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 ازگزارشی اجمالی 

 اسالمی نوین تمدن و سلیمانی شهید مکتب المللی نیب  کنفرانس 

 

روند  در آنها نقش تبیین ،و قهرمانان ملی و بین المللی برجسته هایشخصیتماندگار کردن  روش ها برای بهترین از یکی

 .استآنها  زندگی در بزرگان این عملکردی تاثیرات باآینده  های نسل تاریخ و ترویج آن برای بزرگ حوادث

 صلح توسعه در ایشان نقش و سلیمانی شهید سپهبد شخصیتی ابعاد تبیین هدف با اسالمی صلح جهانی مجمع اساس این رب 

 و ایمنطقه عدالت و امنیت صلح، ایجاد در سلیمانی شهید نقش» کنفرانس برگزاری به اقدام ،و جهان منطقه در امنیت و

 و بود همراه خوبی موفقیت و استقبال با که ،نمود 98با حضور نخبگان و اندیشمندان در باغ کتاب تهران در سال  «جهانی

 ،ایرانیان فرهنگی رهپویان انجمن با همراهی اسالمی صلح جهانی مجمع شد مقرر مسئولین و دستگاه ها رخی ازب پیشنهاد با

را به صورت  همایش این تمدنی نگاه با ساله هر و کرده ایجاد برای بزرگداشت سپهبد شهید سلیمانی ثابتای  دبیرخانه

 .نماید برگزارکنفرانس بین المللی 

 پیشنهاد به عنایت با که انجام شد 99در دی و بهمن ماه بین المللی کنفرانس  ها برای برگزاری یکبرنامه ریزی  اساس نای بر

 با ،«و تمدن نوین اسالمی سلیمانی شهید مکتب» کنفرانس برگزاریهمکاری و مشارکت در  جهت )ع(حسین امام دانشگاه

یان، مقرر گردید که این کنفرانس با قوت بیشتر و برنامه ای نو پیگیری و مراحل ایران فرهنگی رهپویان انجمن مدیریت

 دنبال نماید. اجرایی خود را

یابی به سوی تمدن نوین اسالمی( و پیگیری برنامه راستای رسالت خویش )تبیین و راهانجمن رهپویان فرهنگی ایرانیان در 

 29تا  26مکتب شهید سلیمانی  و تمدن نوین اسالمی را در روز های  بین المللی مجازی کنفرانس برگزاریپیش گفته، 

 به که  برگزار کرد ندان این عرصهو عالقه م اندیشمندان و دستگاه های همکارمشارکت و همراهی بهمن ماه سال جاری با 

 . ارائه می گردد کار روند از گزارشی اختصار
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 هداف:ا

 دشمنان از شهید سلیمانی و استکباری نظام مغرضانه تصویرسازی و سازی ادبیات با مقابله .1

 شهید سلیمانی به مبانی فکری، اندیشه ای وتمدنیو توجه دادن نخبگان خارج از کشور صحیح  تولید ادبیات مفهومی .2

 ای و جهانیعدالت و امنیت منطقه، صلح برایتبیین و تشریح ضرورت ها و الزامات فعالیت های شهید سلیمانی  .3

 اسالمی. نوین تمدن حوزه در بخشی الهام برای سلیمانی شهید عمل و اندیشه از سازی مبانی .4

 :اقدامات

 پرقدرتی جریان ،ایران بزرگ تقاضا و استقبال در بین ملتوجود  و ها ضرورت رغم به می دهد نشان اولیه های بررسی

 با بود الزملذا ، است نکرده پیدا شکلسالگرد شهید سلیمانی بزرگداشت جهت برنامه های  بایسته اقدامات انجام برای

تا امکان  گردد ایجاد در این مسیر قدرت پر و گرم جریانی و شود شکسته کنونی سردفضای  برنامه ریزی شده اقداماتی

جهت  ، از این رو اقداماتیشودو پیگیری اهداف کنفرانس فراهم  مردمی و خود جوش ایجاد تحرک کافی برای اقدامات

 اجرا شد که بخشی ازآن به شرح زیر می باشد: فرآیند برگزاری کنفرانس و طراحی جریان پیگیریک ایجاد 

 ستادیاقدامات طرح ریزی و 

 ها بایسته و نیازها بررسی و گذشته سال کنفرانس تجربه از گیری بهره با کنفرانس فرآیند برگزاری ریزی طرح .1

 کمیته الملل،بین کمیته هماهنگی، شورای برگزاری، ستاد از متشکل ،خالصه صورت به کنفرانس برگزاری ساختار تشکیل .2

 ظرفیت و کارآمد و انگیزه با افراد از کوچکی جمع از گیری بهره با دبیرخانه و پخش و فنی گروه ارتباطات، گروه علمی،

 همکار های دستگاه

 متداول بروکراسی و اثر کم اقداماتو پرهیز از  کارآمد های میانبر انتخاب برای تالش .3

 نخبگی لیست دریافت همچنین و مشارکت همکاری، درخواست و کشور رسانی اطالع و فرهنگی هایدستگاه با مکاتبه .4

 اهل جهانی مجمع اسالمی، ارتباطات و فرهنگ سازمان اسالمی، مذاهب تقریب مجمع: ازجمله  … و مقاله سخنرانی، برای

 جمهوری سیمای و صدا مذاهب، و ادیان دانشگاه اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی، انقالب عالی شورای ،(ع) بیت

 بیان ای رسانه بنیاد هنری فرهنگی موسسه العالمیه، المصطفی جامعه اسالمی، بیداری جهانی مجمع اسالمی،

 همکاری بر مبنی استانی مراکز و وزارتخانه  معاونین تمامی به اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت رسمی ابالغ برای هماهنگی .5

 وزیر توسط کنفرانس اجرای در جانبه همه مشارکت و

 حوزه در مذاهب تقریب مجمع و)ع(  بیت اهل جهانی مجمعسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و  های ظرفیت از استفاده .6

  جهان سراسر در نهاد دو این مجازی فضای و نخبگی و اجتماعی های شبکه به کنفرانس فراخوان و پوسترها ارسال با نخبگی

 مختلف های شبکه سازی فعال و رسانی اطالع برای مختلف نهادهای و ها دستگاه افراد، با مکاتبه مورد 483 انجام و طراحی .7
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 ایشان همکاران و طاهایی دکتر آقای جناب( ع) حسین امام دانشگاه الملل بین معاون با ریزی طرح و هماهنگی جلسه 5 تشکیل .8

 دانش، فهیم دکتر فتحعلی، دکتر عامری، دکتر سردار عضویت با انجمن محل در کنفرانس المللی بین کمیته تشکیل .9

  مختلف افراد حضور با جلسه 4 برگزاری و اصغری دکتر آیین، پاک آقای ساالر، االسالمحجت

 اقدامات پیشبرد برای برنامه این در فعال و همکار های دستگاه و ها سازمان با تخصصی جلسه 24 برپایی .10

 ها هماهنگی سطح افزایش جهت هادستگاه نمایندگان و مسئولین نخبگان، با جلسه 18 برپایی .11

 (ع) حسین امام دانشگاه و ها دانشگاه ها، دستگاه با هماهنگی جلسه 12 در حضور .12

 اقدامات پیشبرد جهت مختلف مبادی با تماس صدها .13

 .جمع بندی اقدامات، تجربیات و گزارش فعالیت ها .14

 ارتباطات و اطالع رسانی

 از طریقنفره از شبکه ارتباطی نخبگان ملی و بین المللی جهت ایجاد ارتباط و اطالع رسانی مستقیم  170تهیه لیست  .1

 مکاتبه و ارتباط با آنها

 سلیمانی شهید مکتب کانال عنوان تحت روبیکا و واتساپ نظیر اجتماعی های شبکه در ارتباطی کانال سازی فعال .2

 به مربوط های فعالیت و نظرات تولیدات، گذاری اشتراک به برای  فرهنگی کارشناس و نخبه فعال عضو 500 با

  کنفرانس

 مختلف های زبان به جدید طرح با کنفرانس پوستر انتشار و طراحی .3

 کنفرانس های برنامه تبیین برای انگلیسی و عربی فارسی، زبان سه به سلیمانی شهید مکتب سایت اندازیراه و ایجاد .4

 روزانه صورت به سایت در مطالب بارگذاری و محتوا تهیه و

 و فرهنگ سازمان کمک با انجمن طرف از سخنرانی و مقاله درخواست برای فراخوان انتشار و رسانی اطالع .5

 به کنفرانس فراخوان و ها پوستر ارسال همراه به مرحله دو طی در جهان کشور 120 سُفرای و اسالمی ارتباطات

 خارجی کارشناسان و نخبگان به سفرا و فرهنگی های رایزن توسط آنها ارسال و انگلیسی و فارسی عربی، هایزبان

 مختلف کشورهای در

 و مصاحبه فیلم، تهیه برای کشور از خارج در سیما و صدا نمایندگی 15 و مجمع ای رسانه و خبری گروه شدن فعال .6

  نخبگان از گزارش

 الملل بین رویکرد با تخصصی مقاله نگارش درخواست و کشور داخل نخبگان از نفر 50 از بیش به نامه ارسال .7

 کنفرانس و سلیمانی شهید شهادت سالگرد مناسبت به تحلیلی -علمی های نامه ویژه انتشار از حمایت و کمک .8

 فرهنگ تحلیلی خبری نشریه و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت سایت در سلیمانی شهید نامه ویژه چاپ ازجمله

 دبیرخانه این همکاری با(  فام نشریه) 15 شماره در مقاومت و ایثار
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 ضبط برای اسالمی صلح جهانی مجمع و تهران شهرداری IT مرکز هماهنگی با استودیو 2 سازی آماده و ایجاد .9

  مهمانان مصاحبه

 روزهای در آگهی صورت به کثیراالنتشار روزنامه 15 در سلیمانی شهید مکتب کنفرانس های پوستر انتشار و چاپ .10

 در ماه دی 29 روز در و ملی آرمان یزد، آفتاب شرق،  رسالت، کیهان، ایران، های روزنامه در ماه دی 25 پنجشنبه

 3 صفحه و کارگر، و کار صبح، ستاره اقتصاد، جهان جم، جام فرهیختگان، همشهری، جوان، های روزنامه

 همدلی و سازندگی

 ایران و الوفاق های روزنامه یک صفحه در سلیمانی شهید مکتب المللی بین کنفرانس انگلیسی و عربی پوستر انتشار .11

 99ماه بهمن 4 شنبه روز در دیلی

( اکو) زبان انگلیسی و( الوحده) زبان عرب های نشریه در کنفرانس پوستر چاپ خصوص در رایزنی و پیگیری .12

 جهان کشور 120 به آن ارسال و سلیمانی شهید ویژه

 مرزی برون های شبکه در کنفرانس شدن ایرسانه و تبیین تبلیغ، در سیما و صدا المللی بین هایظرفیت کارگیریبه .13

ختلف برای حمایت و هدف مند کردن ارتباطات و اقدامات همکاران و دستگاه های همکار در کشورهای م رصد .14

 اقدامات.

 رسانه ای و فضای مجازیاقدامات 

 قبل از کنفرانس: -الف

 تهیه برنامه و پیوست خبری و رسانه ای کنفرانس متناسب با ظرفیت ها .1

 هاخبر کوتاه در ر استای برگزاری کنفرانس و ارسال آن به خبرگزاری  14تولید بیش از  .2

  کنفرانس برگزاری از قبل سیما و صدا های شبکه در تلویزیونی میزگرد برگزاری  جهت ریزی برنامه .3

داخل مکاتبه و هماهنگی جهت پخش زیر نویس برای شبکه های تلوزیونی جهت اطالع رسانی به مخاطبین در  .4

 کشور و همچنین رسانه های برون مرزی

 ؛انقالب با مرتبط المللی بین نخبگی هایگروهطریق  از اجتماعی هایشبکه در پخش جهت فراخوان خبر ارسال .5

 کارشناسان و نخبگان میان تبلیغ و رسانیاطالع جهت کشور داخل در فرهنگی نخبگان و ها جریان از شبکه چهار

 در این زمینه فعال شدند. فرهنگی جریان یک ایجاد و انعکاس جهت فعال و مرتبط هایدستگاه برای فراخوان خبر ارسال  .6

  فراخوان و کنفرانس اخبار انعکاس جهت کشور از خارج در همکار مرزی برون هایشبکه بعضی از درخواست .7
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 همکاری جلب و رسانی اطالع جهت مرتبط نهاد مردم هایسازمان های شبکه به فراخوان ارسال .8

 روزنامه ایرنا، مهر، تسنیم،: های خبرگزاری جمله ازدر خواست برای اطالع رسانی فراخوان کنفرانس به رسانه ها  .9

، فارس، ابنا، سالم نیوز، روزنامه های سیما صدا خبرگزاری تقریب، خبرگزاری آنا، خبرگزاری ایسنا، روز، سیاست

 . ... و همشهری، جام جم، جوان، کیهان، آفتاب یزد

 حین برگزاری کنفرانس: -ب

 جهت انعکاس هارسانهبه  ارسال و ها پنل و کنفرانس برگزاری کلی جریان از خبر 15 انتشار و تولید .1

 کنفرانس دبیر و انجمن رئیس توسط کنفرانس گزارش جهت رادیو زنده هایبرنامه در حضور نوبت 8 .2

 برگزاری شرایط و روند کنفرانس گزارش برای مکتوب های رسانه و رادیو در گو و گفت دو اجرای و طراحی .3

 مرزی برون های رسانه در ویژه به انعکاس جهت سیما و صدا برای روزانه صورت به تصویری های بسته تولید .4

کنفرانس در شبکه های مجازی و رسانه ها و پرموت کردن آن میان شبکه ها و مخاطبین به  بر خطاطالع رسانی  .5

 صورت مستمر در هنگام برگزاری

 کشور هایرسانه در آن انعکاس و کنفرانس سخنرانان به مربوط محتوایی خبر 45 انتشار و تولید .6

 در مرتب صورت به مجازی فضای در دسترسی های آدرس رسانی اطالع و کنفرانس برگزاری زیرنویس پخش .7

 مختلف های شبکه

کنفرانس اهتمام بعضی از خبرگزاری ها و رسانه ها که در حین برگزاری به انعکاس حمایت و پوشش دادن به نیاز  .8

تسنیم ، ایرنا، تقریب، روزنامه جوان، روزنامه سیاست روز، مهر، برخط، روزنامه خبرگزاری های نظیر:  داشتند یبیشتر

اعتماد، دانشگاه ادیان و مذاهب، اهل بیت )ع(، خبرگزاری شبستان، شیعه نیوز، جامعه المصطفی، حوزه نمایندگی ولی 

یوز، عصر فرهنگ، روزنامه ، خبرگزاری سالم ن(پخش زنده)فقیه در حج و زیارت، خبرگزاری عطر حرم، رادیو زیارت 

اطالعات، پایگاه خبری حیات، دانشگاه پیام نور مرکز شهر کرد، خبرگزاری سنج نیوز، موسسه فرهنگی قرآن و عترت 

نورالثقلین بوشهر، پخش زنده افتتاحیه در دید و بین، روزنامه جام جم و ... که بهترین عملکرد به رادیو فرهنگ، خبرگزای 

 یم، سالم نیوز، تقریب و روزنامه جوان اختصاص داشت.ایرنا، العالم، تسن

 انعکاس در رسانه های برون مرزی در حال بررسی است. .9

 بعد از کنفرانس: -ج

 خارجی و داخلی های رسانه در آن انعکاس و پایانی بیانیه انتشار .1

و شبکه های برون مرزی  و ایرنا خبرگزاری در مختلف های زبان به سخنان آنها انتشار و ترجمه ها، سخنران بعضی انتخاب  .2

 .که هم اکنون نیز در حال انجام است

 در رسانه ها انتشار وآن  پایانی نشست و کنفرانس برگزاری اخبارتهیه  .3
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 آینده اقدامات و کنفرانس علمی کار فرآیند ادامه از رسانی اطالع  .4

 علمیاقدامات 

 تهیه چارچوب های علمی و مفهومی کنفرانس .1

 علمی کنفرانسساماندهی تیم  .2

 اسپانیاییاردو و  ،عربی ،انگلیسی ،تهیه فراخوان به پنج زبان فارسی .3

 کمک به تبیین و دقیق تر کردن مخاطبین علمی و جامعه نخبگی هدف .4

 الملل و دسته بندی آنهادریافت مقاالت و سخنرانیها با کمک کمیته بین .5

 ها و مقاالتارزیابی اولیه دیدگاه .6

 در افتتاحیه و چهار پنل کنفرانس ی هاسخنران بندی اساس محورهای کلی و تقسیم پنل بندی دیدگاه ها بر .7

 دیدگاه و سخنرانی ارسال شده 50ترجمه قریب به  .8

 ها ارزیابی و انتخاب دیدگاه .9

 تنظیم و طراحی ادامه کار در فرآیند علمی کنفرانس برای ارزیابی مقاالت و آماده سازی محصوالت علمی .10

 پخش و استقبال مخاطبینبرگزاری کنفرانس، 

 بهمن 29تا  26از  روز چهار در موضوعی پنل چهار و افتتاحیه ،قسمت پنج در پخش برای کنفرانس سازی آماده 

 برای همکاران شبکه از آدرس 5و  شده اعالم هایآدرس در پخش اجرای برای ارتباطی و فنی سازیآماده 

 مخاطبین استفاده

www.sm-soleimani.com               www.salamnews.ir 

www.rubika.ir/iw_peace  www.aparat.com/iwpeace/live 

 نمایشی واحد  8 در اشکال کمترین با شده اعالم های آدرس تمام در قبلی اعالم با همزمان پخش 

 های شبکه در کردن پروموت و تبلیغ برای آپاراتو  روبیکا مجموعه با پخش در تمرکز و هماهنگی ایجاد 

 ارتباطات درمثبت  تصویر ایجاد و خارجی و داخلی مجازی

 بیش با ارزیابی های اولیه نشان از استقبال مجموع در کهدر فضای مجازی از کنفرانس  مخاطبین نظیر کم استقبال 

 استحضار جهت پیوست به آنها از بعضی تصویر که هگرفت صورت شده اعالم آدرس چند در نفر هزار 350 از

 در خارج هم کم نظیر است. داخلی بلکهکه در میان کنفرانس های علمی  گردد می تقدیم

 کنفرانس های برنامه و اهداف پیگیری برای مناسبی موج تا کرد کمک شده، انجام اقدامات که است اشاره به الزم پایان در

  .است برداری بهره و بازگشت حال در تبلیغی و فرهنگی موج این های پیامد و شود ایجاد

http://www.rubika.ir/iw_peac
http://www.aparat.com/iwpeace/live
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 جمع بندی و دستاوردها:

بهمن  29تا  26به حمداهلل از  99کنفرانس مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسالمی در دومین گام خود در سال  .1

با اهداف مشخص  ،ماه به مناسبت ایام صدور بیانیه گام دوم انقالب و گرامیداشت یاد و خاطره آن شهید واالمقام

استقبال کم نظیر اندیشمندان و مخاطبین . درصد از اهداف خود دست پیدا کرد 85و خوشبختانه به بیش از  برگزار شد

این  باشد. برای اقدامات آیندهکه می تواند پشتوانه خوبی ی است سنگ تجربه گران ،در داخل و خارج از کشور

های علمی و فرهنگی و فرهیختگان و همکاران عزیز در انجمن رهپویان همکاری دستگاه ،الهی مدیون لطفموفقیت 

 همکاری آنها مفتخریم. به فرهنگی ایرانیان و مجمع جهانی صلح اسالمی است که

که در  کنندهای بعدی فکر به گام ،سبمنانه را بر آن داشت با برنامه ریزی همکاران و دبیرخا ،این اقدام موفق .2

 هلل پیگیری خواهد شد.ءاهای ذیربط انشاصورت حمایت دستگاه

ای شد برای ایجاد موج بزرگی از اقدامات متعدد علمی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور که این برنامه بهانه .3

 .شود شکسته حوزه این  تصویرسازی آن درموجب شد تا فشار غرب و 

و  ایجاد کرد آینده اقدامات برای  انگیزه باالیی، به ویژه در جمهوری اسالمی ایران های مختلفهمراهی دستگاه .4

 اقدامات انقالبی افزایش داد. درها را نیز همدلی دستگاه

های مردم نهاد، دفاتر صدا نگی، سازمانتحرک خوب وقابل تحسین اندیشمندان در خارج از کشور، رایزنی های فره .5

و سیمای جمهوری اسالمی ایران و شبکه همکاران در مجمع تقریب مذاهب و مجمع جهانی اهل بیت و مجمع جهانی 

 می دهد. پروران فرهنگ و عالقمندان میان در را نانوشته ائتالف یک ایجاد نوید ،صلح اسالمی

کشور جهان و انباشت  140تولید ادبیات علمی و مفهومی در خصوص مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسالمی در  .6

 ای برای آیندهآن برای تولیدات علمی و رسانه

 بیش جذب  تجربهبا دستیابی به یک تجربه ارزشمند و کم نظیر برای کار در محیط مجازی برای این گونه اقدامات  .7

 نظیر است.هزار نفر مخاطب در دو آدرس مجازی برای این کنفرانس یک دستاورد بی 230 از

 اهلل در آینده آماده سازی خواهد شد.ءشا تهیه محتوای اولیه برای کتاب دیدگاه ها و مقاالت برگزیده که ان .8

نمایشی بود  ،برگزاری یک اقدام بزرگ، اثربخش و کم نظیر در بعضی ابعاد توسط یک مجمع کوچک و با انگیزه .9

بود که خدا را از  ها و افراد مختلف با هزینه بسیار کمو همراهی دستگاه حمایت مرهوناز یک کار انقالبی که البته 

 این بابت بی نهایت شاکریم.

 .اقدامات بزرگ و اثربخش مردم نهاد بهن فرهنگی امید بخشی به فعاال .10

و من اهلل التوفیق
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 پایانی بیانیه

 «اسالمی نوین تمدن و سلیمانی مکتب شهید» المللی بین کنفرانس

 

 تمدنی عرصه در سلیمانی شهید های اندیشه تبیین هدف با اسالمی نوین تمدن و سلیمانی شهید مکتب المللی بین کنفرانس 

 صورت به و متوالی روز چهار طی در اسالمی امت و ایران ملت بزرگ قهرمان این خاطره و یاد گرامیداشت و  اسالم جهان

 شاهدان مکتب همانا که  سلیمانی قاسم حاج شهید سپهبد مکتب ترویج و تبیین شناخت، برای تالش.شد برگزار مجازی

 بود. کنفرانس این اهداف مهمترین از است، اسالمی انقالب شهیدان و تاریخ طول در حق راه

 و فرهنگی علمی، های دستگاه از تعدادی و اندیشمندان همراهی و همدلی با قبل ها ماه از کنفرانس این برگزاری فرآیند 

 از قبل سلطه نظام .شد ها و ارسال برای اندیشمندان منتشر رسانه طریق از  آن فراخوان و ریزیبرنامه کشور دانشگاهی

 واقعی، چهره طریق بدین و چهره او را مخدوش کند، تا کرد زیادی های تالش مقام واال شهید این شهادت از بعد و شهادت

 اندیشمندان میان مرور به کنفرانس این فراخوان اما ،نماید پنهان را بشردوستانه، عدالت طلب و صلح خواه او تروریسم، ضد

 محدودیت وجود با بطوریکه ؛دارد ادامه نیز اینک هم که شد روبرو خوبی بسیار استقبال با و گرفت قرار توجه مورد جهان

 52نشست مقدماتی در کشورهای مختلف برگزارشده،  40تاکنون بیش از  ،ها سخنرانی و مقاالت دریافت برای زمانی

 با که شده دریافت مقاله 132 و شده ضبط های فیلم صورت به جهان مختلف نقاط از نظران صاحب و نخبگان از دیدگاه

 د.شومی ارزیابی خوب بسیار فراخوان، اعالم زمان گرفتن نظر در

 در و انتخاب را شده دریافت آثار میان از دیدگاه 42 شده، اعالم های برنامه و محورها با ارتباط در شد موفق کنفرانس این

 در. دهد قرار گرامی مخاطبین و فرهیختگان منظر در ماه، بهمن 29 تا ماه بهمن 26 از تخصصی پنل 4 و افتتاحیه یک قالب

 و ارائه بینندگان خدمت مختصری بندی جمع تا است الزم اید،کرده مشاهده نیز را کنفرانس از چهارم پنل که حاضر حال

 . گردد عالقمندان تقدیم نیز آینده اقدامات مسیر

 فرهیختگان شما و همکار هایدستگاه اند،داده ارائه را خود آثار که اندیشمندانی نظرات از استفاده با کنفرانس این دبیرخانه

 :کند می تاکید زیر شرح به نکاتی  روی

 را آثار 99 اسفند ماه 20 تا مستمر و متناسب علمی کار یک با داده، ادامه را خود کار جدیت با کنفرانس دبیرخانه .1

 .کند انتخاب انتشار و تقدیر برای را برگزیده مقاالت و داوری دریافت،

 اندیشمندان همراه  و دستگاه کمک با بود، برخوردار باالیی غنای  از کنفرانس،که در شده مطرح هایدیدگاه از  .2

 .گردد منتشر و سازیآماده ها دیدگاه کتاب دبیرخانه، در همکار های

 استمرار شد، جهان در فرهنگی و علمی تحرک موجب که سلیمانی شهید مکتب پیرامون شایسته، اقدامات این .3

 .گیرد صورت الزم ریزی مهم برنامه این برای موجود های ظرفیت با متناسب ساله هر ،کرده پیدا
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 کار باید مفهوم این بخشی الهام برای. است جهان و منطقه در عدالت و صلح بدیل بی قهرمان  سلیمانی شهید .4

 .گیرد صورت مستمر

 برای بزرگ، دیشه این شخصیت تبیین پیرامون جهان در علمی و فرهنگی هایدستگاه ارزنده اقدامات از جدای .5

 از. است الزم فرهنگی و علمی رویکردی با نخبگان بر مبتنی مردمی کار یک به مبرم نیاز جهانی تبیین و شناخت

 .گیرد شکل اسالمی قهرمان این معرفی برای جهان در نخبگان از ائتالفی تا شود می پیشنهاد رو این

 جهان در فرهنگی و علمی های دستگاه تا است نیاز که شد تاکید مخاطره چند اندیشمندان،روی دیدگاه براساس .6

 :کنند تدبیر آن برای اسالم

 از جلوگیری و سلیمانی شهید شخصیت از درست تبیین برای گرایی ازشعار دور به و خردمندانه اقدامات 

 آن تحریف

 هم مسیر تقویت برای بایسته اقدامات ضرورت و ها ملت میان اسالمی جامعه در گسست از جلوگیری 

 اسالمی امت منافع مسیر در همبستگی و افزایی

 گرفته جدی بسیار اسالمی درکشورهای سازش خط و صهیونیسم فرهنگی نفوذ و حضور بزرگ خطر 

 .شود گوشزد نخبگی جوامع و اسالمی کشورهای به بزرگ خطر این آن، با هوشمندانه مقابله ضمن شده،

 برای سلیمانی شهید مکتب مختلف ابعاد ترسیم و سلیمانی شهید از مناسب روایی و مفهومی ادبیات ساخت  .7

 اسالمی جدی گرفته شود. نوین تمدن برای بسترسازی جهت در تالش و آموزشی و درسی هایکتاب

 سلیمانی شهید از سازی الگو و معارف اندیشه،  از استفاده با اسالمی نوین تمدن تراز در فرهیخته های انسان تربیت .8

انقالب مورد توجه و برنامه ریزی  دوم گام بیانیه  و اسالمی نوین تمدن سایه در مطلوب آینده تحقق جهت در

 برای دبیر خانه قرار گیرد.

 نیب المللی "مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسالمی" دبیرخاهن کنفرانس

 انجمن رهپویان فرهنگی اریانیان
 

 



 

12 
 



 

13 
 

 بنی املللی مکتب شهید سلامیین و متدن ونین اسالیمجدول برنامه های کنفرانس 
 و عنوان سخنرانان توضیحات عناوین و سخنرانان ردیف

 

 افتتاحیه

  قرائت قرآن 1

  سرود جمهوری اسالمی 2

 گزارش دبیر کنفرانس ( رهپویان فرهنگی ایرانیانرئیس انجمن )دکتر داود عامری 3

 خط مشی شهید سلیمانی در محور مقاومت (اهلل لبنانحزبجانشین دبیرکل )شیخ نعیم قاسمحاج  4

 ایدئولوژی شهید سلیمانی و تمدن نوین اسالمی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت )ع(()حضرت آیت اهلل دکتر رضا رمضانی  5

 اسالمی نوین تمدن به جامع نگاه و سلیمانی شهید مکتب (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمیرئیس ) ترکماندکتر ابراهیمی  6

 

 اندیشه، سیره و فرهنگ در مکتب شهید سلیمانیاول: پنل 

 سلیمانی شهید مکتب روش و راه و مشی خط بر ضرورتی اهلل( حزب سیاسی شورای عضو)خضرا  سامی سید 7

  شهید سلیمانی فرهنگ مقاومت، اراده و پیروزی  (معاون شورای علمای پیوند)نوری  محمود شیخ 8

 نگاهی به شخصیت اسطوره ای شهید سلیمانی (ایران -کمیسیون ملی یونسکو دبیرکل)ایوبی اهلل حجت دکتر 9

10 
امام جماعت درگاه حضرت رقیه و ) الحلباوی نبیل شیخ دکتر

 (عضو شورای عالی انقالب
 تجاوزگران مقابل در سلیمانی شهید دفاعی شیوه

11 
دبیر کل )رجایی  صادق محمد والمسلمین االسالم حجت

 (در کارگیل بود امام خمینی)ره( موسسه یاد
 یسلیمان قاسم شهید ویژگی و شخصیت تبیین

12 
)عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد و عضو دکتر الله افتخاری

 مجمع نمایندگان  ادوار(
 سلیمانی شهید تفکر در و شهیدان و الگوسازی مکتب شاهدان

13 
استاد دانشگاه و مشاور آموزشی و آی تی )شیخ  عبدالصمد دکتر

 (از کشور هندوستان
 انیسلیم شهید مکتب در فرهنگ ارتقای و رشد

 یسلیمان شهید شخصیتی های ویژگی و اعتقادی فکری، ابعاد (استاد دانشگاه ازاد اسالمی)رشاد  معصومه دکتر 14

 مکتب شهید سلیمانی، تضمین پیروزی جبهه مقاومت (نویسنده از پاکستان)احد  رشید سید دکتر 15
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 و عنوان سخنرانان توضیحات عناوین و سخنرانان ردیف
 

 شهید سلیمانی و نقش آن در ساخت امنیت صلح، عدالت و همگرایی اسالمی در منطقه و جهانپنل دوم: 

 (از لبنان دانشگاه استاد –نویسنده ) عباس دالل دکتر 16
غرب و  تمدن های نظریه با برخورد در سلیمانی شهید عملکرد

 امنیت سازی ذهنی برای مسلمانان

 و مقدمه امنیت و صلح در منطقه مقاومت فرهنگ سازی نهادینه (سوریه از نظامی علوم دانشکده استاد)عباس  محمد سرلشکر 17

 شهید سلیمانی در توسعه صلح عادالنه در منطقهنقش  (سفیر سابق ایران در کشورهای تایلند و آذربایجان)آیین پاک محسن 18

 منطقه در قدرت معادله تغییر و  سلیمانی شهید های دستاورد (از لبنان استاد دانشگاه در قوانین بین المللی)جونی  حسن دکتر 19

رئیس مرکز دفاع از )وردیف  اهلل اغلو ابراهیم ایلگار دکتر 20
 (روزنامه دیرلروحقوق بومی و آزادی بیان و سردبیر 

 انسانی فرهنگ اسالمی و کرامت گیریشکل برای سازی بستر

 سلیمانی شهید ترور در صهیونیستی رژیم و آمریکا جنایت (رئیس جنبش توحید اسالمی لبنان)شیخ بالل سعید شعبان  21

 جهانی استکبار مقابل در ایستادگی سلیمانی، سردار درس (استاد دانشگاه از پاکستان) دکتر بشارت موسوی 22

 تروریسم در جهان با مقابله شهید سلیمانی قهرمان (ادیب و فرهیخته سوری) دکتر حسین جمعه 23

 

  شهید سلیمانی، آرمان فلسطین، مقابله با تروریسم و گفتمان مقاومتسوم: پنل 

 منطقه در سلیمانی شهید رفتاری الگوی (سخنگوی رسمی شورای علمای فلسطین) دکتر شیخ محمد الموعد 24

 سلیمانی شهید رفتاری الگوی و رمز اسالمی، مقاومت (نویسنده اصحاب رسانه) دکتر علی ابوالخیر 25

26 
رئیس پژوهشگاه )حجت االسالم و المسلمین دکتر نجف لک زایی

 (علوم و فرهنگ اسالمی
 بیرون در جهان اسالم و درونی وحدت به رسیدن برای مقاومت

 منطقه در سلیمانی شهید پیروزی رمز مقاومت (معاون جنبش نجبا عراق) عالء الجزایریسید  27

 فلسطین آزادسازی و سلیمانی شهید اندیشه (هماهنگ کننده جبهه عمل اسالمی) دکتر شیخ زهیر الجعید 28

 دفاع از مستضعفان جهان،  سلیمانی شهید راهبرد (ول بخش رسانه های الکترونیک حزب اهللئمس) دکتر حسین رحال 29

 جهان اسالمی در مقاومت و جهاد نماد سلیمانی شهید (استاد دانشگاه و پژوهشگر)دکتر نزیهه صالح  30

 (رئیس جبهه رنسانس اسالمی مالزی) دکتر احمد فاروق موسی 31
در  آمریکا خارجی سیاست گیری جهت در جبهه مقاومت و تغییر

 منطقه

 جهان در فلسطین جایگاه ارتقاء برای فرهنگ مقاومت و تالش (یس نهضت بین المللی عدالت جهانی در مالزیئر) پروفسور چاندرا مظفر 32

 (معاون اتحادیه بین المللی علمای مسلمان مالزی) استاد احمد آونگ 33
 وحدت ضرورت و اسرائیل با روابط سازی عادی چالش های

 مسلمانان و اسالم علمای میان
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 و عنوان سخنرانان توضیحات عناوین و سخنرانان ردیف
 

 پنل برای اختتامیهسخنران خارج از 

 اتحاد ذهنی و مفهومی جهان الزمه مبارزه با پاندمی تروریسم (رئیس موسسه ابرار در لندن) دکتر سعید الشهابی 34

 

 نقش شهید سلیمانی در بستر سازی تمدن نوین اسالمیچهارم:  پنل

 شهید سلیمانی و نقش آن در بستر سازی تمدن نوین اسالمی (بین المللاستاد دانشکده علوم سیاسی و روابط )دکتر محمدرضا دهشیری 35

 شخصیت جهانی شده شهید سلیمانی (قائم مقام دانشگاه ادیان و مذاهب)و المسلمین طیاری حجت االسالم 36

37 
محقق و متخصص در ژئوپلتیک و )دکتر حسن أحمد حسن

 (مطالعات استراتژیک از سوریه
 سلیمانی شهید مکتب تفکرات و اسالمی تمدن

 شخصیت برجسته، عرفانی و نظامی شهید سلیمانی (نویسنده و استاد دانشگاه لبنان) طالل عتریسیدکتر  38

 خروج از سلطه جهان اسالم و سلیمانی شهید مکتب (پژوهشگر و نویسنده و روزنامه نگار الجزایری) هناء السعاده 39

 فرهنگ مقاومت و میراث شهید سلیمانی برای تمدن اسالمی (و عضو شورای عالیرئیس موسسه کوثریه ) شیخ موسی آیدین 40

41 
استاد دانشگاه و فعال حقوق فلسطینیان از )پروفسور هارون عزیز

 (آفریقای جنوبی
 مکتب سلیمانی، نماد وحدت در بین امت اسالمی در جهان

 سلیمانی سردار شهید شناسی شخصیت (استاد دانشگاه از پاکستان) دکتر عون ساجد 42

 (نویسنده، پژوهشگر و تحلیگر از سیدنی استرالیا)دکتر حسین دیرانی 43
 نوین تمدن و انقالب های نسل برای الگویی سلیمانی شهید

 اسالمی

 شکست غرب  و اسالم جهان در مقاومت نماد سلیمانی سردار (استاد دانشگاه) دکتر حبیب اهلل گل محمدی 44

 ترور شهید سلیمانی، نقض قوانین بین المللی (سخنگوی موسسه آفریقا از آفریقای جنوبی) تیستو ماکاما 45

 مکتب شهید سلیمانی، الهام بخش جنبش های مقاومت (پژوهشگر و فعال رسانه ای از اسپانیا)کارلوس پاز  46

  بیانیه پایانی کنفرانس 47
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 کنفرانس بین المللی سخنرانان 

  مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسالمی

 افتتاحیه

 (اهلل لبنانحزبجانشین دبیرکل )شیخ نعیم قاسمحاج 

 لبنان

مقاومت  محور در سلیمانی شهید مشی خطمحور سخنرانی:   

مت، اذعان مقاو هیروح تیو تقو یریدر شکل گ یمانیگام مهم سردار سل 6 انیقاسم ضمن ب مینعشیخ 

 یعنیاست  یاسیو س یفرهنگ یو آگاه مانیحرکت و ا یبه معنا یمانیسل دی: اوال مقاومت از نظر شهکرد

م در یستقمرود که به طور  یبه شمار م یو عمل ینظر کپارچهیمجموعه کامل و  کی گریبه عبارت د

جهت مقابله  امت مسلمان یبر دستاوردها میبه طور مستق نیو همچن ابدی یانعکاس م نیعملکرد مجاهد

 اریبس یالگو کین که به عنوا میبدار یرا گرام یمانیسل دیشهیاد  یستیبا. ابدی یبا دشمنانش انعکاس م

سطه آنها توانست وا بهمقاومت ارائه داد که  نهیدر زم ییو طرح ها دیبزرگ در جهان اسالم نمودار گرد

و مفهوم مواضع  یمعن در بردارنده یادیمرحله تا اندازه ز نی.  ادینما یزیر یرا پ یدیمرحله جد یربنایز

 . خواهد بود یو سخنان و

 ()ع( دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)حضرت آیت اهلل دکتر رضا رمضانی

 ایران

 اسالمی نوین تمدن و سلیمانی شهید ایدئولوژیمحور سخنرانی: 

درباره داشت:  بیاندبیر کل مجمع جهانی اهل بیت )ع (  در سخنرانی خود در آئین افتتاحیه کنفرانس 

 نکهیا یه شود. برامطالع شانیدر مورد ا شتریب دیگفته شده و البته با یادیز ارینکات بس یمانیسل دیشه

 یگاه هستن کیبر  یمبتن یدئولوژیا نیا خلق کرد.جدید  یدئولوژیا یک خودشبا راه و روش  شانیا

 نیهم در ا یلو از لحاظ عم یبه اصول اخالق بندیپا یلحاظ اخالق از. است یشناسانه و معرفت شناس

همچنین  .دانسان به مقصد و هدف خود برس شودیکه باعث م شودیم ییدهایتوجه به با یدئولوژیا

. کرد دیاکت، یاسالم یتمدن ساز رینرم افزار و سخت افزار الزم در مس یابیبه لزوم دست وی 

دالت و مقاومت ع ،یعلم و تحوالت علم ،تیعقالن یاسالم نیمربوط به تمدن نو یافزارهانرم

قرار  یبررس ومورد توجه  قتبه د یاسالم نیدر تمدن نو دیکه با یینرم افزارها گریاز د .هستند

 .گشاستراه یو معنو یاخالق اتیدر واقع توجه به خصوص .است تیاخالق و معنو ،ردیبگ
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 (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمیرئیس ) دکتر ابراهیمی ترکمان

 ایران

  مکتب شهید سلیمانی و نگاه جامع به تمدن نوین اسالمیمحور سخنرانی: 

د داشت، چهره از اسالم وجو زیخشونت آم یهاافتیدرتصویر و که  یادر برهه یمانیسل دیشه

کرد.  یریجلوگ یاسالم نیو سو تفاهم  نسبت به تمدن نو یاسالم را نشان داد و از بدفهم یرحمان

 یابعاد معنو هو هم  ب یهم به ابعاد ماد ،نیجامعه نو کیاست که  در  یتمدن یاسالم نیتمدن نو

توجه  یالماس نیبود که به هر دو بعد تمدن نو یتیشخص یمانی. سردار سلکندیانسان توجه  م

را  یعزتمند ومجاهدت  ،یو نقل یعقل یهاو روش دیبه اسالم، توح مانیا یو .کردیم ینفراوا

ارکان  نیاتمام  یمانیسل دیخواند و اظهار داشت: در مکتب شه یاسالم نیجزو ارکان تمدن نو

در به اسالم  را خود یقو مانیبود و ا بندیپا دیو توح یاسالم یبه ارزش ها شانیوجود دارد. ا

 نشان داد.  اخالق حسنه عمل و با

 ( رئیس انجمن رهپویان فرهنگی ایرانیان)دکتر داود عامری

 ایران

 گزارش دبیر کنفرانس عنوان سخنرانی: 

، ی دبیرخانهدبیر کنفرانس و رئیس انجمن رهپویان فرهنگی ایرانیان گزارشی از روند شکل گیر

 شهیداز مکتب  یالگوساز تیاشاره به اهم بابرگزاری کنفرانس ارایه کرد. وی فرآیند اقدامات و 

 یمانیسل دیخاطرنشان کرد: شه نسل جوان ژهیها در همه جوامع به وهمه نسل یبرا یمانیسل

مام امت تالش او  نیبه ائمه معصوم ی( اقتدا و با تاسصمکرم اسالم) امبریبود که به پ یمسلمان

 ظه های زندگیدر تمام لح سپاه قدس دیفرمانده فق داشت که انیب یوباشد. ستهیشا یمسلمان ،کرد

کند،  نیمرا وقف اسالم و مسل شیخو یو تالش کرد همه زندگ یستادگیدر مقابل ظلم و ستم ا

با شجاعت  شراراو  هنیمقابل دشمنان م در با اخالق و رفتار خود محبوب دلها شد و یمانیسل دیشه

 د.نمو یداریاپاز مظلومان  فاعد یمقاومت کرد و برا سمیمقابل نظام سلطه و ترور ستاد؛یا تمام

دامه یابد و مسلمانان اپس باید اندیشه و رفتار او را به خوبی شناخت و شناساند تا راهش با استحکام 

 به او و اندیشه مقاومت تأسی کنند.
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 اندیشه، سیره و فرهنگ در مکتب شهید سلیمانی اول: پنل

 اهلل( حزب سیاسی شورای عضو)خضرا  سامی سید

 لبنان

 سلیمانی شهید مکتب روش و راه و مشی خط ضرورتی برمحور سخنرانی: 

دوران  ازاندازه که  یم پیامبر اسالم ییطال دوران ادیاو ما را به  ینفس ها است که یمرد ،یمانیسلشهید 

ورت سپاه پاسداران به ص ناست و هم اکنو افتهیو مراجع عظام و دانشمندان ما امتداد  ایو اول امبرانیپ

 .شده است گرانیدر لبنان نما یمجاهدان مقاومت اسالمبه صورت و  رانیا یاسالم یانقالب در جمهور

نان و الگویی برای می توانند الهام بخش مسلما ،این گونه انسان ها که تربیت شده فرهنگ اسالمی هستند

 د و این کاری است که باید به آن توجه کرد.نهمه انسان های آزادیخواه در جهان شو

 (معاون شورای علمای پیوند)نوری  محمود شیخ

 سوریه

   فرهنگ مقاومت، اراده و پیروزیشهید سلیمانی، محور سخنرانی: 

  یناراحت خشممم و ،المهندس یو حاج ابومهد یمانیبا هدف قرار دادن حاج قاسممم سممل  کایدر واقع آمر

و حاج   یمانیقاسممم سممل  جحا دیشممه رایز ،گذاشممت شیبه نما زیعز دیدو شممه نیخود را از اقدامات ا

  یسمممتیرورت یکنند و گروه ها دایمقتدرانه دسمممت پو بزرگ  یروزیپ کیالمهندس توانسمممته بودند به 

  اسممت که با این دسممتاوردی و منطقه را به سمموی صمملح هدایت کنند.  برانند رونیرا از عراق ب یداعشمم

رای  بیجاد شمممد و این فرهنگ در آینده نیز تضممممینی برای امنیت و صممملح افرهنگ درسمممت مقاومت 

 مسلمانان خواهد بود.

 (انایر -دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو)ایوبی  اهلل حجت دکتر

 ایران

  نگاهی به شخصیت اسطوره ای شهید سلیمانیمحور سخنرانی: 

که  یمند. کسکرد تا او را سرباز وطن بنا تیبعد از شهادتش وص یبود که برا یفرد یمانیسردار سل

 یشیاا آسههرگز شب  می کوشید. باشند، شیو آسا یمردم کشورش در آسودگ نکهیا یبراپیوسته 

قهرمانان  ایاو مانند رستم  مگر اینکه از آسایش مردم در حوزه ماموریت خود مطمئن باشد. نداشت

 .و تالش کرد دیو کوش فشانی کردجان  ،رانیا یو مرزها میدفاع از حر یبود که برا رانیا یاسطوره ا

 کردند.  یماحساس آرامش  و مسلمانان منطقه رانیشد، مردم ا یبرده م یمانیهرگاه نام سردار سل
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 (امام جماعت درگاه حضرت رقیه و عضو شورای عالی انقالب) الحلباوی نبیل شیخ دکتر

 سوریه

  رانتجاوزگ مقابل در سلیمانی شهید دفاعی شیوهمحور سخنرانی: 

ماندهان نظامی به برجسته در میان فر و شهید بزرگ ما سردار حاج قاسم سلیمانی، یک نمونه منحصر به فرد
یات عرفانی بود. ابعاد شمار می رفت، زیرا او فقط یک فرمانده نظامی نبود بلکه او یک فرمانده متدین با روح

همه اینها او فرد  بسیاری را از نظر اخالقی و عبادی و روحی و معنوی در خود گردآورده بود و  عالوه بر
ین علیه السالم در عت و دالوری امیرمومنان علیه السالم و جانفشانی امام حسشجاعی بود که آن را از شجا

ین سپاه بین المللی را در اواگذار شد، حاج قاسم  نکربال الهام گرفته بود. از وقتی فرماندهی سپاه قدس به ایشا
ه ثابت می پاسخدمت محور مقاومت به منظور آزادسازی فلسطین قرار داد. انتخاب عنوان قدس برای این 

 ماییم. نکند که جهت نمای رویکرد ما به سوی فلسطین است تا این سرزمین را به طور کامل آزاد 

 (در کارگیل بود امام خمینی)ره( دبیر کل موسسه یاد)رجایی  صادق محمد والمسلمین االسالم حجت

 هند

 سلیمانی قاسم شهید ویژگی و شخصیت تبیینمحور سخنرانی: 

ظم رهبری فرمودند وقتی مقام معدبیر کل موسسه یادبود امام خمینی ره  در سخنرانی خود اذعان کرد که 
مکتب  ان را یک ایش با مطالعات بیشتر متوجه شدم چرا رهبر انقالب ،حاج قاسم سلیمانی  یک مکتب بود

 ب یعنی پناهگاهمکت دارد.می شود به دنبال خود مفاهیمی را به همراه وقتی لفظ مکتب بیان  .خواندند
می پا  کتب در عرصه سیاست و م ی که هر شخصیت لذا   ن مذهب و مسلک.به آاعتماد  و دین انسان،

ن آا فقدان بکه در دنیا  یاولین خصوصیات ن مسلک را به همراه داشته باشد.آباید خصوصیات گذارد 
صوصیات در میدان نه تنها دارای این خ می باشد. حاج قاسم سلیمانی در عصر ما اخالص   ،هستیم وروبر

دیگر  بلکه اخالص در زندگی و شخصیت ایشان موج می زد. شجاعت، قدرت، صداقت  از ،رزم بود
دهد که  صالبت و صداقت این مجاهد نشان می ،اخالص بارز این مرد بزرگ بود. فکر، های ویژگی

مله جقت، صالبت و صداقت. از ایشان مرد بزرگی بودند. مکتب قاسم سلیمانی یعنی مکتب حقی
 یت و رهبری بود.خصوصیات با ارزش ایشان، اخالص در ر اه خدا، مرد عمل و مطیع به تمام معنا از وال

 )عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد و عضو مجمع نمایندگان  ادوار(دکتر الله افتخاری

 ایران

 سلیمانی شهید تفکر در الگوسازیمکتب شاهدان و شهیدان و محور سخنرانی: 

راه حق  دکتر افتخاری با تمسک به قرآن کریم، اقدام به برشماری صفات و خصوصیات شهیدان
 این مکنی گیری نتیجه بخواهیم اگرویژگی بیان داشت:  15و عدالت کردند و ضمن برشماری 

 آنها. هستند عهجام بخش نجات آنها. گرددبرمی جامعه به شهدا کار ی نتیجه حقیقت در که است
 دهند،می شکست را دشمن ،کنندمی روشنگری آیندگان تاریک شب در که هستند ستارگانی

 دشمن شکست باعث و کنندمی بخشی الهام کنندمی سازی الگو کنند،می ناامید را دشمن
 بشریت و جامعه به را تخداس مردان هنر که شهادت، از ماندگاری و نظیربی تابلوی آنها.شوندمی

 ئولوژیاید نتیجه که دهند، می توضیح را شهادت ایدئولوژی آنها آن، از مهمتر اما. دهندمی ارائه
 گذاریبنیان شهدا سایر و ابوالمهدی شهید مهندس و سلیمانی شهید توسط که است، سلیمانی
 .شد معرفی تاریخ به وگردید 
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 (هندوستان استاد دانشگاه و مشاور آموزشی و آی تی از کشور)شیخ  عبدالصمد دکتر

 هند

 سلیمانی شهید مکتب در فرهنگ ارتقای و رشدمحور سخنرانی: 

سپهبد  دیهش ،رانیا یاسالم یجمهور یالملل نیو ب یمنطقه ا یها استیس انیاز طراحان و مجر یکی

و خوب با  تهسیبا رفتار شا یمانیسل دیشه :گفت یمورخ و پژوهشگر هند نیا .است یمانیحاج قاسم سل

اسالم  که خود را مخلص دیشه نیو منش ا یاخالق اتیخصوص .افراد تحت فرمان خودش مشهور بود

 ای رهبر ایران و آیت اهلل خامنه ینیاهلل خم تیآ به یخاص یدانست و ارادتمند یم یانقالب اسالم و

 .مرد بزرگ یاد می کنند این همه به نیکی از .زبانزد عام و خاص در منطقه بود ،داشت

 (استاد دانشگاه ازاد اسالمی )رشاد  معصومه دکتر

 ایران

 سلیمانی شهید شخصیتی های ویژگی و اعتقادی ،فکری ابعادمحور سخنرانی: 

 نیا .ود دارددر خ یالملل نیو ب یالگو و گفتمان مقاومت را در عرصه مل یمانیسردار سل یدئولوژیا

همواره  ،دخو یمختلف با هنجار ها و باورها طیدر جهان و در شرا یدر حوزه تمدن ساز یدئولوژیا

اشکال مختلف  تمدن ساز در یالگوها و ها دهیا .کند یم یمقاومت و مبارزه و جهاد را تداع کردیرو

است  یدیدج کردیرو یو از خود گذشتگ ثاریا ،مقاومت منطق.وجود دارد یدئولوژیا نیخود در ذات ا

 یو.شده است یگذار هیپا یدئولوژیا نیدر ا رانیا یبه عنوان سردار مل یمانیقاسم سل دیتوسط شه که

لطه نظام علیه تروریسم و جلوگیری از س در طول مبارزه خود یمانیکه سردار سل ییگام ها :گفت

مشترک   یر هاباو جادیتواند به ا یاست که م یکامالً محکم و استوار یها گام ،برداشتند استکباری

 سیم کند.و چشم اندازی از همبستگی امت اسالمی را تر منجر گردد نیاذهان در جوامع مسلم نیب

 (نویسنده)احد  رشید سید دکتر

 پاکستان

 مکتب شهید سلیمانی، تضمین پیروزی جبهه مقاومتمحور سخنرانی: 

دند، تا اهداف و تا حد توان  در منطقه اجرا کر ایستادگیمقاومت را با هدف جبهه شهید سلیمانی طرح 

اه اندازی و برنامه رنقشه های شوم امریکایی ها و سعودی ها را در منطقه نابود کنند. موفقیت ایشان در 

نتیجه  این  بود. و کرامت انسانی ریزی برای ریشه  کن کردن  خشونت و ظلم جهانی وگسترش انسانیت

دی های نظامی قدرت های بزرگ سلطه جو در منطقه با همه توانمن بر ل مقاومت پیروزی و موفقیت کام

شمنان اسالم به دحرفه ای بودند که  اجتماعیو طراح  نظامی و اقتصادی شان بود.ایشان یک برنامه ریز

قاومت و مند. ایشان موجب قدرتمند شدن جبهه بودن مواجه شده آندرت در طی دهه های گذشته با 

نایی شکست و غلبه و اعطا کرد که انها توا بی نظیرطین شد و به انها اعتماد به نفسی استقالل مردم فلس

 نابود کردن رژیم ستمگر و زورگوی صهیونیستی را داشته باشند.
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 صلح، عدالت  و همگرایی اسالمی در منطقه و جهان ،شهید سلیمانی و نقش آن در ساخت امنیتپنل دوم: 

 (لبنان دانشگاه تطبیقی ادبیات استاد) عباس دالل دکتر

 لبنان

 و امنیت سازی ذهنی برای مسلمانان غرب یتمدن های نظریه با برخورد در سلیمانی شهید عملکردمحور سخنرانی: 

هم با آن  آن ،ما از این پس در جامعه ای خواهیم زیست که فرهنگ اسالم در آن نهادینه شده است

سلیمانی در عمل  چهره درخشانی که شهید سلیمانی آن را برای ما ترسیم نمود. فرمانده شهید حاج قاسم

غرافیایی صورت به اصول انقالب اسالمی تحقق بخشید. البته این امر با پیشروی در آن سوی مرزهای ج

از همان  .ت گرفتجهان اسالم صور نگرفت، بلکه این امر با پیشروی ارزشهای انسانی و اسالمی در تمام

مسلمان  ان این کشورزمان که او بذر مقاومت اسالمی را کاشت تا بدین ترتیب به دفاع از ایران و همسایگ

رائه داد تا بتواند انظریه های تئوری وعملی  ،و منطقه پیرامون آن برخیزد و برای تبیین شیوه های جهاد

جهان یاری برساند  وان در منطقه ری را ریشه کن کرده و به مستضعفظلم را از بین برده و گروه های تکفی

 و با نظریه مقاومت ذهنیت پیروزی را ایجاد کند.

 (سوریه از نظامی علوم دانشکده استاد )اعباس  محمد سرلشکر

 سوریه

 امنیت و صلح در منطقه ةمقدم ،مقاومت فرهنگ سازی نهادینه محور سخنرانی: 

ریافت که انسان دیک پدیده انسانی مقاوم بود که احساس خطر کرد و نقاط نهفته خطر را قاسم سلیمانی 

از له با تروریسم تصور می کنم تجربه واالی او در مقاب .و انسانیت را در معرض تهدید قرار داده است

ر خدمت محور دبه طور کامل  را حاصل شده بود صدام دفاع از مرزهای ایران پس از حمله نظامی زمان

دریافت که دین  او با روحیه لطیف و بشردوستانه خود کامالمقاومت و امت مسلمان منطقه قرار گرفت. 

اراده  وولی تالش کرد با فرهنگ . ه استدر معرض خطر است . خطری که توسط تروریسم شکل گرفت

 مقاومت راهی برای امنیت مسلمانان ایجاد کند.

 (سفیر سابق ایران در کشورهای تایلند و آذربایجان)آیین  پاک محسن

 ایران

 نقش شهید سلیمانی در توسعه صلح عادالنه در منطقهمحور سخنرانی: 

و  رامونیپ یکشورها صلح عادالنه را در نهیبود. او موجبات و زم سمیسردار مقابله با ترور یاصل تیاولو

هستند. خروج  ایدر حال اح کایتوسط آمر اًمجدد یریتکف یهافراهم کرد. امروز گروه ایدر غرب آس

 یو تالش برا یستیترور یانتقال گروه ها امرتبط است ب اریاز منطقه و افغانستان بس ییکایآمر یروهاین

 یما از سوا ،دهد یخود را کاهش م ینظام یروهایسو ن کیاز  کایآمر. آنها یقوا دیو تجد یبازساز

و اینجا  شوند یم یتثبا یکه باعث ب کنند؛یدر منطقه رشد م کایاز آمر ابتیبه ن یستیترور یروهاین گرید

 فرهنگ مقاومت برای صیانت از صلح و عدالت صیانت کرد. از است که باید
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 (از لبنان استاد دانشگاه در قوانین بین المللی)جونی  حسن دکتر

 لبنان

 منطقه در قدرت معادله تغییر و  سلیمانی شهید های دستاوردمحور سخنرانی: 

 گیری کلش با که است بزرگی تغییر و منطقه ژئوپلیتیک نقشه ترسیم در سلیمانی شهید نقش اولین

 محور. داشت یا برجسته و اساسی نقش  آن گیریشکل در سلیمانی شهید و  ایجاد شده است مقاومت

 به واسطه دشمنان نشینی عقب و مقاومت این نتیجة در ،دهد تغییر را منطقه نقشه توانست مقاومت

 تاثیرگذار اقدام ینا نیز المللی بین سطح در حتی و کرد تغییر منطقه ژئوپلیتیک ،شهید سلیمانی ایستادگی

به نفع مسلمانان تغییر  و این توازن قدرت و وحشت را نمایند نشینیعقب ها قدرت تمامی شد باعث و بود

 جهانی این اقدامات را سامان داد. تبا درک درست از مناسبا  . اوداد

 (امه دیرلرورئیس مرکز دفاع از حقوق بومی و آزادی بیان و سردبیر روزن)وردیف  اهلل اغلو ابراهیم ایلگار دکتر

 آذربایجان

 انسانی کرامتاسالمی و  فرهنگ گیریشکل برای سازی بسترمحور سخنرانی: 

 به نگاه اب .باشد می حفظ کرامت انسانیو فرهنگ  جهانی جامعهدر امروز مسایل  یهااولویت از یکی

 یانسان کرامت فرهنگ گیری شکل اهمیت شهادت، فداکاری، باید گفت که ،کنفرانس این موضوع

 ارزش تمامی و شهادت نیکوی روحیه انتقال و بعدی های نسل به مفاهیم این انتقالم های رنُ از خواه

 تاثیر هزوای از خواه و بعدی های نسل به سلیمانی قاسم حاج عزیزمان شهید زندگی در موجود های

 عالی هبرر ای، خامنه امام العظمی اهلل آیت حضرت عزیزمان که منشی و عملی رفتار و تفکر و نگرش

امروز ند، اکرده  ارایه سلیمانی قاسم حاجانی چون شهید گیری شکل و تربیت در جهان مسلمانان مقام

  ارتقاء کرامت انسانی در جهان داریم.ما یک الگوی عملی برای 

 (رئیس جنبش توحید اسالمی لبنان)شیخ بالل سعید شعبان 

 فلسطین

  سلیمانی شهید ترور در صهیونیستی رژیم و آمریکا جنایتمحور سخنرانی: 

ورت ترور شهید حاج قاسم سلیمانی یک عملیات تروریستی است که توسط دولت شرور آمریکا ص

یمانی اعتقاد داشت زیرا می دانست حاج قاسم سلیمانی تا چه اندازه حائز اهمیت است . شهید سل ،پذیرفت

ت سر که مرزهای ساختگی میان ما همگی ناشی از ضعف است و به همین دلیل همه مرزها را پش

یت المقدس گذاشت تا بدین ترتیب بتواند ارتش بیست میلیونی تشکیل دهد . ارتشی که می خواست ب

رداند و همبستگی گبه دامان امت مسلمان بازگرداند و عزت و احترام را به مسلمانان باز  بار دیگر را

 اسالمی شکل بگیرد.
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 (استاد دانشگاه از پاکستان) دکتر بشارت موسوی

 
 پاکستان

 جهانی استکبار مقابل در ایستادگی سلیمانی، سردار درسمحور سخنرانی: 

کرد و  فاینطقه ام تیدر کنترل و بهبود وضع یمانیسل دیکه شه ینقش :بیان کرداستاد دانشگاه پاکستان  

 یم یخواه یو هر آزاد ی. هر فردستین دهیکس پوش چیه برنجات داد  یمنطقه را از نابود نیمردم ا

 نهیدر زم ینمایقاسم سل دیکه شه یرا درک کند و به آن عمل کند. درس شانیا امیپ یتواند به سادگ

 یر جهان با عملخواه د یآموزش داد، امروز هر فرد آزاد تیبه بشر یجهان استکباردر مقابل  یستادگیا

 یکه براخت وآم انیدرس را به جهان نیا یمانیقاسم سل دیشهاست.  امیآموزه ها آماده ق نیکردن ا

 دیدارد. شهنوجود  یبانیپشت ایو  التیبه تسه یازین چیه ،یجهان یدر مقابل قدرت ها یستادگیا

ستمگران  وخواهد در مقابل ظلم  یم یرا رساند اگر کس امیپ نیا نیبه مستضعف یمانیقاسم سل

. اگر چه زدیاخبه پ یدر مقابل هر قدرت یبه خداوند و حفظ نکات معنو هیتواند با تک یم ستد،یبا

جاودان  شهیمه یبرا یمانیسل دیبرود اما نامش همچون شه نیراه از ب نیانسان در ا یوجود ظاهر

 و این همان فرهنگ مقاومت است. شد هدخوا

 (سوری فعال فرهنگیادیب و ) دکتر حسین جمعه

 
 سوریه

 در جهان تروریسم با مقابله قهرمان شهید سلیمانیمحور سخنرانی: 

منحرف از جاده  فقط در برابر تروریسم مقاومت نمی کرد و تنها با افراد بود که فرماندهی حاج قاسم

ماید که از بلکه سعی داشت روح و روان طرف مقابل خود را اصالح ن ،حق و حقیقت مقابله نمی کرد

ه حق و را به را توانست، تالش می کرد او میجاده حق و حقیقت منحرف شده است و تا آنجا که 

ر همین اساس به آنان و به قانون الهی یعنی اقامه عدل در میان مردم پایبند بود و بحقیقت بازگرداند. ا

 محبت و مودت می ورزید. 

 شهید سلیمانی، آرمان فلسطین، مقابله با تروریسم و گفتمان مقاومتسوم:  پنل

 (سخنگوی رسمی شورای علمای فلسطین) دکتر شیخ محمد الموعد

 لبنان

 منطقه در سلیمانی شهید رفتاری الگویمحور سخنرانی: 

خی از رژیم های بر و این در شرایطی بود کهما به او به عنوان مرد حامی آرمان فلسطین می نگریستیم 
ژیم رناجوانمرد عرب از پشت به آرمان فلسطین خنجر زدند و خیانت کردند و دست دوستی به 

نها همه چیز صهیونیستی دادند و به کرامت و شرافت و مردانگی و جوانمردی خود چوب حراج زدند. آ
برابر آمریکا  آنان در بدون آنکه در ازای آن چیزی دریافت کنند. ،خود را به صهیونیست ها فروختند

حنه سیاست صکرنش کردند و تسلیم شدند و در برابر ترامپ دیوانه زانو زده و کرنش کردند که از 
ین سران عرب بونی ازتاریخ رشادت و مردانگی شهید سلیمانی و  .کنار گذاشته شد و به تاریخ پیوست

 را در خود ثبت خواهد کرد.
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 (مصر اصحاب رسانه و از  نویسنده) دکتر علی ابوالخیر

 مصر

 سلیمانی شهید رفتاری الگوی و رمز ،اسالمی مقاومتمحور سخنرانی: 

و جهاد کرد و از بود. ا دگانیرساندن به مظلومان و ستمد یاریجهاد در راه  ،یمانیقاسم سلشهید جهاد 
 رانیا یالماس یجمهور یاو در چارچوب ساختار جهاد. به عمل آورد تیدر لبنان حما یمقاومت اسالم

همراه و همگام  مظلوم گاندیستم د با نیفلسط ودر لبنان  یاو با مقاومت اسالم .نمود تیتالش و فعال
و  دار نمایدوااز غزه  ینیرا به عقب نش یستیونیتوانست، دشمن صه ارانشیاو با تالش خود و . گشت

هید سلیمانی به شدرسی که  .افتیالگر دست به دور از سربازان اشغواقعی و استقالل یک به  بایغزه تقر
 مسلمانان داد، بیداری و مقاومت تا پیروزی بر ظلم بود.

 (رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی) حجت االسالم و المسلمین دکتر نجف لک زایی

 ایران

 در جهان اسالم بیرون و درونی وحدت به رسیدن برای مقاومتمحور سخنرانی: 

موانع   نیبر ا میتوانو اگر ب روبرو می شود یبه اهداف با موانع دنیرس ریدر مس ما مقاومتوقتی  یعنیصبر 
معارف  دگاهیهمان د که یمانیسل دیشه دگاهیاز د نی. امیشوی، به عنوان انسان صبور شناخته م میغلبه کن

در برابر  بر اساس تقوا و استقامت و مقاومت دیبا ییوحدت و همگرا ریاست، حرکت در مس یاسالم
بر اساس  دیبا .اشدب نیاطیعالم و ش نیبر اساس صبر و مقاومت در برابر مستکبر دیبا و .اشغالگران باشد

 .بزرگ باشد یصداقت و اخالص و تواضع در برابر خدا

 (معاون جنبش نجبا عراق) سید عالء الجزایری

 عراق

 منطقه در سلیمانی شهید پیروزی رمز مقاومتمحور سخنرانی: 

مکتب اهل  انرویالسالم و پ همیعل تیاز مستضعفان و دوست داران اهل ب تیدر حما یمانیحاج قاسم سل
و پاکستان نقش  نستانغاو در سراسر جهان در اف منی،  نی، عراق ، بحر هیالسالم در لبنان ، سور همیعل تیب

م و ستم شود که در معرض ظل افتیدر جهان  یداشت. هر جا که مستضعف و محروم یعمده ا ی واساس
خواهد جا وجود در آن یمانیو دستان حاج قاسم سل رایزمانه قرار دارد ، نفس گ یطاغوت ها یانگریو طغ

این همان  .کند آنجا کوتاه زبه عمل آورد و دست ظلم و ستم را ا تیداشت تا از آنها دفاع کرده و حما
 فرهنگ اسالمی است که باید در میان مسلمانان نهادینه شود.

 (هماهنگ کننده جبهه عمل اسالمی) دکتر شیخ زهیر الجعید 

 لبنان

 فلسطین آزادسازی و سلیمانی شهید اندیشهمحور سخنرانی: 

 هیما نیطفلس حرکت در مسیر آرمان .جا داشت یمانیسل دیشه شهیقدس در روح و روان و عقل و اند
و امت مسلمان  نیفلسطآرمان رفت. او جان خود را در راه  یاو به شمار م ریو عشق و راه و مس یشادمان

 ین پاک و باو را ارزش نهاد . خو نداشت. خداوند خو یو عزت و شکوه و کرامت جهان اسالم ارزان
ه خون او خداوند بود و به واسطخواهد  یو مدد اله یروزیو پ نیفلسط یاو شعله فروزان آزادساز شیآال

ند و موجب اهد رسامدد خو منی، عراق و  هی، لبنان ، سور نیمقاومت و مجاهد را در فلسط یروهایمتعال ن
 وحدت و همگرایی بیشتر خواهد شد.
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 (ول بخش رسانه های الکترونیک حزب اهللئمس) دکتر حسین رحال

 لبنان

  دفاع از مستضعفان جهان،  سلیمانی شهید راهبردمحور سخنرانی: 

را به  همه تالش ها مکتبی که شهید سلیمانی آن را بنا نهاد و پایه هایش را شکل داده و مستحکم نمود ،

شیدن به این امر سوی نبرد با اشغالگران آمریکایی و صهیونیستی در منطقه سوق داد. او برای تحقق بخ

او  و همّ .  تنها غمّ بسیاری از موانع را از نظر روابط سیاسی و یا روابط با دیگران پشت سر گذاشت ،مهم

حمایت  وو به شکست کشاندن رژیم صهیونیستی در فلسطین  ی آمریکااستکبار حضور به عقب راندن

لت های منطقه م تا بدین ترتیب بتواند به استقالل واقعی تمامی کشورها و ،بود تاز گروه های مقاوم

که قرار گرفتن  او با بصیرت خود دریافت بدون آنکه تبعیضی میان آنان قائل شود. ،ببخشدعینی تحقق 

مشی واقعی  در جهان است. این همان خط همه مستضعفاندر مکتب امام خامنه ای به معنای دفاع از 

 ند.ه ااست که تمامی یاران مستضعفان در جهان آن را دریافت

 (استاد دانشگاه و پژوهشگر)دکتر نزیهه صالح 

 الجزایر

 جهان دراسالمی  مقاومت و جهاد نماد سلیمانی شهیدمحور سخنرانی: 

آنها  .ستادشمن همچنان از او بیمناک  است.شهید سلیمانی حتی پس از شهادت همچنان تاثیرگذار 

 هستندن بیمناک اما همچنا ه اند،علیرغم اینکه میلیاردها دالر برای حضور خویش در منطقه هزینه کرد

سلمان را مد و جرات رو در رو شدن با مجاهدین نو همچون خفاش های شب در تاریکی قدم برمی دار

ما می دانیم  .ستا آنهازیرا مکر و نیرنگ و فریبکاری جزو صفات  ،دنبلکه از پشت خنجر می زن ،دنندار

انی نقشه های شوم که آمریکا و اسراییل همواره در حال حقه بازی و مکر و فریبکاری هستند. شهید سلیم

شتباه شد زیرا اما دچار ا ،آمریکا را ناکام گذاشت و به همین دلیل واشنگتن در صدد ترور وی برآمد

لیت های همچون وی در حال پیگیری فعاشهید سلیمانی پشت سر خود فرماندهانی بر جا گذاشت که 

 با همان روحیه و آمادگی باال و نوآوری شگفت انگیز هستند. او

 (رئیس جبهه رنسانس اسالمی مالزی) دکتر احمد فاروق موسی

 مالزی

 در منطقه آمریکا خارجی سیاست گیری جهت در تغییر جبهه مقاومت ومحور سخنرانی: 

 روابط یساز عادی اصطالح به و صهیونیستی رژیم با را خود روابط عرب کشورهای برخی که روند این

 عتقدمم من. شود می هدایت منطقه در سعودی عربستان نقش با مستقیم طور به ،اند کرده شروع را

 از پایتخت الانتق قضیه در. وی ادامه داد: دارد اسالمی کشورهای میان در زیادی نفوذ سعودی عربستان

 به سراییلا رژیم و شد نمی میسر کار این نبود سعودی عربستان حمایت اگر« اورشلیم» به« آویو تل»

و اینها  دهد مانجا را اورشلیم به پایتخت انتقال که نداشت جرات آنقدر اسراییل .رسید نمی خود اهداف

 نشان از ترس آنها از توسعه فرهنگ مقاومت میان مسلمانان است.
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 (نهضت بین المللی عدالت جهانی در مالزییس ئر) پروفسور چاندرا مظفر

 مالزی

  جهان در فلسطین جایگاه ارتقاء برای تالش فرهنگ مقاومت ومحور سخنرانی: 

 کنند، یم صحبت فلسطین مردم حق درباره که اند شده تشکیل زیادی های گروه دنیا سراسر در امروز

 سلمانانم زمانی که را حرکتی امروز. است شده تر گیر همه و تر عام طلبی صلحت که اس این منظور

 پیگیر و نندک می گفتگو آن از دنیا سراسر در سازمان و فرد هزار هزاران، بودند کرده شروع فلسطینی

 کل طور به غیردولتی های سازمان و نهاد مردم های بنیاد توسط که هایی حرکت این با امروز .هستند

بهه مقاومت جو نقش  است دهکر گذشته از بهتر بسیار را ها فلسطینی موقعیت و جایگاه ،ودش می انجام

 در این مسیر ستودنی است.

 (معاون اتحادیه بین المللی علمای مسلمان مالزی) استاد احمد آونگ

 مالزی

 مسلمانان و اسالم علمای میان وحدت ضرورت و اسرائیل با روابط سازی عادی چالش هایمحور سخنرانی: 

ه خطبه بخصوصا اگر  ،میکن یبه امت مسلمان نگاه م یاست که وقت نیکه وجود دارد ا یچالش کی 

و  یبوخصوصا مسجد ن م،ینگاه کن ایمساجد ومنابر مسلمانان در سراسر دن یکه در تمام ییها

ه مبارکه قرآن هم در سور.کنند یشدن صحبت م کپارچهیهمه از وحدت امت مسلمان و  ،مسجدالحرام

و التفرقو.  عایمواعتصمو به حبل اهلل ج دیفرما یم کهییکند در جا ین ما را دعوت به وحدت مآل عمرا

وحدت  م وجودعد ،با آن مواجه هستیم،  انهیمسلمان خصوصا در خاورم یکشورها انیاما آنچه که در م

در سلمانان ما م .میمسلمان ها هست نیدر عوض  ما شاهد جنگ ب ،است لمانامت مسبین   یگچکپاریو 

 کنیم.نظیر مقاومت باید به وحدت مسلمانان و مقابله با دشمنان فکر حرکت های خود 

 برای اختتامیه سخنران خارج از پنل

 (رئیس موسسه ابرار در لندن) دکتر سعید الشهابی

 لندن-بحرین

  الزمه مبارزه با پاندمی تروریسم ذهنی و مفهومی جهاناتحاد محور سخنرانی: 

 ویدک شبیه گیر همه مریضی یک این. شود می محسوب بیماری نوع یک تروریسم مدرن، جوامع در
 همکاری این دلیلب و اند شده متحد کرونا با مبازره برای کشورها. است گرفته را جهان همه که است 19
 انگلیس آلمان و یکا،آمر روسیه، ایران، مانند کشورها از خیلی امروز. اند رسیده مثبتی و مشخص نتایج به
 این و است امانج حال در آنها بین علمی همکاری یک زیرا چرا؟. هستند واکسن به دستیابی دنبال به

. است گیر مهه بیماری یک تروریسم اکنون. کنند مبارزه پاندمی بدترین با بتوانند که است شده سبب
 به را آن به مبارزه ای و هستیم مبارزه حال در آن با همگی ما آیا است؟ بوده چگونه آن به ما رویکرد اما

 بیماری این شافزای باعث رویکرد این متاسفانه کردیم؟ محدود افراد و ها، گروه ها، دولت کشورها،
 با بارزهم برای وقت هیچ المللی بین متحد اقدام یک چون چرا؟. است شده قبل های سال به نسبت

  .نشود انجام کار این تا. است نداشته وجود تروریسم
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 نقش شهید سلیمانی در بستر سازی تمدن نوین اسالمیچهارم:  پنل

 (استاد دانشکده علوم سیاسی و روابط بین الملل) دکتر محمدرضا دهشیری

 ایران

  و نقش آن در بستر سازی تمدن نوین اسالمیشهید سلیمانی محور سخنرانی: 

برخوردار  یاوربو خود  یخِرد باور ،یاخالق مدار یعمده  یژگیاز سه و یاسالم نیتمدن نو بندهنظر به 

ن ین نوتمد یارتقا اتسه عرصه که موجب نیرا در ا یمانیسل دیکه نقش شه کنمیم یمن سع و است

 نیا انگریود و بب انهپژوه ندهیآ کردیرو کیبزرگ  دیآن شه کردیرو .کنم نییکند تب می را فراهم یاسالم

عش را به خارج از نبرد با دا یعرصه  دیبلکه با ،میخودمان بجنگ نیدر سرزم دیدفاع نبا یبود که ما برا

د که مظهر دفاع بو دیآن شه تیعقالن انگریب کردیرو نیابه سرنوشت مسلمانان فکر کنیم.  براه ومرزها 

 .شدیقلمداد م اسالمیدر حوزه تمدن  انهیشگرایپ

 (مقام دانشگاه ادیان و مذاهبقائم ) و المسلمین طیاری حجت االسالم

 ایران

  شخصیت جهانی شده شهید سلیمانیمحور سخنرانی: 

به عظمت او  و شناسندقائم مقام دانشگاه ادیان و مذاهب  تاکید کرد که هر چقدر دنیا شهید سلیمانی را ب

کنار زد و به عنوان  و اسالم را عیتش ران،یا یمرزها دیشه نیا. د داشتناو را دوست خواه شتری، بدببر یپ

 دیشه نیگفت ا توانیم مطرح شد. ،هم ماندگار خواهد شد خیکه در تار یمحبوب جهان تیشخص کی

ا بزرگوار ر تیشخص نیا یها یژگیعصر است.و یسوره  یدو و سه  اتیمصداق واضح و روشن آ

وا باشد و هر با تق وستهیپ دیشه نیو عمل صالح منجر شد که ا مانیا.جستجو کرد دیبا اتیآ نیدر هم

و  اتیکه در آ یلها ریو تدب رییقابل تغ ریبر اساس سنت محکم و غ ،آورد و با تقوا باشد مانیکه ا یکس

دهد و  صیتشخ شود که حق را از باطل یوجود دارد، او توانمند م یثیو حد یو قرآن یاله یآموزه ها

ند نعمت راه تقوا را دنبال کرد و خداو یسنت اله نیبراساس ا سلیمانی دی.شهودش رتیصاحب بص

 .داد رتیبه او بص و دیحق از باطل را به او بخش صیتشخ

 (محقق و متخصص در ژئوپلتیک و مطالعات استراتژیک از سوریه) دکتر حسن أحمد حسن

 سوریه

 سلیمانی شهید مکتب تفکرات و اسالمی تمدنمحور سخنرانی: 

مستقیم داشتن  ارتباط ،سلیمانی را به طور مشخص از سایر مکاتب متمایز می سازدآنچه که مکتب شهید 
انی بسیار در واقع تصمیمات اتخاذ شده از سوی شهید حاج قاسم سلیمبا مراکز تصمیم گیری است. 

وازنه قوا در مسرنوشت منطقه را رقم می زد و آینده منطقه و مردمانش و  وحساس و حائز اهمیت بود 
شهید حاج  سطح منطقه ای و بین المللی بر اساس آن شکل می گرفت . یکی دیگر از نکات اساسی که

ت. او به گرایش ایجاد یکپارچگی در میان تمامی جبهه های نبرد اس ،قاسم سلیمانی بر آن تاکید داشت
ستضعفان و مبلکه درصدد یاری رساندن به  ،مذهبی و قومی و طائفه ای نگاه نمی کردهای نژادی ، 

 ستمدیدگان و مقابله با طاغوت بود. 
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 (نویسنده و استاد دانشگاه لبنان) طالل عتریسیدکتر 

 لبنان

  شخصیت برجسته، عرفانی و نظامی شهید سلیمانی  محور سخنرانی:

 ،برد نمی شودنتنها منحصر در جانفشانی و حضور در جبهه های  ،ساختمکتبی که شهید سلیمانی آن را 

ست که شهید هر چند بسیاری از فرماندهان ممکن است این گونه باشند . ویژگی خاص این مکتب آن ا

ر موارد سلیمانی دو موضوع را در آن گردهم جمع کرد که به سختی گردهم جمع می شوند و فقط د

لیمانی در برداشتن ساستثنایی این امر تحقق می یابد. اولین ویژگی مکتب شهید خاص در ارتباط با افراد 

د. بسیاری از بعد معنوی و عرفانی است که امور عبادی و زهد و سادگی و عشق الهی را در برمی گیر

 ای نبرد ندارند. اشخاص دارای چنین ویژگی هایی هستند اما این افراد معموال هیچ ارتباطی با جبهه ه

 (پژوهشگر و نویسنده و روزنامه نگار الجزایری) هناء السعاده

 الجزایر

 خروج از سلطه جهان اسالم و سلیمانی شهید مکتبمحور سخنرانی: 

ه آن نقش بشرور وابسته  یها میو رژ یاستکبار جهان یروهایدر به شکست کشاندن ن یمانیسل دیشه

 افتنیه دنبال ب و و تمدن تیدشمن انسان ،یستیترور یکرد که همواره به همراه گروهک ها فایا ییبسزا

 یانقالب اسالم یارزش ها ینینماد ع یمانیسل دیبودند.شه سلمانانضربه زدن به اسالم و م یبرا یفرصت

 ریرا ز یعه اسالمکه جام یرا برعهده گرفته است؛ تمدن یتمدن اسالم یرود که بنا یبه شمار م رانیدر ا

رب و غ انهیسلطه جو استیهدف در واقع مقابله با س نیآورد. ا یم مهدف مشترک گرده کیچتر 

 درآوردن جهان اسالم است. زانواست که در صدد به  کایآمر

 (رئیس موسسه کوثریه و عضو شورای عالی) شیخ موسی آیدین

 ترکیه

 فرهنگ مقاومت و میراث شهید سلیمانی برای تمدن اسالمیمحور سخنرانی: 

توسط ... و نیبحر هیسور من،یعزت، جهاد و شهادت که در لبنان،  یبذرها کمک خداوندعنایت و  با

ا کرده و قاسم آشن ینیمظلوم را با مکتب حس یثمر داده و خلق ها ،است شده کاشتهحاج قاسم سلیمانی 

واهند خ شکستبه زودی ها  ستیونیهاو صه ستیالیامپر است. را پرورش داده ی زیادیها یمانیسل

خلق  یبراشهید  اینکه  ییها امیمسلمان راه هاو پ یزمان، تمام خلق هاگذشت اهلل با ء شا ان و خورد

راک خواهند نبود را اد تیکه جز عزت و حقان می دادامت اسالم  یبرا و داد یمظلوم مسلمان م یها

بدر،  ی، با شهداو عزت امت جانشان را فدا کردند تیانسان ،یآزاد یکه برا را یکسان یتعال یخداکرد.

 نآزاد شد پس از یدر مسجد االقص واحدهاهلل به عنوان امت ء شا ان و ته استبرابر دانساُحد و کربال 

 را خدا نصیبمان کند.وحدت  مازن
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 (استاد دانشگاه و فعال حقوق فلسطینیان از آفریقای جنوبی) پروفسور هارون عزیز

 آفریقا

  مکتب سلیمانی، نماد وحدت در بین امت اسالمی در جهانمحور سخنرانی: 

 حدتو اوالً میکنیم، صحبت آن در مورد که شده اشاره جا چهار ، سه وحدت مورد در قرآن در

 سلیمانی، ژنرال که دهدمی نشان بشریت. تحقیقات وحدت ثالثاً و اهل کتاب  وحدت ثانیاً مسلمانان،

 دشمن که دانیم، می ما .دهیم ادامه را سلیمانی ژنرال  راه و کار باید ما و است بزرگ اصل سه این ،مدافع

است. امروز  یسرگرم یک سعودی در عربستان وهابیت و است ناچیز  کندمی طراحی  که های نقشه  و

 است هیدش قدرت این ماندگار شده است و جسم شهید سلیمانی حضور ندارد اما مکتب او صرفاً فقط

 اخالقی منشأبا  کامالً نرم است. جهادی جهاد قدرت و این

 (استاد دانشگاه از پاکستان) دکتر عون ساجد

 پاکستان

 سلیمانی سردار شهید شناسی شخصیتمحور سخنرانی: 

را  رانیا یکه ما اول انقالب اسالم ستیضرور ،یمانیقاسم سل دیشناختن شه یبرا زیاز هر چ شیپ

نظر  به؟ چه بود شانیکه هدف ا میرا بهتر بشناس شانی)ره( و افکار اینیحضرت امام خم ژهی. بومیبشناس

از  یکی زین یمانیسل دی)ع( تالش کرده اند و شهیبه عدل عل دنیرس یافراد و بزرگان ما برا نیمن همه ا

 یمانیقاسم سل دیشه یزندگ گرید یرو کیانقالب بود.  یمتعهد به آرمان ها یفرد شانیافراد بود. ا نیا

 نسبت به مردم و هم رزمانش بود.  شانیا یو نرم مزاج یبرادر

 (نویسنده، پژوهشگر و تحلیگر از سیدنی استرالیا) دکتر حسین دیرانی

 استرالیا

 اسالمی نوین تمدن و انقالب های نسل برای الگویی سلیمانی شهیدمحور سخنرانی: 

در تمامی ابعاد آن  شهید حاج قاسم سلیمانی نماد مکتب جهاد و ایثار و جانفشانی و فداکاری در راه خدا

نیازمند نوشتن  در دین است . هر یک از عناوین یاد شده خود حسنهاست. او همچنین نماد مکتب اخالق 

هادت به فرهنگ شیک کتاب جدگانه است تا بتوانیم به بخش اندکی از راز وجود او دست یابیم . 

ست . وقتی به معنای دوست داشتن مرگ و نیستی نیبه هیچ عنوان معنای دوست داشتن زندگی است و 

بدین ترتیب ، دشهید سلیمانی در راه نجات امت مسلمان پا پیش گذاشت تا گرفتار استکبار جهانی نشو

 امتی را نجات داد و این یک پیام تمدن ساز برای آیندگان است.



31 
 

 (استاد دانشگاه) حبیب اهلل گل محمدیدکتر 

 ایران

 غربشکست   و اسالم جهان در مقاومت نماد ،سلیمانی سردارمحور سخنرانی: 

 در را دخو جای المللی بین نظریه یک تحت و است امروزی جهان در تفکر یک سلیمانی شهید مکتب

 .ماند خواهد جاویدان سلیمانی مکتب ،ندارد مرزی و حد سلیمانی مکتب .است کرده باز امروزی جوامع

 جهان هایملتر بین د و غرب در سلیمانی سردار نام امروزه .است الهی هایریشه از برخاسته مکتب این

 دنبال را دفه سه عراق کشور در بود قرار شود. آمریکا می شناخته مقاومت نماد یک عنوان به اسالم

 صادیاقت سیاسی شدید وابستگی بعد مرحله در ،عراق در مدت طوالنی حضور اول وهله در :کند

 قدرت پر حضور واسطه به اینها همه که بود مقاومت قدرت کاهش گام سومین در  و عراق حکومت

 شد. روبرو شکست با سلیمانی شهید داری میدان و مقاومت های گروه

 (سخنگوی موسسه آفریقا از آفریقای جنوبی) تیستو ماکاما

 آفریقای جنوبی

  ترور شهید سلیمانی، نقض قوانین بین المللیمحور سخنرانی: 

 آرامش کی یافتن جهت الگویی برای تالش. نقش الگو داشت ایران مردم برای سلیمانی قاسم ژنرال

 قاسم ترور با که را آنچه درک کنیم این است که باید مشکالت.آنچه حل برای پایدار و یافتن راه

 اسرائیل یا اآمریک و ایران.است المللی بین قوانین نقض واقعاً ، ایم هسته ای دیده دانشمند و ژنرال سلیمانی،

 مشروع رتشا ژنرال و نهاد  دولتی و دولتی رسمی شخص یک سلیمانی ژنرال.نیستند یکدیگر دنیای در

 بود و ترور ایشان یک جنایت محسوب می شود. ایران اسالمی جمهوری

 (رسانه ای از اسپانیاپژوهشگر و فعال )کارلوس پاز 

 اسپانیا

  مکتب شهید سلیمانی، الهام بخش جنبش های مقاومتمحور سخنرانی: 

اش بود، بلکه  یدر طول دوران زندگ یو اشغالگر ستیالگو در مبارزه با ترور کینه فقط  یمانیسلقاسم 

ما  ،دگاهید نیا از .استجهان  ریمقاومت در منطقه و سا یبعد از شهادتش الهام بخش جنبش ها یحت

ابر ذلت در بر یستادگیمرجع ا کیمکتب است،  کیفرهنگ است،  کی یمانیسل دیکه شه میاعتقاد دار

نبود،  انریا دیفقط شه یمانیسل. کتابخانه در فرهنگ مقاومت، عشق به وطن و شهادت است کیاست، 

 یاست، او هم برا یجهان ی درآزاد یاست، متعلق به تمام جنبش ها هآزاد یبلکه او متعلق به تمام ملت ها

پس  ،جنگند یم یعدالت یو ب سمیکه در مقابل ترور یتمام آنان یمسلمانان است، برا یو هم برا انیحیمس

 او یک الگو برای حال و آیندگان است.
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 تبلیغات و اطالع رسانی بخشی از 
 «اسالمی نوین تمدن و سلیمانی مکتب شهید» المللی بین کنفرانس
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مجله الوحده  

 زبان عربی

  

 ECHOمجله

زبان انگلیسی  

  

نشریه خبری تحلیلی  

)فام( فرهنگ ایثار و مقاومت  
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 بخشی از بازتاب های رسانه ای

 "اسالمی نوین تمدن و سلیمانی مکتب شهید" المللی بین کنفرانس
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  گزارش تصویری
 "اسالمی نوین تمدن و سلیمانی مکتب شهید" المللی بین کنفرانس
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 نفر 21 به صورت آنالین: افتتاحیه تراکم مخاطبین

 نفر  391  تعداد مشاهده کنندگان:

 نفر 1800 به صورت آنالین: پنل اول تراکم مخاطبین

 نفر 105.200 تعداد مشاهده کنندگان:

  

 نفر 2500 به صورت آنالین: پنل دوم تراکم مخاطبین

 نفر 94.000 تعداد مشاهده کنندگان:

 نفر 2200 به صورت آنالین: پنل سوم و چهارم تراکم مخاطبین

 نفر 96.300 تعداد مشاهده کنندگان:
 

  نفر 7.200 صورت آنالین در کانال روبیکا به صورت کلی:تراکم مخاطبین به 

  نفر 42.000 کلی: یگر به صورتآدرس د 2در آپارات، سالم نیوز و  خاطبین به صورت آنالینمتراکم 

 نفر 410.000 :بیش از تعداد مشاهده کنندگان در کانال مجمع در روبیکا در کل 

 نفر 38.000 آدرس دیگر : 2 تعداد مشاهده کنندگان در آپارات، سالم نیوز و 
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 نفر692 به صورت آنالین: تراکم مخاطبین

 نفر 110.100 تعداد مشاهده کنندگان:
ل مجمع جهانی صلح اسالمی در آپارات که جهت پخش آنالین و آفالین استفاده شده است.اکان  

  

 تبلیغات مستمر در فضای مجازی سایت سالم نیوزپخش آنالین در 

 

 پخش زنده و آنالین کنفرانس در کانال مجمع جهانی صلح اسالمی در آپارات
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