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 مکتب شهید سلیمانی

 11950101-11950159تلفن: 

 
  کلیة حقوق این اثر برای مؤلفین و دانشگاه امام حسین علیه السالم محفوظ است.



 تقدیم به

 

 حاج قاسم سلیمانی سپهبد شهید روح بلند

 سبک مدیریتی شهدای انقالب اسالمی تبیینشیفتگان 

 به سیره عملی شهدای راه حق سیتأدلسوزان 

راه شهادت منتظران همهو 





  دیباچه





 ز ■ فهرست مطالب

 

 فهرست مطالب

 9 یمانیسل مدرسه در یپرور نیجانش: نخست

 44 بم زلزله در تکاپو: دوم

 15 مایهواپ سقوط از بعد ییگشا گره: سوم

 15 مقدس دفاع موزه باغ احداث: مقاومت یاجتماع یابیبازار: چهارم





 

9 

جانشین پروری در مدرسه  نخست:

 سلیمانی

 جواد ابراهیمی



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 01

-
-



 00 ■ یمانیدر مدرسه سل یپرور یننخست: جانش. 1 

-



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 01

-



 01 ■ یمانیدر مدرسه سل یپرور یننخست: جانش. 1 

-





 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 01

-

-



 01 ■ یمانیدر مدرسه سل یپرور یننخست: جانش. 1 





 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 01

-



 01 ■ یمانیدر مدرسه سل یرپرو یننخست: جانش. 1 

-



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 01



 01 ■ یمانیدر مدرسه سل یپرور یننخست: جانش. 1 



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 11

-

-



 10 ■ یمانیدر مدرسه سل یپرور یننخست: جانش. 1 

-



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 11

-

-

-



 11 ■ یمانیدر مدرسه سل یپرور یننخست: جانش. 1 

-
-



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 11

-



 11 ■ یمانیدر مدرسه سل یپرور یننخست: جانش. 1 

-



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 11



 11 ■ یمانیدر مدرسه سل یپرور یننخست: جانش. 1 

 

 

-

 



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 11

 

-

-

-

-



 11 ■ یمانیدر مدرسه سل یپرور یننخست: جانش. 1 

-

-



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 11

-

-



 10 ■ یمانیدر مدرسه سل یپرور یننخست: جانش. 1 

-



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 11

-



 11 ■ یمانیمدرسه سلدر  یپرور یننخست: جانش. 1 



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 11



 11 ■ یمانیدر مدرسه سل یپرور یننخست: جانش. 1 

-

-



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 11

-



 11 ■ یمانیدر مدرسه سل یپرور یننخست: جانش. 1 

-



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 11

-

-



 11 ■ یمانیدر مدرسه سل یپرور یننخست: جانش. 1 



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 11

-

-

-

-

-



 10 ■ یمانیه سلدر مدرس یپرور یننخست: جانش. 1 

-

 

-



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 11

 

 -

-

 



 11 ■ یمانیدر مدرسه سل یپرور یننخست: جانش. 1 

 

 

 

 

 

  



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 11

 

 در زلزله بم تکاپو: دوم

 محمد نوروزی 

 

-
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نش های مجاهدانه حاج قاسم و یارانکته جالب توجه این است که تقریبا هیچ تصویری از فعالیت 1 

ز سردار همین عکس بی کیفیت ارسانی زلزله بم موجود نیست و تنها تصویر منتشر شده، در کمک
 سلیمانی، حاج احمد کاظمی و دکتر قالیباف بوده که سردار سلیمانی پشت به دوربین ایستاده است.
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-

                                                                 
ای فرانسوی به معنی هر بار ماموریت گسیل داشتن و بازگشتن ( واژهSortieسورتی ) 1 

ورتی حا یک سیک هواپیما، کشتی یا واحد نظامی است. با هر یک رفت و برگشت، اصطال
 شود.برای آن شمارش می

 در روزنامه اطالعات یراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق یعلمأتیعضو ه یالله تیب یعل 2 
با  ینگیدر پارک مایهواپ 17پارک کردن نویسد: به مناسبت سالگرد زلزله بم می 99دی  7در تاریخ 

 نیتحس انیشا یهاطرف و مهارت کیفراوان از  یها تینشان از محدود مایهواپ ۴ تیظرف
پرواز  ۵2۶ساعت بعد زلزله حدود  2۴دارد. در ادامه در طول  گریاز طرف د یکارشناسان فرودگاه

 میسی، از ببرج یدگید بیآس لیلکه کنترل پرواز بد یطیداده شد، در شرا سیفرودگاه سرو نیدر ا
که  بود یافرودگاه بم به گونهدر  طیشرا شد.  یانجام م یخودرو آتش نشان کیداخل دستگاه 

 هیدر حال تخل مایهواپ 1۶تا  1۱ نیبودند و ب نگیآف و لند کیدر حال ت ماهایبطور همزمان هواپ
هم در فراز فرودگاه در حال  مایو چند هواپ نیامدادرسان و سوارکردن مجروح یروهایها و نکمک
 یمایهواپ ۴۶۴۶روز از رخداد زلزله بم،  1۱که در مدت  ینشستن بودند. به طور یبرا نگیهولد

بزرگ و کوچک در فرودگاه کوچک و با امکانات کم بم نشست و برخاست کردند. نقش فرودگاه 
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-

                                                                 
روز اول حادثه  1۶برجسته بود، چنانکه در  اریهم بس گرید یکشورها یکمک ها دنیبم در رس

کشور  ۵۲بود که از  مایهواپ روندف 171توسط  پرواز ۲۴2به فرودگاه بم  یخارج یتعداد پروازها
پرواز،  22پرواز، اردن با  2۵با  جانیآذربا یپرواز، جمهور 2۲با  نیاوکرا انیم نیانجام گرفت و در ا

 12با  تیو کو ایتالیپرواز، آلمان، ا 1۵پرواز، عربستان و امارات با  22با  کایو آمر سیسوئ ه،یترک
 پروازها را داشتند.  نیشتریب روازپ 1۱با  اینبالروس و اسپا ه،یپرواز، روس
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-

                                                                 
در کتاب خاطراتش درباره این مورد در زلزله بم می  -پدر امداد و نجات ایران –بیژن دفتری  1 

هالل احمر هماهنگ شوند اما  تیها با جمعکمک نیارسال ا یکه برا میمرتبا اعالم کردنویسد: 
 یهاکه کمک ییهاونیکه تعداد کام یابه گونه شد؛یبه منطقه ارسال م کیها بدون تفککمک

انندگان ر یو گاه جادیبار ا هیتخل یبرا یلیطو یبود که صفها یبه قدر آوردندیرا به بم م ییاهدا
 لمیموارد عکس و ف نیکه از ا کردندیم هیها تخلخاک یرا رو لیوسا نیعمدا ا ایسهوا  هاونیکام
 یهاهالل احمر در خصوص کمک تیکردند که چرا جمع هیگال زیو منتشر شد و بعدها ن هیته

 نیا هیبه وجود آورد؛ چرا که عدم تخل زیرا ن ییمساله دردسرها نیکرده است! ا یکوتاه یمردم
 .میها شدمحموله نیا لیو ما مجبور به تحو کردیم یاسیز موضوع را سیاجناس ن



 مدافعان حرم یدالشهدایس ■ 11

-
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- 

- 

- 

- 

- 

  



 10 ■ یمابعد از سقوط هواپ ییره گشاسوم: گ. 1 

 

گره گشایی بعد از سقوط : سوم

 هواپیما

 یخاتم لیمحمداسماع ،یخاتم حسن ،یکشف محمد دیس
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 11 ■ یمابعد از سقوط هواپ ییسوم: گره گشا. 1 
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- 

- 

- 
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 11 ■ مقاومت: احداث باغ موزه دفاع مقدس یاجتماع یابیچهارم: بازار. 1 

 

چهارم: بازاریابی اجتماعی مقاومت: 

 احداث باغ موزه دفاع مقدس

 وحید تاروردی زاده
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