکس از علوم شما تبع ابدی ینجات م

  ، که واقعاً  یابه نقطه  تا  میآن انجام بده  یکار رو  یلیخ  دیبا  ،یمانیسل  دیمکتب شه  مییگو  ی م  یکه وقت

 .برسد
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را    یاداشتم که نکته   یخواندم و استاد  یو چند سال قبل هندوستان درس م  30به    کی : نزدسوال

بود به    دیرو خواهدنباله  شهیهم  یول  ،دیتوانیم  دیمقابله کن  ایدر علوم روز با دن  دیگفتند که شما اگر بخواه

پزشک  یآنها در مهندس   نکهیا  لیدل ا  ییهاتیحرف دارند و موفق   یدر    یسبرر  شان یرا کسب کردند. 

  د،یدار   ایدر تمام دن  یو ستون پنجم  دیدار   یقو  ار یقواعد بس  ، یپرداز   هیکرده بود و گفت شما در نظر

 یسرباز شما م  یدر کنار شما و همکار شما و حت  ی روز   کی  ایدن  شمندانیتمام اند   دیاگر به آن بپرداز 

  ی که انجام شده فطر  یاست که کار بزرگ  نی. تصور من ادیکار کن  یلیخ  تانیژگ یو  نیا  ی شوند شما رو

که با تمام   شودی م  هیقض  ن یحرکت کند مشمول ا  ری مس  نیدر ا  یبودن قواعد ماست و هر چه قدر هرکس

و    نجاستیها ا تیموفق   کنمیدارد. فکر م ایستون پنجم هم در تمام دن کیهماهنگ است و  ایقواعد دن

»من   حتسب«،یال  ثیمن ح رزقهی له مخرجا و  جعل ی اهلل  تق ی منهم قرآن وعده داده که » نیبر اساس هم

است که اگر    یمهم  یبحث ها  نهایسبلنا« که ا  نهمیلنهد  نایجاهدوا ف  نیاهلل فهو حسبه«، »والذ  یجاهد ف

داده    قرار   ریمس  نیرا در ا  یهست  یکه خداوند، خلقت را بر اساس آن قرار داده و تمام  یریدر مس  یکس

  ن یتمام بحث شما در هم  کنمی. فکر مکنندیو کمک م  شوندیبا او هماهنگ م  یحرکت کند، همه هست

 ه یکه اصل قض  نیپرداخت و آن را گسترش داد و با توجه به ا  یلیتوان به آن خ  یچارچوب هست و م

 . میعمل کرد  یاست که ما فطر  نیا

  ی بحث ها  شتریب  ندیآ  یم  نجایکه ا  یاست که چون رشته ما اقتصاد است دوستان  نیسوال خودم ا

  کردند یموضوع عمل م نی چگونه در ا مییبگو میخواهی مکتب م مییگویکنند و اگر ما م یم یتیریمد

بر اساس سنت خدا رقم   دی با  ا یاست که تمام قواعد دن  ن یا  ،ینگاه ما به اقتصاد مقاومت  دیمثالً فرض کن

مسئله که مقاومت    نیا  به  و آقا  ودب  یقو  دیکه با  ندیبیاساس نگاه کند م  نیبر ا   یاگر کس  یعنید  بخور 

اشاره    تر است  یو آنکه متصل به خدا است، قو  دی معنا است که اراده ها را در مقابل هم قرار ده  نیبه ا

بلکه به   ست یما هست ن  اریکه در اخت  ی زیآن چ  زانیما به م  یهافرمودند داشته  یثمیم  دی. شهکرده است



 
 

 
 

یمانیسل  دیقدرت نرم در مکتب شه یابعاد و مولفه ها   

33 

لذا    کندیهم متفاوت فکر م  یاقتصاد  یکند در فضا  یمفکر    نطور یاتصال ما با خداست آن که ا  زانیم

بوده    هیقض  ن یکه رشته اش اقتصاد بوده و آشنا با ا  یاگر کس  ایو    میبدان   یمانیسل  دیخواهم نظر شه  یم

که    یمباحث  بهو با توجه    میباهاشون در ارتباط باش  شتریکه ما ب  دیکن  یمانوس بوده را معرف  شانیو با ا

 .میاز آن استفاده کن  میدار   شیهما یخودمان هم برا

  نیاست و عرض من هم در ا  یدرست  شیفرما  دیکه اشاره کرد  ینکته اول  :یاکبر  دکتر پاسخ  

دو با هم مکمل هستند   نی و ا  میکنیعمل م  یاله  یهابر فطرت و ارزش  یکه باالخره ما مبتن  هرابطه بود

از هم د م  ی. وقتستندین  گریو جدا  م  مییگو  ی ما  ادب  میخواه  یفطرت،  ب  ات یبا   یول  مییگوآنها سخن 

که درست    شودیآنها فطرت م  اتیدر ادب  یآن است ول  یاصل  یهستند. مبنا  یاله   یهاارزش  نهایدرواقع ا

  د ی. شه کنمیدو نکته را عرض م  یول  ستین  نیتخصص من ا  یمورد بحث اقتصاددر    یهم هست ول

  ی بزرگ  ار یبس  یارهاداشت. او معتقد بود که ک  یو تئور   دهیحوزه هم ا  نیواقعا به نظر من در ا  یمانیسل

دوستان عرب زبان، با لحن خاص    ی برا  برد یبه کار م  شهیهم  یتوان انجام داد. عبارت  یکم م  نهیبا هز

م خم  یخودشان،  »امام  عل  ینیگفتند  اهلل  خال  بهیج  هیرحمت  قو  ةیکانت  کانت  افکاره   یعنی.  ة«یلکن 

  د یامام)ره( استفاده کن  دی و عقا  فکار شما از ا  گفتیبود م  یافکار او قو  یبود ول  یخال  بشیامام)ره( ج

. دیشو یموفق نم د،یایجلو ب بی با ج دیشما اگر بخواه یعنی دیتوجه نکن شانی ا یخال بیموقع به ج چیه

شد که بخواهد آن را انجام دهد،    یبود که آنقدر که به هدف متمرکز م  نیا  دانیدر م  شانیعملکرد ا

و   شودی م  نیتام  ییاز جا  گفتی که م  شدیآن نبود. آن قدر به هدف متمرکز م  یبحث مال  ریگ  یلیخ

نگاه جلو    ن یشود و واقعاً با ا  یم  نیتام  یول  یدانم چطور   ی ن نمم  دیآ  یم  یی اگر خدا خواست از جا

که    گفت یکرد. به دوستان هم م  ینم  یموقع کار خود را متوقف به اقتصاد و مسائل مال  چیه  رفتیم

  ک یدرصد کار به شما دادند آن    کیرا گفتم که اگر    ی عبارت  دیشنداشته با  ی جلو شما کار   دیشما برو

 دانیدهد، در م  یو خودش به شما م  کندیدرصد را جبران م  ۹۹خدا    دیدرصد انجام ده  ۱00درصد را  
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. دیکن فیساختار من را تعر دیگفت به من بودجه بده یبود نم ی خطر دانیدر م یبود وقت نطور یهم هم

افتاد   یحرفها نبود راه م  نی که تجربه هم داشته باشد تا من به جنگ بروم. ا  دیههم به من بد   یانسان  یروین

 ی خواست و خدا هم کمک م  یشود، نبود. از خدا کمک م  یچطور م  نکهی ا  ریو درگ  رفتیو جلو م

 . دیدیآن را م جهیکرد و نت

  یکسریدر  و    میداشت  یخوب  یدستاوردها  هانهیزم  یکسریداشت متاسفانه ما در    شانیکه ا   یبحث  کی

 ی کی.  میها هم انقالب کن  نهیدر آن زم  دیها معتقدند با  ی. بعضمینداشت  یدستاورد خوب  گر،ید  یهانهیزم

 یهادر حوزه  یشود ول  یو اساس   یجد  یکارها  دیهم با  یدر بعد فرهنگ  یاست حت  یدر بُعد اقتصاد

  ی هام حداقل در حوزهیتوانست  تیریو امکانات و مد  زاتیو جنگ و تجه  استیو س  تیمثل امن  گرید

از   گرانیحتماً دکه  میکن دیرا تول یاتیادب نکهیکنند و ا هیبه ما تک گرانیو د میخوب باش ایبحران، در دن

همه   شانیبود ا  شانیبود و پرونده دست ا  شانیا  تی کنند مثالً در بحث عراق که مامور   یآن استفاده م

صادرات ما به عراق از    نیشتریما است ب  ی تجار   ک ی شر  ن یکارها را عهده گرفت. االن عراق بزرگتر

 م یداشت  یخوب  یرود و دستاوردها  یم  شیکارها پ   ی فرمول خوب  کی است و الحمدهلل در    یلحاظ اقتصاد

کشور ما   در   یقو  یمیکار ت  کیهم وجود داشته باشد. به نظر من    گرید  یتواند در جاها  یم  نیو هم

که اگر    گرددیاز آن به نوع نگاه به مسائل برم  یبا هم منسجم نشده و بخش   یآن به خوب  یهنوز اجزا

 کرد.  جادیا یقو یاقتصاد یهاان یتوان بن یشود، به نظر من م جادیا یآنها اصالح شود و تحول فرهنگ

مختلف به   یدر حوزه ها  ییها  یتوانمند  کیما  WTO    در   یحت  ایباالخره در دن  دیدانی شما م

 مینتوانست  یول  ،  کندیم  ز یمتما  ایدر دن  ما را  نهایا  م،ی ر و معادن دا   یخصوص در حوزه زراعت و کشاورز 

دوستان به   یگاه  یحت  میخود را به منصه ظهور برسان  یها  یو توانمند  تیقابل   نیا  ت،ی ریبه لحاظ مد

  ت ی ریدر بحث مد  دیدور با  کی   دیهمه کار کرد  ن یگفتند که شما در حوزه جهاد ا  یم  شانیبه ا  یشوخ

اگر در    یبا نگاه انقالب  تی ری مد  نیو ا  دیشو  یجمهور   استیر   دید کاندی. شما بادیحکومت هم کار کن
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شود، و دولتِ مقاومت بشود، همانطور که حضرت آقا نظر دارند و اساس    دهیدم  یاجزا و ساختار حکومت

  ایما در دن  هیموضوع عل  نیهم  یمهم است و دشمن هم تمام تمرکز و توان خود را رو  ار یاست و بس

داشتند که اگر حضرت    نجا یا  یریوجود دارد و تعب  یاد یکار افراد ز   ن یا  ی گفتند برا  یم  شان یگذاشته و ا

من    یبرا  ی جمهور   استیاز صد پست ر   نیهستم ا  یمن از تو راض  سندیبنو  یکوچک  پارچه  ی آقا رو

تصورش    یباشد ول  تفاوتیکند و ب  یبخواهد شانه خال  نکهیاست البته نه ا  شتر یب  امتیق  ی ارزشش برا

مدر همه حوزه  هاست ک  نیا اساس   شودیها  ا  یتحول  به شرط   جادیرا    هیکه در همه جا روح  یکرد، 

  م یکرد  داینجات پ   یا. در بحث هستهمیکرد  دایرفته نجات پ   هیروح  نی. هر جا امیرا ببر  یو انقالب  یجیبس

است. در مقاومت    نطور یهم  یا. در هر حوزهندک  جادیا  ی، توانسته برتر  ی، موشک  یحاتیتسل  یتکنولوژ 

وجود دارد، هر    ا یدن  یکه در استانداردها  ییها  شرفتیو پ   ن ینو یعلم ، در بحث فناور   دی، در حوزه تول

ا  گر ید  یهاکه در حوزه  میدعا کن  د یرفته مانده و با  یجیتفکر بس  نیکجا ا  تا    واردتفکر    نیهم  شود 

 .میکن داینجات پ 

 

  است یاست که س  یالملل   نیح ببحث رسانه در سط   یکیکنم    انیخواهم ب  ی: چند تا نکته را مسوال

  ی هم بحث نخبگان جهان اسالم و استفاده از آنها برا  یکیو  است؟  چه بوده    نهیزم  نیحاج قاسم در ا

را در    یموفق   هتجرب  یمانیسل  شهید  ؟شدیمقاومت بود که چطور انجام م  یحلقه ها و هسته ها   لیتشک

  شان یامروز در مقاومت ا  یهاهیپا  ن یتراز بزرگ  یک یحسن نصراهلل    دیس  یکردند که آقا  دایپ   نهیزم  نیا

که در حزب اهلل وجود دارد، چطور    یبحث تحول  نی ا  انی شد؟ و جر  جادی تحول ا  نیهستند و چگونه ا 

  بود؟ چه  راتییتغ یبرا شانیکرد و برنامه ا دایپ  ینظام یاقتصاد  یاسیابعاد س

حاج قاسم آمد   یوقت  یحاج قاسم شکل گرفته بود ول  هحزب اهلل قبل از    :یاکبر  دکترپاسخ  

مس و  عظ  ریآهنگ و سرعت و جهت  تحول  را  اهلل  ا  یمیحزب  آن  فرماندهان   یکیکرد.    جادی در  از 
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  هلل ا مقتدرتر از حزب  یسازمان  چیه  خیدر طول تار   میرا داشت که ما هر چقدر فکر کرد  یعبارت  ییکایآمر

و   یو ارتباط فرمانده  یسازمان   ،ی ساختار   ،یآنها بود البته ابعاد مختلف معنو  ر یتعب  ن یدرست نشده بود. ا

موارد در حزب    نیهمه ا  ،یو نظام  تیو امن  استیکردن، در حوزه س   دایعمل حضور پ   دانیاقدام، در م

 ی نکردم که آنقدر قو دایپ  اهللتر از حزب یقو ایدر دن یزیچ چیکند که ه یم سهیاهلل هست. او دارد مقا 

  ن یکس ندارد و آن هم فرهنگ عاشورا است و ا   چ یکه ه  میدار   یزیکارآمد درست شده باشد. ما چ  و

 فهمند چه شد!  یکه نم کندیم ج ی را گ  ایو دن  چاندیپ  یرا به هم م نهایاست که همه ا

که اشغال شد و اوضاعشان به هم    ۱۹۴۸که در سال    یها زمان  ینیفلسط  خواندمیم  یادر خاطره

،  به چین می رود  مائوبرای دیدار با  شود و    یبود، بلند م  نیفلسط  یمفت  ،ینیالحس  دیحم  دیس  یآقا  خت،یر 

از روش    میخواهی ما م  کردید،   دایاز اشغال ژاپن نجات پ   و  دیموفق شد  دیشما چه کار کرد  دیگو  یم

  ک یهم که    ردف  نیمعلوم است. ا  فشی. حاال مائو که تکلمیاده کناستف   نینجات ملت فلسط  یشما برا

تکل  ینیفلسط ا  فشیاست  است.  در    نیمعلوم  من  را  عرب  کیعبارت  عصبان  دای پ   یسند  مائو    ی کردم. 

م  دیو آمد  دیکنم شما مسلمانان عاشورا دار   یمن تعجب م  دیگویو م  شودیم ما  مدل    دیخواه  یاز 

محو    د،ینیبیرا م  دحسنیس  یشما آقا  یکنند. وقت  ی مسائل توجه نم  نیمسلمان به ا  ی. بعضدیریمبارزه بگ

ها   یسازد که غرب  یرا م  یآدم فرد  نیاز ا  نهایدر فرهنگ عاشورا و جهاد و شهادت و انتظار است و ا

 .سازمان چگونه است نیمانند که ا یم ریهم متح

با چند هزار    دیداشت، شا  یاگسترده  ار یبود که ارتباط بس  نیخوب حاج قاسم ا  یهایژگی از و  یکی

مثالً در داخل کشور فالن    گنجدیداشت که اصال در وقت و زمان و حوصله انسان نم  مینفر ارتباط مستق 

  ن ی. ادیکار را کن  نیو گفتند ا  میجلسه دار   میارتباط داشت  میپنجاه نفر گفتند ما با حاج قاسم جلسه داشت

 ینیو د  یقوم  یمهم است. صداقت، شخص را از مرزها  یلیو به نظر من صداقت خ  یفرد  یها  یژگیو

هستم، من    یرانی ا  ایهستم    یکه من مثال عراق  کردیفکر نم   نیداد و انسان به ا   یخودش عبور م  یو مذهب
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الً  داد و کام  یعبور م  نهایهمه ا  ز هست... شخص را ا   عهیهستم، او ش  یکُرد هستم، او فارس است، من سن

 رییاست که حاج قاسم سرنوشت او را تغ  کی آدم به حاج قاسم نزد  نیکرده بود که ا  جادیحس را ا  کی

زبانزد همه  ، یبه لحاظ فرد  شان یا  ییهایژگی به طور گسترده بود و و  ینوع ارتباط نخبگان  ن یو ا  دهدیم

 .هست

پ   چند ا  شیوقت  با بحث ها  یدر وزارت خارجه جلسه  رابطه  اکثرا    داشتیم که  یحقوق  یرا در 

 کارمند  کیمن    نکهیبا ا  میقاسم جلسه گذاشتروز با حاج  کیکه ما  و می گفتند  کردندی م  هیداشتند گر

که   دیگو  یرا م  یقطعه ا  کیپله ها آمد و من را بدرقه کرد.    یحاج قاسم تا پا  یدرجه چند هستم ول

  نینکرده مثال ا  یخدا  نکهیا  ایتظاهر کند    نکهیبود نه ا  یهم واقع  نهایرود. همه ا  ینم  ادشیوقت    چیه

به نوع غذا    یحت  آمدیاو م  یمهمان برا  یبود. وقت  نی کنند، واقعا اعتقادش ا  فی کار را بکند که از او تعر

دقت  یحتهم  ار  نگونهیمثال اتاق استراحت مهمان کجا باشد و مسائل ا ایکرد  ی آن هم فکر م نشیو چ

که   دیدیم  یول  یفرمانده بزرگ هست  کی گفت شما    یکه آن مهمان با خودش م  ییکرد. تا جا  یم

  کند یآدم فراموش نم  نی او بخرند، توجه دارد. ا  یبرا   خواهندیهم که م  یاوهیم  یرو  یحاج قاسم حت

کنند. با همه برخورد    ینمرا فراموش    نیا  چکدامیکند و ه  یو تا زنده هست، به افراد اطرافش هم منتقل م

بود که    ایشان  یژگی و  کی   این  بود. به نظر من  شتری به مراتب ب  الملل نیدر حوزه ب  یصادقانه داشت، ول

  م یگذار یکه ما امروز اسمش را مقاومت م یدر جامعه ا شه یاند ک ی باور و  ک ی ارزش و  ک ی توانست 

 .کند نهیرا نهاد


