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از حاج قاسم شفاعت 

بخواهید

13۸4 منـــزل شـــهید   ســـال 
د  ا جـــو عظیـــم  ضـــا  ر محمد
روح اللهـــی از رهبـــر انقـــالب 
درخواســـت شـــفاعت می کنـــد. 
امـــام خامنـــه ای مـــی گویـــد مـــا 
چه کاره ایم که شـــما را شفاعت 
کنیـــم؟ پـــدر و مادر شـــهید، باید 
مـــن و شـــما را شـــفاعت کنـــد 
بعـــد بـــا نگاهـــی بـــه حاج قاســـم 
ســـلیمانی گفتنـــد: ایـــن آقـــای 
حاج قاســـم هم از آنهایی اســـت 
کـــه شـــفاعت می کننـــد؛ حـــاج 
قاســـم ســـر پایین انداخـــت و با 
دو دســـت صورتش را پوشـــاند. 
حاج قاســـم اگر دل ها را تسخیر 
کرد؛ چـــون خـــودش راحتی اش 
و امکاناتـــش اولویـــت نبـــود ؛ 
جـــان و توان و دارایـــی اش برای 
خـــدا بـــود، رهبر معظـــم انقالب 
اســـالمی بیـــان کردنـــد کـــه بـــه 
شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی 
به چشـــم یک فرد نـــگاه نکنیم، 
بـــه چشـــم یـــک مکتـــب، یـــک 
راه و یـــک مدرســـه نـــگاه کنیـــم. 
ایشـــان  ســـال 76 هـــم خطـــاب 
بـــه حـــاج قاســـم گفتنـــد: »خود 
شـــما هـــم کـــه آقـــای ســـلیمانی 
باشـــید در نظـــر مـــا شـــهید زنده 
هســـتید.« در جـــای دیگـــری 
دربـــاره ایـــن شـــهید بزرگـــوار 
فرمـــوده بودنـــد: »بـــرادر بســـیار 
عزیزمـــان آقای ســـلیمانی بارها 
بارهـــا و بارهـــا جـــان خودشـــان 
را در معـــرض تهاجـــم دشـــمن 
قرار داده انـــد. در راه خدا و برای 
خـــدا و مخلص اللـــه مجاهـــدت 
کردند، ان شاء الله خدای متعال 
زندگـــی ایشـــان را بـــا ســـعادت و 
شـــهادت قرار بدهـــد.« به دنبال 
تالش های حاج قاســـم بـــرای از 
بین بـــردن داعـــش، رهبـــری به 
ایشـــان خطاب کردند: »شـــما با 
متالشـــی ساختن توده سرطانی 
و مهلـــک داعـــش، نـــه فقـــط به 
کشـــورهای منطقـــه و بـــه جهان 
اســـالم بلکـــه بـــه همـــه ملت ها 
و بـــه بشـــریت خدمـــت بزرگـــی 

کردیـــد.«

طـــی ســـه ســـال گذشـــته و پـــس 
از شـــهادت ســـپهبد شـــهید حـــاج  
قاســـم ســـلیمانی برنامه هـــای 
متعدد فراوانـــی در حوزه فرهنگی، 
علی الخصـــوص حـــوزه نمایـــش 
ساخته و اجرا شده که از مهم ترین 
ایـــن برنامه هـــا در حـــوزه هنرهـــای 
نمایشـــی، برگزاری جشـــنواره ملی 
ســـردار آســـمانی اســـت که به طور 
اختصاصی بر شـــخصیت شـــهید 
سلیمانی متمرکز است و در برخی 
جشـــنواره های مهـــم همســـو نیـــز 
تالش شـــد در حـــد کمال نـــام این 

شـــهید پرافتخـــار جلوه گر شـــود.

13 دی ســـال 139۸ روزی بـــود که 
محـــور مقاومـــت تأثیـــر گذارترین 
ســـرباز خـــود را در یـــک اقـــدام 
تروریستی توسط تروریست های 
ســـنتکام امریکایی از دست داد. 
بعد از شـــهادت ســـردار سلیمانی 
یکـــی از مهمتریـــن موضوعـــات 
ایـــن بود که چه کســـی قرار اســـت 
فرمانـــده ســـپاه قـــدس شـــود؟ 
محـــور مقاومـــت بـــا شـــهادت 
ســـردار ســـلیمانی و پیونـــدی کـــه 
در ایـــن محـــور ایجـــاد کـــرده بـــود 
بـــه کـــدام ســـمت و ســـو خواهـــد 
رفـــت؟ آیا بـــا بحـــران مدیریت در 
محـــور مقاومـــت بخصـــوص در 
حوزه میدان مواجه خواهیم شد؟ 
شـــخصیت کاریزماتیـــک ســـردار 
ســـلیمانی خـــاص بود و فـــن بیان 

قـــوی داشـــت...

ســـه ســـال از شـــهادت ســـردار 
سلیمانی گذشـــته است و سردار 
قاآنـــی به عنـــوان جانشـــین وی، 
در ایـــن ســـه ســـال مســـئولیت و 
مدیریت محور مقاومت و اتصال 
آن را به همدیگر داشته است. اما 
آنچـــه بایـــد بدانیم این اســـت که 
محـــور مقاومـــت با گذشـــت ســـه 
ســـال اکنـــون در کجـــا قـــرار گرفته 
اســـت و چگونـــه توانســـته اســـت 
به مســـیر خـــود بعـــد از شـــهادت 
سردار سلیمانی ادامه دهد و طی 
مسیر کند؟ سه ســـال از شهادت 
سردار سلیمانی می گذرد و محور 
مقاومـــت در حـــال طـــی کـــردن 
مســـیر بـــرای رســـیدن بـــه آرمـــان 
خـــود یعنـــی آزادی قدس شـــریف 

اســـت.

تــــیــــتــــرهــــا

 3 ســال 
پس از سردار

2
ویژه نامه سومین سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی

رهبری ستاد جنگ های نامنظم  
آغــاز حیــات فعالیت هــای نظامی حاج قاســم ســلیمانی 
از پیروزی انقاب اســامی و با پیوســتن به ســپاه پاســداران 
رقــم خــورد و در ســال های جنــگ ایــران و عــراق از رهبــری 
دو گــردان نیرو هــای کرمانــی بــه فرماندهــی لشــکر 41 
ثــاراهلل رســید؛ لشــکری کــه رزمنــدگان ســه اســتان کرمــان، 
سیســتان و بلوچســتان و هرمــزگان را شــامل می شــد تــا 
در عملیات هــای متعــدد از جملــه والفجــر ۸، کربــای 4، 
کربــای ۵ و تــک شــلمچه حضــور مؤثــری داشــته باشــند. 
پایــان جنــگ تحمیلــی عرصــه تــازه ای از نبــرد را بــرای 
ســردار گشــود و او کــه بــا فرماندهــی لشــکر ثــاراهلل یکــی از 
مجهزتریــن و قوی تریــن یگان هــای رزمــی شــرق ایــران را 
رهبــری می کــرد، چنــد ســالی بــه مرزهــای شــرقی منتقــل 
و بــر مبــارزه بــا اشــرار و باند هــای مــواد مخــدر در مرز هــای 
ایــران و افغانســتان متمرکــز شــد. ســال 1376مســئولیت 
نیــروی قــدس ســپاه بــه عنــوان نیــروی بــرون  مــرزی ســپاه 
پاســداران بــه او ســپرده شــد و فعالیــت او را بــه عرصــه ای 

فراســوی مرزهــای ایــران و در منطقــه گســترش داد.
نیــروی قــدس ســپاه کــه در اوایــل جنــگ در قالــب واحــد 
کوچکــی به منظــور هدایت فعالیت بــرون مرزی ســپاه از دل 
قــرارگاه رمضــان ســپاه و بــه عنــوان زیر مجموعه واحــد روابط 
بین الملل تشــکیل شــد، در ســال پایانی جنگ عراق در کنار 
نیروهــای زمینــی، دریایی، هوا- فضا و ســازمان های بســیج و 
اطاعــات در قالــب یــک ســازمان بــه حیــات خــود ادامــه داد. 
در واقــع ســپاه قــدس نیــروی نخبه، ویــژه و برون مرزی ســپاه 
پاســداران به شــمار می آمد که تخصص آن، شناسایی 
و تجســس، جنگ هــای نامتقــارن، چریکــی یــا 
شــهری تعریف می شــد. علــی شــادمانی، از 
فرماندهــان ارشــد ســپاه دربــاره اهــداف 
تشــکیل نیروی ســپاه قــدس گفته 
اســت: »حضــرت آقــا بــا 
اعتمــادی کــه بــه ســپاه 
دارنــد، مدیریــت 

جبهــه 
مقاومت 
را بــه 

مجموعــه ای از ســپاه ســپردند و امــروز ایــن ســپاه اســت کــه 
جبهــه مقاومــت را مدیریــت می کنــد.« چهره شــاخص این 

ــلیمانی. ــم س ــز قاس ــود ج ــی نب ــت کس مدیری
 بــه ایــن ترتیــب ســردار ایرانــی در 4۰ ســالگی بــا درجــه 
ســرتیپی، دومیــن فرمانــده نیــروی قــدس شــد و 
نقش آفرینــی اش در ســازمان دادن دوبــاره و تقویــت 
ــه  ــرائیل ب ــردن اس ــار ک ــطین و ناچ ــان و فلس ــای لبن نیروه
عقب نشــینی در جنــگ 33روزه  لبنــان و ۲۲ روزه غــزه  
از او چهــره ای متفــاوت در مناســبات نظامــی- سیاســی 
خاورمیانــه ســاخت و حضــورش در خــط مقــدم مبــارزه بــا 
گروه هــای تروریســتی و تکفیــری در زمانــه هــراس جهانــی 
از ســبعیت کــوری کــه داعش و جبهه  النصــره چکیده های 
آن بودنــد او را بــه شــخصیتی مــورد توجه همه رســانه های 

ــرد. ــل ک ــان تبدی جه
 

رزم با داعش  
در ســال های پــس از ۲۰1۰ کــه بخــش قابــل توجهــی از 
خــاک عــراق و ســوریه جوالنــگاه تروریســت هایی بــود کــه نــه 
فقــط تیغ شــان بــر گلــوی مردمــان آن دیــار نشســته بــود کــه 
ــر از  ــورهای دیگ ــت کش ــت و حاکمی ــه امنی ــان علی تهدیدش
جملــه ایــران جایــی بــرای بی اعتنایــی باقــی نمی گذاشــت، 
طبیعــی بــود کــه کشــورهایی کــه خــود بــه عنــوان مســبب، 
پشــتیبان و حامی در شــکل گیری این گروه ها نقش داشــتند 
در قالــب »ائتــاف ضــد داعــش« به مبــارزه ای نمایشــی روی 
آورنــد. چنــان کــه در نهایت ناچار شــدند نقش آفرینی کســی 
را کــه »مقتدرترین ژنــرال خاورمیانه« معرفی می کردند، به 
رسمیت بشناسند و بر اساس برخی اقوال غیررسمی حتی 
خــود را در اقدامــات نظامــی بــا او و اســتراتژی اش هماهنــگ 
ــد. حــاج قاســم در عــراق »حشدالشــعبی« و در ســوریه  کنن
»بســیج مردمــی« را شــکل داد و بــا ایــن حــال ایــن همــه مانــع 
از آن نبــود کــه خــود لبــاس رزم از تــن جــدا کنــد و به فرماندهی 
از پشــت بی ســیم ها بســنده کــرده باشــد. ســلیمانی در خــط 
مقدم بود و از شــهادت ابایی نداشــت. مبارزی بی قرار بود که 
پابنــد نمی ماند و در هر جبهه ای بر حســب ضــرورت حضور 
داشــت. تحرکــی کــه بــه بــاور بســیاری در تشــکیل زنجیــره بــه 
هــم پیوســته ای از نیروهای مبــارز میان ایــران، عراق، ســوریه، 
لبنان و فلســطین مؤثر بود. ســردار در ســایه خوانده می شــد و 
با این حال تصاویر متعددی از او رسانه ای می شد. شناخت 
ویــژه ســلیمانی از جغرافیــای مناطــق درگیــری و ذهــن 
توانمنــدش در تدویــن راهبردهــای نظامــی در عین 
وجــود ویژگی هــای شــخصی ســبب می شــد او 
بــا ایســتادن شــانه به شــانه کنــار ســربازان از 
هــر مذهــب و قومــی حــس همدلــی 
و هم افزایــی را ایجــاد کنــد کــه 
ضــرورت غیرقابــل انــکار 
پیروزی در مبــارزه بود.

 

آخرین مقر  
در تمــام ایــن دوران آنچــه ســلیمانی را بــرای همــه آحــاد 
مــردم ویــژه می ســاخت اجتنــاب او از قــرار گرفتــن ایــن 
پیروزی هــا در خدمــت جدال هــای جناحــی و تاش هــا 
بــرای دوگانه ســازی میــان او و چهره هــای خــاص سیاســی 
کشــور بــود. ســلیمانی در مجامــع عمومــی و در برابــر 
دوربین هــای رســانه های خبــری نایســتاد مگــر زمانــی 
کــه ضرورتــی تاکتیکــی و اســتراتژیک چنیــن حضــوری را 
اقتضــا می کــرد. شــاهد مثــال اش انتشــار تصویــر حضــور 
ــی داد  ــان م ــه نش ــود ک ــوریه ب ــال« س ــهر »البوکم وی در ش
او شــخصاً در نبــرد بــا آخریــن مقــر داعــش حضــور داشــته 
اســت؛ تصویــری کــه از انتشــار هــر ادعــای گزافــه ای بــرای 
ســهم داشــتن نیروهای امریکایــی در مبــارزه واقعی علیه 
ــانه های  ــه رس ــود ک ــن ب ــرد. چنی ــری می ک ــش جلوگی داع
جهــان، پایــان داعــش را با نامــه ای به قلم فرمانــده بزرگ 
ایــران، تحت عنوان انتقام از تروریســت ها مخابره کردند.

 
کلیدی برای نفوذ در خاورمیانه  

ســلیمانی پــس از آن نیــز هــم از نظــر طرفــداران و هــم 
مخالفانــش، مــردی کلیــدی بــرای حفــظ و گســترش 
نفــوذ ایــران در خاورمیانــه محســوب می شــد. او پــس از 
هــر تحــول مهــم سیاســی و نظامــی در عــراق، از شکســت 
ــا  ــتان ی ــتقال در کردس ــی اس ــا همه پرس ــه ت ــش گرفت داع
تشــکیل دولــت جدیــد در بغــداد، بــه عــراق ســفر می کــرد 
تــا بــه بســیج نیروهــا و ســاماندهی اوضــاع بــرای مقاومــت 
در پشــت صحنــه سیاســت بپردازد. تجــارب ارزشــمند او از 
حضــور در جبهه هــای مختلــف زمینــی از مرزهای شــرقی 
ایــران تــا عــراق و ســوریه و لبنــان عمــًااو را بــه نقطــه ثقــل و 
مرکــز محــور مقاومــت تبدیــل کــرده بــود. حتــی حمــاس و 
گردان های جهادی فلســطین نیز از رهنمودهای نظامی 
او بهره منــد می شــدند. بــه ایــن ترتیــب شــهرت ســلیمانی 
ــه  ــا آنک ــت. ب ــزون داش ــی روزاف ــر افزایش ــال های اخی در س
نســبتاً کمتــر در مجامــع عمومــی ظاهــر می شــد، امــا هــر 
تصویــری از او بخصــوص در مناطــق جنگــی، بــه ســرعت 
در شــبکه های اجتماعــی دســت بــه دســت می گشــت و در 
ســتایش از او به زبان فارســی و عربی ســرودها ســاخته شد. 
در حقیقــت ســلیمانی ســربازی بــود کــه در خــارج از مرزها 
ــال 9۵  ــید. س ــن می پوش ــه ت ــم ب ــی ه ــت دیپلماس گاه رخ
در جریــان بــه وجــود آمــدن شــرایط بحرانــی میــان اقلیــم 
کردســتان عــراق و دولــت ایــن کشــور کــه بــه تجزیه طلبــی 
منتهــی شــده بــود، میانجیگــری حــاج قاســم در حــل 
منازعــه بی تأثیــر نبــود. او کــه بــه واســطه نجــات اربیــل از 
ســقوط به دســت داعش در ســال 93 حرمتی میان کردها 
داشــت بــرای ایــن مهــم بارهــا با هــر دو طــرف مذاکــره کرد. 
اعتقــاد او بــه اهمیــت یکپارچگــی و انســجام داخلــی بارها 
ــک  ــه از او ی ــتادنی ک ــه ایس ــد؛ میان ــد ش ــخنانش تأکی در س
ســردار محبــوب ســاخت و شــهادتش را بــه دلیلــی بــرای 

همصدایــی ایرانیــان تبدیــل کــرد.
حــاج قاســم بعــد از شکســت ســلطه داعــش در آخریــن 
ســنگرگاه های متمرکزشــان در اســفندماه 1397 
نشــان ذوالفقــار را بــه عنــوان عالی تریــن نشــان 
نظامــی ایــران از ســوی فرمانــده معظــم کل 
قــوا دریافــت کــرد و ســحرگاه 13 دی مــاه 
139۸ ســینه اش به نشــان شهادت 
مزین شــد؛ شــهادتی که او را به 
آرزوی دیرینه اش رســاند.

قلب تپنده ایران در منطقه
مروری بر زندگینامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

»آنتــی  دشــمن«،  »کابــوس  ســایه«،  در  »فرمانــده 
تروریســت«؛ القابی برای توصیف سپاهی نام آشنایی بود 
کــه در بامداد ســومین روز از ســال۲۰۲۰ )13 دی ماه 1398( 
در پی حمله موشــکی پهپادهای امریکا بــه حوالی فرودگاه 
بغداد به شهادت رسید. شهادت سردار سرلشکر حاج قاسم 
ســلیمانی، فرمانده لشــکر 41 ثــاراهلل در ســال های جنگ، 
سازمان دهنده نیروهای حزب اهلل در جنگ 33 روزه لبنان 
و فرمانده نیــروی قدس ایســتاده در صف مقــدم مبارزه با 
داعــش یک زلزلــه خبری بــزرگ در محافل خبــری جهان 
بــه راه انداخــت که ایــران در واکنش بــه آن وعــده انتقام 
سخت داد. چند سال پیش بود که  هفته نامه »نیوزویک« 
به عنــوان یکــی از مهم ترین نشــریه های سیاســی امریکا با 
اختصاص تصویر روی جلد خود به سردار قاسم سلیمانی 

از او با نام »الهه انتقام« نام بــرد و با این جمله که »او ابتدا 
با امریکا مبارزه کرد و اینک در حال له کردن داعش است« 
به توضیح ابعــاد »این انتقام جویــی« پرداخت. مقاله ای 
که شکســتن هژمونــی امریکایــی را به نمایش گذاشــت و 
بعدها  حقیقت این عجز و شکست در حمله تروریستی به 
فرمانده ســپاه ایران بر همگان پدیدار شد. حمله به کاروان 
حامــل فرمانــده نیــروی قدس ایــران کــه در رویــدادی کم 
ســابقه با اقدام تالفی جویانه ایــران در حمله چند روز بعد 
به پایگاه امریکایی »عین االســد« روبه رو شد، پاسخ دادن 
به این پرســش ها را ضروری می کند که قاســم سلیمانی که 
بود و چه نقشی در شاخه برون مرزی نیروهای نظامی ایران 
در منطقه داشــت و چرا شــهادت او چنین لــرزه بر جامعه 

بین الملل انداخت؟
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نگاهی به سه سال تحبیب 
شهید حاج قاسم سلیمانی در 

جشنواره ها و آثار نمایشی

ژنـرال!
گروه فرهنگی: طی سه سال گذشته و پس از شهادت سپهبد شهید حاج  قاسم 

سلیمانی برنامه های متعدد فراوانی در حوزه فرهنگی، علی الخصوص حوزه 
نمایش ساخته و اجرا شده که از مهم ترین این برنامه ها در حوزه هنرهای 

نمایشی، برگزاری جشنواره ملی سردار آسمانی است که به طور اختصاصی 
بر شخصیت شهید سلیمانی متمرکز است و در برخی جشنواره های مهم 

همسو نیز تالش شد در حد کمال نام این شهید پرافتخار جلوه گر شود.

یادنامهها  
جشنواره »کاروان هنری روایت حبیب« از جمله برنامه های 

پرمخاطبی بود که 10 استان کشور در آن حضور داشتند و در این 
رویداد فرهنگی، برنامه های متنوعی چون تئاتر، نقالی و پرده خوانی 

و... اجرا شد. عالوه بر اینها جشنواره سراسری تئاتر مقاومت هم با 
توجه به اهمیت موضوع مقاومت و ضرورت ترویج سیره و روش 

چهره محبوب فرهنگ پایداری ایران و سیدالشهدای جبهه مقاومت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی جایزه ای ویژه در بخشی ویژه با 

عنوان سپهبد قاسم سلیمانی در نظر گرفت که در نهایت آثاری قابل 
توجه به عنوان خروجی های اصلی این جشنواره عنوان برگزیده را 

به خود اختصاص دادند. سال گذشته اجراهای جشنواره تئاتر فجر 
به شهدای مدافع حرم و سردار شهید حاج  قاسم سلیمانی تقدیم 

شد و امسال نیز نمایش هایی با این موضوع راهی جشنواره خواهند 
شد. جشنواره کشوری تئاتر »سردار عشق« هم جشنواره دیگری بود 
که در چهار بخش تئاتر صحنه ای، خیابانی- محیطی، رادیو تئاتر و 

نمایشنامه خوانی با رویکرد ترویج فرهنگ مردمی بسیج و ارج نهادن 
به مقام واالی شهادت همزمان در سراسر استان فارس برگزار شد. 

مسابقه نمایشنامه نویسی »سردار دل ها« نیز اولین دوره مسابقه 
نمایشنامه نویسی با این  موضوع بود که در سه محور محتوایی »زندگی 
و شخصیت سردار شهید حاج  قاسم سلیمانی«، »مکتب حاج  قاسم« 
و »حاج قاسم، محور وحدت مقاومت« در بخش های مختلف برگزار 

شد. یکی دیگر از آثار اجرا شده در این حوزه، تله تئاتر »قهرمان ملت« 
بود که با پرداخت به هفت قصه مستند از زندگی شهید سردار حاج 

قاسم سلیمانی به همت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری آماده و 
پخش شد. در بخش تله تئاتر »یک و بیست دقیقه بامداد« اثر پژمان 

شاهوردی پس از موفقیت در دومین دوره جشنواره سردار آسمانی، در 
تلویزیون تئاتر ایران عرضه شد و »نجات اربیل« به کارگردانی ساسان 

قجر از جمله همین تله تئاتر ها بود.
 

استانها  
تمرکز هنرمندان تئاتر سراسر کشور بر جایگاه واالی شهید سلیمانی 

در این سه سال نشان می دهد که هنرمندان در مانایی نام و یاد سردار 
سلیمانی تأکید ویژه ای دارند. به عنوان نمونه »رپرتوار تئاتر خیابانی 

استان خوزستان« یکی از این برنامه های نمایشی در استان هاست 
که با عنوان »فجر تا بهار« یادمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

با رویکرد استمرار ارتباط شهروندان با تئاتر و بویژه نمایش های 
محیطی و خیابانی در خوزستان به اجرا گذاشته شد؛ یا اجرای تئاتر 

»ژنرال« به کارگردانی سعید بادینی که از آثار برتر جشنواره فجر سال 
۹۹ بود چندین بار به دلیل استقبال بسیار مخاطبان در تاالر فردوسی 

دانشگاه سیستان اجرا شد. استان فارس یکی دیگر از استان های فعال 
در این حوزه بود و اجرای نمایش های خیابانی »غریب« با طراحی و 

بازی سعید نظری؛ »می خواهم بروم« سیروس مهبودی، غالمحسین 
ورگردان؛ »انتقام سخت« حمیدرضا بیات و نمایش های میدانی 
»در حسرت و فراق«، »نقِل سردار« حسن صفایی فرد و »قالیچه 

سلیمان« جالل الدین نصری نوبندگانی بخش دیگری از این دریای 
بیکران محصوالت نمایشی بودند.

»سرباز« نمایشی پرمخاطب بود که 
با نگاهی مستندگونه به زندگی یک 
قهرمان ملی، حاج قاسم سلیمانی 

در دومین سالگرد شهادت این سردار 
پرافتخار به نویسندگی و کارگردانی 

حسین پارسایی پس از اجرایی عمومی 
در سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر 

روی صحنه رفت. حسین پارسایی که 
پیش از این نمایش، موسیقی- نمایش 

»علم دار« را به تهیه کنندگی پرویز 
پرستویی و رسول خادم و با همراهی 

تنی چند از بازیگران شاخص سینمای 
کشور در قالب نذر فرهنگی با رویکرد 
همت عالی و هدف کمک به مناطق 
محروم و روستاییان استان سیستان 
و بلوچستان به صحنه برده بود، در 

دومین نذر فرهنگی خود مستند-
نمایش سرباز را آماده و اجرا کرد. تئاتر 

»سرباز« براساس زندگی حاج قاسم 
سلیمانی نوشته و اجرا شد و توجه به 
باورها و آرزوهای این شهید پرافتخار 

که می گفت: »دوست دارم در کنار 
رفقای شهیدم به خاک سپرده شوم... 
من یک سربازم و نه سردار« و شکل 
روایت در این نمایش )همان گونه که 
سازندگان آن بر مستندبودنش تأکید 

داشتند( دربرگیرنده سویه های زیستی و 
اقدامات سردار سلیمانی به عنوان یک 

اسطوره مقاومت ملی بود.

سینمایش بزرگ کشور با عنوان 
»۴10« روایتی متفاوت از دفاع 

مقدس مهرماه جاری در برج میالد 
تهران روی صحنه رفت. سینمایش 
ابداعی تازه از حوزه هنری انقالب 
اسالمی است که با ترکیبی از قالب 

تئاتر و جلوه های ویژه سینمایی 
اثری متفاوت را به نمایش گذاشت 
و به گفته برگزارکنندگان این برنامه، 

از جلوه های ویژه این اثر بزرگ 
می توان به بزرگ ترین آکواریوم 

تئاتری با ظرفیت 100 هزار لیتر آب 
اشاره کرد. این اثر روایتی متفاوت 
از دفاع مقدس با محوریت شهید 

سپهبد قاسم سلیمانی و فتح 
گردان غواصی لشکر ۴1 ثاراهلل بود 

که به مدت 1۵ شب و در یک سانس 
در برج میالد تهران و با ظرفیت 
باالی ۴ هزار نفر تماشاگر یکی از 
پرمخاطب ترین آثار با موضوع 
شهادت حاج قاسم سلیمانی را 
تجربه کرد. گفتنی  است »410« 
محصول حوزه هنری انقالب 

اسالمی بود که به همت مؤسسه 
رسانه ای مهنا روی صحنه رفت.

نمایش بزرگ میدانی »جان فدا« 
به کارگردانی حسن بزرا که 

سیری در زندگانی پربرکت مرد 
خستگی ناپذیر میدان های جهاد، 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی است، از پنجشنبه ۸ 
دی  ماه 1401 در بوستان والیت 
تهران اجرای خود را آغاز کرد. 
امیرحسین طهرانی )مجری 

طرح(، داوود طامهری )مدیر 
تولید(، عباس رحمانی پور 

)طراح نور(، مرتضی پورحیدری 
)طراح صحنه و دکور(، عرفان 
حسن زاده )طراح صدا(، امید 
دهقان )مجری دکور(، کاظم 

غیاثوند )مجری صحنه(، یاسر 
یارمحمدی )طراح جلوه های ویژه 
میدانی( و تورج سلیمانی )مدیر 
تدارکات( عوامل این اثر نمایشی 
هستند. این نمایش میدانی تا ۲۵ 
دی ماه 1۴01، هر شب ساعت 1۹ 
در بوستان والیت تهران میزبان 

مخاطبان است. عالقه مندان 
می توانند برای تهیه و رزرو بلیت، 
 NAMATICKET.IR به سامانه

مراجعه کنند.

»پرواز با بال های سوخته« به نویسندگی 
مهدی اکبری و کارگردانی محمد ستوده 

عنوان یکی از تازه ترین آثار نمایشی 
تئاترشهر است که از روز هفتم تا 

شانزدهم دی ماه 1401 در تاالر قشقایی 
مجموعه تئاترشهر روی صحنه می رود. 
در خالصه داستان نمایش آمده است: 

»تو محله خواجه خضر، هیچ کس بدون 
اذن ما اجازه نفس کشیدن نداشت 

تا اینکه سروکله قاسم پیدا شد. اینکه 
می بینی دست پخت قاسمه...« در 

این اثر نمایشی که یکی از نمایش های 
برگزیده بیست و هفتمین جشنواره تئاتر 

استان تهران بود، رسول حق شناس، 
محمدمهدی پازوکی، سمیه کیا 

دربندسری، مهدی توکلی، طراوت 
طیبی، یوسف امان پور، محمد قائمی، 

سیدعلی حسینی نژاد، هدیه فدایی، 
علی اصغر حق شناس، کیانا حق شناس، 
الهه تبریزی، تینا حاجی آبادی، فاطمه 
حضوری، زینب داوودی و ریحانه شیخ 
به عنوان بازیگر حضور دارند. نمایش 

»پرواز با بال های سوخته« به کارگردانی 
محمد ستوده طی روزهای یاد شده 

ساعت 1۷:۳0 با مدت زمان ۵۵ دقیقه 
و قیمت بلیت ۸0 هزار تومان در تاالر 
قشقایی تئاترشهر روی صحنه می رود.

پرواز با بال های سوختهجان فداسینمایش »۴۱۰«سرباز

پرمخاطبها
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 تحوالت یمن
یمــن، بــا وســعت 527.970 کیلومترمربــع در 
جنــوب غربــی آســیا و جنــوب شــبه جزیره عربســتان 
قرارگرفتــه اســت کــه از جنــوب بــه دریــای عــرب 
و خلیــج عــدن و از شــمال بــه عربســتان محــدود 
می شــود. بیشــتر مــردم یمــن مســلمان و اقلیــت 
ن  ا و پیــر و  ی  د یهــو  ، مســیحی نیــز  ی  د و محــد
آییــن هنــدو هســتند. نــگاه کلــی بــه نقشــه یمــن، 
نشــان دهنده پیونــد راهبــردی میــان آبراه هــا، 
ــای  ــارس، دری ــا خلیج ف ــور ب ــن کش ــر ای ــادر و جزای بن
ســرخ، اقیانــوس هنــد، اروپــا، شــبه جزیره عربســتان، 
غــرب آســیا، شــمال آفریقــا و شــاخ آفریقــا اســت. 
چنیــن موقعیــت جغرافیایــی ویــژه ای، نه تنهــا وزن 
ژئوپلیتیکــی ایــن کشــور را در نظــام بین الملــل ارتقــا 
داده بلکــه زمینه هــای بــروز ظرفیت هــای مردمــی را 
در منطقه اســتراتژیک و آنارشیک خاورمیانه آشکار 
کــرد. تحــوالت یمــن موجــب تغییــر نظــم موجــود و 
واقعیت هــای اســتراتژیک منطقــه  شــد و شــرایط 
امنیتــی نوینــی بــرای کشــورها و واحدهــای سیاســی 
خاورمیانــه بــه وجــود آورد و گذشــته از آن، سیاســت 

خارجــی و امنیتــی دولت هــا را متحــول ســاخت.
در زمــان ســردار ســلیمانی، انصــاراهلل دولــت خــود 
را تشــکیل داد و بــا کشــورهای مختلــف از جملــه 
روســیه رایزنــی کــرد. در حــال حاضــر دوره هــای 
ــا عربســتان در عمــان، کویــت  مختلــف مذاکراتــی ب
و صنعــا برگــزار شــده اســت امــا ایــاالت متحــده و 
ــد  ــه بحــران اوکرایــن نیازمن ــا توجــه ب انگلیــس کــه ب
شــدید انــرژی هســتند، نمی خواهنــد تنگــه حســاس 
باب المنــدب در اختیــار انصــاراهلل قــرار گیرد و مســیر 
تجــارت انــرژی بــه خطر بیفتــد. بنابراین سیاســت نه 
صلــح و نــه جنــگ را دنبــال می کننــد. ایــران در حــال 
حاضــر بــا احالــه مســئولیت یمــن بــه خــود یمنی هــا، 
یمــن را کشــور مســتقلی می دانــد کــه خــود می توانــد 
ــک  ــه عبدالمال ــری حکیمان ــا رهب ــود را ب ــاب خ انق
بدرالدیــن بــه پیــش ببــرد. در حــال حاضــر بــه طــور 
کلــی در محــور مقاومــت، از یمــن تــا عــراق و از 
ــت.  ــرار اس ــبی برق ــات نس ــد ثب ــداد رون ــا بغ ــوریه ت س
محــور مقاومــت از ســال2011 تــا 2020 یــک نبــرد 
فرسایشــی را در چنــد محــور تحمــل کــرد و ســرانجام 
ــت  ــود را تثبی ــت خ ــا وضعی ــن نبرده ــت در ای توانس
کنــد. بایــد گفــت اکنــون انقــاب یمــن بــه مرحلــه 
ــه  ــعودی ب ــاف س ــد ائت ــت، هرچن ــیده اس ــات رس ثب
همــراه پشــتیبانان خــود محاصــره چنــد جانبــه ایــن 
کشــور را ادامــه می دهنــد. در واقــع دولــت نجــات 
ملــی در حــال حاضــر به دنبــال ایــن اســت کــه ائتاف 
ســعودی شــروط انصــاراهلل را بپذیــرد و در غیــر ایــن 
صــورت بایــد شــاهد آغــاز نبردهــا در اســتان مــأرب و 

ســایر اســتان های یمــن بــود.

تحوالت عراق
سردار ســـلیمانی ارتباط عمیق و گسترده با جریان های 
مقاومـــت عـــراق در مدت نزدیک به 20 ســـال داشـــت 
و در ایـــن مـــدت شـــخصیت و کاریزمای او، تأثیر بســـیار 
زیـــادی روی شـــخصیت های عراقـــی داشـــته اســـت که 
نمونه بارز آن شـــهید ابومهدی المهنـــدس و تجلی آن 
در مبارزه با تروریســـم داعش بود. شـــهادت حاج قاسم 
بـــرای نخبگان عراق ســـنگین بـــود و آنها می بایســـت با 
وضعیـــت جدید خود را وفـــق می دادند. انـــس و الفتی 
که در طول ســـال های گذشـــته میان ســـردار ســـلیمانی 
و شـــخصیت های مقاومت عـــراق صـــورت گرفته بود، 
بســـیار چشـــمگیر بـــود. اگرچـــه شـــهادت حاج قاســـم 
ســـلیمانی و ابومهـــدی المهندس به عنـــوان دو عنصر 
تأثیرگـــذار در تحـــوالت منطقـــه و عملکـــرد سیاســـی و 
میدانـــی گروه های مقاومت باعث شـــد کـــه این گروه ها 
در مقطعـــی دچار اختافات سیاســـی گســـترده و عدم 
انســـجام بـــرای تشـــکیل جبهه واحـــد در عراق شـــوند، 
امـــا انتخابـــات اخیـــر عـــراق و نتایـــج آن باعث شـــد که 
نوعـــی انســـجام میـــان برخی گروه های شـــیعی شـــود. 
تشـــکیل گروه چهارچـــوب هماهنگی به ریاســـت هادی 
العامـــری که متشـــکل از تمام جریان های شـــیعی بجز 
جریان صدر و گروه تشـــرینی ها وابســـته به امریکا، یکی 

از موفقیت هـــای گروه هـــای شـــیعی بوده اســـت.
اســـتراتژی جدیـــد ســـپاه قـــدس در دوره ســـردار قاآنی 
ایـــن بود کـــه بـــا احاله مســـئولیت بـــه عراقی هـــا، ایران 
صرفًا جنبه مشـــورتی و پشـــتیبانی داشـــته باشد. سردار 
قاآنی بـــه گروه هـــای مختلف عراقـــی اعام کـــرده بود 
کـــه ایـــران در عـــراق مداخلـــه نخواهد کـــرد و گروه های 
عراقـــی خود بایـــد بـــه انســـجام برســـند و از تفرقه بین 
همدیگـــر بپرهیزنـــد. ایـــن امـــر در نهایـــت منجـــر بـــه 
نخســـت وزیری محمـــد شـــیاع الســـودانی پـــس از یک 
ســـال بن بســـت سیاســـی و ماجراجویی های صدر شد. 
در حالـــی که صدر اکثریت پارلمان را در دســـت داشـــت 
و تصمیمات اشـــتباه می گرفت، چهارچوب هماهنگی 
از ایـــن وضعیـــت، نهایت اســـتفاده را کرد و الســـودانی 
نخســـت وزیر شـــد. نخســـت وزیری الســـودانی یکـــی از 
بزرگتریـــن دســـتاوردهای جمهوری اســـامی در عراق 
در دوره پســـا داعش بود. با نخســـت وزیری الســـودانی و 
شکســـت ماجراجویی های مقتدی صدر چند برساخت 
رســـانه ای در عراق شکســـته شـــد. این اعتمـــاد به نفس 
بـــرای عراقی ها بســـیار مهم اســـت که خـــود می توانند 
تصمیمـــات کان و مهـــم را بگیرند و ایـــران از عقانیت 

جمعـــی آنهـــا حمایت خواهـــد کرد.
ادامـــه ارتباط بـــا بدنه اهل ســـنت عراق از دیگـــر موارد 
قابـــل توجـــه اســـت. ســـردار ســـلیمانی ارتبـــاط بســـیار 
گســـترده ای با علما و شـــیوخ عشـــایر اهل سنت داشت. 
در دوره جدیـــد، ســـردار قاآنی این مســـیر را ادامه داده و 
روابط با اهل ســـنت عراق حفظ شـــد. حضور آل صادق 

 3 ســال 
پس از سردار...

نگاهی به تحوالت منطقه با محوریت جریان مقاومت 
پس از شهادت سردار سلیمانی

به عنـــوان ســـفیر ایـــران در عـــراق پـــل ارتباطـــی 
فرمانـــده ســـپاه قـــدس بـــا شـــیوخ و مفتی هـــا و 
عالمـــان اهل ســـنت عراق اســـت. ســـردار قاآنی 
در ســـفر اخیر خـــود به عراق با مفتی ســـنی دولت 

عـــراق دیدار کـــرده بود.
خـــروج امریـــکا از عراق نیـــاز به یـــک دولت قوی 
در ایـــن کشـــور دارد کـــه به نظر می رســـد بـــا روی 
کار آمـــدن محمـــد شـــیاع الســـودانی به عنـــوان 
نخســـت وزیر، ایـــن امـــر درحـــال محقـــق شـــدن 
اســـت. این امـــر می توانـــد ضمن پیگیـــری بیانیه 
پارلمان عـــراق برای خـــروج امریکا از این کشـــور 
به صـــورت دیپلماتیک، گروه هـــای مقاومت را در 
موقعیت دفاع مشـــروع قرار دهـــد. صحنه عراق 
گویـــای آن اســـت کـــه امریـــکا طبـــق یـــک جدول 

زمان بنـــدی از عـــراق خـــارج خواهد شـــد.

تحوالت فلسطین
آنچـــه در فلســـطین در حـــال روی دادن اســـت 
تجربـــه ای متفـــاوت از تاریـــخ مبـــارزات مـــردم 
فلســـطین علیه اشـــغالگران قدس اســـت. محل 
نـــزاع و درگیری از غـــزه به کرانه باختـــری و عمق 
قدس اشـــغالی کشیده شده اســـت. در فلسطین 
بـــا روی کار آمـــدن نتانیاهـــو و گروه هـــای راســـت 
افراطـــی خشـــونت ها افزایـــش خواهـــد یافـــت 
ولـــی بـــه لحـــاظ آمـــاری ســـال های 2021 و 2022 
ســـال های خون باری تلقی می شـــود. این راهبرد 
قدیمـــی ایران کـــه باید کانـــون درگیری بـــه کرانه 
باختـــری کشـــیده شـــود، اکنـــون در حـــال محقق 
شـــدن اســـت و روی آوردن صهیونیســـت ها بـــه 
نتانیاهـــو گـــذر از امنیـــت بـــه موجودیت اســـت. 
یعنی اســـرائیلی ها از این امر به شـــدت احساس 

خطـــر کردند.
نکتـــه بـــارز در ایـــن زمینـــه ایـــن اســـت کـــه دیگر 
تشـــکیات خودگـــردان کنترلی بر کرانـــه باختری 
نـــدارد و نســـل جدیـــد مجاهـــدان فلســـطینی، 
مقاومت را به جای ســـازش انتخاب کرده اســـت. 
وقـــوع انفجارهـــای متعـــدد در ســـرزمین های 
اشـــغالی، تـــرور و کشـــتن صهیونیســـت های 
مهاجـــر و تشـــکیل گردان های مختلـــف در کرانه 
باختـــری تحـــوالت جدیـــدی اســـت کـــه در دو 
ســـال اخیر صـــورت گرفته اســـت. خلیـــل بیتوت 
رازیـــن، خبرنـــگار نظامـــی امنیتـــی شـــبکه 14 
تلویزیون رژیم صهیونیســـتی اعام کرد: »شـــمار 
صهیونیســـت های کشته شده در سال 2022 به 31 
نفر رســـیده که از ســـال 2005 تا به امروز بی سابقه 
بوده اســـت.« رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم 
در گـــزارش جداگانـــه ای این اطاعـــات را تأیید و 
اعام کرد تعداد صهیونیســـت های کشـــته شـــده 
بر اثـــر عملیات فلســـطینیان به باالتریـــن رقم از 
سال 2005 به بعد رســـیده است. این آمار مربوط 
بـــه اواخر آبان ماه ســـال جاری اســـت. تا اواســـط 
آذر 3کشـــته دیگر به این رقم اضافه شـــده است. 
در ســـال جاری 2۸1 حمله از ســـوی فلســـطینی ها 
انجـــام گرفـــت و ایـــن در حالی اســـت کـــه تعداد 
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عملیـــات بوده اســـت.
آنچـــه کـــه در کرانـــه باختـــری اهمیـــت دارد این 
اســـت که گردان هـــای مختلـــف از گـــردان جنین 
تا نابلس و بیشـــه شـــیران تشکیل شـــده و همگی 
مســـلح هســـتند. به نظر می رســـد ایـــن نیروها در 
طـــول ســـال های گذشـــته آمـــوزش دیده انـــد و از 
ســـال 2019 تاکنون ثمره و نتیجـــه این آموزش ها 
محصـــول داده و از ســـال 2021 تـــا 2022 در حـــال 
نمایان شـــدن این محصول اســـت. فاصله کرانه 
باختـــری تـــا تل آویـــو بســـیار نزدیـــک و تـــا قدس 
شـــریف ایـــن فاصلـــه بســـیار نزدیک تـــر اســـت؛ 
تقریبـــاً صحـــرای نقـــب )نگـــب( خالی از ســـکنه 
اســـت و جمعیـــت بســـیار کمـــی دارد. اتصـــال 
کرانـــه باختـــری بـــه عمـــان مزیتـــی بـــرای ایـــن 
منطقه محســـوب می شـــود. اگر نابلـــس، رام اهلل، 
بیت لحـــم و بیت المقـــدس شـــرقی بتواننـــد از 
توانایی هـــای دفاعـــی مقاومت بهره مند شـــوند، 
به ســـادگی می تواننـــد حیاتی تریـــن مناطق رژیم 
صهیونیستی را در دسترس ســـاده ترین امکانات 

دفاعـــی و مقاومتی خودشـــان قـــرار دهند.
 

تحوالت سوریه
ســـوریه ســـرانجام پس از ســـال ها مبارزه علیه 
تروریســـم موفـــق شـــد بـــا همـــکاری متحدان 
خـــود، تروریســـم را شکســـت دهـــد و دولـــت 
ســـوریه اکنون به ثبات نســـبی رســـیده اســـت. 
هرچنـــد هـــم اکنـــون نیروهـــای نظامـــی 
امریکایـــی در پایـــگاه التنـــف ســـوریه حضور 
دارنـــد و همچنیـــن امریکایی هـــا بـــه تعـــداد 
700 نظامی در شـــمال شـــرق رود فرات برای 
ســـرقت نفت ســـوریه در قالب ائتاف مبارزه 

بـــا داعـــش حضـــور دارند.
در گـــزارش وبگاه اســـرائیلی 24 در ســـال جاری 
میـــادی آمده اســـت که در مـــاه ســـپتامبر، وزیر 
دفـــاع اســـرائیل، بنـــی گانتـــز گفت کـــه ایـــران از 
بیـــش از 10 تأسیســـات نظامـــی در ســـوریه بـــرای 
تولیـــد موشـــک ها و تســـلیحات پیشـــرفته بـــرای 
نیروهـــای نیابتی خـــود اســـتفاده کرده اســـت. او 
در یـــک کنفرانـــس گفـــت: »ایـــران، ســـوریه را به 
تأسیسات تولید موشـــک ها و تسلیحات میان برد 
و دوربـــرد تبدیـــل کـــرده کـــه در اختیـــار حزب اهلل 
و نیروهـــای نیابتـــی ایـــران قـــرار گرفته اســـت. به 
عبارت دیگر، ســـوریه یک جبهه دیگر ایران شـــده 
اســـت؛ کارخانـــه ای برای ســـاح های پیشـــرفته و 

اســـتراتژیک.«
مرکـــز واشـــنگتن بـــرای خاورمیانـــه در گـــزارش 

شـــهریور ماه ســـال جاری خود از روند تقویت نفوذ 
و راهبـــرد بلنـــد مدت ایـــران به ســـوریه بـــا وجود 
حمـــات پـــی در پی اســـرائیل گـــزارش می دهد و 
می گویـــد: »نقش ایـــران در ســـوریه بـــا دو رویداد 
مهـــم اخیر در ســـال جاری ســـازگار شـــده اســـت. 
اولیـــن تغییـــر شـــامل پیامدهای مـــوج دار جنگ 
روســـیه و اوکرایـــن اســـت کـــه هـــم روابط روســـیه 
و ترکیـــه و هـــم اولویت های روســـیه در ســـوریه را 
تغییر داده اســـت. رویداد مهم دیگر، ســـفر بایدن 
بـــه خاورمیانـــه و تاش هـــای مداوم بـــرای ایجاد 
اتحادهـــای منطقه ای قوی در برابر ایران اســـت.«

جنگ اوکراین به ســـفت شـــدن حلقه بین المللی 
کشـــورهای غربی علیه روســـیه کمک کرده است، 
بـــه طوری که کشـــورهای اروپایی و ایـــاالت متحده 
به شـــیوه ای بســـیار متفـــاوت از واکنش های قبلی 
بـــه مانـــور روســـیه واکنـــش نشـــان دادنـــد. همه 
اینهـــا منجـــر بـــه تغییر اســـتراتژی های روســـیه از 
جمله افزایـــش تمایل برای هماهنگـــی با منافع 
کشـــورهای اصلی منطقه در داخل ســـوریه شـــده 

. ست ا
 

تحوالت لبنان
رابطه ســـید حســـن نصراهلل با ســـردار ســـلیمانی، 
رابطـــه ای کامـــًا عمیـــق و قلبی بـــوده اســـت و این 
رابطـــه فراتر از یـــک رابطـــه همـــکاری درون محور 
مقاومـــت بـــود. اکنون ســـپاه قـــدس بـــا فرماندهی 
ســـردار قاآنی بـــا همان اســـتراتژی که دربـــاره عراق 
ذکر شـــد، رونـــد اتفاقـــات لبنـــان را دنبـــال می کند. 
حق اســـتفاده لبنانی ها از میادین گازی مشترک که 
دســـتاوردی مهم بـــرای آنها بوده اســـت. این توافق 
بـــا پشـــتوانه نظامی حـــزب اهلل محقق شـــد و لبنان 
می توانـــد از نعمت های خـــدادادی خود اســـتفاده 
کند. اکنـــون حـــزب اهلل لبنان شـــرایط ویـــژه ای را بر 
رژیـــم اســـرائیل تحمیل کرده اســـت و این شـــرایط 
جدیـــد در قالب قدرت بازدارندگی بدون توســـل به 
اقدام نظامی است. رژیم صهیونیستی در وضعیت 
فعلی توانایی نبرد کوتاه مدت بـــا حزب اهلل را ندارد 
و بـــر این اســـاس بـــرای جلوگیـــری از هرگونـــه نبرد 
با حـــزب اهلل، توافـــق اســـتخراج گاز از میادین گازی 
مشـــترک با لبنـــان را امضا کرد. این مســـأله نشـــان 
داد که ســـاح یک عامـــل بازدارنده برای کشـــاندن 
اســـرائیل به میز مذاکره اســـت. رژیمی کـــه همواره 
زورگـــو بوده، اکنـــون به قـــرارداد گازی کاریش و قانا با 

حـــزب اهلل تن داده اســـت.
روزنامه اســـرائیلی اســـرائیل هیوم در مقاله ای به 
قلم یـــووا لیمـــور در ســـال 2021 با تیتـــری درباره 
موشـــک های نقطـــه زن حـــزب اهلل، خطـــر آنها را 
بـــرای رژیـــم صهیونیســـتی توصیف کرده اســـت. 
در ســـال های اخیـــر، حـــزب اهلل روی هواپیماهای 
بدون سرنشـــین نیز ســـرمایه گذاری کرده اســـت، 
اگرچـــه از آنها در جنـــگ دوم لبنان اســـتفاده کرد 
امـــا از آن زمان تاکنون پیشـــرفت قابل توجهی در 
این زمینه داشـــته اســـت و امروزه دارای مجموعه 
وســـیعی از پهپادهای کوچک از جمله پهپادهایی 
اســـت که می تواننـــد محموله های انفجـــاری را تا 

صدهـــا کیلومتر حمـــل کنند.
 

سخن پایانی
دوره ثبات یکـــی از دوره های مهم محور مقاومت 
در طـــول ســـال های اخیـــر بـــوده اســـت، دوره ای 
بســـیار مهم برای گذر محور مقاومـــت به مرحله 
پیـــروزی نهایی. ســـردار قاآنی دقیقـــاً در این دوره 
مســـئولیت ســـپاه قدس را برعهده گرفتند. ارزش 
ایـــن دوره کمتر از دوره مبارزه بـــا داعش و پیروزی 
در جنگ های 33 روزه، 22 روزه، 55 روزه و 11 روزه 
ســـیف القدس نیســـت؛ امـــا ایـــن دوره آنچنان که 
باید، توسط پژوهشگران و رســـانه ها کالبدشکافی 

نشده است.
در حال حاضـــر جریان مقاومـــت در دوره ای قرار 
دارد کـــه می تـــوان از آن بـــا عنـــوان دوران ثبات و 
بازدارندگـــی محور مقاومت یاد کـــرد. به این معنا 
که دولت هـــا از اقـــدام نظامی در برابـــر گروه های 
محور مقاومـــت هـــراس دارند؛ در یمـــن، عراق، 
ســـوریه، فلســـطین، لبنان و ایران چنین وضعیتی 
حکمفرمـــا اســـت. محـــور مقاومت از ســـال 2019 
تاکنون بســـیار قوی تر شـــده اســـت. اکنون فضای 
رســـانه ای در عرصـــه بین الملـــل ســـعی دارد 
ایـــن مطلـــب را القا کنـــد که ایـــران منزوی شـــده 
و فشـــارهای فزاینـــده ای علیـــه آن ایجـــاد شـــده 
اســـت. در حالی که با وجود همه تحـــوالت، ایران 
توانسته در عرصه بین الملل از اقتدار چشمگیری 
برخوردار باشـــد. ایران قوی کلید واژه ای اساســـی 
بـــرای این روزهـــا اســـت؛ صدها نفـــر در طول 43 
سال گذشـــته مثل شهید ســـلیمانی خود را فدای 
ایران کرده اند و این مســـیر ادامه خواهد داشـــت.

سه سال از شهادت سردار سلیمانی گذشته است و سردار قاآنی به عنوان جانشین وی، در این سه سال مسئولیت و مدیریت 
محور مقاومت و اتصال آن را به همدیگر داشته است. اما آنچه باید بدانیم این است که محور مقاومت با گذشت سه سال 
اکنون در کجا قرار گرفته اســت و چگونه توانســته است به مسیر خود بعد از شهادت ســردار سلیمانی ادامه دهد و طی مسیر 
کند؟ ســه ســال از شهادت ســردار ســلیمانی می گذرد و محور مقاومت در حال طی کردن مسیر برای رســیدن به آرمان خود 

یعنی آزادی قدس شریف است.

در حال حاضر جریان مقاومت در 
دوره ای قرار دارد که می توان از آن 

با عنوان دوران ثبات و بازدارندگی 
محور مقاومت یاد کرد. به این 

معنا که دولت ها از اقدام نظامی 
در برابر گروه های محور مقاومت 

هراس دارند؛ در یمن، عراق، سوریه، 
فلسطین، لبنان و ایران چنین 

وضعیتی حکمفرما است. محور 
مقاومت از سال 2019 تاکنون بسیار 

قوی تر شده است. اکنون 
فضای رسانه ای در عرصه 

بین الملل سعی دارد این 
مطلب را القا کند که ایران 

منزوی شده و فشارهای 
فزاینده ای علیه آن ایجاد 

شده است. در حالی که با 
وجود همه تحوالت، ایران 

توانسته در عرصه بین الملل 
از اقتدار چشمگیری 
برخوردار باشد
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 قلب تپنده ایران 
در منطقه

مروری بر زندگینامه 
 سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی 

با عرض ارادت  ژنرال!
نگاهی به سه سال 

تحبیب شهید حاج قاسم 
 سلیمانی در جشنواره ها 

و آثار نمایشی

 مغز متفرک 
سپاه قدس

  سردار قاآنی کیست؟
  فعالیت در نیروی قدس

  تصویر سردار در رسانه ها

فرزند  ایران فرزند  ایران 

سردار شهید 
سلیمانی حیات 
دینی، سیاسی 

و اجتماعی عالم 
اسالم را منوط به 
مسجد می داند. 

توجه به اینکه 
مدافع فرهنگی 
ایثارگر و فداکار 

در دولت ها 
و ساختارهای 
دولتی محقق 

نمی شود؛ بلکه 
در مسجد 

محقق می شود. 
او بصیرت را 

این گونه شرح 
می دهد که 

بصیرت به معنای 
تشخیص دقیق 

است. 

سنگر دفاع 
فرهنگی 

نه سازمان های 
دولتی بلکه 

مسجدهاست

نگاهی به تحوالت منطقه با 
محوریت جریان مقاومت پس 

از شهادت سردار سلیمانی

 ویژه نامه سومین سالگرد
شهادت سردار شهید 
قاسم سلیمانی

 نگاهی به مهم ترین ویژگی های 
فکری و سیره سیاسی سردار سلیمانی


