
 پیوند حماسه و عرفان در سیره و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی
*محم راورنادم والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
زی معرفت و شهناخت در میهدان رزم و سلحشهوری عجهین شهود، یست وقتی که حماسه و دشمن

ی که امهروز در جامعهه مها و ا تواند مجاهد عارف را به سرمنزل سعادت رهنمون سازد. مسئله می
کوشهند دو مفههوم عرفهان و  حتی دیگر جوامع دچار آسیب و شبهه شده است، اینکهه برخهی می

گر جدا جلوه دهند و برای هر ی  شأن مجزایی قائل شوند؛ یعنی یا مانند زبیهر یدیکحماسه را از 
زنند و بر سجاده عرفان و عبهادت  و دیگر زبیرصفتان تاری ، بر تخت حکومت ساختگی تکیه می

صفتان در عرصه رزم نظهامی و انجهام  یان و داعشددروغین، به ریا و تزویر متصفند و یا مانند یزی
شهوند.  معرفهت و دور از عرفهان حقیقهی می اری، فریفتهه مکتهب حماسهه بیهای انتحه عملیات

های مطهری همچون سرداران  تیلمات شخصکو    رهیاوش در زندگی، سکخوشبختانه از رهگذر 
وه معرفت را بهه طهور ملمهوس و کتوان همیاری و پیوند شور حماسه با ش و شهدای واالمقام، می

لت انسهانی یررسی ابعهاد اتحهاد و درههم آمیختگهی دو فضهرد. نوشته حاضر با بکعینی مشاهده 
کوشهد تها اثبهات کنهد  عرفان و حماسه در سیره و مکتب نورانی شهید حا  قاسهم سهلیمانی، می

شهید سلیمانی، طالب عرفانی بود که از چشمه جوشان وحی و والیهت منشهأ گرفتهه اسهت و در 
گهاه حقهای   را در پهیش گرفهت و هی سیره اخالقی و عرفانی خویش، راه و روش قرآن و عتهرت 

عرفانی را از مناسبات نظامی، اجتمهاعی و سیاسهی جهدا ندیهد. او ضهمن تزکیهه درون و صهفای 
گهاه از مقتضهیات زمهان و  باطن، تونمان در میدان جهاد اکبر و جهاد اصغر مجاهدت کهرد و هی 

فهوم حماسهه و عرفهان های اتحاد دو م مشکالت جامعه غفلت نورزید. در ذیل به برخی از جلوه
هها، شههید حها   در هیبت فرماندهی محبوب، سربازی والیی و مدافعی الی  به نهام سهردار دل

 شود.  قاسم سلیمانی اشاره می
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 الف. عبودیت توأم با مجاهدت 
اگر چه عرفان و حماسه، دو رفتار متفاوت هستند؛ اما وقتی عرفان، رسیدن بهه حقیقهت از طریه  

شود. شهید سهلیمانی،  ها یکی می جنس جهاد در راه خدا باشد، جانمایه آنشریعت و حماسه از 
های عملیات در او  برخورداری از روحیهه جههادی و  های بدر و خیبر بود که شب از جنس بچه

سلحشوری و رزم و ستیز با دشمن، گوشه و کنار جزایر مجنون و سنگرهای خویش را به معبهدی 
پرداختنهد.  و همچون عارفانی واصل، به بنهدگی و عبودیهت می برای مناجات مبدل ساخته بودند
توان در او  جهاد اصغر، از جهاد اکبر غافل نشد. گهاهی کهه در  شهید سلیمانی اثبات کرد که می

های خهالی  شهد بها یهارانش در خانهه دوران حضور در عراق و سوریه و حین عملیات مجبهور می
خانه حاللیت بگیرد؛ چنانکه برای یکهی  ن از صاحبکرد به هر نحو ممک سنگر بگیرد، تالش می

 ای چنین نوشت   ها در نامه از صاحبان این خانه
خانواده عزیز و محترم سالم علیکم؛ من برادر کوچ  شما قاسم سلیمانی هستم. حتمًا مهرا 

خهواهم.  شناسید... از اینکه مجبور شدیم بدون اجازه وارد خانه شما شویم، معذرت می می
خانه شما نماز خواندم. دو رکعت هم به نیت شما خواندم و از خداوند خواستم شما من در 

را عاقبت به خیر کند. هر خسارتی که به خانه شما وارد شده، آماده پرداخت آن هستم. ایهن 
 1هم شماره خانه من در ایران است.

عبادی، به مسهتحبات ایشان همواره در درون و بیرون مشغول جهاد بود و افزون بر انجام واجبات 
ای داشت. یکی از مداحان معروف در وصف عبودیت و جهاد درونهی ایهن شههید  نیز توجه ویژه

 گوید  بزرگوار می
قرار بود در کربال دعای عرفه بخوانم. تلفن همراهم زنگ خورد. شماره ناشناس بود. گوشی 

ی گفهت  را جواب دادم. حا  قاسهم پشهت خهط بهود. بعهد از کلهی تعهارف و عهذرخواه
گفهتم  «. شوی، بیهایی و برایمهان روضهه بخهوانی؟ شود اگر خسته نیستی و اذیت نمی می»
آمدند دنبالم. روی «. نفرمایید حاجی جان، برای ما توفیقی است کنار شما روضه بخونیم»

رفتیم، درست کنار گنبد. حا  قاسم نشسهته بهود و ابومههدی  پشت بام حرم سیدالشهدا
خواند. بعد هم من روضه خواندم. همه دو ساعت و نیمی که دعها   میداشت زیارت عاشورا 

لرزید. وقت نماز شد. حاجی اصرار کرد ابومهدی  هایش می و روضه خواندیم، حاجی شانه
هایش از گریهه  جلو بایستد. نماز را که بستیم، باز هم حا  قاسم همان حال را داشت. شهانه
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ها از او  جههت نیسهت کهه ابرقهدرت بی»، گفهتم  هایی که همراهم بودنهد لرزید. به بچه می
 1«.ترسند، حاجی جای دیگری وصل است می

 بيت توأم با جهاد با دشمنان اهل بيت ب. محبت اهل
شهید سلیمانی، شخصیتی جامع اضداد داشت که از ی  سو بها مجاههدت و جنهگ و سهتیز بها 

ید و از سوی دیگر با معرفهت کش های حماسه را به تصویر می ، جلوهبیت دشمنان خدا و اهل
بهود. اعتقهاد و  ، از عم  جان شیفته و دلداده خاندان عصمت و طهارتبیت به ح  اهل

ارادت و عش  به خاندان رسالت، چنان در اعماق وجودش رسو  کرده بود که هر گهاه گرههی در 
 رت زههراویژه مهادر سهادات حضه شد، به آن اختران تابناک امامت و والیت بهه کار ایجاد می

هر وقهت در جبههه بهرای حها  قاسهم مشهکلی پهیش »شد؛ چنانکه نقل شده است   متوسل می
 2«.گره ما را باز کند خوانی پیدا کنید که با نام فاطمه گفت  بگردید روضه آمد، می می

اش، میزبهان عهزاداران حضهرت  کهرد و خانهه و روضه فاطمیهه برپها می مجلس عزای حسینی
الزهرای کنونی در خیابان شهید رجایی  ای محقر، بیت ها زندگی در خانه سالبود. پس از  زهرا

  کهرد. پهس از چنهدی توانسهت خانهه را خرید و اوایل مراسم عزاداری را در حیاط خانه بهر پها می
الزهرا نامگذاری کنهد.  کناری آن را نیز خریداری کند، محل عزاداری را توسعه دهد و آن را به بیت

خهدمت  3کرد. بیت را وقف عزاداران اهل الزهرا رای مأموریت به تهران، بیتپس از اعزام ب
در مجلس روضه برایش افتخاری بزرگ بود. یکی از نزدیکانش درباره اخالص و خهادمی ایشهان 

 گوید  می بیت در مجالس عزاداری اهل
نند. حهاجی های بهداشتی را نظافت ک شان بروند سرویس کارگر گرفته بودیم. فرستاده بودیم

. مستقیم رفت طبقه پایین پیششان، نگذاشت کارگرها دسهت بزننهد. الزهرا آمد توی بیت
قدغن کرد حتی خهودم «. نذار کسی بیاد»رو کرد به من و گفت  «. همه برین بیرون»گفت  

یه   -دقیقهه  45بروم. در را بست و خودش ماند تنها. شیلنگ گرفت و همه جا را شست. 
آخهیش، مهنم تونسهتم بهه »نشست. ی  نفهس راحهت کشهید و گفهت   ساعت بعد، آمد و
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ترین را  کهار زیهاد بهود، حهاجی امها سهخت«. ه خهدمتی بکهنمی حضرت زهرا نعزادارا
 1ریاترین راه. ترین و بی انتخاب کرده بود، سخت

و عاشهورا هسهتند. ایهران را کشهوری  یافته مکتب امهام خمینهی ایشان معتقد بود شهدا، پروش
ای به این نکته چنین اشهاره  نوشته دانست که باید الگوی همه جهانیان باشد. در دست یحسینی م

کشوری که در قلب، اسم  حسین را دارد؛ فرهنگ  عاشورا را دارد، بایهد در زیسهت و »کرده است  
 2«.فرهنگ، الگوی جهان شود

 ج. صالبت توأم با فروتنی
های فرمانهدهی شههید سهلیمانی،  سهال صالبت حماسی و مقام و درجه ارشد نظهامی در طهول

گاه نتوانست مانع ظهور و بروز و نیز رشد و تعالی حاالت معنوی و کماالت عرفانی او شود.  هی 
اش را در راه  آنچه برایش در اولویت بود، رضایت خدا بود؛ از این رو بود که جان، تهوان و دارایهی

ترین  اگهر چهه در عهالی 3تسهخیر کنهد. هها را خدا داد. این سیره و روشهش بهود کهه توانسهت دل
های مدیریتی و رتبه فرماندهی بود، اما همواره مانند ی  سهرباز سهاده و در جمهع نیهروی  جایگاه

ها و شهرایط نبهرد، حاضهر نبهود از  ترین صهحنه گرفت. گاهی در خطرناک تحت امر خود قرار می
خهود اسهتفاده کنهد و مکهرر وسایل و نیروهای حفاظتی مرسوم برای تأمین امنیت و حفهظ جهان 

های بحرانی که نیروهایش در خطر بودند، بدون معطلی تا تأمین  شده بود که در موقعیت مشاهده 
های غیهر  شتافت. در عرصه گرفت و به صحنه نبرد می  نیروی کمکی، شخصًا اسلحه به دست می

بهرد. وقتهی کهه اسهتادی  اش بهره نمی هایی که داشت به نفع خود و خانواده نظامی نیز از موقعیت
بهرای »برای درس دخترش در دانشگاه مشکلی درست کرده بود، به دخترش سفارش کهرده بهود  

   4«.حل مشکلت نگویی که دختر من هستی!
داد و به دنبال تظاهر و خودنمهایی نبهود. حتهی  گاه خودش را مقابل دید عموم قرار نمی ایشان هی 
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گی حا  قاسم از اخبار سراسری شبکه ی  پخهش شهده وقتی خبر آغاز پروژه ساخت مستند زند
 ای به کارگردان این فیلم چنین تذکر داد  بود، طی نامه

ها شخصیت اثرگذار شهید وجود دارد کهه شناسهاندن شخصهیت و  اواًل در جمهوری اسالمی ده
شده، یه  ضهرورت اسهت. بزرگهواران مجاههد و  ها به عنوان الگوهای حقیقی تجربه عملکرد آن

کری همچون شهیدان بهشتی، رجایی، باهنر و مطههری. در صهحنه جههاد شههیدان همهت، متف
که بهیش  ؟دم؟ای همچون مقام معظم رهبری ها شهید زنده الدین، خرازی و در رنس این باکری، زین

باشند. وقتی این خبر را شنیدم، حقیقتهًا خجالهت کشهیدم.  از شصت سال در حال مجاهدت می
باشد... بنهده نهه تنهها  تن به فردی که هنوز خوف از عاقبت خود دارد، میچه ضرورتی برای پرداخ

 1راضی به چنین اقداماتی نیستم؛ بلکه به شدت اعتراض دارم.

 د. شجاعت توأم با تدبير
شهید سلیمانی همانند دیگر شهدا، نماینده انسان جدید در تاری  بود؛ انسهان کامهل و متجهددی 

شان گذشته است. تمام وجود او متوجه خهدا بهود و بهه  دوران ه بلوک غرب و شرق مدعی بودندک
، در بیهت هی  چیز جز خدا توجه نداشهت. در دوران دفهاع مقهدس و در دفهاع از حهرم اهل

های خوفناک میهدان مقاومهت و جههاد، بها شههامت و صهالبت  ها و صحنه خطرخیزترین توطئه
انات و نیرو یا قدرت و تسلیحات دشمن حضوری مدبرانه داشت و با تدبیر شایسته، از کمبود امک

شهد؛ بلکهه  واهمه در نقطه خطر حاضهر می داد و بی و تهدیدهای او، نه تنها هراسی به دل راه نمی
داد. ابوحسن، رئیس یکی از قبایهل عهراق و فرمانهده  گاهی معادله را به نفع جبهه خودی تغییر می

 گوید   نیروی مردمی درباره شجاعت او می
شهان،  انهد. برنامهه عملیات نفر از نیروهای داعش آرایش نظامی گرفته 370که  مطلع شدیم

گروگان گرفتن زائهران ایرانهی بهود. نزدیه  اربعهین بهود و حفاظهت از زوار را حها  قاسهم 
کرد. موضوع را به حا  قاسم اطالع دادیم... نگرانی در میان برادران  سلیمانی فرماندهی می

نفهر از  20ستور و تصمیم سهردار بهودیم، امها حهاجی تنهها بها زد و منتظر د عراقی مو  می
نیروهایش راهی شد. مسیر نیروهای داعش مشخص بود. لشکر اندک سهردار کمهین کهرد. 

ها زنده مانده  دقیقه طول کشید و تمام! فقط ی  نفر از داعشی 30درگیری بین دو جبهه فقط 
تنش بود، مقابل اسیر عراقی ایستاد؛ بود که اسیر شد. حا  قاسم با همان کت و شلواری که 
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بینی، لباس من برای جنگ نیست! وای بر شهما...  می»کت و شلوارش را نشان داد و گفت  
 1«.اگر رهبرم سید علی دستور بدهد که لباس نظامی بپوشم؟

ریزی دقیه  در میهدان عمهل، از چنهان شهجاعت  این شههید بزرگهوار افهزون بهر تهدبیر و برنامهه
پروایی و شجاعت او را چنهین  پس از شهادتش، بی ؟دم؟برخوردار بود. رهبر انقالبناپذیری  وصف

حا  قاسم صدبار در معرض شهادت قرار گرفته بهود؛ ایهن بهار اول نبهود، »توصیف کرده است  
از هی  چیز پروا نداشهت؛ نهه از دشهمن پهروا  الّله سبیل ولی در راه خدا و انجام وظیفه و جهاد فی

 2«.ف این و آن پروا داشت، نه از تحمل زحمت پروا داشتداشت، نه از حر
زد، شجاعت تونم با دوراندیشی  آنچه رو  عرفان و حماسه را در این شهید بزرگوار به هم پیوند می

و تدبیری بود که موجب شده بود همه اقدامات حا  قاسم بر اساس تهدابیر منطقهی و محاسهبات 
د. فرمانده کل قوا شجاعت تونم بها تهدبیر و سیاسهت شههید ای انجام پذیر شده دقی  از پیش تعیین

این شهید عزیز  مها ههم دل و جگهر داشهت، بهه دههان خطهر »کند   سلیمانی را چنین وصف می
تدبیر بهود؛ منطه  داشهت بهرای کارههایش. ایهن شهجاعت و تهدبیر   رفت و ابا نداشت؛ هم با می

 3«.ست هم همین جور بودتونمان، فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیا

 گری  . فرا جناحی بودن توأم با انقالبی ه
، در برخورد با افراد و احزاب مخالف بیت های ارزشی مکتب تشیع و نیز سیره اهل بنابر آموزه

گیری نمود. متأسفانه این شیوه، اصهل  گیری، باید با آنان مدارا و ارتباط به جای دافعه، تنش و انتقام
ای بهود کهه  ه جامعه امروز ماست. بنابر همین اصهل، شههید سهلیمانی فرمانهدهشد مهم فراموش

ای وارد نشهود، در  ها و مقدسات خدشه و لطمهه کوشید در عین صالبت تا جایی که به ارزش می
نامه  برابر دشمنان خارجی و مخالفان داخلی مدارا کند. این عقیده راس  او در فرازهایی از وصیت

هها و احهزاب سیاسهی  للی به زیبایی تجلی یافته است؛ آنجا که خطاب به گروهالم این قهرمان بین
 نویسد  می

نامنهد  طلب خود را می هایی که اصال  ای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم؛ چه آن نکته
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هایی که اصولگرا. آنچه پیوسته در رنج بودم، اینکه عمومًا مها در دو مقطهع، خهدا و  و چه آن
کنیهد و  کنیم. عزیزان، هر رقابتی با هم می کنیم؛ بلکه فدا می ا را فراموش میه قرآن و ارزش

نحهوی   هایتهان بهه هر جدلی بها ههم داریهد، امها اگهر عمهل شهما و کهالم شهما یها مناظره
و شههدای ایهن  کننده دین و انقالب بود، بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسالم تضعیف

خواهید با هم باشهید، شهرط بها  ا تفکی  کنید. اگر میراه هستید؛ مرزهای دینی و انقالبی ر
 1هم بودن، تواف  و بیان صریح حول اصول است.

های مختلهف سیاسهی و  عجین شدن این روحیه عرفانی و حماسهی شههید سهلیمانی در صهحنه
کرد و تنها مهالک و اصهل  نظامی، از او شخصیتی ساخته بود که در زمین هی  جناحی بازی نمی

درباره شخصهیت فراجنهاحی شههید سهلیمانی  ؟دم؟ای بود. امام خامنه« گری انقالبی»و مورد قبول ا
گری، خهط قرمهز او بهود. در  او اهل حزب نبود، اما ذوب در انقالب بود. انقالبی»فرموده است  

ها نبود،  های مختلف و مانند این های مختلف و جنا  این عوالم تقسیم به احزاب گوناگون و اسم
گری چرا؛ به شدت پایبند به انقهالب، پایبنهد بهه خهط مبهارک و نهورانی  امهام  م انقالبیاما در عالَ 

 2«.بود راحل

 و. مهربانی با مظلوم و دشمنی با ظالم
اندیشید؛ بلکهه همهواره بهه دنبهال رضهای  گاه تنها به پیروزی نظامی نمی سردار رشید اسالم، هی 

م بود و این امهر مههم در گفتهار و نوشهتارش، خدا و نصرت جهان اسالم و آزادی مستضعفان عال
 نویسد  متجلی بود. او در نامه معروفش خطاب به دخترش می

ههایم را مملهو از عشه  بهه  مویرگ  های وجودم را و همه شریان  عزیزم! از خدا خواستم همه
 دانی من قادر به دیدن بریدن سر خودش کند. این راه را انتخاب نکردم که آدم بکشم، تو می

کشهان اسهت،  ام، برای ایستادن در مقابل آدم مرغی هم نیستم. من اگر سال  به دست گرفته
بینم که در معرض خطر اسهت و  نه برای آدم کشتن. خود را سرباز در خانه هر مسلمانی می

دوست دارم خداوند این قدرت را به من بدهد که بتوانم از تمام مظلومان عالم دفاع کنم. نه 
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تر از  مظلوم کهه ناقابهل  زیز جان بدهم که جانم قابل آن را ندارد، نه برای شیعهبرای اسالم ع
پناهی که هی  ملجأیی بهرایش نیسهت، بهرای  زده بی آنم، نه نه... بلکه برای آن طفل وحشت

سینه چسبانده هراسان و برای آن آواره در حال فرار و تعقیب کهه خطهی خهون  به  آن زن بچه 
 1جنگم. ذاشته است، میپشت سر خود بر جای گ

را در زندگی خود عملهی کهرده  امام علیایشان از جمله فرماندهانی بود که این سخن نورانی 
خشهم و غضهبش در مقابهل دشهمن و محبهت و  2«.كونوا لِلَماِلِم َدْصما  َو لِلَْمْملوِم َعْونيا  »بهود  

زنهدان شههدا بارهها مههر و مهرش نسبت به دوستان، همراهان و مظلومان، زبانزد همگان بود. فر
های او را از نزدی  لمس کرده بودند. او مصهداق بهارز  محبت شهید سلیمانی را چشیده و نوازش

اش را دو چنهدان   اش، جهذابیت چههره نشین رو و بشاش بود و لبخند ملیح و دل ی  انسان گشاده
وی خهویش معطهوف شماری را بهه سه  کرد. با جذبه خل  و خوی نیکوی خود، قلب افراد بی می
ساخت. به همان میزان که در میدان جنگ و در مواجهه با دشمنان، فرماندهی شهجاع و دلیهر  می

ویژه کودکهان،  افتاد؛ در کمال فروتنی پناه آحاد مردم بهه بود و از صالبت او لرزه بر اندام دشمن می
ار انقهالب اسهالمی در مظلومان و محرومان حتی در خار  از مرزهای ایران بود. سردار درباره آث

امروز شکست یا پیروزی ایهران »گفت   منطقه و کم  به مستضعفان و مظلومان جهان اسالم می
خورد. مرزهای ما فراتر رفته، ما باید شاهد پیروزی در مصر، عراق،  در مهران و خرمشهر رقم نمی

 3«.ها، آثار انقالب اسالمی است لبنان، و سوریه باشیم. این

 اد بودنز. جامع اضد
های انسانی باشد و یها الاقهل بهه عنهوان  انسان برای کامل بودن باید بکوشد تا قهرمان همه ارزش

های انسانیت عرض اندام کند. اگر فقط ی  ارزش را  ی  مسلمان واقعی بکوشد تا در همه میدان
 ههریتواند به غایت کمال دست بایهد. شههید مط های دیگر را فراموش کند، نمی بگیرد و ارزش

گوید   ، می«جامع االضداد»گیری از تعبیر  با بهره در وصف انسان کاملی همچون امیرمؤمنان
 بیند به ی  دنیایی رفته است ... علهی شود، می انسان در هر قسمتی از سخنان او که وارد می»
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ی الدین حله در همه دنیاها وجود دارد و از هی  دنیایی از دنیاهای بشریت، غائب نیسهت. صهفی
 1«.ُجِمَعْت فى ِصفاِتَک اَْلْضدادُ گفته است   نیز در وصف حضرت علی

شهد او را  شهید حا  قاسم سلیمانی، شخصیتی ذوابعاد و حاالتی به ظاهر مختلف داشت که می
های  در هر صحنه و میهدانی حاضهر دیهد. ذوابعهاد بهودن شخصهیت شههید سهلیمانی در جنبهه

ر و جهوان کهرده بهود؛ بلکهه توانسهته بهود دل بسهیاری از مختلف، نه تنها او را محبوب قلهب پیه
سنت، مسیحی و کلیمی را نیز به خود مجذوب کند. برای او تنها تکلیهف مههم بهود و فرقهی  اهل
کرد آن تکلیف، نوازش و محبت ورزیدن به کودک مسیحی باشد یا حضهور در معرکهه رزم و  نمی

های اربعین. یوسهف افضهلی، از یهاران  م موکبهای طبیعی و تدارک لواز نبرد و یا مدیریت بحران
 گوید  سردار می

درست روز جمعه بود، خبرش پیچید سیل آمده و خانه و زندگی مهردم را بها خهودش بهرده. 
جلسه اضطراری گذاشتیم برای هماهنگی. آقای پالرک زنهگ زد بهه حها  قاسهم و گفهت  

نه تنها خودش بلند شد رفهت «. د اونجا؟یخواید بر حاجی حاال که سیل اومده، شما نمی»
ها.  زده ههای اربعهین خواسهت برونهد بهرای کمه  بهه سهیل آنجا، اطالعیهه داد و از موکب

زده. توی ایهن  های اربعین رفتند مناط  سیل ها. موکب معطلی بخشنامه زدیم برای استان بی
ها  ها هفت میلیون و پانصد پرس غذای گرم دادند دست مهردم. روزهها و شهب مدت موکب

 2کردند. شستند، وسایل برقی و خودروی مردم را تعمیر می قالی می
ای  های مظلوم جههان نیهز از ایفهای نقهش جههادی خهود لحظهه او حتی در کم  به دیگر ملت

 در این باره فرمود   ؟دم؟ای فروگذار نکرد؛ به نحوی که امام خامنه
  ه کهرد، توانسهت همههههای منطقه هایی که بهه ملت های منطقه یا با کم  او به کم  ملت

هایی کهه  نقشه  غرب آسیا را خنثی کند و در مقابل همه  های نامشروع آمریکا در منطقه نقشه
ههایی  های دیپلماسی  آمریکهایی، زورگویی با تشکیالت تبلیغاتی  وسیع آمریکایی، با توانایی

کهه بها پهول  هایی ها روی سیاستمداران  دنیا و کشورهای ضعیف دارند و نقشهه که آمریکایی
های آمریکا در فلسطین، لبنان، عهراق و سهوریه را خنثهی  تهیه شده بود، قد عَلم کند و نقشه

 3سازد.
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