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مکتب سلیمانی

من دیدم هر کس در این عالم راهی برای خود انتخاب کرده 
اســت یکــی علــم می آمــوزد و دیگــری علــم می آموزانــد. یکی 
تجارت می کند کســی دیگر زراعــت می کند و میلیون هــا راه یا 
بهتر اســت بگویم به عدد هر انســان یــک راه وجــود دارد و هر 
کس راهی را بــرای خود برگزیده اســت. من دیدم چــه راهی را 
می بایســت انتخاب کنــم. با خود اندیشــیدم و چنــد موضوع 
را مــرور کــردم و از خود پرســیدم اوال طــول این راه چقدر اســت 
انتهای آنها کجاست، فرصت من چقدر است. و اساسا مقصد 
من چیســت. دیدم مــن موقتــم و همــه موقت هســتند. چند 
روزی می ماننــد و می رونــد. بعضی هــا چند ســال برخی ها ده 
سال اما کمتر کسی به یکصد سال می رســد. اما همه می روند 

و همه موقتند.
دیدم تجارت بکنم عاقبت آن عبارت اســت از مقداری سکه 
براق شــده و چند خانه و چند ماشــین. اما آنها هیچ تاثیری بر 
سرنوشت من در این مســیر ندارد. فکر کردم برای شما زندگی 
کنم دیــدم برایــم خیلــی مهم ایــد و ارزشــمندید به طــوری که 
گر  گر به شــما درد برســد همه ی وجــودم را درد فرا می گیــرد. ا ا
بر شــما مشــکلی وارد شــود مــن خــودم را در میان شــعله های 

دیگــر نمی بینمتــان. بارهــا در طــول مســیر چهره هــای پــر از 
محبت تــان را یکــی یکی جلوی چشــمانم مجســم کــرده ام و 
بارها قطرات اشکی به یادتان ریخته ام. دلتنگ تان شده ام، 
گرچه کمتر فرصت ابراز محبت یافته ام  به خدا ســپردم تان. ا
و نتوانســتم آن عشــق درونــی خــودم را بــه شــما برســانم. اما 
عزیــزم هرگز دیــده ای کســی جلــوی آیینه خــود را ببینــد و به 
چشمان خود بگوید دوست تان دارم، کمتر اتفاق می افتد اما 
چشــمانش برایش باارزش ترینند. شما چشــمان منید. چه بر 
زبان بیاورم و چــه نیاورم برایم عزیزید. بیش از بیســت ســال 
است که شما را همیشه نگران دارم و خداوند تقدیر کرده این 

جان پایان نپذیرد و شما همیشه خواب خوف ببینید.
دخترم هــر چه در ایــن عالم فکر می کنــم و کرده ام کــه بتوانم 
کار دیگری بکنم تا شــما را کمتر نگران کنم، دیدم نمی توانم 
و این به دلیــل عالقه  من بــه نظامی گری نبوده و نیســت. به 
دلیل شــغل هم نبوده و نخواهد بــود. به دلیل اجبــار یا اصرار 
کسی نبوده است و نیســت. نه دخترم من هرگز حاضر نیستم 
بــه خاطر شــغل، مســئولیت، اصرار یــا اجبار حتی یــک لحظه 

شما را نگران کنم، چه برسد به حذف یا گریاندن شما.

گــر شــما روزی ترکــم کنید بنــد بنــد وجودم  آتــش می بینــم. ا
فرو می ریــزد. امــا دیدم چگونــه می توانــم حاّلل ایــن خوف و 
نگرانی هایم باشــم. دیدم من باید به کســی متصل شــوم که 
این مهم مرا عالج کند و او جز خدا نیست. این ارزش و گنجی 
که شما گل های وجودم هســتید با ثروت و قدرت قابل حفظ 
کردن نیســت. وگرنه بایــد ثروتمنــدان و قدرتمنــدان از مردن 
خود جلوگیری کنند و یا ثروت و قدرت شــان مانع مرض های 

صعب العالج شان شود و از در بستر افتادگی جلوگیری نماید.
مــن خــدا را انتخــاب کــرده ام و راه او را. اولین بار اســت که به 
این جمله اعتراف می کنم؛ هرگز نمی خواســتم نظامی شوم، 
ج شــدن خوشــم نمی آمد. من کلمه  زیبای قاســم  هرگز از مدر
ک آن بســیجی پاسدار شــهید برمی خاست بر  را که از دهان پا
هیچ منصبی ترجیح نمی دهم. دوســت داشــتم و دارم قاسم 
بدون پسوند یا پیشوندی باشــم. لذا وصیت کردم روی قبرم 
فقط بنویســید ســرباز قاســم، آن هــم نه قاســم ســلیمانی که 

گنده گویی است و بار خورجین را سنگین می کند.
عزیــزم از خــدا خواســتم همــه  شــریان های وجــودم را و همــه  
مویرگ هایم را مملو از عشق به خودش کند. وجودم را لبریز از 
عشــق خودش کند. این راه را انتخاب نکردم که آدم بکشم، 
تو می دانــی من قادر بــه دیدن بریدن ســر مرغی هم نیســتم. 
گــر ســالح بــه دســت گرفتــه ام بــرای ایســتادن در مقابل  من ا
آدمکشــان اســت نه برای آدم کشــتن. خــود را ســرباز در خانه 
هر مســلمانی می بینم که در معرض خطر است و دوست دارم 
خداوند این قدرت را به من بدهد که بتوانم از تمام مظلومان 
عالم دفــاع کنم. نه بــرای اســالم عزیز جــان بدهم کــه جانم 
قابــل آن را ندارد، نه برای شــیعه  مظلــوم که ناقابل تــر از آنم، 
نه نه... بلکه بــرای آن طفل وحشــت زده بی پناهی که هیچ 
ملجأیی برایش نیست، برای آن زن بچه  به  سینه چسبانده 
هراسان و برای آن آواره در حال فرار و تعقیب، که خطی خون 

پشت سر خود بر جای گذاشته است می جنگم.
عزیزم من متعلق به آن سپاهی هســتم که نمی خوابد و نباید 
بخوابــد. تــا دیگــران در آرامــش بخوابنــد. بگــذار آرامش من 

فدای آرامش آنان بشود و بخوابند.
دختــر عزیــزم شــما در خانــه مــن در امــان و بــا عــزت و افتخار 
زندگــی می کنید. چه کنــم بــرای آن دختر بی پناهــی که هیچ 
فریادرســی ندارد و آن طفــل گریان کــه هیچ چیــز... که هیچ 
چیز نــدارد و همه چیــز خود را از دســت داده اســت. پس شــما 
گــذار نمایید. بگذارید بــروم، بروم  مرا نذر خود کنیــد و به او وا
و بــروم. چگونه می توانــم بمانــم در حالی که همــه قافله من 

رفته است و من جا مانده ام.
دختــرم خیلــی خســته ام. ســی ســال اســت کــه نخوابیــده ام 
امــا دیگــر نمی خواهــم بخوابــم. من در چشــمان خــود نمک 
می ریــزم کــه پلک هایــم جــرات بــر هم آمــدن نداشــته باشــد 
تــا نکنــد در غفلــت مــن آن طفــل بی پنــاه را ســر ببرنــد. وقتی 
فکر می کنــم آن دختــر هراســان تویــی، نرجس اســت، زینب 
اســت و آن نوجــوان و جــوان در مســلخ خوابانــده کــه در حال 
سربریده شدن است حسینم و رضایم اســت از من چه توقعی 
داریــد؟ نظاره گر باشــم، بی خیال باشــم، تاجر باشــم؟ نه من 

نمی توانم اینگونه زندگی بکنم.    

دخترم خیلی 
 خسته ام.

سی سال است 
که نخوابیده ام اما 

دیگر نمی خواهم 
بخوابم. من در 

چشمان خود 
یزم که  نمک می ر

پلک هایم جرأت 
بر هم آمدن نداشته 

باشد تا نکند در 
غفلت من آن 

طفل بی پناه را سر 
ببرند. وقتی فکر 
می کنم آن دختر 
هراسان تویی، و 

آن نوجوان و جوان 
در مسلخ خوابانده 

که در حال 
یده شدن  بر سر

است حسینم و 
رضایم است از 
من چه توقعی 
ید؟ نظاره گر  دار

باشم، بی خیال 
باشم، تاجر باشم؟ 

نه من نمی توانم 
اینگونه زندگی 

بکنم

چرامیݣݣݣجنݡگم؟

در قبیله جوانمردان رســم بود از هزار ســال پیش ؛ســینه به ســینه ســوخته و چشــم به 
چشــم گریســته بودند؛ در حکایت مردی که محــض خاطر عطش کودکان، مشــک را 
هم پای َعلم گرامی داشــت. برای او بزرگتریــن اتفاق عالم،  اضطراب کودکــی بود که بی پناه و 
حیران صدای گام های ناآشــنایی را می شــنید که پدر، مــادر، خانه و هر آنچه را کــه به آن انس 
داشــت از او می گرفت و البد کمی بعدتر جانــش را، به جرمی که هیچکس نمی دانســت. از این 
ک فریــاد وحشــتی کــه به گــوش کســی نمی رســید. امــا او  همــه تنهــا می مانــد رد خونــی و پــژوا
می شــنید. اصال او تمام فریادهای شکســته در گلو را، تمام بغض های دو قدم مانده به اشک را 
می شــنید. او مســافر تمام راه هایــی بــود کــه در انتهــای آن، مظلومی زیر آســمان خــدا، پناهی 
می جســت و شــاید در خاطر آرزو می کرد، قصه ســواران جوانمــردی کــه از راه می رســند، این بار 

پیش چشم همه آشکار می شود.
آنچه مــی خوانید، ماجرای »ســرباز قاســم« اســت در نامه  پدر بــه دخترش فاطمــه. نامه ای به 
گر آنطور که خودش دوســت داشت صدایش  قلم شهید سردار ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی یا ا
ح ماجرایی است که او را مسافر راه هایی کرد که با  کنیم قاسم بدون پیشوند و پسوند. نامه شــر

برگشت غریبه اند، ماجرای آنچه یک انسان را به یک مکتب تبدیل می کند.
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

آیا این آخرین سفر من اســت یا تقدیرم چیز دیگری است که هر چه باشــد در رضایش راضی ام. 
در این ســفر برای تو می نویســم تا در دلتنگی های بــدون من یادگاری برایت باشــد. شــاید هم 
حرف به درد بخوری در آن یافتی که به کارت آید. هر بار که سفر را آغاز می کنم احساس می کنم 

روایتی از جلوه های مکتب سلیمانی به قلم حاج قاسم
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ایــران، بلکــه بــرای کل ملت هــای جهان ایجــاد کــرد و این 
رویکرد جدید از لحاظ ایدئولوژیکی و تفکری، آمریکا و نظام 
بین الملــل را که بر پایــه  تفکرات مادی اســتوار شــده بود، به 
چالش کشــاند. بنابراین خود پیروزی انقاب اســامی یکی 
از آن عرصه های مهمی اســت که باعث ایجاد درگیری بین 

آمریکا با ایران شد.
دومین حوزه ای که از همان ابتدای پیروزی انقاب اسامی 
مورد توجه قرار گرفت، مخالفت صریح جمهوری اســامی با 
اشغالگری رژیم صهیونیستی بود. این موضوع هم به یکی از 
موضوعات کان و یکی از عرصه های درگیری آمریکا با ایران 
مبدل شــد. با توجه به حمایتی که آمریکایی ها از موجودیت 
رژیم جعلی اسرائیل می کردند و همچنان هم دارند می کنند، 
همیشــه مســئله  رژیم صهیونیســتی یک موضوع مهم برای 
آمریکایی هــا در قبــال ایــران بــوده اســت. عمــا  بســیاری از 
سیاستمداران آمریکایی کاما پیرو خط مشی صهیونیست ها 
هســتند در نتیجــه مســئله  اشــغالگری رژیــم صهیونیســتی و 
اعام ایســتادگی جمهوری اســامی در برابر این اشغالگری و 
طلب آزادی اراضی اشغالی و بازگشــت به فلسطینی ها، یکی 

دیگر از عرصه های درگیری بین دو طرف است.

گــر بخواهیم بــا یک نــگاه کالن، بــه عرصه های درگیــری آمریکا بــا جمهوری       ا
اسالمی بپردازیم، چه عرصه هایی قابل توجه است؟

عرصه های درگیری آمریکا بــا ایران به چند حوزه  مختلف قابل تقســیم اســت. اولین حوزه، 
مخالفــت، معانــدت و خصومتــی اســت کــه آمریکایی هــا از همــان ابتــدای پیــروزی انقــاب 
اسامی با ایران داشــتند؛ چون پیروزی انقاب اســامی باعث به  وجود آمدن یک خط مشی 
و رویکرد جدید در ســطح نظام بین الملل شــد. نظامی کــه در آن دوره دو قطب شــرق و غرب 
به رهبری شوروی و آمریکا را به  نوعی به چالش کشــاند و یک راه جدید را برای نه فقط مردم 

حاج قاسم، مظهر کامیابی و پیروزی 
ایران در برابر هژمونی آمریکا بود

در ســال های اخیــر یک عرصــه  درگیــری جدیدی ایجاد شــد 
و آن مســئله  تروریســم آشــکار اســت. آمریکایی ها در گذشته 
بــا حمایــت از القاعــده، ایــن ســازمان را در افغانســتان و در 
ســطح منطقه ریشــه دار کردند، ولــی ظهور و بروز تروریســمی 
در شــکل گروه هایی مثــل داعــش که خشــونت عریــان را در 
دســتور کار خودشــان قــرار داده بودنــد، اتفــاق جدیــدی بود 
کــه ایــن موضــوع را هــم می تــوان، یکــی از عرصه هــای مهم 
درگیــری ایــران و آمریــکا دانســت. جمهــوری اســامی هم بر 
مبنای دیدگاه دینی و مذهبی و هم بر مبنای دیدگاه انسانی 
خــودش عمــا خواهــان برچیــده  شــدن ســازمان تروریســتی 
داعــش بــود کــه آمریکایی هــا آن را بــه وجــود آورده بودنــد و 

بیشتر از آن حمایت می کردند.

     مقاومــت در منطقــه غرب آســیا چگونه شــکل  گرفت 
و در برابــر چه چیزی ایســتاد و مبارزه کرد؟ شــهید قاســم 
سلیمانی در شکل گیری مقاومت چه نقشی داشت و چه 

ضرباتی به آمریکا وارد کرد؟
طبیعتــًا تأثیری کــه انقــاب در ملت هــای منطقه گذاشــت، 
بسیاری از جریان های سیاسی و دینی در منطقه را به   سمت 

خودش جذب کرد و جمهوری اسامی هم سعی کرد که چتر 
حمایتی خــودش را در قبال کشــورهای منطقــه و گروه های 
مقاومت در منطقه داشته باشد. سال های ابتدایی پیروزی 
انقــاب ارتباطــات مؤثــری با گروه هــای مختلف فلســطینی 
ایجاد شــد و بعد از آن در لبنان با تأسیس حزب اهلل، مقاومت 
شــکل و شــمایل جدیدی گرفت. در عراق هم بعد از ســقوط 
صــدام مقاومــت در برابــر اشــغالگری آمریــکا شــکل گرفــت. 
وقایعی هم کــه بعدها در منطقه اتفاق افتاد، ســایر کشــورها 

مثل سوریه و یمن را به این روند پیوند زد.
در حوزه  مقابله با آمریکا به  عنوان بازیگر مداخله گر و اشغالگر 
در ســطح منطقه ســردار ســلیمانی نقش بی بدیلی ایفــا کرد. 
این ادعا که سردار ســلیمانی نیروهای آمریکایی را در عراق و 
افغانستان زمین گیر کرد، تحلیلی نیست که فقط ما ایرانی ها 
درباره  آن حرف بزنیم. مصادیق و تحلیل های بسیار زیادی 
از گفته هــای خــود مقامــات نظامــی و سیاســی آمریــکا وجود 
دارد و تحلیلگــران غربــی هم متفق القول هســتند که ســردار 
کام  سلیمانی توانست حضور آمریکا در عراق و افغانستان را نا
بگذارد و نیروهای آمریکایی را در بســیاری از مــوارد زمین گیر 
کند. بنابراین در حوزه   مقابله با هژمونی آمریکا در منطقه هم 

ایشان نقش بسیار فعالی را ایفا کرد.
در حوزه  مبارزه با تروریسم هم ایشان نقش غیر قابل انکاری 
در شکســت گروه هــای تروریســتی به ویــژه داعش در ســطح 
منطقه داشت. به  نحوی  که رشادت ها و کارهایی که سردار 
ســلیمانی انجــام داد، عمــا ایشــان را بــه قهرمــان مبــارزه بــا 

تروریسم در سطح منطقه و جهان تبدیل کرد. 
با توجه به حمایتی که کشــورهای غربــی و عربی و همچنین 
رژیم صهیونیســتی از گروه های تروریســتی انجام می دادند، 
اقدامی که ســردار ســلیمانی انجــام داد او را در رده  بزرگ ترین 
استراتژیســت های نظامی در جهــان قــرار داد. این هم حرفی 
نیســت که ما بخواهیــم بگوییم، بلکــه خود نشــریات معتبر 
غربــی او را جــزو مهم تریــن و بزرگ تریــن استراتژیســت های 

نظامی در قرن حاضر نامیدند و این عنوان را به ایشان دادند.

دیــدار دســت اندرکاران مراســم  انقــالب در       رهبــر 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده  ایشان 
می فرمایند: »ایشــان نرم افزاِر مقاومت و الگوی مبارزه را 
به مّلت ها تعلیــم کرد« معنای نرم افــزار مقاومت و فرآیند 
شــکل گیری این نرم افزار و بازیگران اصلــی اش را برای ما 

تشریح و تحلیل کنید.
همانطور که اشــاره کردم،  مقاومــت محدود به ایــران نبود و 
در طول سال های گذشته موفق شده در کشورهای مختلف 
منطقه و حتی فرامنطقه نفوذ پیدا کند، بــه  نحوی که امروز 
ما می توانیم هســته های مختلــف مقاومت را در کشــورهای 
گــون  گونا گرچــه هســته های  کنیــم. ا گــون مشــاهده  گونا
مقاومــت دارای ارتبــاط عمیق و وســیع بــا ایران بودنــد، ولی 
در عیــن حــال خودشــان هم بــه یــک مرحلــه ای از پایــداری 
کــه ایــران برخــاف  و خوداتکایــی رســیدند؛ بــه ایــن معنــا 
ســایر کشــورهایی که در گذشــته در چنین عرصه هایــی وارد 
شدند، ســعی نکرده هســته های مقاومت را در سراسر جهان 

با توجه به 
که  حمایتی 

کشورهای 
بی  بی و عر غر

یم  ژ و همچنین ر
صهیونیستی 

وه های  گر از 
یستی  ور تر

انجام می دادند، 
که  اقدامی 

سردار سلیمانی 
انجام داد او را در 

ین  رگ تر رده  بز
یست های  استراتژ
نظامی در جهان 
قرار داد. این هم 

حرفی نیست 
که ما بخواهیم 
بگوییم، بلکه 

یات  خود نشر
بی او  معتبر غر

ین  و مهم تر را جز
ین  رگ تر و بز

یست های  استراتژ
نظامی در قرن 

حاضر نامیدند و 
این عنوان را به 

ایشان دادند

رهبـر انقـاب اسـامی در دیـدار دسـت اندرکاران مراسـم سـالگرد شـهادت 
»شـهید  فرمودنـد:  سـلیمانی  شـهید  خانـواده  و  سـلیمانی  قاسـم  حـاج 
سـلیمانی با حرکات خود و باالخره با شـهادت خود اسـم رمز برانگیختگی 
و بسـیج مقاومـت در دنیـای اسـام شـد. االن در دنیـای اسـام هـر جایـی کـه بنـای 
مقاومـت در مقابـل زورگویـی اسـتکبار را داشـته باشـند، مظهرشـان و اسـم رمزشـان 
اسـتکبار  بودنـش  زنـده  زمـان  در  هـم  اسـت... شـهید سـلیمانی،  شـهید سـلیمانی 
بـه  آمریـکا در عـراق و سـوریه  بـا شـهادتش شکسـت داد؛...  را شکسـت داد، هـم 
مقاصـد خـودش نرسـیده؛ چـرا؟ چه کسـی در این قضیه فعال بـود؟ قهرمان این کار 
سلیمانی بود.« دکتر شعیب بهمن، کارشناس مسائل بین الملل در گفتگویی ابعاد 

فعالیت هـای شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی را تشـریح می کنـد. 
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جــاری می شــود، مــن در آقــا به طــور کامــل دیــدم. لــذا در هر 
چیزی که االن ایشــان شــبهه می کنند، مطمئن می شــوم که 
در انتهــای آن، شــبهه درمی آیــد و یــا بــر هــر چیزی کــه یقین 
می کننــد، مطمئــن می شــوم کــه در آن، ]مقصــود[ به دســت 
می آید«. او فرمانده ای بود که ذیــل این تدبیر عمل می کرد و 
گر کاری پیش می رفت »مطلق آن آواز، خود از شه بود گرچه  ا
که دارای باورمنــدی مطلقی به  از حلقــوم عبداهلل بــود«،   چرا
اصل والیت فقیه )و نه صرفا شــخص ولی فقیه( بود و عالوه 
بر آن، این امر را یک دســتورکار مشــخص برای کل هرم ملی 

حکمرانی در ایران می دانست.

     دوم
حاال قاســم ســلیمانی دیگر پیش ما نیســت؛ او بــا کیفیتی به 
درجه شهادت نائل شــد که در تاریخ ایران و منطقه بی نظیر 
اســت. ترور او را با ترور »آرشــیدوک فرانتــس فردیناند« وارث 

کنــون. ایــن وضیعتی  ایران در لبــه آتش فشــان زیســت می کنــد؛ از ۲۲ بهمــن ۱۳۵۷ تا
بی بدیل در عرصه جهانی اســت که سال هاســت جدال تمدن هــا را انتظار می کشــد، از 
جنگ جهانی دوم به بعد، دنیا منتظر واقعه ای نوین است و همین واقعیت منجر بدان شد که 
گیر  صبح خونیــن ۱۳ دی ۱۳۹۸،  عبارت »#جنگ_جهانی_ســوم« در شــبکه های اجتماعی فرا
کله ای شــبیه رخداد های   شــود. جنگی جغرافیایــی کــه می توانــد تاریــخ را دگرگــون ســازد و شــا

آخرالزمانی داشته باشد.

     اول
ســپهبد قاســم ســلیمانی، جنگ آوری بود که به ســراغ همه جنگ ها می رفت تا آنهــا را به نفع 
مســتضعفین به پایــان برســاند؛ از بوســنی گرفته تا یمــن و از لبنــان گرفته تــا عــراق. او منطق 
روشــنی داشــت: دفاع از انســانیت. و این نگرش، از یک پشــتوانه راهبردی هم برخوردار بود؛ 
او خــود را ســرباز می دانســت، همانگونــه کــه وصیت کــرده تــا روی مــزارش چنین بنویســند. 
قهرمان ملی، در اولین و آخرین مصاحبــه اش این اصل بنیادین را اینگونــه توضیح می دهد: 
»من همیشــه این اعتقاد را داشــتم و بــه دوســتانمان هم گفته ام که در این بیســت ســالی که 
در محضر آقا بودم، نتیجــه  تقوا را و ثمــره  آن را که حکمت می شــود و بر زبان و بــر دل و بر عقل 

حد در موقعیت اُ
از حمزه سید الشهدا تا قاسم سلیمانی

تــاج و تخــت پادشــاهی اتریــش مجارســتان و همســرش در 
ســارایوو مقایســه کرده انــد که بــه جنــگ جهانــی اول منجر 
شــد. آمریــکای خون آشــام هــم، حتمــا بــه چنیــن مقوله ای 
توجه داشــته اســت،   چرا که در کودتای ۲۸ مرداد و در حمله 
پذیــرش  از  آمریکایی هــا  ایرانــی،  مســافربری  هواپیمــای 
مســئولیت تــا مدت هــا طفــره رفتنــد، امــا این بــار مســتقیم و 
صریح و گســتاخانه، جنایت شــان را گزارش کردند تا بگویند 
االن زمان انتخــاب همه یا هیچ اســت؛ محدودشــدن محور 
مقاومــت یــا اخــراج یانکی هــا از منطقــه. حــاال بایــد بــه ایــن 
پرسش پاسخ داد که ایران در کدام مقطع تاریخی قرار دارد؟ 
زمانــه پایــان حکومــت علــوی و شــهادت مالک اشــتر اســت 
یــا پیــروزی دولــت نبــوی و شــهادت حضــرت حمــزه؟ از لبه 
آخرین تماس ســخت ایران و آمریکا مدتی می گــذرد؛ بامداد 
۳۰ خرداد ماهی پهپاد غول پیکر آمریکایی را سپاه پاسداران 
گون از  در آب هــای ســاحلی خلیج فــارس به زیــر کشــید و پنتا

کنش نشــان دادن، باز ماند. قبل و بعد ایــن ماجرا، به نظر  وا
می رســید سیاســت منطقه ای ایران از تهدید به اقــدام تغییر 
کــرده و اســقاط پهپــاد، نقطه کانونــی ایــن تغییر بــود. لیکن 
هشــدار اصلــی را نیــز باید مــورد توجــه قــرار داد کــه: »عزیزان 
من! به پیروزی ها نباید غره شــد؛ پیروزی ها با ارزش اســت، 
جــای خوشــحالی هــم دارد امــا بــه پیــروزی نبایــد غره شــد. 
خیلی ها هســتند که اول پیروزی به دســت می آورند ولی بعد 
از آنکه این پیروزی به دســت آمد، به خاطر یک عاملی دچار 
مشــکلی می شــوند که حاال مثال معروف تاریخی اش جنگ 
ُاحد زمان پیغمبر است که خود پیغمبر هم حضور دارد، خود 
پیغمبر هم در میدان اســت، مســلمان ها هم پیروز می شوند 
اما یــک غفلت موجب می شــود که این پیروزی تبدیل شــود 
به شکست و سردار بزرگی مثل حمزه  سّیدالّشهدا به شهادت 
برسد و بســیاری شهید شوند، بســیاری زخمی شــوند و لشکر 
کنون شاید در موقعیت  اسالم مغلوب شود« و با این تفاصیل ا

حمزه ایم و پیروزی نهایی از آن امت پیامبر است.

     سوم
نمادین تریــن وجــه شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی، عبــور 
از فاصله گــذاری میــان دوگانــه جمهــوری اســالمی و انقــالب 
اسالمی بود که به نظر می رســید به یکی از آسیب های اصلی 
مبدل شــده اســت؛ اولی گرفتــار نظامــات بروکراتیــک، دچار 
گسســت هایی ولو مقطعی با انقــالب بوده و هســت و نیروی 
قــدس در دو دهــه مدیریــت ســپهبد شــهید، به یــک الگوی 
بی بدیل در تنظیــم روابط میــان این دوگانه بدل شــده بود؛ 
این فتــح، متکی بر اندیشــه صــدور انقــالب بــود، انقالبی که 
بدون نــام و یــاد خمینــی در هیچ جای جهان شــناخته شــده 
نیســت و محورش، نبرد برای فتح قدس بود، آرمان حقیقی 
گســترش فرهنــگ  امــت اســالمی. پــس مقدمــه ضــروری، 
انقالبی گری در سراســر جهان بود تا بتوانــد زیربنای تحوالت 
ســخت مبتنی بر قدرت نظامی را فراهم آورد. امری که امروز 
نه تنها افســانه نیل تا فرات اســرائیلی ها را به زباله دان تاریخ 
انداخته، بلکه مرزهای ایران اســالمی را از آن سوی شبه قاره 
تا دریــای مدیترانه گســترش داده اســت؛ خواســته ای که در 
قرن هــا حکومت شــاهانه محقــق نشــده و این اتفــاق، برای 

ع پیوسته است. اولین بار زیر سایه عقالنیت اسالمی به وقو
عقالنیت اسالمی که در عصر خمینی، متکی بر اسالم سیاسی 
در برابر اســالم ســکوالر بنا شــده و همانگونه که استراتژیست 
کید می کنــد(، حکمــت پدید آمــده در آن  شــهیر و شــهید ما تا
غایــت تقواســت؛ این حکمت اســت کــه در حکم جانشــینی 
فرمانــده نیروی قــدس به اشــاره »از همــه  همــکاران آن نیرو 
حضــور و همکاری شــان« را بــا جانشــین قاســم ســلیمانی فرا 
می خوانــد و ایــن همــکاران در گســتره ای وســیعی از گیتــی 
کنده انــد. همکارانــی که پاســخی قاطــع، مســتمر و در هر  پرا
زمــان و مکانــی ممکــن باشــد را خواهنــد داد. مــا در موقعیت 
مالــک اشــتر نیســتیم، از دســت دادن حمــزه مقاومــت، تلخ 
و ســخت اســت، ولی نفس تازه کنیــم کــه فتح الفتوحات در 
پیــش اســت؛ تشــییع چنــد ده میلیونــی فرمانــده در ایــران و 

عراق، بزرگترین گواه این اراده بی نظیر خداست!    

یزان من!  عز
وزی ها  به پیر

نباید غره شد؛ 
وزی ها با  پیر
زش است،  ار

جای خوشحالی 
هم دارد اما به 
وزی نباید  پیر

غره شد. خیلی ها 
که اول  هستند 

وزی به دست  پیر
می آورند ولی 

بعد از آنکه این 
وزی به دست  پیر

آمد، به خاطر 
یک عاملی 

دچار مشکلی 
می شوند شـهادت فرمانـده  نیـروی قـدس در دراز مـدت چـه آینـده ای را بـرای انقـالب 

می تـوان  اسـالم  تاریـخ  در  واقعـه  کـدام  بـا  را  آن  و  زد  خواهـد  رقـم  اسـالمی 
کـرد؟ آیـا زمانـه اواخـر حکومـت علـوی و شـهادت مالـک اشـتر اسـت  مقایسـه 
یـا پیـروزی دولـت نبـوی و شـهادت حضـرت حمـزه؟ یادداشـت زیر به بررسـی موقعیت 
راهبـردی جمهـوری اسـالمی ایـران در روزگار شـهادت حـاج قاسـم سـلیمانی فرمانـده 

سـپاه قـدس سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی پرداختـه اسـت. 
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      اصل اول: ایمان به خدا
اینگونــه  خــدا  از  ســجاد؟ع؟  امــام  االخــاق  مــکارم  در 
می خواهیم: »خدایا ایمان مرا به باالترین و کاملترین درجه، 
یقین مرا بــه ٓاخریــن درجه یقین و نیــت مرا بهتریــن نیت که 
همان احسن النیات است برسان.« قدرت ایمان به خداوند 
راه گشــای انســان در تمامــی امــور دنیــوی و اخــروی اســت. 
شــهید ســلیمانی را می توان جزو افرادی برشــمرد که در اعاء 
درجه ایمان بود. اثبات این ادعا را می تــوان در رفتار، اعمال 
کدســت،  و خصوصیــات این شــهید بزرگــوار دیــد. صادق و پا
خاشــع و یاری رســان بــه خلــق، امانتــدار واقعــی در قــدرت، 
جهادگری شــجاع و با تدبیر، مهربان با خلق خدا و ســختگیر 
بر دشــمنان خدا، صبور و متعهد به قول و وفادار به امامش تا 
پای جان و نهایتًا رسیدن به ســعادت ابدی یعنی شهادت از 
جمله نکات بارز و برجسته این شخصیت عظیم الشان است 

که جز ایمان ٓاورندگان واقعی به ٓان دست نمی یابند.

      اصل دوم: اخالص
در مکتب شهید سلیمانی در سایه ایمان، اخاص را می توان 
کــه عدم اخاص  به عنــوان دومین اصل در نظــر گرفت، چرا
بــا توفیقــات او و رابطــه نزدیــک ایشــان بــا خداونــد بــا عــدم 
اخــاص منافــات دارد. ایشــان دارای فضأیــل نیک بــود و با 
خلوص وصف ناشــدنی با همه طیف های سیاســی و مردمی 
برخــورد می کــرد و جهــت حفــظ وحــدت و دوری از اختاف و 
فاصله گذاری سیاســی ســعی بــر رفع مشــکات داشــت. رهبر 
انقــاب در وصــف وی فرمودنــد: »باالتــر از همــه فضائــل، 
اخاص او بــود، این ابزار شــجاعت و ابــزار تدبیر را بــرای خدا 

      مکتب سردار شهیدa قاسم سلیمانی
ٓانچــه شــهید ســلیمانی را صاحــب مکتــب کــرد عقانیت در 
تمام شــئون زندگــی فــردی و اجتماعــی و سیاســی وی بود. 
والیتمــداری، مقاومــت و مبارزه بــا ٓامریکا، دیپلماســی قوی 
او، اداره جنــگ و ســایر امور نشــان از رفتــار و عملکــرد وی در 

تمامی شٔیون عملکردی وی مبتنی بر تعقل بود. 
در گام اول انقــاب مکتب دفــاع مقدس را داشــتیم و در گام 
دوم ٓان، مکتــب شــهید ســلیمانی را پیــش رو داریم کــه باید 
به نحــو احســنت ایــن مکتــب بــه جوانــان امــروز و فــردا که 
تفاوت هــای بنیادیــن در ســبک زندگــی، تفکــر و فضــای 

مدرنیته حال و حاضر دارند تفهیم و ٓاموزش داده شود. 
نمونــه  را  ســلیمانی  ســردار  خــود  پیــام  در  انقــاب  رهبــر 
برجســته ای از تربیت شــدگان اســام و مکتب امــام خمینی 

معرفی کردند. 
جهــت رمز گشــایی این مکتــب، با نــگاه اجمالی بــه ابتدای 
وصیت نامه این شــهید بزرگوار می توان بــه مبانی اعتقادی 
وی پــی برد. وصیت نامه سیاســی الهــی کــه در اوج اعتقاد و 

ماالمال از شوق به ٓاغوش کشیدن  شهادت است. 
کــه  اســت  ٓان  ســلیمانی شــرط شــهادت  قــول شــهید  بــه 
از  ســلیمانی  شــهید  شــوید.  شــهید  تــا  زیســت  شــهیدگونه 
خصوصیــات و فضأیــل اخاقــی بســیاری برخــوردار بــود که 
کــه مکتــب ایشــان را بنیــان  از بارزتریــن ایــن خصایــص 
نهــاده می توان بــه ایمــان، بصیــرت، دوری از تکبــر، دوری 
ســعه صدر،  ٓاینده نگــری،  هــدف،  بــه  ایمــان  اســراف،  از 
دوری از تبعیــض، دوری از زودبــاوری و ســطحی نگری و 

زمان شناسی اشاره کرد.

ج می کــرد، اهل تظاهــر و ریا نبــود«. این شــهید بزرگوار در  خر
یک سخنرانی گفته بود: »در زمان جنگ، این القاب، سردار 
در ٓان نبود، عمومی ترین کلمه رایج در جنگ برادر بود، برادر 
همت، برادر قاســم، برادر احمد، عمومی تریــن کلمه رایج در 

جنگ و پایین ترین و باالترین شأن همین بود«.

      اصل سوم: والیت مدار حقیقی
از بارزترین ویژگی فردی و دینی او والیت مداری بود. شهید 
گرد در هر  ســلیمانی در تبعیت از رهبری به مانند اســتاد و شا
عرصه ای تابع مطلق ولی امر مســلیمن بود. سردار سلیمانی 
تبعیت از خط رهبری را عاملی مهم جهت عاقبت به خیری 
گر عاقبت به خیری می خواهید  معرفی می کرد و می گفت: »ا
باید پیــروی از ولی فقیــه کنیــم...در قیامــت خواهیم دید، 
مهمتریــن محــور محاســبه اعمــال، تبعیــت از والیــت فقیه 

است«.

      اصل چهارم: شدیدًا انقالبی
حضور پر برکــت و مثمر ثمــر این شــهید عزیــز از اوان انقاب، 
در دوران دفــاع مقــدس و در مبارزه با اشــرار و نهایتًا ۲۲ ســال 
و  اخــاص، شــجاعت  کمــال  قــدس در  فرماندهــی ســپاه 
عقانیــت بی بدیــل بــود. ٓایــت اهلل خامنــه ای در ایــن بــاره 
می فرمایند: »او در مسأیل سیاســی اهل حزب و جناح و اینها 
نبود، لکن به شــدت انقابی بود، انقــاب و انقابیگری خط 
قرمز قطعی او بود این را بعضی ســعی نکنند کــم رنگ کنند، 

ذوب در انقاب بود«.

      اصل پنجم: شجاع و با تدبیر
از دیگر اصــول برٓامده از مکتب شــهید ســلیمانی شــجاعت و 
تدبیر او در میدان سیاســت و نظامی بــود. آیت اهلل خامنه ای 
در این باره فرمودند: »این شــجاعت و تدبیِر تؤامان، فقط در 
میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاســت هــم همین جور 
بود؛ بنــده بارهــا به دوســتانی کــه در عرصــه سیاســی فعالند 
این را می گفتم؛ رفتــار او را، کارهــای او را می دیدم. در عرصه 

سیاست هم سخنش اثرگذار، قانع کننده و تٔاثیرگذار بود.«

      اصل ششم: مراقبت از حدود شرعی
انســان نمی تواند مرید و دوســتدار واقعی اهل بیت باشد و به 
حق النــاس بی توجــه باشــد، نمی تواند بــا اخاص و بــا تدبیر 
باشد ولی به حقوق انســان ها بی تفاوت باشــد. رهبر انقاب 
در ایــن خصــوص می فرماینــد: »شــهید ســلیمانی هــم یــک 
فرمانده جنگاور مسلط بر عرصه نظامی بود هم در عین حال 
به شــدت مراقب حدود شــرعی بــود. در میــدان جنگ گاهی 
حــدود الهــی را فرامــوش می کنند می گوینــد اینجا جــای این 
حرف ها نیســت؛ اما او اینگونه نبــود او مراقب بــود. ٓانجایی 
که نباید ســاح به کار رود ســاح بــه کار نمی بــرد. مراقب بود 
به کســی تعدی نشــود ظلم نشــود. احتیاط هایی می کرد که 
معمــوال در عرصــه نظامــی خیلی هــا ٓانهــا را الزم نمی دانند اما 
او احتیــاط می کــرد«. شــهید ســلیمانی در جمــع رزمنــدگان و 
مدافعین حرم گفت: »ما در اینجا هستیم، باید حال و حرام 

در مکتب شهید 
سلیمانی در سایه 
ایمان، اخالص را 
می توان به عنوان 

دومین اصل در 
که  گرفت، چرا نظر 

عدم اخالص 
با توفیقات او 

و رابطه نزدیک 
ایشان با خداوند 
با عدم اخالص 

منافات دارد

اصول مݡکتب 
شهید سلیمانی
در 14 روایت

بررسی و نگاه به خصوصیات رفتاری و عملی سردار شهید سلیمانی که مبنای عقانی 
و دینــی داشــت، نشــان می دهــد او یــک انســان فوق العــاده و برٓامــده از بطــن جامعه 
اسامی واقعی است. مکتب شهید ســلیمانی را می توان مکتبی مرکب از خلق محمدی و راه و 
منش حســینی دانســت که باعث شــد عملکرد این فرمانده بزرگ برجســته شــود. مکتب این 
شهید نیکوسرشــت مجموعه ای از خصوصیات عقانی، اعتقادی، اخاقی و فرهنگی است. 

شهید سلیمانی به اعتقادات اسامی عمیقا باور داشت. 
دیپاچه رســیدن به شــهادت گاه از مســیری کوتاه و گاه از مســیری طوالنی می گذرد. اما ٓانچه 
روشــن اســت سرچشــمه این راه از مکتب فاطمی و حســینی نشــات می گیــرد و ٓان کــس که در 
چارچوب فرامین و حدود امام شهیدش در حرکت باشد هر روز منزه تر از دیروز گام در مسیر خیر 
و دور از مظاهر شــر پیش خواهد رفــت. مقام معظم رهبــری می فرمایند: »گاهــی رنج و زحمت 
زنده نگهداشــتن خون شــهید، از خود شهادت کمتر نیســت. رنج سی ســاله امام سجاد؟ع؟ و 
رنج چندین ساله زینب کبری)س( از این قبیل است. رنج بردند تا توانستند این خون را نگه 

دارند. بعد از ٓان هم همه ائمه؟ع؟ تا دوران غیبت، این رنج را متحمل شدند«.
شــهید ســلیمانی چهل ســال مجاهدت بی وقفــه نمــود. مجاهد فی ســبیل اهلل بــودن ٓان هم 
در زمانی کــه در کمربند قــدرت قرار گرفتــه باشــیم و در ورطه دنیــا طلبی نیفتیم امــری محال 
نیســت ولی بایــد ٓان را در اولیا اهلل دیــد. اولیا اهلل هــر کدام ویژگی هــای خاص رفتــاری و عملی 
منحصر به خود را داشــتند اما راه همه ٓانها ســلوک الی اهلل بود. بنابراین جهت شناخت و درک 
عمیق مکتب شهید سلیمانی باید عقبه فکری، شخصیتی، اخاقی و عملی این شهید را مورد 
شناســایی قرار داد. مکتب شــهید ســلیمانی که حاصل ســال ها مجاهــدت، رشــادت و مبارزه 
با دشــمن درون و بیرون اســت هرگز ســعی در تحمیل نظریه ای ندارد. این مکتــب از ٓانجایی 
که دســت در دریای بی کــران پرودگار دو عالم داشــت و مولــود مکتب محمدی و حســینی بود 
شاخصه هایی در وجود خود رشد داد تا به غایت کمال برسد و مکتبی ماندگار و اثرگذار خواهد 
بود. مکتب شــهید ســلیمانی را می توان مکتب مرکب نامیــد، یعنی مرکــب از خلق محمدی و 
منش حســینی. شــهید صاحب مکتب شــد چرا که مقدمتًا بر دشــمن درون فأیق ٓامد و از قاب 
ج شــد و به حرّیت رسید. و چه زیبا شــهید بزرگ ما از از پوسته شــیطانی که در درون  منّیت خار

کله روحانی به خود گرفت و مرزهای کمال را درنوردید.  همه انسان ها وجود دارد بدر شد و شا
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تبدیل شد، بعد آرام آرام اختالفات بغدادی و جوالنی افزایش 
یافت، آنها از یکدیگر فاصله گرفتند و از هم جدا شدند.

در نهایت بغدادی به ســوریه رفت، دو شــاخه عراق و شــام را 
ادغام کرد و دولت اســالمی عراق و شــام )داعش( را تشــکیل 
داد. داعش طی دو ســال بســیاری از مناطق شــمالی و شرقی 
ســوریه را به  دســت گرفــت و ضمــن درگیری شــدید بــا جبهه 

النصره بسیاری از مسلمانان و مسیحیان را کشت.
بغــدادی پــس از آن در موصــِل عراق اعــالم خالفت کــرد و به 
قوی ترین گروه تکفیری مسلح در کشــورهای عراق و سوریه 
تبدیل شد و مورد پشتیبانی کشورهایی همچون عربستان، 
امــارات، قطر، ترکیــه و... قرار گرفــت. البتــه آمریکایی ها نیز 
اعتراف کردنــد که داعش توســط آنان بــه  وجود آمد. ســردار 
ســلیمانی در نامــه خــود خطــاب بــه رهبــری آورده اســت: 
»تمامی این جنایت ها بنا به اعتراف عالی ترین مقام رســمی 
کنون ریاســت  جمهوری این کشــور را برعهده  آمریکا که هم ا
دارد توســط رهبران و ســازمان های مرتبط بــا آمریکا طراحی 
و اجــرا گردیده اســت کمــا اینکه همچنــان این روش توســط 

رهبران کنونی آمریکا در حال طراحی و اجرا است.«
داعش برای کشــتار مردم به تسلیحات و تجهیزات بسیاری 
دسترســی پیــدا کــرد، بــرای مثــال در کشــور عــراق، داعــش 
۹۰ هــزار ســرباز عراقــی را خلــع  ســالح کــرد کــه از ایــن ۹۰ هزار 
نفر، ۶۰ هــزار تــن نیروهای ارتــش بودنــد و ۳۰ هزار نفــر دیگر 
پلیس فــدرال عراق بودنــد. این نود هــزار نیــرو دارای آخرین 
سالح های پیشــرفته آمریکایی بودند، بنابراین آخرین مدل 

تسلیحات پیشرفته نظامی در اختیار داعش قرار گرفت.

      تالش هــای میدانی و دیپلماتیک ســردار ســلیمانی 
برای نابودی داعش

بــا آغــاز بحــران در ســوریه و عــراق ســردار قاســم ســلیمانی 
فرمانــده نیــروی قدس ســپاه بــه  درخواســت دولت های آن 
کشــورها و به  دســتور رهبر انقالب عازم میدان نبرد با داعش 
شــد. شــیوه و منطق کاری نیروی قدس ســپاه فعــال کردن 
ظرفیت هــای خفتــه در همان کشــورها بــود، از همیــن رو در 
عراق حشد الشــعبی و در ســوریه بســیج مردمی )قوات دفاع 
وطنــی( شــکل گرفــت و بــا کمــک آنهــا و هدایــت و مشــاوره 
نیروی قدس ســپاه، با داعش مقابله و بســاط تروریســت ها 

در این دو کشور تقریبًا جمع شد.
بســیاری از سیاســیون و نظامیــان دو کشــور عــراق و ســوریه 
گــر تالش ها و اقدامات ســردار ســلیمانی  اذعــان کرده اند که ا
و همرزمانش نبود، دمشــق و بغداد ســقوط می کردند. سردار 
محمد جعفر اســدی فرمانــده پیشــین مستشــاران ایرانی در 
سوریه می گوید: بنده در سوریه بودم که یکی از اعضای ارشد 
وزارت اطالعــات به آن کشــور آمد و در جلســه ای عنــوان کرد 
که من از عراق می آیم. در بغداد جلســه ای بــود و روحانیون، 
سیاســیون، اقتصادیــون و... حضــور داشــتند، آنهــا گفتنــد 
گــر آن روز چهارشــنبه ای کــه ســردار ســلیمانی وارد بغــداد  »ا
شــد، نمی آمد نه تنها بغداد که شــهرهای نجــف و کربال نیز از 
دســت می رفت. مردم در حــال فــرار بودند. مســئوالن بغداد 
هم آماده شده بودند تا شــهر را ترک کنند، اما سردار سلیمانی 
آمــد و وضعیــت را تغییــر داد«. ایشــان در آنجــا ۱۴ مجموعــه 
درســت کرد. برای هر مجموعه قرارگاهی تشــکیل داد و بین 
افــراد و نیروها تقســیم کاری صــورت گرفت. تعــدادی از آنها 
مامور به حفظ بغداد و تعدادی از نیروها مامور به جلوگیری از 

پیشروی نیروهای داعش شدند.
در خالل همین بحران بود که افکار عمومی با چهره دیگری 
از ســردار ســلیمانی آشــنا شــد، چهــره ای کــه او در قامت یک 
کــه توانایــی  کارکشــته نشــان داد  سیاســتمدار و دیپلمــات 
اقنــاع و همراه ســازی دیگــر کشــورها را بــرای ورود بــه جبهــه 
جنگ مقابله با تروریســت ها در ســوریه دارد. قاسم سلیمانی 
کــره با  به عنــوان نماینــده ایــران در ســفر بــه مســکو طــی مذا
پوتین رئیــس جمهــور روســیه توانســت از ظرفیــت عملیاتی 

روس ها نیز برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.
ســردار محمد جعفر اســدی فرمانده ســابق نیروهــای ایرانی 
در ســوریه در این رابطه به تســنیم گفت: »پس از چهار ســال 
مبارزه و مقاومت ایران در سوریه، ســردار سلیمانی در سفری 
به روسیه، به مدت دو ســاعت و بیست دقیقه با پوتین دیدار 
و گفتگو کرد تا روس ها را قانع کند در سوریه حضور یابند«. به 
 گفته سردار اســدی، حاج قاسم در این ســفر به پوتین تفهیم 
گر این را از  کرد که »ســوریه آخرین سنگر جبهه شرق اســت و ا

دست بدهید، غربی ها ارزشی برای شما قائل نیستند.«
بنابراین تالش هایی که ســردار ســلیمانی در عرصه میدان و 
دیپلماسی انجام داد، منجر شد به این که سیطره داعش به 

پایان برسد.      

بسیاری از 
سیاسیون و 
نظامیان دو 

کشور عراق و 
یه اذعان  سور

که  کرده اند 
گر تالش ها و  ا

اقدامات سردار 
سلیمانی و 

زمانش نبود،  همر
دمشق و بغداد 

سقوط می کردند

صالح در کشــور ســوریه و عراق ریشه کن کرد. شــما با متالشی 
ســاختن این توده ســرطانی و مهلــک نه  فقط به کشــورهای 
منطقه و به جهان اســالم بلکــه به همه ملت ها و به بشــریت 
کردیــد، ایــن نصرتــی الهــی و مصــداق؛ و  خدمتــی بــزرگ 
مارمیَت اذ رمیــت و لکن اهلل رمی بود که بــه  خاطر مجاهدت 

شبانه روزی شما و همرزمانتان به شما پاداش داده شد.«
کنــون بــه مناســبت چهارمیــن ســالگرد اعــالم پایــان فتنــه  ا
داعــش در این گــزارش بــه بازخوانــی چگونگی شــکل گیری 
آن گروه تروریستی و نقش سردار ســلیمانی در برقراری ثبات 
و امنیــت در غرب آســیا بــه  خصــوص در کشــورهای عــراق و 

سوریه پرداخته ایم.

      داعش چگونه پدید آمد و به فتنه تبدیل شد؟
داعش یکی از شاخه های القاعده است که بر القاعده برتری 
پیدا کرد. ســال ۲۰۰۶ و پس از کشــته شــدن زرقاوی، ابوعمر 
بغــدادی رهبر القاعــده در عراق شــد و اســم گروه را بــه دولت 
اســالمی در عــراق تغییــر داد. پــس از مدتــی ابوعمــر بغدادی 
کشته شد و ابومحمد مهاجر رهبر گروه شد. او نیز کشته شد و 

ابوبکر بغدادی امیر دولت اسالمی در عراق شد.
تا پیش از شکل گیری بحران ســوریه، این گروه تنها در عراق 
فعالیت داشت، اما با آغاز بحران سوریه، بغدادی، ابومحمد 
جوالنی را به ســوریه فرســتاد تا شــاخه القاعده را به نام جبهه 
النصره در آن کشــور تشــکیل دهــد. جبهه النصره به  ســرعت 
گســترده شــد و به قوی ترین گروه مســلح تکفیری در ســوریه 

شــش ســال پس از تشــکیل داعش در تاریخ ســی ام آبــان ۱۳۹۶، ســردار ســلیمانی در 
نامه ای بــه رهبر معظم انقــالب اســالمی از پایان  یافتن ســیطره داعش خبــر داد. این 
کنون تالش های بســیاری داشته اســت تا خود را بازسازی کند، اما  گروه تروریســتی از آن روز تا
دیگــر توانی برای دســتیابی به اهدافش نــدارد. وی پیش از آن و در تاریخ ســی ام شــهریور ماه 
ســال ۱۳۹۶ در مراســم چهلمین روز شــهادت مرتضی حســین پور بیان داشــت: »وقتی شهید 
کید کردم تا سه ماه دیگر ریشه داعش  حججی به شهادت رســید پیامی صادر کردم و در آن تأ
را می خشــکانیم االن هم می گویم نابودی داعش نزدیک اســت و تا دو مــاه دیگر نابودی این 

شجره خبیثه را جشن می گیریم و ایران و روسیه و سوریه و عراق باید این جشن را برپا کنند.«
ک و  در بخشــی از نامه ســردار ســلیمانی به رهبــر انقالب اســالمی آمده بــود: »این فتنــه  خطرنا
مســموم با هدف آتش افــروزی وســیع در عالم اســالمی و درگیر نمودن مســلمانان بــا یکدیگر، 
توسط دشمنان اسالم ایجاد گردید. حرکت خبیثانه ای که تحت نام »حکومت اسالمی عراق 
و شام« در همان ماه های اولیه موفق شــد با اغفال ده ها هزار جوان مســلمان، دو کشور بسیار 

کی کند.« اثرگذار و سرنوشت ساز عالم اسالمی عراق و سوریه را دچار بحران بسیار خطرنا
در بخــش پایانــی ایــن نامــه نیــز آمــده اســت: »حقیــر بــه  عنــوان ســرباز مکلف شــده از جانــب 
حضرت عالی در این میدان، با اتمام عملیات آزادســازی ابوکمال آخرین قلعه داعش با پایین 
کشیدن پرچم این گروه آمریکایی صهیونیستی و برافراشتن پرچم سوریه، پایان سیطره این 
شــجره خبیثه ملعونه را اعالم می کنــم و به  نمایندگی از کلیــه فرماندهــان و مجاهدین گمنام 
این صحنه و هزاران شهید و جانباز مدافع حرم ایرانی، عراقی، سوریه ای، لبنانی، افغانستانی 
کستانی که برای دفاع از جان و نوامیس مسلمانان و مقدسات آنان جان خود را فدا کردند  و پا
این پیــروزی بســیار بــزرگ و سرنوشت ســاز را بــه حضرت عالــی و ملت بزرگــوار ایران اســالمی و 

ملت های مظلوم عراق و سوریه و دیگر مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.«
رهبر انقالب نیز در پاســخ به آن نامه عنوان فرمــود: »خدای بزرگ را با همه  وجود سپاســگزارم 
کارانه شــما و خیل عظیــم همکارانتان در ســطوح مختلــف، برکت عطا  که به مجاهــدات فدا
فرمود و شجره  خبیثه ای را که به  دست طواغیت جهان غرس شده بود، به دست شما بندگان 

 از میدان جنگ
تا میز مذاݡکره
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     محمدعلی مجاهدی
درکوچپرستوهادرهمهمهگلمیکرد
درشورقناریهابازمزمهگلمیکرد

دردامندلتنگیبیواهمهگلمیکرد
درحنجرهسرخشیافاطمهگلمیکرد

چونعطرنجیبیاسدرپنجرههاجاریاست
بانعرهیاعباسدرحنجرههاجاریاست

گلبانگاذاناوازماذنهمیرویید
مانندگلخورشیدازروزنهمیرویید

باتنتنهگلمیکردباهیمنهمیرویید
درمیسرهمیجوشیددرمیمنهمیرویید

مردیکهنبردیسختباماومنیهاداشت
پیکاراهوراییبااهرمنیهاداشت

موسیقیچشماوباقافیهمیجوشید
آهنگمناجاتشدرادعیهمیجوشید
بازمزمهمیروییدبامرثیهمیجوشید
آنمردکهخوناودربادیهمیجوشید

گلهایشقایقراآتشزدهداغاو
داغیکهفروزانخواستاینکورهچراغاو

مردیکهتباراوازایلتبربودهاست
یکعمرخلیلآساهمزادخطربودهاست
قدقامتتکبیرشهنگاماثربودهاست
درحنجرفریادشطوفانشرربودهاست

مردیکهپایزرزنجیرزدنداند
شیریکهبهرویزورشمشیرزدنداند

خوش آن معنا
ݡکه بخشیده ست
 چشمانت
به سرداری

سوگواره های شاعران
 در شهادت سردار سلیمانی

     سیدابوالفضل مبارز
کجادرحسرتیکلقمۀنانگریهمیکردیم
گرمانندتویکعمرپنهانگریهمیکردیم ا

گرمانندتوبررویخاکسردتنهایی ا
بهشوقگرمیدستشهیدانگریهمیکردیم
بهخودبرگشتهبودیمازدروغزندگیکردن

بهخودبرگشتهودرسوگانسانگریهمیکردیم
بهخودبرگشتهبودیمعشقمیچرخیدسرگردان

ومابیهودهتنهادورمیدانگریهمیکردیم
کدامینجادهشأنشهستهمنامشماباشد؟
خیاباندرخیاباندرخیابانگریهمیکردیم
کدامینروضهرابرشانههایکربالخواندی

کهماچشمانتظاراندرخراسانگریهمیکردیم
عجبانگشتریگمکردهایایعشقحقداری

کهماازشوقآن،درحسرتآنگریهمیکردیم
گربودیم عجبانگشتریگمکردهایماهما
برایلحظهایجایسلیمانگریهمیکردیم

کجارفتیکجاانگشترملکسلیمانی
چهمیشدباشمادرسوگبارانگریهمیکردیم

چهمیشدفاطمیهباشمایکباردیگرهم
برایکودکیسردرگریبانگریهمیکردیم

برایتروضهمیخوانمهمینجاهرچهباداباد
زنیدرکوچهپیشچشمفرزندشزمینافتاد
برایتبادلیخونباصداییخستهمیخوانم
برایتازعلیازدستهایبستهمیخوانم

غممرادردلاینروضۀآخرتماشاکن
مرادربیناینجمعیتدلدادهپیداکن
بهخاطرمیسپاریاینمنافتادهازپارا

منمشغولفریادومنمحوتماشارا
رفیقتنیستمدرحقمنامارفاقتکن
مرادرپیشگاهحضرتزهراشفاعتکن

گرچهدردلهرواژهازاینشعرصدآهاست ا
کسیمیگفتقطعًاانتقامیسختدرراهاست

     نغمه مستشار نظامی
ندیدمهیچسرداریبهسردارّیسردارت
کهبیسر،سرفرودآوردهباشدپیشدستارت
سرتتاجسرسردارهایبیسرعاشق
چهطوفانهاستدرآرامشچشمانبیدارت
هزارانسالراطیکردهایباپایسراما
هزارانسالدیگرهمچنانگرماستبازارت
غریبی،تشنگی،زخمگلو،بازوینیلی،سر
سراسرپاسدارانندوسربازاندیندارت
نمیترسندازمرگیکهرنگزندگیدارد
چهشیریناستوقتدادنجان،شوقدیدارت
عطششرطنخستیناستدرسودایسربازی
کهباسربند»یاعباس«میآیدعلمدارت
دلوجانجهانجانمیدهدبادیدنرویت
جهانافتادهدرپایکماندارانابرویت

     محمدمهدی سیار
ایتیغسرسنگینمشوباماسبکسرها
دستازدلمابرمداریدآی!خنجرها
رودیمواشهدگفتنمابرلبدریاست
ننگاستمارامرگدرمرداببسترها
پیشانیماخطبهخط،خطمقدمبود
ماراسریدادندسرگردانسنگرها
آهستهدرگوشمکسیگفتاسمشبصبحاست
گاهروشنشددوعالمازمنورها نا
روشنبرآمددستمانتادرگریبانرفت
ازسینۀسوزانبرآوردیماخگرها
مشتاسیرانزمینرابازخواهدکرد
سنگیکهمیافتدبهدنبالکبوترها
خوابغریبیدیدهام،خوابستاره،ماه
خوابیبرایمدیدهایدآیابرادرها؟

     علیرضا قزوه
بارالهاسوختدیگرجانغمپروردها
ریختندآتشبهجانتشنگان،دلسردها
دردبیدردیبهجانعدهایافتادهاست
دادازاینبیدادها،فریادازاینبیدردها
رویتختخویشلمدادندوفرمانمیدهند
مردرا،نامردرا،بشناسدرآوردها
بینمردمنردهمیکارندنامرداندهر
مردبودآنکسکهسرراباختدرایننردها
کیستیبرصخرۀستوارتهمتمیزنی!
ریزمیبینمتوراایریزترازگردها
تیرآرشاینزماندردستحاجیزادههاست
دردمجنونرابپرسازمابیابانگردها
کاشدورازفتنۀتکراریَتکرارها
روزیمرداننیفتددستایننامردها
دوستانحاجقاسمسرخرویندوسپید
سبزترخواهندشدازتهمتتوزردها

     علی موسوی گرمارودی
چنینبودکهبههردیدهدرتومینگرم
توصعبوسختوبلندی
چوصحرایسترگ
ستبروصیقلیوصافوسادهونستوه
بهزیرشانهگرفتههمهجاللتکوه
ستادهبرزیرکوهسار
چنینبودکهبههردیدهبرتومینگرم
توییزاللترازچشمههایاندیشه
دروندامنهدرهنهانخیالم
توییچوخوابکبوتربهبادگیرغروب
هزارمرتبهنازک
هزاربارصمیم
پرندهگونهترازپرنیانمهتابی
توچونآبی
امیرعرصهدلهایسلیمانی
همازخیالفراسوتریبهنرمیوهم
همازخروشفراتربهاستواریکوه
کنونشکوهتووبهتمنتماشاییاست
درونشهریکیگفترستمآمدهاست
ودیگرانهمهگفتندآریآمدهاست
ونیزهمرهاوچندوچندمرددگر
زریرونوذروگیووکاوهآهنگروکاوههایدگر
وپورسامونریمانوهمرهان
کنوندوبارهزندهشدند ا
زجنگاهرمنآنزمانهفرسودند

بهجنگاهرمناینزمانهآمدهاند

     علی محمد مؤدب
توازفریادها،شمشیرهایصبحپیکاری

کهدرشبهایدهشتتاسحرباماهبیداری
تودهقانزادهازفضلپدرمهریستدرجانت
کهمیرویدحیاتازخاک،هرجاپایبگذاری

دمروحخداآنسانوجودترامسیحاکرد
کهبالیدندبردستتکبوترهایبسیاری

چهخوشرممیکندازپیشچشمتلشکرپیالن
ابابیلاستوسجیلاستهرسنگیکهبرداری
دلتراسربهزیریها،سرتراسربلندیهاست

خوشآنمعناکهبخشیدهستچشمانتبهسرداری
زمادرگریههاینیمهشبیادآورایهمدرد

توازشمشیرها،لبخندهایصبحدیداری

     سعید بیابانکی
آتشداغیبهجانمؤمنینافتادهاست

گوییاازاسب،کوهیبرزمینافتادهاست
شانههایمرتضیلرزیدازاینداغسترگ

مالکاشترمگرازرویزینافتادهاست
عطرجنتدرفضاپیچیدهازهرسومگر

کاروانمشکدرمیدانمینافتادهاست؟
چارسویاینکبوترهایپرپرراببین

آیههایروشنزیتونوتینافتادهاست
دستبردامانشاهتشنهکامانیافتند

دستهایشراکهدورازآستینافتادهاست
زوزۀکفتارهاازهرطرفبرخاستهاست

شکندارماینکهشیریدرکمینافتادهاست
کربالدرکربالتکرارشدباردگر

ماهزیرخنجرشمرلعینافتادهاست
محشرکبراستدرکرمانودرتهرانوقم

دررگانشهرشوراربعینافتادهاست
کوهآهنبرزمینافتادهیارانکاینچنین

لرزهبراندامکاخظالمینافتادهاست

     حسنا محمدزاده
دردلنامردمیهامردبودندیدنیست

بازمینوآسمانهمدردبودندیدنیست
سینهایسدمیشودتاسیلبندغمشود

میرودچشمامیدعالموآدمشود
میرودتاپرچمایماننیفتدبرزمین
برگبرگزخمیقرآننیفتدبرزمین

ایستادنرابرایمکوه،هّجیکردهاست
تیغبودنرایلینستوه،هّجیکردهاست

درتبارمابهجنگبادرفتنتازهنیست
درستاریخاست؛تاریخیکهبیشیرازهنیست

باتوامایشانۀبامارهاآراسته!
ازدلهرقطرۀخونکاوهایبرخاسته

فکرکردیمرگرستمضربۀپایانیاست؟!
دررگمرداناینجاشاهنامهخوانیاست

شاهنامهخوانیاستوگرمیشوروجنون
میخروشد،دررگغیرتنخشکیدهستخون

بیوطن،جانهمنباشد؛عاشقیدرخویماست
نبضایماناستآنتیریکهدربرنویماست

برزمینافتادهحتی،روشناییدرشباند
دستهاییکهنگهبانحریمزینباند
اینعقیقسرخازانگشتردنیاسراست
دررکابآسمانقطعًاسلیمانیتراست

جاریبیانتها!دریامبارکباشدت
خندۀنورانیزهرامبارکباشدت
شعرمنآمیزۀدلتنگیوفریادبود

درهوایوصلتوذکرمبارکبادبود
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ســـربـــاز انـــقـــالب



شـهادت سـردار سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی یک حادثه تاریخی است. به 
مناسـبت سـالگرد شـهادت این شـهید بزرگوار و بزرگ مرد عرصه های نبرد 
حـق علیـه باطـل، در ایـن شـماره از مجلـه مهـر و مـاه بـه ایـن واقعـه مهـم 
تاریخـی پرداخته ایـم. در بخـش سرمشـق حادثه تلخ شـهادت، شـخصیت 
و اقدامـات سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی را از منظـر مقـام معظـم رهبـری 
ن مـرد وجـود داشـت«، 

ٓ
ا مـورد بررسـی قـرار داده ایـم. »اخـاص بزرگـی در 

»شـهادت های بـزرگ جریـان سـازند«، »روزهای بزرگ تاریخ سـاز«، »دسـت 
قـدرت خـدا و معجـزه اخـاص« عناویـن ایـن بخـش هسـتند. 

سرمشق

 6

معجزه اخالص 

روزهای تاریخ ساز

شهادت های بزرگ جریان سازند 

كلمه نخست

قهرمان مّلی مردم ایران
کل تاریخ انقالب اســالمی ایران  ســردار ســلیمانی، ســردار دل ها بود، اقدامات و فعالیت هایش در 
که نتایج مثبت و فراموش نشــدنی آن هرگز  و در عرصه بین الملل آنچنان بی نظیر و اثرگذار بود 
غ از عقیــده، دیدگاه و  کــه باعــث شــد تا آحاد مختلف مــردم فار فرامــوش نخواهــد شــد. اقداماتــی 
کــه به ســادگی در ابعاد و  گرایش شــان در فقــدان او حزیــن و اندوهگیــن باشــند. حــزن و اندوهــی 
عظمــت ســوگواری ایشــان تبلــور یافــت؛ ســوگواری عظیمی که مختص و منحصــر به مردم ایران 
کرد. و  نشــد و مــردم آزادی خــواه و رنج دیــده دیگــر کشــورهای جهان را نیز با خود همــراه، هم دل 
که  گرانقدر بود  گــواه ایــن مهــم حضور میلیونی مردم در مراســم تشــییع پیکر این شــهید  بهتریــن 

شکوه مراسم رحلت جانسوز حضرت امام خمینی؟هر؟ را یادآوری می کرد.
دشمن از ترس هیبت و اقتدار سردار سلیمانی، جز در دل سیاه شب جرات حمله به او را نداشت. 
دشــمن شــجاعت نداشــت رو در روی بزرگ ســردار ایران بایســتد و با او وارد نبرد شــود. دشمن به 
قــدر بزرگــی و اقتــدار او، حقیــر و خــوار بــود، آنقــدر که با ترس و هزار برنامه و توطئه پس از ســال ها 
توانست او را چنین تلخ و نابه هنگام به شهادت برساند. اما به ذهن این توطئه گران پست نرسید 
گرفته شد ولی مکتب،  که با شهادت سردار سرلشکر قاسم سلیمانی، فقط حضور فیزیکی او از ما 

هدف و آرمان هایش برای همیشه و تا ابد در قلب و ذهن ما باقی خواهد ماند.
که  ســردار شــهید ســلیمانی فردی متفاوت با صفات و روحیات منحصر به فرد بود، تفاوت هایی 
اســاس، پایه و بن مایه مکتب او شــد. مکتب شــهید ســلیمانی، مکتب عشــق به خدا و خلق خدا، 
مهربانی، شــجاعت، مقاومت و در امتداد مکتب سیدالشــهدا امام حســین؟ع؟ و عاشــورا اســت. 
که عاشورا صرفا یک حادثه و جریان تاریخی نیست، بلکه یک مکتب جریان ساز است  همانطور 
که در طول همه ادوار تاریخی زنده، پویا، جاری و ساری است؛ سردار سلیمانی نیز فرزند عاشورا 

و درس  آموخته و پیرو مکتب سیدالشهدا؟ع؟ بود.
کرامــت، اخالص، وطن دوســتی، دفاع از مظلوم، اســتکبار  شــهید ســلیمانی نمــاد عــزت، غیــرت، 
ع،  ســتیزی، ثبــات و ایمــان در راه خــدا، باورمنــدی عمیــق بــه انقــالب و تقوا بــود. فروتنی، خضو
که او را برای همیشه در تاریخ  ع دوستی، مردم داری این شهید واال مقام از جمله خصایصی بود  نو
کرد. او پیشــتر و بیشــتر از  ماندگار و قهرمان ملی مردم ایران و قهرمان اســالمی مســلمانان جهان 
آنکه در اندیشه رفاه، آسایش و آرامش خویشتن باشد به فکر رفاه، آرامش و آزادی دیگران بود و 
کشور در جریان سیل خوزستان از نزدیک  گرم جنوب  کارکنان جمعیت هالل احمر و مردم خون 
گر ســرلوحه و الگوی همه مســئولین و  که ا ع دوســتی را دیدنــد. ویژگی  ع، فروتنــی و نو ایــن خضــو
مدیران باشد، اخالص و حسن نیتشان در عرصه های مختلف به عموم مردم جامعه به سادگی 

اثبات خواهد شد. 
جمعیت هالل احمر نیز به عنوان یک نهاد برخواســته از مردم و مردمی، برای پیشــبرد اهداف و 
آرمان های خود در عرصه های مختلف، می تواند مکتب شــهید ســلیمانی را به عنوان شــاخص و 
الگو، پیش روی خود قرار دهد و با برگزاری جشــنواره ها، برنامه ها و مراســم مختلف در راســتای 
ترویج مکتب شــهید ســلیمانی فعال، پویا و اثرگذارتر باشــد. همچنین شــعرا، نویسندگان و فعاالن 
ح هــا و  ســایر حوزه هــای فرهنگــی بــا برجسته ســازی ویژگی هــای اخالقــی شــهید ســلیمانی در طر
ع نگاه و دید عموم مردم جامعه نسبت به ارزش های  ایده هایشان می توانند تاثیری شگرف بر نو

کنند. مد نظر این شهید بزرگوار ایجاد 

 عبدالحسین معزی
مدیرمسئول
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     شخصیت و مجاهدت های حاج قاسم
    او نمونه  برجسته ای از تربیت شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود.    1398/10/13

    آن مــردی کــه مــی رود جلــوی دشــمن و واهمــه نمی کنــد و در همــه  میدان هــا نــه خســتگی 

گر  می فهمد، نــه ســرما می فهمــد، نــه گرمــا می فهمد، ایــن ا
کبر پیروز نشــده بود،  چنانچــه در درون خودش در آن جهاد ا

اینجور نمی توانست جلوی دشمن برود.   1398/10/13
    حاج قاســم صــد بــار در معــرض شــهادت قــرار گرفتــه بود؛ 
ایــن بــار اول نبــود، ولــی در راه خــدا و انجــام وظیفــه و جهاد 
فی ســبیل اهلل از هیــچ چیــز پــروا نداشــت؛ نــه از دشــمن پــروا 
داشــت، نه از حرف این و آن پروا داشت، نه از تحمل زحمت 

پروا داشت.  1398/10/13
    ایــن شــهید عزیِز مــا هــم دل و جگر داشــت به دهــان خطر 
می رفت و ابا نداشــت؛ هم بــا تدبیر بود؛ منطق داشــت برای 
کارهایــش. ایــن شــجاعت و تدبیــِر توأمــان، فقــط در میدان 

نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همین جور بود. 
1398/10/18
    شــهید ســلیمانی یــک فرمانــده جنــگاوِر مســلط بــر عرصه  
نظامی بود، در عین حال به شدت مراقب حدود شرعی بود. 
1398/10/18
    مراقب بود که به کســی تعدی و ظلم نشود. به دهان خطر 

اخالص بزرݡگی ݣݣدر ݣݣآن ݣݣمرد 
وجود داشت

40 جمله از رهبر انقالب درباره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

شــهادت ســردار ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی یک حادثه تاریخی اســت، 
حادثه ای عظیــم و تلخ که هرگــز از خاطره ها پاک نخواهد شــد. رهبر معظم 
انقالب الــق و عالقه خاصی نســبت به ســردار ســلیمانی داشــتند، در ادامه 

بخشی از سخنانی  که ایشان درباره این شهید بزرگوار فرموده اند آورده ایم.

می رفت اما جان دیگران را تا می توانست حفظ می کرد. 
1398/10/18
    در مســائل داخــل کشــور اهل حــزب و جنــاح و ماننــد اینها 
نبــود، لکــن بــه شــدت انقالبــی بــود. انقــالب و انقالبی گری 
خط قرمــِز قطعی او بــود؛ ذوب در انقالب بــود. پایبند به خط 

مبارک و نورانی امام راحل)رضوان اهلل علیه( بود. 
1398/10/18
    بــه کمــک ملت هــای منطقــه یــا بــا کمک هایــی کــه بــه 
ملت های منطقه کرد، توانســت همه نقشــه های نامشــروع 

آمریکا در منطقه  غرب آسیا را خنثی کند.   1398/10/18
    پایه گذاری امثال قاسم سلیمانی ها در دوران دفاع مقدس 

گذاشته شد.   1399/6/31
    ایرانی ها به خودشــان افتخــار کنند که مــردی از میان آنها 
از یــک روســتای دورافتــاده برمی خیــزد، تالش و خودســازی 
می کند، بــه چهره  درخشــان و قهرمــان امت اســالمی تبدیل 

می شود.   1399/9/26
    شــهید ســلیمانی قهرمــان ملــت ایــران اســت، بــه خاطــر 
اینکه ملت ایران داشــته های فرهنگی، معنــوی و انقالبی و 

ارزش های خودش را در او متبلور و مجسم دید. 
1399/9/26
دارای شــجاعت و روحیــه مقاومــت بــود؛ شــجاعت و      

مقاومت جزو خصلت های ایرانی است.   1399/9/26
    ایــن مســئله  بــروز یــک جریــاِن بــه ظاهــر مذهبــِی متمایل 
بــه یکــی از فرقه هــا و علیــه  مقاومــت را ایشــان مدت هــا قبل 
پیش بینــی کــرد. بعــد از مدتــی داعــش بــه وجــود آمــد. آدم 

بادرایت و باهوشی بود.   1399/9/26
کاری و نوع دوســتی داشــت، یعنــی برایش این      روحیــه  فدا
ح نبود؛ نوع دوســت بود،  ملت و آن ملــت و ماننــد اینها مطــر

کاری برای همه داشت.   1399/9/26 واقعا حالت فدا
    شهید سلیمانی اهل معنویت و اخالص و آخرت جویی بود 

و اهل تظاهر نبود.   1399/9/26
    شــخصیت های ایمانــی وقتــی که ایمــان را با عمــل صالح 
کننــد، وقتــی حرکــت جهــادی بکننــد، محصولــش  همــراه 
می شود شخصیتی مثل شهید سلیمانی که حتی دشمنانش 

او را تحسین می کنند!    1398/11/16

     شهادت حاج قاسم و مکتب او
    ما شــهید زیاد داریم اما شــهیدی که به دســت خبیث ترین 
انســان های عالم یعنی خود آمریکایی ها به شــهادت برســد 
چنین شــهیدی غیر از حاج قاســم؛ مــن کس دیگــری را یادم 

نمی آید.    1398/10/13
    جهادش جهــاد بزرگی بود، خدای متعال شــهادت او را هم 

شهادت بزرگی قرار داد.   1398/10/13
    با رفتن او به حول و قــوه  الهی کار او و راه او متوقف و بســته 

نخواهد شد.  1398/10/13
    مردم قدر ســردار شــهید قاســم ســلیمانی را دانســتند و این 
ناشــی از اخالص اســت. یک اخالص بزرگــی در آن مرد وجود 

داشت.   1398/10/13
کار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه ی مبارزه      فقدان سردار فدا

و دســت یافتن به پیروزی نهایی کام قاتالن و جنایتکاران را 
تلخ تر خواهد کرد.  1398/10/13

    خوشــا به حال حاج قاســم کــه به آرزویش رســید، او شــوق 
شهادت داشــت و برای آن اشــک می ریخت و داغدار رفقای 

شهیدش بود.   1398/10/13
    او همــه  عمر خود را بــه جهــاد در راه خدا گذرانید. شــهادت 

پاداش تالش بی وقفه  او در همه  این سالیان بود. 
1398/10/13
    قیامتــی بــه پــا کــرد. معنویــت او، شــهادت او را ایــن  جــور 

برجسته کرد.  1398/10/18
خ همه      شــهادت او، زنــده بودن انقــالب در کشــور ما را بــه ر

دنیا کشید.   1398/10/18
    بنده قلبــًا و زبانــًا او را تحســین میکــردم اّما امــروز در مقابل 
آنچه او سرمنشــأ آن شــد و برای کشــور بلکه بــرای منطقه به 

وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.  1398/10/18
کــه سرشــناس ترین و قوی تریــن  کســی را      آمریکایی هــا 

فرمانده  مبارزه  با تروریسم بود ترور کردند!   1398/10/27
    در میــدان رو بــه  روی جنــگ بــا او مواجــه نشــدند، دولــت 
آمریکا دزدانه و بزدالنه او را ترور کرد؛ این کار مایه  رو ســیاهی 

آمریکا شد!   1398/10/27
    امپراتــوری خبــری صهیونیســم در همــه  دنیا ســعی کردند 
ســردار بزرگــوار عزیــز مــا را متهم کننــد بــه تروریســت؛ خدای 
متعال صفحه را درست به عکس آنچه که آنها می خواستند 

ترتیب داد.  1398/10/27
    این شهادت بزرگ یکی از آیات قدرت الهی است. 

1398/10/27
    حادثه  یوم اهلل تشییع جنازه  شــهید و حادثه  یوم اهلل در هم 
کوبیدن پایــگاه آمریکایی از ذهــن این مــردم نخواهد رفت و 

روزبه روز ان شاءاهلل زنده تر خواهد شد.  1398/10/27
    روزی کــه ده ها میلیــون در ایــران، و صدها هــزار در عراق و 
بعضی کشــورهای دیگر به پاس خــون فرمانده ســپاه قدس 
به خیابان ها آمدند و بزرگ ترین بدرقه  جهان را شکل دادند، 

یکی از ایام اهلل است.   1398/10/27
    ســردار شــهید عزیــز را با چشــم یک مکتــب، یــک راه، یک 

مدرسه درس آموز نگاه کنیم.   1398/10/27
    شهید سلیمانی به هر دو ُحسنیین رسید؛ هم پیروز شد هم 
به شــهادت رســید؛ یعنی خدای متعال ِکلَتا الُحســَنَیین را به 

این شهید عزیز داد.   1398/11/29 
    شــهید ســلیمانی با حرکات خــود و باالخره با شــهادت خود 
اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسالم شد. 

1399/9/26
    شــهید ســلیمانی نرم افــزار مقاومــت و الگــوی مبــارزه را بــه 

ملت ها تعلیم کرد.   1399/9/26
    قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشان را پس 

بدهند.   1399/9/26
    شــهید ســلیمانی، هــم در زمــان زنــده بودنــش اســتکبار را 

شکست داد، هم با شهادتش شکست داد.  1399/9/26
    من یاد شهید سلیمانی عزیزمان را هرگز فراموش نمی کنم. 

    1399/9/26

 شهید سلیمانی 
قهرمان ملت 

ایران است، به 
خاطر اینکه ملت 

ایران داشته های 
فرهنگی، معنوی 

و انقالبی و 
زش های خودش  ار

را در او متبلور و 
مجسم دید
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سرمشق

     پاداش الهی در برابر جان مؤمنان 
»شــهادت، نعمــت و هدیه ی خداســت؛ ایــن هدیه را آســان 
به کســی نمی دهند.« »شــهادت مــرگ تاجرانه اســت، مرگ 
پرســود اســت.« هــر انســانی روزی از ایــن دنیــا مــی رود »کّل 
نفس ذائقة الموت« اما ســعادت این اســت که انسان با خدا 
تجارت کند و این »جان« را به خدا بفروشــد و سود کند. »اّن 
اهلل اشتری من المؤمنین انفسهم« خدا »جان« را از مؤمنان، 
می خرد. اما ســؤال اینجاســت: مؤمنــان جان خــود را در برابر 
چه چیزی با خدا معاملــه می کنند؟ و خدا، جــان مؤمنان را با 

چه بهایی می خرد؟
خداونــد جــان مؤمنــان را در برابــر »اجــر« می خــرد و همیــن، 
کــه شــهدا را بــه ســمت شــهادت  تجــارت ُپــر ســود اســت 
می کشاند. شهید می داند که در مکتب اسالم نه تنها خونش 
هــدر رفتنی نیســت؛ بلکه چنان »اجــر«ی بــه او می دهند که 
بیشترین آثار را در هســتی می گذارد. به ویژه آنکه خود شهید 
از مقام باالیی برخوردار باشــد. به همین دلیل »َاجر شهیدی 
مثل حسین بن علی؟ع؟ که شــهادت او قابل مقایسه  با هیچ 
شــهادتی نیســت...، اصاًل قابل مقایســه نیســت بــا اجر یک 
شــهید معمولــی.« »اجر« همــان چیزی اســت کــه خداوند در 
برابر »خون شهید« به او می دهد. همان آثار و برکات دنیایی 
اســت که قرآن فرمود »أحیــاٌء« و پاداش اخــروی و مقام قرب 

هم ُیرَزُقوَن«. الهی است که فرمود »ِعنَد َرّبِ
»زنــده بــودن شــهید« یعنــی زندگــی و رفتارهــا و باورهــای او 
در ایــن دنیــا امتــداد دارد و در زندگــی مــا تبلــور دارد. اصــواًل 
»خاصیت طبیعی شــهادت، ایجاد برکت و تداوم و گشــایش 
در حرکت به سمت تعالی و کمال است... خون شهید ضایع 
نخواهد شد؛ شخصیت شهید که تبلور همان آرمان های او و 

آرزوهای اوست، از میان مردم رخت بر نخواهد بست.«

     زنده کننده نظام اجتماعی مسمانان 
وقتی به شهادت »مردان بزرگ تاریخ« می نگریم، می بینیم 
»اجــر« شــهادت آنهــا، غوغایــی در عالــم بــه پــا کرده اســت. 
کــه تمــام  در اجــر شــهادت امــام حســین؟ع؟ همیــن بــس 
خوبی ها، سعادت ها، شورها و شــعورها و بیداری ها، از خون 
او سرچشــمه می گیرد. این همان باوری اســت که دلدادگان 
مکتــب مقاومــت را امیــد می دهــد و حضــرت زینــب؟س؟ را 
بــه مقاومــت در مکتــب خــود وا مــی دارد. تبلــور »مقاومــت« 
آنجایی اســت که ابن زیاد قصد دارد با یادآوری شهادت امام 
حسین؟ع؟، غم و غصه را بر پیام آوران مکتب حسینی غلبه 
دهد، آنــان را بــه ســازش واداشــته و از ادامه مســیر بــاز دارد و 
دوران آنها را تمام شــده بداند، حضرت زینب؟س؟ می فرماید 
 َجِمیاًل« مــن جــز زیبایی چیــزى ندیدم »َهــُؤاَلِء 

َ
ْیــُت ِإاّل

َ
»َمــا َرأ

َقــْوٌم َکَتــَب اهلُل َعَلْیِهــُم اْلَقْتَل َفَبــَرُزوا ِإَلــی َمَضاِجِعِهم «شــهدا 
کســانی اند که خداوند، سرنوشــت شــهادت را برای آنان رقم 

زده است و آنها خودشان به شهادتگاه خود شتافتند.
این پیام شــهیدان اســت کــه شــهادت را نــه یک خســارت و 
زیان، بلکه باالترین ســود در دنیا می داند. سودی که آثار آن 
سراســر دنیا را فرا خواهد گرفت. در باور شــهیدان، »شــهادت 

شهادت های بزرگ
جریان سازند
هنوز باور خبر آسمانی شــدن ســردار بزرگ و پرافتخار اســالم برای عالقمندان شهید و 
دلبستگان مقاومت ســخت است اما آنچه مهم اســت، »پیامی« است که هر شهید با 
»خون« خود بــه همه انســان ها می دهد. »خون شــهید« هــم برای دشــمنان پیــام دارد و هم 
برای مؤمنان. حضــرت آیت اهلل خامنه ای همــواره در سخنانشــان از مفاهیــم واالی قرآنی به 
عنوان راهبردهای الهی حرکت امت اســالم یاد می کنند. ایشــان در پیام به ملــت ایران در پی 
شــهادت ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی نیز بر اســاس مفاهیم قرآنی، پیــروزی قطعی و 
نهایی را متعلق به مجاهدان جبهه مقامت دانســتند؛ و این یعنی اقتداری فراتر از آنچه امروز 
جبهه مقاومت صاحب آن است.اما »خون شهید« چگونه و بر اساس چه محاسباتی اقتداری 

مضاعف در پی دارد و  چگونه فضا را متحول و دگرگون می کند؟

بازخوانی مفاهیم قرآنی پیام رهبر انقالب
درباره شهادت سردار سلیمانی

مردان بــزرگ« برای مــردم جامعه  اســالمی نه تنهــا خمودآور 
و سســت کننده نیســت، بلکــه یــک »نقــش برانگیزاننــده و 
زنده کننده برای نظام اجتماعی مســمانان« دارد. شــهیدان 
بــرای ایــن شــهید می شــوند کــه »کشــته شــدن در راه خــدا، 
ریختن خون مظلومــان در راه خــدا، این اثر قهــری و طبیعی 
را دارد کــه بــا خــود دســتاوردهایی را بــه امــت اســالمی، بــه 
ملت های مســلمان، به تاریخ اســالم تقدیم می کنــد.« و این 
همان »اجر«ی است که خداوند به شهید و خون او می دهد.

     نترسید و نهراسید
بزرگترین »اجر« شــهید، همان »پیام« شــهادت اســت. پیام 
شــهدا به ما این اســت: »َفِرحیــَن ِبمــا آتاُهــُم اهلُل ِمــْن َفْضِلِه« 
ذیَن َلْم 

َ
آنان از این شــهادت خوشــحالند. »َو َیْسَتْبِشــُروَن ِباّل

َیْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم« به همه مردمی که در مسیر مبارزه با 
 َخْوٌف َعَلْیِهْم َو 

َ
اّل

َ
دشمن هستند این بشــارت را می دهد که »أ

ال ُهْم َیْحَزُنوَن«. »راه این است. راه را درست رفتند، صحیح 
رفتند، درســت حرکت کردند.« و »در این راه نه بیم هســت، 
نه اندوه هســت؛ هرچه هســت بهجت اســت، ابتهاج است، 

نشاط است، روحّیه است، امید است.«
بزرگتریــن اجــر و برکت خــون شــهید، این اســت کــه آنانی که 
باقی مانده اند و در حال مبارزه و مقاومت هستند، از این مسیر 
خسته نمی شــوند، مبارزه و مقاومت را ادامه می دهند و خون 
شهید را ضایع نمی کنند. »امروز، به فضل همین شهادت ها و 
به برکت خون شهدا، ملت ما، ملت سربلند و آبرومندی است 

و ملت ها آبرو و عزت را  اینگونه باید پیدا کنند.«
کــه  ضایــع نشــدن خــون شــهید و حفــظ آن بــه ایــن اســت 
بــاور کنیــم شــهدا زنده اند. بــاور کنیــم »اعمــال من و شــما را 
می بینند. آن وقتی که پای ما به سنگی بخورد، آن وقتی که 
نتوانیم خودمان را درســت هدایت کنیم، اداره کنیم، زمین 
بخوریــم، آنهــا نگــران می شــوند. آن وقتــی کــه می فهمیم، 
می بینیم، محکــم قــدم برمی داریــم، راه را مســتقیم حرکت 
می کنیــم، بــه هــدف نزدیــک می شــویم، آنهــا خوشــحال 
می شــوند. آن وقتی که ملــت ایــران در یک عرصــه ای پیروز 
می شــود، آن ارواح طیبه بــه اهتــزاز در می آینــد. آن وقتی که 
خدای نکرده بر اثر غفلت ما، کوتاهی مــا، ملت عقب بماند، 
مشــکل اساســی و عمومی پیدا کنــد، آنها نگران می شــوند.« 
کــه خــون شــهید ماننــد »کیمیــا« و  در ایــن صــورت اســت 
کســیر«ی، جهــان را متحــول می کنــد، انســان ها را رشــد  »ا

می دهد و به سعادت می رساند.
 

     پیام شیاطین، ناامیدی و ترس است!
ما  در مقابل پیام شــهیدان، شــیاطین پیام دیگری دارنــد »ِإّنَ
ْوِلیاَءُه« 

َ
ُف أ ْیطاُن« پیام شیاطین این اســت: »ُیَخّوِ

َ
ذِلُکُم الّش

پیــام »ناامیــدی از ادامــه راه، نــا امیــدی از مقاومــت.« ایــن 
را همه بایــد بدانند »آن کــه شــما را وادار می کند که بترســید، 
مأیوس بشــوید، ناامید بشــوید، او شیطان اســت. امروز این 
شــیطان ها از طریــق رادیــو و تلویزیــون و فضــای مجــازی و 
شبکه های اجتماعی و امثال اینها مرّتب مشغول کارند برای 

اینکه بترســید. نه، نترســید، »َفال َتخافوُهم« از آنها نترسید؛ 
گــر چنانچــه از  از انحــراف از راه خــدا بترســید »َو خاُفوِن«کــه ا
راه مســتقیم انحــراف پیــدا کردیم، سرنوشــت ما سرنوشــت 

کشورهایی است که زیر بال آمریکایند.«
شــیاطین می خواهنــد پیــام »شــهدا« را وارونــه جلــوه دهند. 
آنان، مردان بزرگ ما را به شهادت می رسانند تا به ما بگویند 
اندوهگین باشید، بترسید، نا امید شوید. ما را به ترک میدان 
و ســازش وادار کنند، اما »پیام شــهدا نقطه  مقابل این اســت 
»َااّل َخــوٌف َعَلیِهــم َو ال  ُهم َیحَزنــون« خوف و حزن برداشــته 

است در میدان شهادت.«
از  می خواهنــد  و  می ترســانند  شــهادت  از  را  مــا  دشــمنان 
آنهــا بترســیم. دائــم می گوینــد »إّن الّنــاس قــد جمعــوا لکــم 
فاخشــوهم« کشــورها علیه ما اجماع جهانی کرده اند، از آنها 
بترســیم! اما پاســخ قرآن یک چیــز اســت »فقالوا حســبنا اهلَلّ 
و نعــم الوکیــل« خدا با ماســت. وقتــی باور داشــتیم خــدا با ما 
اســت، نتیجه   این احســاس، این درک، این حقیقت روحی 
و معنــوی این اســت کــه »فانقلبوا بنعمــة مــن اهلَلّ و فضل لم 
یمسســهم ســوء«هیچ کدام از آن جامعه  جهانــی هیچ بدی و 

آسیبی به ما نمی توانند برسانند.
البته باور داشته باشــیم که »کشته شــدن در راه خدا، »سوء« 
نیســت. معنــای »لم یمسســهم ســوء« این نیســت کــه یک 
ســیلی هم به مــا نخواهــد خورد؛ چــرا، ســیلی هــم می خورد؛ 
باالتر از سیلی هم می خورد؛ منتها این »سوء« نیست. با معیار 
الهی که نــگاه کنید، »لم یمسســهم ســوء«؛ اما بــا معیارهای 
ماّدِی بشــری که نگاه کنید، همه اش »ســوء« است. خدای 
متعال با معیارهای خودش حرف می زند؛ با معیار محدود ما 

مادی  دل ها و مادی  ذهن ها که حرف نمی زند.«
 

     بقای انقالب به خاطر خون شهیدان است
کوتــاه ســخن اینکــه »بقــای ایــن انقــالب بــه خاطــر خــون 
کــه پــای مانــدگاری و  شــهیدان اســت... شــهادت اســت 
پایــداری و بقــاء ارزش هــا را امضاء می کنــد. بزرگتریــن اجری 
کــه در این دنیا به شــهید داده می شــود، بقاء و اســتحکام آن 
حقیقتی اســت که شــهید جان خــود را بــرای آن حقیقت فدا 
کرده است. خدای متعال آن حقیقت را به برکت خون شهید 
حفــظ می کنــد. ســازوکار منطقــی و عقالئــِی ایــن هــم معلوم 
اســت؛ وقتی یــک جامعــه ای از جــان خــود، از هســتی خود، 
از راحتــی خــود، بــرای یک ارزشــی، یــک حقیقتــی می گذرد، 
حقانیت خود را در دنیا به اثبات می رســاند؛ و حقانیت اســت 
کــه می ماند، حق اســت کــه باقــی می مانــد؛ این ســنت الهی 
اســت.« و »حقیقتی که ما باید بدان افتخار کنیم، این است 
که رســم شــهادت و ســنت الهِی قتل فی ســبیل اهلل، بــا نظام 

اسالمی زنده شد.«
حرف آخر این که »ابهت و اقتدار معنوی امروز نظام اســالمی 
و ملــت مســلمان در دنیــا و در چشــم قدرت هــای شــیطانی، 
ناشی از همین شهادت ها است.« »توطئه ها از سوی دشمن 
و عــزم راســخ از ســوی ملــت مــا همچنــان ادامــه دارد.« »َو 

قین « پیروزی از آن متقین است.     اْلعاِقَبُة ِلْلُمّتَ

 وقتی یک 
جامعه ای از جان 

خود، از هستی 
خود، از راحتی 

خود، برای یک 
زشی، یک  ار

حقیقتی می گذرد، 
حقانیت خود را 

در دنیا به اثبات 
می رساند و 

حقانیت است 
که می ماند، حق 

که باقی  است 
می ماند؛ این 

سنت الهی است
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    ب( رهبری حکیمانه ولی خدا
برای وقــوع »ایــام اهلل«، وجود رهبــر الهی نیز ضروری اســت. 
البتــه قــرآن کریــم این قــدرت رهبــری را همــان قــدرت الهی 
کــه بــه پیامبــر می فرمایــد »یــُد اهلِل َفــْوَق  می داننــد. آنجــا 
یدیِهم «، یعنی دســت قدرت رهبر جامعه کــه کارها را پیش 

َ
أ

می بــرد، در حقیقــت همــان دســت قــدرت خــدا اســت. ایــن 
همــان دســت قدرتــی اســت کــه در هنگامــه  ضربــه زدن بــه 
دشــمنان می فرماید »َو ما َرَمیَت ِإْذ َرَمیَت َو لکّنَ اهلَل َرمی « آن 
دست قدرتی که به دشــمن ضربه می زند، در حقیقت دست 

قدرت الهی است.
    ج( حضور مخلصانه مردم

آیــت اهلل خامنه ای دربــاره  »ایــام اهلل« معتقد اســت »روزهای 
بزرگ هر کشوری و هر مّلتی آن روزهایی است که یک حادثه  
الهــی به وســیله  مــردم و بــا دســت مــردم در آن انجــام گرفته 
اســت... اّیــام اهلل همیــن روزهــای بــزرگ تاریخ ســاز اســت.« 
اّیــام اهلل، روزهــای جلــوه  ویــژه  خــدای متعــال اســت؛ گاهی 
نّیت مــردم، هّمــت مــردم، اراده  مردم، یــک چنیــن روزی را 
می آفریند.« البتــه آن مردمانــی در »ایام اهلل« نقــش دارند که 

حضور »با اخالص« داشته باشند.

      آثار یادآوری »ایام اهلل«
یــادآوری و زنــده نگــه داشــتن »ایــام اهلل«، دو اثر بنیــادی در 

جامعه دارد:
    الف( اصالح دستگاه محاسباتی

نظــام  مــی دارد،  نگــه  زنــده  را  »ایــام اهلل«  کــه  جامعــه ای 
محاســباتی و تصمیم گیــری او مبتنــی بــر این باور اســت که 
»من و شــما کاره      ای نیســتیم؛ دســت قدرت الهی اســت.« و 
»دســت قدرتی اســت که دارد این کارها را انجــام می دهد.« 
و »دل هــا دســت خداســت. اراده هــا مقهــور اراده  پــروردگار 
است.« این درســت بر خالف سیستم محاسباتی دشمنان و 
منافقان اســت که نــه تنها از »دســت قدرت الهــی« غافل اند 
بلکه به آن اعتقادی ندارد. لذا »آن کسانی که دست قدرت 
خــدا را نمی تواننــد در ایــن حــوادث ببیننــد و تحلیل هــای 

ماّدی در این مسائل می کنند، عقب می مانند«
بــه فراموشــی ســپردن »ایــام اهلل« توســط دســتگاه تبلیغاتــی 
دشــمن نیز به همین هدف اســت که نظــام تصمیم گیری ما 
را دچار اختالل کند و مســئوالن و مدیران در تصمیم گیری ها 
بــه آن بی توجــه باشــند. ایــن بی توجهــی بــه قــدرت الهــی، 
قطعــًا مســئوالن و مدیــران را بــه خطاهــای رفتــاری ماننــد 

»ناامیدی«، »مقاومت نکردن« و »ســازش با دشــمن« اســت. لــذا »عّده ای غافلنــد، همه اش 
روی محاســبات ماّدِى محض محاســبه می کنند؛ در محاسباتشــان معنوّیت و کمک الهی و 

توّکل به خدا و حسن ظّن به وعده  الهی کأّنُه هیچ راهی ندارد. «

    ب( امید به آینده
وقتی دست قدرت الهی، »ایام اهلل« می ســازد، بنابراین وجود »ایام اهلل« ها، جامعه ی اسالمی 
را به آینده امیدوار می کند و به این نتیجه می رســاند و »باید احســاس کند کــه اراده ی الهی بر 
پیروزی این مّلت است. این نشان دهنده  این است که اراده  الهی بر این است که این مّلت در 

این راه و در این خط حرکت کند و پیروز شود.«
روش خداوند در تقویت ایمان انسان ها به امور غیبی، نادیدنی و باورناپذیر، ارائه  »نشانه ها« 
اســت. لذا همان طور که برای ایمان آوردن به »خدا« و »معاد« ما را به نشانه های پیرامونمان 
متوجه می ســازد، برای ایمان آوردن به »قدرت الهــی« و »وعده  پیروزی« ما را به نشــانه های 

پیرامونمان یعنی »ایام اهلل«ها، متوجه می سازد.
لــذا »اّیــام اهلل آیه انــد، نشــانه اند، دلیــل راهند.« تــا ما بــه »قــدرت الهی« ایمــان بیاوریــم. این 
ایمــان، انســان را به اســتقامت بیشــتر و تــالش بیشــتر بــرای پیــروزی وا مــی دارد. تالشــی که 
نتیجه اش پیروزی و دیدن آخرین »ایام اهلل« در این دنیا؛ یعنی رســیدن »به آرمان بزرگش که 
ایجاد تمّدن نوین اســالمی و آمادگی برای طلوع خورشــید والیت عظمٰی ارواحنافداه اســت.« 
همان گونه که روایات، »ایــام اهلل« را روز قیام قائــم و روز رجعت ائمه علیهم الّســالم بیان کرده 

بودند. روزهایی که پیروزی نهایی جبهه »مستضعِف مقتدر« بر »مستکبِر ضعیف« است.    

روزهای تاریخ ساز
ایام اهلل و پاسداشت آن از منظر  رهبر معظم انقالب اسالمی

حضرت آیــت اهلل خامنه ای در نمــاز جمعــه  27 دی مــاه 1398 محور ســخنان خود را 
»ایام اهلل« قرار دادند و به دو واقعه  تشییع پیکر شــهید سلیمانی و حمله  موشکی سپاه 

به پایگاه آمریکایی عین االسد اشاره کردند. 
 از منظر اسالم همه  روزها، روزهای عادی هستند و به خودی خود نه مبارک هستند نه نحس. 
بلکه شــومی یا مبارکی آنها به علت حادثه اى اســت کــه در آن روز پیش آمده اســت. لذا هرچند 
برخی آیات قرآن کریم بر نحس بودن یا مبارک بودن روزها اشاره دارند؛ اما در حقیقت به خاطر 
حوادثی اســت که در آنها اتفــاق افتاده مثاًل مبارک بودن شــب قــدر به خاطر امــور معنوی بزرگ 
و مهمی اســت که در آن اّتفاق افتــاده اما در ایــن میان، برخی روزهــا، نه تنها روزهــای مبارک و 
با ســعادتی هســتند، بلکه باالتر از آن، روزهایی هســتند که متعلق بــه خدایند و قــرآن از آنها به 

»ایام اهلل« تعبیر می کند. روزهای خاصی که شریف ترین و برترین روزهای دنیا هستند.

     مفهوم شناسی »ایام اهلل«
حضرت آیت اهلل خامنه ای معتقدند عنصر اصلی در معنای »ایام اهلل«، »نشــانگر بودن دســت 
قدرت الهی« اســت لذا »ایام اهلل«، »یعنی آن روزی که دســت قــدرت خدا را انســان در حوادث 
مشــاهده می کند.« لذا ایشــان، »ایــام اهلل« را روزهای عــادی نمی داننــد؛ بلکــه آن را »روزهای 
نقطــه  عطف تاریــخ و روزهــای تاریخ ســاز« می داننــد. روزهایی که هیــچ یک از اســباب و علل 

طبیعی به کار نمی آیند و همه  امور تنها به دست قدرت خداوند اداره می شوند. 
با این تفســیر، تفاوتی در نعمــت یا نقمت بــودن »ایــام اهلل« نمی کند، هــرگاه فیــض الهی برای 
مؤمنان ظهور خــاص پیدا کرد »یوم اهلل« هســت؛ خــواه گاهی به صورت پیروزی مســلمان ها، 
خواه به صورت ذلت و شکســت کّفار باشــد.« از طرفی دیگر اینگونه تفســیر، بهترین وجه جمع 

بین روایات نیز هست زیرا روایات نیز در تفسیر این واژه چند گونه اند:
یاُم اهلِل َنْعَماُؤُه َو َباَلُؤُه«

َ
    ۱. روایاتی که »ایام اهلل« را نعمات یا نقمات الهی می دانند. »أ

    ۲. روایاتــی کــه »ایــام اهلل« را روز قیــام قائــم، روز رجعــت ائمــه علیهم الّســالم و روز قیامــت 
ِة َو َیْوَم اْلِقیاَمِة« می دانند. »َیْوَم َیُقوُم اْلَقاِئُم َو َیْوَم اْلکّرَ

    ۳. روایاتی که روز مرگ را نیز ایام اهلل می دانند. »َیْوُم اْلقاِئِم َو َیْوُم اْلَمْوِت َو َیْوُم اْلِقیاَمة«
تفسیر »ایام اهلل« به »دست قدرت الهی«، بهترین وجه جمع برای این روایات است. زیرا روز قیام 

امام زمان ؟جع؟، روز رجعت ائمه، روز قیامت و... همه به دست قدرت الهی اشاره دارند.
 

     توسعه معنایی »ایام اهلل«
هر روزی که دســت قدرت الهی ظهور کند، چه در امت های گذشــته باشــد، چــه در امت های 
کنونــی و چــه در آینــده، »ایام اهلل« اســت. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، روز ضربه  موشــکی به 
آمریکا را بر اســاس همین قاعــده  »ایام اهلل« دانســته و می فرماینــد: »اینکه یــک نیرویی، یک 
مّلتی، ایــن قــدرت را دارد، این توان روحــی را دارد که به یک قــدرت متکّبر زورگــوی عالم این 

جور سیلی بزند، نشان دهنده  دست قدرت الهی است، پس آن روز جزو اّیام اهلل است.«

      سازندگان »ایام اهلل«
بر اساس آیات و روایات، »ایام اهلل« آنگاه به وجود می آید که سه رکن و عامل اساسی در آن وجود 
داشته باشد: دســت قدرت الهی، رهبری حکیمانه، حضور همیشــگی مردم. نکته  مهم اینکه 
این ســه رکن و عامل باید با هم باشــند. لذا در صورت نبود هر کدام از اینها، »ایــام اهلل« به وقوع 

نمی پیوندد.
    الف( دست قدرت الهی

بنابر آنچه در تفســیر »ایام اهلل« بیان کردیــم، اصلی ترین عنصــری که »ایام اهلل «ها را می ســازد، 
دست قدرت الهی است.
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ع، فرماندهــی در عیــن فرمان بری، مســتکبر  در عین خضــو
ســتیزی در عیــن مظلــوم  دوســتی و توانمنــدی در عیــن 
بی ادعایی را دوســت می داریم و شهید سلیمانی این عناصر 
ظاهــرا متضاِد انتظام  بخــش هویتی را یک جــا در خود جمع 
کرده بود. همه او را می فهمیدند و دوست می داشتند؛ چون 
او تجســم نمادیــن همــان چیــزی بــود کــه »همه« دوســت 
داشتند باشند. او تجسم حسرت ملت ایران بود بر آنچه که 

از دست رفته بود.
با این همه، چنین قهرمانی اســتثناء نیست. او تکرار چیزی 
در درون آن نظم حقیقی هویتی است که در مقاطع مختلف 
ظهوراتــی پیــدا می کنــد. پیــش از ســلیمانی، طهرانی مقــدم 
و  قدرتمنــدی  نیــز  و  پارســایی  و  دانشــمندی  از  جلــوه ای 
گمنامــی را به ظهور رســانید و پــس از ســلیمانی، فخری زاده 
علم و عرفان و فیزیــک و تقوا را به هــم آمیخته بــود. فراتر از 
حادثه و تصادف، نظمی و قاعده ای وجود دارد که بر سبیل 
آن، از پس پرده  نظم روزمره، پدیده هایی در قامت قهرمان 
گر بنــا بــود در چهارچوب  بیــرون می افتنــد. قهرمانانــی کــه ا
نظم جــاری عمل کنند، تفاوتــی با بســیاری از »همه« که در 
گیرودار امــر معمــول فرســوده اند، نداشــتند. ایــن قهرمانان 
ج پیش  ج از نظم، بنا نیســت بر اســاس مــدارک و مــدار خــار
گر چنین بــود نه طهرانی مقدم و نه ســلیمانی و نه  بروند که ا
غ  آمیز اختصاصی  فخری زاده متولد نمی شــدند. از وجوه نبو
هر یک که بگذریم، آن ها محصول »نظم«ی بیرون از نظم 
جاری هســتند. آن نظمی که چنین زایش هایی دارد را باید 
بازشناخت و راست است که »مکتب سلیمانی« وجود دارد: 
مکتبی که بریده از انتزاع و انزوا، بــا تکیه بر عمل مومنانه در 
میدان ابتالئات، آن نظــم را به ما باز می نمایانــد، آن هم نه 

با مفهوم و نظریه که با عمل و خون.
ســلیمانی »شــهید« اســت و بر مبنــای فلســفه  تاریخ تشــیع، 
نمی تــوان رخــداد عظیــم »تشــییع« را جــز بــا امکان هــای 
تاریخــی کــه شــهادت در اختیــار می نهــد، فهــم کــرد. تاریخ 
را خــون شــهید پیــش می بــرد. »شــهید« همــان قهرمانــی 
اســت که از پرده  نظم روزمــره بیــرون می افتد و قطــره  خون 
شــهید که بر زمین می افتد تاریــخ رنگ تازه ای پیــدا می کند 
و معنــای نویــی خلــق می شــود. شــهید بــا »همــه« می زیــد، 
امــا در نظمی دیگر. چنانکه ســردار شــهید خود گفته اســت: 
»شــرط شــهید شــدن، شــهید بــودن اســت«. شــهید قبــل 
از شــهادتش، شــهادت را زندگــی می کنــد. ســلیمانی خــود 
شــهادت را زندگی کرد تا به شــهادت رســید. »شــهید بودن« 
رســم و قاعده ای دارد؛ تصادفی نیســت. این همان »نظم« 
ج از نظم اســت. شهید ســلیمانی با تحمل مشــقات و در  خار
دل دشــواری های جــاری زندگــی و در مصــاف بــا بســیاری 
دشــواری ها که »همه« توان تجربه  آن را نداشــتند و در زمره  
ع موانــع ســلوک که بــرای عارفــان اســت و بعضا  بدترین نــو
منحصــر بــه همچــو اویــی اســت، نظیــر آن درجــه  کم نظیــر 
قدرت و شــهرت، آن نظم دیگر را به ما نمایاند: برای آ نها که 
انقالب و جنگ را دیــده بودند، یادآوری کرد و بــرای آنها که 

آن دو را ندیده بودند، از نو خلق کرد.    

حاج قاسم 
سلیمانی 

»قهرمان ملت 
ایران« است و 

ملت ایران، د ینی 
گردن  از او به 

دارد. ملت ایران 
یادی در  کارهای ز
یخ انجام داده،  تار

اما تنها انقالب 
کاِر  اسالمی، 

کارستان ملت 
ایران است

دســت اندرکاران  دیــدار  در  اســالمی  انقــالب  رهبــر 
مراســم ســالگرد شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی و 
خانواده شهید سلیمانی فرمودند: »]شهید سلیمانی[ پس از 
شــهادت هم دشــمنان را شکســت داد. این تشــییعی که در 
ایران شد، تشییع عجیب و واقعا فراموش نشدنی ای ]بود[؛ 
همچنین تشــییع میلیونی ای که در عراق شد؛ در نجف،  در 
بغداد ایشان تشییع شد، تشــییع میلیونی عجیبی؛ ایشان و 
شــهید ابومهدی مهندس با همدیگر تشییع شــدند. در واقع 
ایــن تشــییع، و بعــد بزرگداشــت ها، ژنرال هــای جنــگ نــرم 
اســتکبار را متحیر کــرد. اینهایــی کــه در جنگ نرِم اســتکبار 
برجسته اند و در واقع آنها هســتند که دارند فعالیت می کنند 
و ژنرال هــای جنــگ نــرم آمریــکا و اســتکبار هســتند، اصــاًل 
متحیر ماندنــد که اینچه وضعی اســت؛ اینکه بــود، این چه 
بود؛ این چه حرکت عظیمی اســت که آنها را شکســت داد.« 
بررسی بیشتر اثرگذاری حاج قاسم ســلیمانی و شهادت او در 
جامعــه ایران، یادداشــتی از آقای دکتر قاســم زائری، اســتاد 

علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ادامه آمده است.
فرارسیدن سالگرد شهادت »حاج قاســم سلیمانی« و مراسم 
شــکوهمند تشــیع پیکر او زمان مناســبی بــرای بازخوانی آن 
رخداد عظیم و بازیابی جایگاه واقعی آن شــهید در منظومه  

تحلیل و تفسیرهاست.
کنون دو دسته تحلیل پیرامون شــخصیت سردار شهید و  تا
ماهیت گردهمایــی میلیون ها ایرانــی و غیر ایرانــی در رثای 
ح شــده اســت: دســته ی اول تحلیل هایی اســت که  او مطر
با عادت ذهنــی محققان علــوم اجتماعــی انطبــاق دارد که 
کامی هــای توســعه یــا بــر دوش افــراد  پیشــتر در زبالــه دان نا
ج از نظم و  آنومیــک در پــی تحلیل چنیــن رخدادهــای خــار
کنون بر اســاس عنصر تــرس و لزوم  بیــرون از تصور بودنــد و ا
هم آیی در مقابله با آن، عنصر احساســات و رقت قلب مردم 
ایران، یا عامل تبلیغات و قدرت نظام رســانه ای و نظایر آن 

کید کرده اند. تا
دیگــری تحلیل هایی عمومــا نزدیک بــه زمان وقــوع رخداد 
اســت که در صددند تا آن را نه در قالب های بیرونی، بلکه بر 
اساس فرآیندهای درونی رخداد و تعلقات تاریخی و فرهنگی 
ملت ایران تحلیــل کنند. تحلیل هایی که با عبــور از الزامات 
عقل ابزاری و ظهورات محدودکننده  نهادی و ذهنی آن، در 
صــدد درک این »امــر نیندیشــیدنی« در چهارچــوب ابتالئات 
روحــی و اقتضائات فرهنگــی و تاریخی ملت ایــران برآمدند. 
این رخداد به سرچشــمه ای برای جوشــش ایــن نوِنگره ها و 

تمهیدی برای فهم آن »تاریخ دیگر« بدل شد.
خ داد، گردهمایــی افــرادی بــا تمنیــات مختلــف و  آنچــه ر
عالیــق متضــاد، بر محــور پیکــر شــهید ســلیمانی بــود. پس 
از فشــارهای اقتصــادی ناشــی از تحریــم به ویــژه حادثــه  
آبان مــاه، تصــور ایــن بــود کــه انســجام اجتماعــی در ایــران 
آسیب دیده و جامعه به ویژه ذیل فشار ســهمگین رسانه ای 
گسســتگی پیــش مــی رود. در چنیــن  مخالــف، در مســیر 
کــه نوعــا علــوم  خ داد  شــرایطی رخــداد عظیــم »تشــییع« ر
گزیــر از میــل بــه تقلیل گرایی  اجتماعــی در توضیــح آن، یا نا

و فروکاســتن بــه عناصــر ســازنده  درونــی و یــا بیرون رفتــن از 
گونگی  چهارچوب تحلیل تجربی خود و اتصــاف آن به خدا
اســت. در چنیــن رخــدادی درونی تریــن الیه هــای وجودی 
ع و متضــاد بــه یکدیگــر  مجموعــه  کثیــری از افــرادی متنــو
پیوند خــورد و همگان یک تجربه  متفاوِت بــودن، متمایز از 
آنچه در روزمره شــان تجربــه می کنند را در عالی ترین شــکل 
آن احســاس کردنــد: یــک ســوگ جمعــی در باالتریــن درجه  
بیرونــی آن ظهور یافــت؛ دل های منقلب  شــده  کثیــِر به  هم  
پیوســته ای در تشــییع، ظهــور واحــدی یافتنــد و تشــییع به 
مناســکی جمعی برای پاالیش درونی و صیقلی عمومی یک 
ملت بدل شــد. چنیــن رخــدادی، عالی ترین پدیــده  جمعی 
اســت کــه هــر قســمی از شــناخت اجتماعــی، از جملــه علوم 
اجتماعی، باید بتواند آن را تحلیل کند و هر نظام توضیحی 
که توضیح چیزی جز این را وظیفه  خود قرار دهد، از گردونه  

ج افتاده است. مصاف تحلیل ها خار
حــاج قاســم ســلیمانی »قهرمان ملــت ایــران« اســت و ملت 
ایران، د ینی از او به گردن دارد. ملت ایــران کارهای زیادی 
در تاریخ انجام داده، اما تنها انقالب اســالمی، کاِر کارســتان 
ملــت ایــران اســت. انقــالب اســالمی، در حقیقــِت خــودش 
و آنچنــان کــه انقالبــات کبیــر و دوران ســاز طلــب می کننــد، 
مهم ترین دســتاورد ملت ایران و ادای ســهم منحصربه فرد 
آن در تحــول تاریخــی بشــر اســت. انقالبــات کبیــر عموما در 
گذر زمان فرسوده می شــوند: هم از حیث ظهور اندیشه های 
جدید و رقیبی که آرمان اصلی انقالب را به چالش کشــیده و 
به انحراف می برند، هــم از حیث مواجهه  انقــالب با موانع و 
ســاختارهای محدودکننده ای که در مصاف بــا واقعیت، بر 
سر راه انقالب ظاهر می شوند. در هر دو حال نیروی انقالبی، 
ع  شور اولیه یا راستی فکری اش را از دست می دهد. تنها وقو
ج از نظم  رخدادهایی عظیم یا پیدایی شــخصیت های خار
روزمره اســت کــه می توانــد راه را برای تــداوم انقالبــات کبیر 
از میان موانع ســاختاری باز کند یــا به صیقلی دوبــاره  آرمان 
انقالبی اش کمک کند. چنین رخدادهایی مجالی تاریخی 
ملت و چنین شــخصیت هایی قهرمــان ملی اند، فراتــر از کار 
روزانه شــان شــامل گزارش دالوری ها یــا روایت نبوغشــان و 

گاندا و نظام های تبلیغاتی. بی نیاز به پروپا
ج از  عمومــا تصور بــر اســتثناء بودگــی قهرمان اســت. او خــار
نظم اســت: »یکی اســت و مثل هیچ کس نیســت.« قهرمان 
یکــه و منفرد اســت. بــا این حــال شــهید ســلیمانی قهرمانی 
ج  اســت که »یکی اســت و مثل همه اســت.« او قهرمــان خار
کش با زندگی روزمره  از نظم است، نظمی که ما جبرًا در کشا
گزیر به آن خو کرده ایم. او آن نظم حقیقی که از آن فاصله  نا
گر  گرفته ایــم را به ما یــادآوری کــرد. او »مثــل همه اســت«، ا
که همگان به آن نظــم حقیقی التفــات پیدا کنند. تشــییع، 
همانا لحظــه  التفــات »همــه« بــه آن امــر حقیقی اســت و در 
آن لحظه »همــه« مثــل »او« بودنــد. او عالی تریــن ترکیب از 
عناصــر آن هویت حقیقــی را بــه نمایش گذاشــت و آنچه که 
ملت در ایــن ســال ها از آن دور افتاده بود را بــاز مفصل بندی 
و همبســته کرد. »مــا« اقتــدار در عین صمیمیت، شــجاعت 

نــظـــمی خـــــارج از نــــظـــــم
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سرمشق

حضور رهبر انقالب اســالمی در مراســم نماز جمعــه روز 27 دی مــاه 1398 در جایگاه 
امامت این نماز و بیان دیدگاه ها و مواضع جمهوری اسالمی ایران در باالترین سطح 
از جمله رویدادهایی بود که شکلی ویژه در فضای رســانه ای ایران و جهان بازتاب پیدا کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیانات خود ضمن مروری بر حوادث و مســائل مهمی همچون 
ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی توسط دولت آمریکا، تشییع چند ده میلیونی پیکر این 
شهید، پاسخ موشکی سپاه پاســداران به آمریکایی ها و مسئله  ســقوط هواپیمای مسافربری 
به تبیین ایــن رخدادهــا براســاس تفکر اســالم نــاب پرداختنــد. اما این ســخنان حــاوی چه 
نکات تازه ای بــود؟ در گزارش زیر نکات تازه بیانات رهبر انقالب را در این خصوص بررســی و 

کاوی شده است. وا

     ایام اهلل
ح کردند. ایشــان با اســتناد  رهبر انقالب مجموعــه مباحث خود را ذیــل یک بحث قرآنی مطر
به آیه 5 ســوره ابراهیــم، واقعه حضــور ده هــا میلیونی مــردم ایــران در بدرقه پیکر حاج قاســم 
سلیمانی و نیز حمله موشــکی ســپاه به پایگاه آمریکایی را »یوم اهلل« دانســتند: »یوم اهلل یعنی 
چه؟ یعنی آن روزی که دســت قدرت خدا را انســان در حوادث مشــاهده می کند؛ آن روزی که 
ده ها میلیون در ایران، و صدها هزار در عراق و بعضی کشــورهای دیگــر به پاس خوِن فرمانده 
ســپاه قدس به خیابان ها آمدند و بزرگ ترین بدرقه  جهان را شــکل دادند، این یکی از ایام اهلل 
اســت. آنچه اتفاق افتاد، کار هیچ عاملی جز دســت قدرت خدا نمی توانست باشــد. آن روزی 
هم که موشــک های ســپاه پاســداران انقالب اســالمی، پایگاه آمریکایــی را در هــم کوبید، آن 
روز هم یکی از ایــام اهلل اســت... اینها روزهــای نقطه  عطف تاریخنــد، روزهای تاریخ  ســازند، 
روزهای عادی نیستند اینها« تحلیل این قضایا ذیل کلیدواژه »ایام اهلل«، این حوادث را فراتر 

از معادالت و محاسبات مادی و در مقیاس نگاه کالِن معنوی و ایمانی معنا و تفسیر می کند.

     ملت صبار و شکور ایران
ح شــده در ســخنان رهبر انقالب که پیش از این از ســوی ایشــان  یکی دیگر از نکات جدید مطر

خطبه های نماز جمعه 27 دی مــاه 1398، بحث طرفداری 
همــه جانبــه و قاطعانــه مــردم ایــران از »خــط مجاهــدت و 
بــود. در ســخنان پیشــین رهبــر انقــالب بارهــا  مقاومــت« 
گون آن مــورد بحث  موضــوع مقاومــت و ابعــاد و زوایــای گونا
و تبییــن واقــع شــده بــود. از جملــه اینکــه مباحثــی همچون 
هزینه هــای ســازش و چالــش بــا دشــمنان، منطــق مقاومت 
و راهبــرد مقاومت مــورد تحلیل و تشــریح قــرار گرفتــه بودند. 
همچنین اینکه جهت گیرِی ملت ایران براساس چهارچوب 
انقالبیگری و مقاومت و ایســتادگی است بارها از سوی ایشان 
کیــد قــرار گرفته بــود اما اینکــه ملــت ایــران در دوگانه  مــورد تا
مقاومــت یــا ســازش طرفــدار خــط، تفکــر و جریــان مقاومــت 
اســت در ایــن ســخنان حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای مــورد 
تصریح قاطعانه واقع شــد: »ملت ایران نشــان داد کــه از خط 
مجاهدِت شــجاعانه دفاع می کند، ملت ایران نشــان داد که 
به نمادهای مقاومت عشــق مــی ورزد، ملت ایران نشــان داد 
که طرفدار مقاومت است، طرفدار تســلیم نیست. آن کسانی 
که ســعی می کننــد چیــز دیگــری را از ملت بــزرگ ما به مــردم و 
به افــکار بیگانــگان یا افــکار عمومِی داخــل نشــان بدهند، با 
صدق و صفا بــا مردم رفتــار نمی کننــد؛ ملت این اســت، ملت 
طرفدار ایستادگی است، طرفدار مقاومت است، ملت طرفدار 

ایستادگی در مقابل زورگویی دشمنان است.«
چرا که حضور میلیونی و عظیم و دشمن شکن مردم در مراسم 
تشــییع پیکر شــهید قاســم ســلیمانی به عنوان نماد مقاومت 
خــود ســند ایــن ســخن اســت: »ایــن کســانی کــه بــه خیابان 
آمدند، میلیون ها انســانی کــه در تهــران و در قــم و در کرمان و 
در خوزســتان و ]دیگر شــهرها[ آمدند زیر جنازه  این عزیزان راه 
رفتنــد، و کســانی کــه از دور دیدند و اشــک ریختند، و کســانی 
که در شــهرهای مختلف توانســتند از دور برای اینهــا عزاداری 
بکنند؛ که واقعا ده هــا میلیون جمعیِت ملِت مــا در این آزمون 
بزرگ شــرکت کردند، می شــود باطن اینهــا را، حقیقــت اینها را 
تشــخیص داد. ملت از هر جناح و حزب، از هر مجموعه، از هر 
قوم، از هر خصوصیت جغرافیایــی، در این جهت مثل همند؛ 
کمیت اسالمند، طرفدار ایستادگی  طرفدار انقالبند، طرفدار حا
در مقابــل ظلمنــد، طرفــدار »نــه« گفتــن بــه همــه ی مطامــع 

دولتهای استکباری و استعماری اند.«
و ســخن آخــر اینکــه تصریح رهبــر انقــالب اســالمی بــر اینکه 
»اراده الهی« بر پیروزی ملت ایران قرار گرفته است و »دست 
قدرت خدا« را باید در این حوادث دید خود مژده ای به مردم 
ایران و اهالی جبهه حق بود: »کدام عاملی می توانســت یک 
چنین معجزه ای را نشــان بدهد جز دســت قــدرت الهی؟ آن 
کســانی که دســت قدرت خــدا را نمی تواننــد در ایــن حوادث 
ببینند و تحلیل هــای مــادی در این مســائل می کنند، عقب 
می مانند. باید دســت قدرت خدا را دید. ُبعد معنوی و بســیار 
مهم ایــن حادثــه همین اســت که خــدای متعــال ایــن کار را 
می کنــد. وقتی خــدای متعــال یک چنیــن حرکتــی را در ملت 
به وجود مــی آورد، انســان باید إحســاس کنــد کــه اراده  الهی 
بر پیروزی این ملت اســت. این نشــان  دهنده  این اســت که 
اراده  الهی بر این اســت که این ملت در ایــن راه و در این خط 

حرکت کند و پیروز شود.«    

ملت ایران 
که از  نشان داد 

خط مجاهدِت 
شجاعانه دفاع 

می کند، ملت 
ایران نشان داد 
که به نمادهای 
مقاومت عشق 
زد، ملت  می ور

که  ایران نشان داد 
طرفدار مقاومت 

است، طرفدار 
تسلیم نیست دست قدرت خدا 

ح نشــده بود اشــاره به خصوصیت »صبار و شکور« بودن  مطر
ملت ایران اســت. ایشــان هر چند همــواره ویژگی هــا و اعمال 
کید و تشــریح قــرار داده اند  صالح مردم ایران را مورد توجه و تا
کنون در تبیین خصوصیات ملت ایران از تعابیر »صبار و  اما تا
شکور« استفاده نکرده بودند. ایشان این عبارات را اینچنین 
معنا کردند: »صبارند یعنی یکپارچه اهل استقامت و صبرند، 
ج نمی شــوند، ایســتادگی  بــه انــدک چیــزی از میــدان خــار
می کننــد. شــکورند، یعنــی اوال نعمــت را می شناســند، ابعــاد 
پنهان و آشــکار نعمت را می بیننــد؛ ثانیا قدرشــناس نعمتند، 
یعنــی ارزش ایــن نعمــت را، وزن ایــن نعمــت را، قیمــت ایــن 
نعمــت را می داننــد؛ ثالثــا بــر اســاس آن احســاس مســئولیت 
کــه خــدا داده، احســاس  می کننــد، بــر اســاس ایــن نعمتــی 
کــه بی صبــر  مســئولیت می کننــد؛ ملتــی، جمعیتــی، قومــی 

نیستند، مسئولیت  ناشناس نیستند. 
ســپس ملت ایران را دارای ایــن صفات برشــمردند: »جامعه  
ایرانی به نظر ما یک جامعه  صبار و شکور است؛ ملت ما ملت 
ُپر اســتقامتی اســت و ملــت شــکرگزاری اســت. در طــول این 
ســال های متمادی، ملت ایــران همــواره سپاســگزار الطاف 

الهی بوده است. 
در همیــن زمینــه رهبــر انقالب بــا اشــاره به شــأن نــزول آیات 
ســوره ابراهیم بــه موضــوع »ایســتادگی و مقاومــت در مقابل 
جریان کفر« پرداختند و بر ضرورت شکرگزاری نسبت به این 
کید کردند: »این آیات، آیات ســوره  ابراهیم است،  حوادث تا
مکی است؛ یعنی در آن وقتی که مســلمان ها در اوج مبارزات 
و ایستادگی و مقاومت در مقابل جریان کفر قرار داشته اند، در 

آن وقت این آیات نازل شــده است، به آنها مژده می دهد، به 
مردم می گوید کــه بدانید که خــدای متعال ایــام  اللهی دارد، 
آن ایــام  اهلل را به شــما نصیب خواهد کرد؛ باید شــما شــکرگزار 
کرانه نشان دادید از  کنش درست و شــا گر وا ایام  اهلل باشــید. ا
آنچه که خدای متعال به شــما داده اســت، خدای متعال به 

شما پیروزی های بیشتری را در آینده خواهد داد.«

     رزمندگان بدون مرز
تــا پیــش از ایــن حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــه صــورت 
عمومــی دربــاره مجموعه ســپاه قدس ســخن نگفتــه بودند 
اما در یکــی از فرازهــای این ســخنرانی درباره هویــت و نقش 
ایــن بخــش ســپاه پاســداران ســخن گفتنــد. ایشــان ســپاه 
قــدس را »نهــاد انســانِی دارای انگیزه های بــزرگ« و »حافظ 
گــردان  مقدســات« معرفــی کردند:  کرامت مســتضعفان و بال
»ســپاه قدس را بــه عنــوان یــک مجموعــه و ســازمان اداری 
صرفــا نبینیــم؛ بلکــه بــه عنــوان یــک نهــاد انســانی و دارای 
انگیزه   های بزرگ و روشــن انســانی مشــاهده  کنیم... ســپاه 
قدس یک نیرویی اســت که با ســعه  صدر به همــه جا و همه 
کس نگاه می کند. رزمنــدگان بدون مرزند؛ رزمنــدگان بدون 
مرز؛ رزمندگانــی که هرجا نیاز باشــد، آنها در آنجــا حضور پیدا 
کرامــت مســتضعفان را حفــظ می کننــد، خــود را  می کننــد؛ 

گردان مقدسات و حریم های مقدس می کنند.« بال

     ملت طرفدار مقاومت
در  شــده  ح  مطــر مهــم  جدیــِد  موضوعــات  از  دیگــر  یکــی 

نکاتی از خطبه های نماز جمعه 27 دی
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     مفهوم اخالص
مفهوم اخالص را با تعابیر مختلفی می توان بیان کرد. اخالص یعنی »خالص کردن و 
ناب کردن نیت. به دنبال ناب کردن نیت هم خالص کردن و ناب شدن عمل می آید.« یعنی 
»رعایت کردن وظیفه  خدایی و دخالت ندادن منافع شــخصی و گروهــی و انگیزه های مادی 
در کار«. یعنی »ما تکلیف را بشناســیم و برای خاطر تکلیفمــان کار را انجام بدهیم؛ مالحظات 
دیگر را مخلوط نکنیم.« همچنین در ادبیات امروزی از »اخالص« تعبیر می کنیم به »گمنام« 

بودن. »یعنی دنبال نام و نشان نبودن.«

نیت هــم خالص کــردن و ناب شــدن عمــل می آیــد. چگونه 
می شــود به ایــن رســید؟ خوب؛ یــک مقــدار با گذشــت. مثل 
همه  کارهای دیگری که مجاهدت انسان در آن شرط است 
و مجاهــدت الزم دارد، ایــن هــم از همــان قبیــل اســت. باید 
انســان یک مقدار گذشــت کند. گاهی شــما می بینید در یک 
گر من این کلمه را بگویم،  فضا انســان احســاس می کند که ا
ممکن اســت برای من وجهه ایجاد کنــد، در حالی که معتقد 
بــه آن کلمه نیســت. خــوب؛ آدمی کــه اهل اخالص نباشــد، 
آن کلمــه را خواهــد گفــت. آدمــی کــه اهــل اخــالص اســت، 
یعنــی می خواهد کارهایــش خالص بــرای اهــداف واال یعنی 
در نهایت برای ذات مقدس پروردگار باشــد، ایــن را نخواهد 

گفت. یعنی در واقع، یک نوع گذشت.

     آثار اخالص
    پیش رفتن کارها

گــر اخالص داشــته باشــیم، کارهامــان پیش مــی رود.«  »ما ا
گــر کار بــرای خــدا انجــام گیــرد و نیــت بــرای خــدا خالــص  »ا
باشــد، اشــکاالتی کــه معمــوال در کارهــا مشــاهده می شــود، 
پیــش نخواهــد آمد.« بــا نگاهی بــه تاریــخ، یک ســوال مهم 
برای همه انســانها پیش می آیــد: چــرا از دوران حضرت آدم، 
هابیل، نــوح و ابراهیم گرفته تــا دوران پیامبر اســالم)ص(، 
کنون، با اینکه در ظاهر همه  امام حسین)ع( و دیگر ائمه و تا
محنت ها، مصیبت هــا و ســختی ها علیه جبهه  الهــی بوده، 
اما نه تنها اهداف پیامبران، ائمه و شهدا از بین نرفته است، 
بلکــه ماندگارتــر و قوی تر شــده اســت؟ براســاس محاســبات 
»باید در طول تاریخ نامی از پیام پیغمبران نمانده باشد؛ باید 
فکر آنهــا، ایده  آنهــا، راه آنها در زیــر تندباد حــوادث تلخ بکلی 
نابود شــده باشــد، در هــم پیچیده شــده باشــد، از بیــن رفته 
باشــد.« اما چرا به عکس شــده اســت؟ راز آن مشخص است 

»اخالص، صبر، بصیرت، گذشت و اعتماد به خدا.«

    محبوبیت و جذب دل ها
گر  »چیزی کــه می توانــد دل مردم را بــه طرف ما جلــب کند؛ ا
جلب دل مردم الزم باشــد؛ که البته الزم هم هست، اخالص 
هلَلّ اســت. این، راز قضیه اســت.« زیــرا فرمود: »َمــن َاصَلح ما 
، َاصَلَح اهلَلُّ مــا َبیَنه َو َبیَن الّنــاس؛ یعنی من و  َبیَنه َو َبیــَن اهلَلّ
گر میانه  خودمــان را با خدا درســت کنیم، خــدا میانه   شــما، ا
ما را با مردم، درســت خواهد کــرد. راه دیگری وجــود ندارد.« 
ممکن اســت کســی ســوال کند چه ارتباطــی بیــن رفتارهای 
مخلصانــه و محبوبیــت وجــود دارد؟ پاســخ ایــن اســت کــه 
گاهــی اینهــا، هیــچ  »طبــق محاســبات مــادی و ظاهــری، 
ارتباطی با هم ندارد. اما، ماورای این محاسبات بسیار حقیر 
و کوته بینانــه  مــادی، محاســباتی حقیقــی در عالــم وجــود، 

وجود دارد که آن، محاسبات حکمت آمیز الهی است.«

    شکرگذاری خدا و ماندگاری نام نیک در تاریخ
معمــوال انســان ها بــه دنبــال مانــدگاری نــام نیــک در تاریــخ 
هســتند. اما انســان های مخلص، تنها به دنبــال ماندگاری 
نــام »اســالم« در تاریــخ هســتند. خداونــد نیــز بــه بــه خاطــر 

گر اخالص  ما ا
داشته باشیم، 

کارهامان پیش 
کار  گر  ود. ا می ر
برای خدا انجام 

گیرد و نیت برای 
خدا خالص 

تی  باشد، اشکاال
که معموال در 

کارها مشاهده 
می شود، پیش 

نخواهد آمد

معجزه اخالص
بر اســاس ایــن تعریــف، انســانی کــه اخــالص دارد، بــرای او 
»هــدف مهــم اســت. شــخص، مــن و خــود بــرای انســاِن بــا 
اخــالص اهمیتــی نــدارد. اخــالص را دارد، اعتمــاد به خــدا را 
هم دارد. می داند که خدای متعال حتمــا این هدف را غالب 
خواهد کرد.« بــه عنوان نمونه فــرض کنید »همــه  کارهایی 
که نبی مکرم اســالم)ص( انجام داد و هدِف او بــود که آنها را 
انجام دهد، انجــام می گرفت، منتها به نــام یک کس دیگر، 
آیا در آن صــورت پیامبر اســالم ناراضــی بود؟ آیــا می گفت که 

چون به نام دیگری است، نخواهم کرد؟ آیا اینگونه بود؟«
کــرم)ص( تنها هدف  قطعا اینگونــه نبود، زیرا بــرای پیامبر ا
مهم بود. حــال این  همه زحمــات و ســختی های پیامبر، به 
نام دیگری ثبت شود، مهم نیست. اما نقطه  مقابِل اخالص 
چیســت؟ این اســت که انســان بــرای انگیزه های شــخصی 
خودگرایــی یــا انگیزه هــای مــادی، یــا انگیزه هــای معنــوِی 
بی ارزش کار کند. بعضی از انگیزه ها، صرفا مادی به معنای 
مصطلح و ملموس نیســتند؛ اما کم ارزشــند. مثــال پیدا کردن 
وجاهت در چشــم مــردم، مــادی به معنــای خاص نیســت؛ 
لیکــن یک چیــز کــم  ارزشــی اســت کــه بعضی بــه  خاطــر این 
انگیزه هــا کاری را انجــام می دهند که بــا انگیزه  الهــی، با راه 
درســت و صراط مســتقیم، منطبق نیســت. این طبعا نقطه  
مقابل اخالص اســت. بنابراین هرچه که انسان انگیزه های 
خــودش را از حالــت خودپرســتی و خودخواهی دورتــر و واالتر 

کند، این می شود: اخالص.«

     صفات اخالقی وابسته به اخالص
اخــالص یکــی از صفــات مهمــی اســت که چنــد صفــت دیگر 
به آن وابســته اســت و باعــث تکمیــل و تحقق بهتــر اخالص 
می شــود. نکتــه  مهــم اینکــه ایــن ویژگی هــای اخالقــی هــم 
می توانــد بــه عنــوان راهــکار کســب اخــالص باشــد و هــم به 

عنوان نتیجه و اثر اخالص.

    اعتماد به خدا
اولیــن و مهم تریــن ویژگــی کــه در کنــار اخــالص تحقــق پیــدا 
می کند »اعتماد به خدا« است. این صفت، به عنوان »ریشه« 
اخالص به شــمار می رود. کســی که صفــت اخــالص را در خود 
محقــق می کنــد بایــد صفــت »ایمــان بــه وعده هــای الهــی و 
اعتمــاد به خــدا« را نیــز داشــته باشــد. اساســا اخالص »ناشــی 
اســت از روحیــه  اعتمــاد بــه خــدا؛ می دانیــم که پیــش خدای 
متعال ضایــع نمی شــود.« »وقتی کار بــرای خدا باشــد، هر قدر 
کاری او بیشــتر خواهد  عقِل انســان بیشــتر و تیزتــر باشــد، فــدا
شــد؛ چون می داند که این همه عمر گذرانــدن، در دنیا تالش 
کــردن، عــرق ریختــن، فکــر کــردن، دویــدن، پــول به دســت 
آوردن و کیف و عیش کردن، از بین می رود. هر چه کام بیشتر 
کامی بیشــتر می شــود.« بــه عنــوان نمونــه در حادثه   باشــد، نا
عاشورا، »ظواهر حکم می کرد که این شــعله در صحرای کربال 
خامــوش خواهــد شــد.« همــه در نصحیت های خودشــان به 
امام حسین)ع( همین را می گفتند؛ »ولی اعتماد به خدا حکم 
می کرد کــه علی رغــم این ظواهــر، یقین کنــد که حــرف حق و 
ســخن درســت او غالــب خواهد شــد.« همیــن اعتماد بــه خدا 
باعث می شود انسان، کار را تنها برای رضای خدا انجام دهد.

    بصیرت
یکی دیگر از ویژگی های همراه با اخالص، »بصیرت« است. 
کنونــی  مهم تریــن ویژگــی جــوان مومــن انقالبــی در دوران 
»بصیرت« اســت و این ویژگی ارتباط محکمــی با »اخالص« 
دارد. ارتبــاط ایــن دو فضیلــت اخالقی بــه اینگونه اســت که 
»ایــن اخــالص و بصیــرت روی هــم اثــر می گذارنــد. هرچــه 
بصیرت شــما بیشــتر باشــد، شــما را به اخالص عمل نزدیکتر 
کنیــد، خــدای متعــال  می کنــد. هرچــه مخلصانه تــر عمــل 
بصیرت شــما را بیشــتر می کند.« خداوند در قرآن می فرماید: 
ذیــَن آَمنــوا« هرچــه بــه خــدا نزدیک تــر شــویم و 

َ
»َاهلُل َوِلــّیُ اّل

ُلماِت  مخلصانه تر عمل کنیم، خداوند نیز »ُیخِرُجُهم ِمَن الّظُ
ِاَلــی الّنور«. نور بیشــتری به انســان می دهد و وقتــی نور الهی 
بود، بصیرت بیشــتر می شــود و انســان می تواند واقعیت ها و 

حقائق را بهتر درک کند.

    ایثار و گذشت
صفت مهــم دیگری که بــا صفــت اخــالص ارتبــاط دارد و به 
عنوان راهکاری برای کسب صفت اخالص به شمار می رود، 
گذشــت اســت.  گذشــت« اســت. اخــالص، نوعــی  »ایثــار و 
هرچه انســان بتوانــد از انگیزه های شــخصی عبور کنــد و به 
انگیزه های واال برســد، به اخالص نزدیکتر اســت. اخالص، 
یعنی خالص کردن و ناب کردن نیت. بــه دنبال ناب کردن 

راز محبوبیت حاج قاسم از نظر رهبر انقالب چیست؟

شـهادت سـردار  سـلیمانی و تشییع بی نظیر پیکر شـهدای مقاومت، بار دیگر 
همـگان را متوجـه ایـن سـوال کـرد کـه »راز محبوبیـت حـاج قاسـم« چیسـت؟ 
آنچـه از مجمـوع بیانـات حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـه دسـت می آیـد ایـن 
اسـت کـه رمـز و راز اصلـی محبوبیـت، پیشـرفت و موفقیـت افـراد و جوامـع، »اخـالص« 
اسـت. رهبر انقالب اسـالمی درباره شـهید سـلیمانی نیز چه قبل از شـهادت و چه بعد 
از آن، مهم تریـن ویژگـی ایشـان را »اخـالص« دانسـته اند. بـه همیـن مناسـبت، در ایـن 
یادداشت ابعاد مختلف این ویژگی اخالقی مهم را بررسی و تاثیر آن در سعادتمندی 

زندگـی را براسـاس بیانـات حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای تبییـن شـده اسـت.  
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رهبر معظم انقاب در اولین سـخنرانی پس از شـهادت سـردار شـهید حاج 
قاسـم سـلیمانی فرمودنـد: »مـا بـه حـاج قاسـم سـلیمانی عزیـز و ابومهـدی 
عزیـز بـه چشـم یـک فـرد نـگاه نكنیـم، بـه آنهـا بـه چشـم یـک مكتـب نـگاه 
شـهید  توصیـف  درس آمـوز«.  مدرسـه  یـک  یـک راه،  مكتـب،  یـک  کنیـم، 
ج و در  سـلیمانی بـه مكتـب، وی را از مقـام فـردی بـودن و فردبـودن خـار
یـک  بلكـه  نیسـت  شـخص  یـک  او  می کنـد.  معرفـی  »شـخصیت«  حـوزٔە 
»مـرام، عقیـده و حرفـه« اسـت. در ایـن بخـش از مجلـه مكتـب ایـن شـهید 

بزرگـوار را مـورد بررسـی قـرار داده ایـم. 

مݡکتب سلیمانی

 ۲0

چرا می ݣݣݣجنݡگم؟
ما ملت شهادتیم
اصول مݡکتب در 14 روایت

را بیشــتر در انســان تقویت می کنــد. »در این کاری کــه با این 
خصوصیــات عــرض کردیــم؛ رنــج زیــاد و بــازده مــادی کم، 
امکان اخالص هســت. این در خیلی از جاها پیدا نمی شــود. 
خیلی از کارها را انســان خیال می کند برای خــدا انجام داده، 
بعد یک خرده که خــودش با انصاف دقــت می کند، می بیند 
داخلش قاطی دارد. آنجایی که انســان امکان دارد اخالص 

بورزد غنیمت است.«

    انجام دادن همه کارها به قصد قربت
»همه  کارها را می شــود برای خــدا انجام داد. بنــدگان خوب 
خدا همه  کارهای معمولِی روزمــره  زندگی را هم با نیت تقرب 
به خدا انجــام می دهنــد و می توانند. بعضی هم هســتند که 
حتی ُقربی ترین و عبادی ترین کارها، مثل نماز را نمی توانند 

برای خدا انجام دهند.«

    با خدا سخن گفتن و خود را نزدیک او دیدن
این کار »به انســان روح اخــالص می دهد. دعــا روح اخالص 
را در انســان می دمــد.« راه عمــل کردن بــه ایــن راهکارها نیز 
این است که انســان مراقب رفتار خود باشد. چه خوب است 
انسان در طول روز، همه اعمال خود را زیر نظر داشته باشد و 

ببیند که آیا کاری که انجام داده است، با اخالص بود یا نه.

    کلید آسمانی شدن
کنون که جبهــه مقاومت در باالترین ســطح مبارزه با دشــمن  ا
اســت، نیاز مبرمی به »اخالص« دارد. به همین دلیل فرمانده  
کل قوا دســتور داده انــد »در ایــن مبــارزه  عظیمی کــه در مقابل 
شماست و باید آن را ادامه بدهید، من تقویت جانب معنوی را 
گر اخالص بود »همه  مشکالت حل  واجب می دانم.« و بدانیم ا
گر شد، رحمت  خواهد شد، همه  راه ها گشاده خواهد شد؛ این ا
الهــی و کمــک الهی شــامل حــال خواهــد شــد.« زیرا انســان ها 
ضعیفنــد؛ امــا »وقتــی یــک انســان کوچــک و ضعیــف و ظرف 
محدودی، خــودش را بــه اقیانــوس بی پایانی وصــل می کند، 

دیگر هیچ عاملی وجود ندارد که بتواند بر او فایق آید.«
کنــون بــه برکــت خــون شــهدای اســالم، بــه ویــژه  از طرفــی ا
شــهادت ســپهبد شــهید ســلیمانی، جوانــان زیــادی شــوق 
شهادت دارند. اشــتیاقی که روز به روز بیشــتر می شود و همه 
یک پرســش مهــم دارنــد: »راه شــهادت چیســت؟« ســپهبد 
شــهید ســلیمانی خود پاســخ ایــن ســوال را داده اســت. او به 
همه مشــتاقان شــهادت اینگونه می گفــت »بدانید تا کســی 
شهید نبود، شهید نمی شود. شرط شهید شدن، شهید بودن 
اســت. در حقیقــت کلیــد اصلــی آســمانی شــدن، »اخالص« 
اســت. ایــن همــان تعبیــر دیگــری اســت از روایــت معــروف 
گر می خواهیم حاج قاســم  »موتوا َقبَل أن َتموتوا«. بنابراین ا
باشــیم و حاج قاســم های دیگری تربیت کنیم، می بایســت 
خود را به چهار ویژگی معنــوی مهم و بنیــادی تربیت کنیم: 
»اخالص«، »اعتماد به خدا«، »بصیرت« و »ایثار و گذشت«. 
آری ایــن ویژگی هــا »قاســم ســلیمانی« را تبدیــل به »ســردار 
دل هــا، شــهید حــاج قاســم ســلیمانی« کــرد و ایــن اســت راز 

محبوبیت حاج قاسم.    

شرط شهید 
شدن، شهید 

بودن است. در 
کلید  حقیقت 

اصلی آسمانی 
شدن، »اخالص« 
است. این همان 

تعبیر دیگری 
وایت  است از ر
وف »موتوا  معر
َقبَل أن َتموتوا«

اخــالص و تکلیف گرایــی آنهــا، نــام آنهــا را در تاریــخ مانــدگار 
می کند. »این، نوعی شــکر الهی و شــکر پروردگار عالم اســت 
کر علیــم« بــا اینکــه مــا هیچ  از بنــدگان خــودش؛ »اّن اهلل شــا
طلبی نداریم، خدا هم شــکرگزاری می کند. خــدای متعال از 
بندگانــی که بــا اخــالص کار کردند و همه  ســرمایه  خودشــان 
را آوردنــد وســط، شــکرگزاری می کنــد. یکــی از بخش هــای 
شــکرگزاری هم همین اســت که ایــن نام نیک در ســال های 

متمادی برای اینها باقی می ماند.«

    پاداش بی نهایت برای کارهای آنها
در آیــه دیگری از قــرآن کریم می خوانیــم: »و ما ُتجــَزون ِااّل ما 
ُکنتــم َتعَملون، ااّل ِعبــاَداهلَلِّ المخلصین« یعنــی »همه  مردم، 
پاداش متناسب با عمل کاری را که انجام داده اند می گیرند، 
مگــر بنــدگان مخلــص خــدا. اینهــا عملشــان و پاداششــان 
متناســب نیســت. عملشــان هرچــه کــه باشــد، پــاداش آنها 
بی نهایت اســت؛ زیرا این وجــود متعلق به خدا، بــرای خدا و 
سرتا پا در خدمت اهداف الهی است. او، همه  وجودش برای 
خــدا خالــص شــده اســت.« در روایتی نیــز گفته انــد: »خدای 
گــر بــه بنــده  مخلص یــا مخلــص، همه   متعــال می فرمایــد: ا
دنیــا را هم بدهــم، حق او ادا نشــده اســت. بنابرایــن، جزای 
او متناســب با عملی که انجام می دهد، نیســت. یک نماز او 

برابر هزاران نمازی است که بندگان خوب خدا بخوانند.«

     راهکار کسب و تقویت اخالص
بــر اســاس آنچــه در عنــوان »صفــات اخالقــی وابســته بــه 
اخالص« گفتیــم، برخــی از راهکارهای رســیدن بــه اخالص 
روشن شد، اما عالوه بر آنها راهکارهای دیگری برای رسیدن 

به اخالص نیز وجود دارد.

    دوست نداشتن ستایش دیگران
اصلی تریــن راه رســیدن بــه اخــالص و تقویــت آن، دوری از 
کــرم)ص( در روایتی  خوش آمدهــای دیگران اســت. پیامبر ا
می فرماید: »إّنَ ِلُکّلِ َحّقٍ َحقیقًة« هــر چیزی دارای حقیقتی 
است و یک روح و یک معنا و یک حقیقت دارد. »و ما َبلَغ َعبٌد 
حقیقــَة اإلْخالِص« بنده بــه حقیقت اخالص و بــه آن معنای 
حقیقی اخالص نمی رسد »حّتی ال ُیِحّبَ أْن ُیْحَمَد علی َشی ٍء 
ِمن َعَمٍل هلل«)38(... مگر اینکه دوســت نداشــته باشــد که 
مــردم او را بــرای هیــچ یــک از کارهایی که بــرای خــدا انجام 
می دهد، ســتایش کنند.« مثال کســی کار خوبی را بــرای خدا 
انجام داده و به خاطر دیگران نبوده، بر اساس وظیفه بوده؛ 
اما »دوســت مــی دارد کــه مــردم بگویند: »ایشــان چقــدر آدم 
خوبی اســت.« کارش را برای مردم نکرده اســت. کار را برای 
خدا انجام داده و تمام شده؛ اما از مدح مردم و از این که مردم 

از او تعریف کنند، خوشش می آید.«

    قبول کارهایی با »رنج زیاد و بازده مادی کم«
یکــی از بهتریــن راهکارهــای کســب اخــالص ایــن اســت که 
انســان کارهایــی را انتخــاب کنــد کــه در آن کار، »رنــج زیاد و 
بازده مــادی کــم« وجــود دارد. ایــن شــیوه، ویژگــی اخالص 
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با فضیلت بســازد و پرورش دهد. این دو مفهوم که پیشــینه 
دیرینــه ای در اندیشــه فیلســوفان اســالمی و غــرب داشــته، 
در بســتر حکمــت عملــی پــرورش یافتــه، متاســفانه در تفکــر 
معاصــر، جایــگاه و پایــگاه خویــش را از دســت داده و تــا آنجا 
کــه در اندیشــه زیــادی ازنظریه پــردازان  غریــب واقــع شــده 
معاصر، یــادی از ارزش هــای آن به میــان نمی آیــد و به جای 
آن، قــدرت، لــذت، منفعــت و خواســته های مــادی ِصــرف 
بدیل آن قرار گرفته اســت. از منظر سید حســن نصراهلل یکی 
از مفاهیم شهادت آن اســت که ارزش های جهاد، پایداری، 
کاری، ایثار، اخالق و اخالص و یاری  شهادت، مقاومت، فدا
مســتضعفان و مظلومــان را بــا نــگاه فرامــرزی تقویــت کــرد. 
مجموع ســال ها مجاهدت خالصانه و رفتارهــای فرهنگی و 
سیاسی شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی آنقدر بزرگ و عظیم 
اســت کــه ایــن روزهــا بــه حــق بایــد از آن بــه عنــوان مکتبی 

انسانی نام برد و به تبیین آن پرداخت.
در ایــن میــان یکــی از ابعــاد مهم رفتــاری ســپهبد ســلیمانی 
ســیره سیاســی ایــن شــهید بزرگــوار و نحــوه رفتــار و تعامــل او 
بــا برخــی شــخصیت ها اســت کــه بســیاری از افــراد انقالبــی 
و ارزشــی جامعــه دربــاره آنهــا ذهنیــت منفــی دارنــد. ریشــه 
اولیــه ایــن مســئله را بایــد در اخــالق فــردی و عاطفی ســردار 
ســلیمانی جســتجو کرد. اخــالق کریمانــه همراه بــا محبت و 
مهربانی ایشــان با افراد مختلف اعم از سیاسی و غیرسیاسی 
مســئله ای متواتــر در بیــان نــوع خلق و خوی ایشــان اســت. 
مســئله بعــدی دربــاره جایــگاه نظامــی و امنیتی وی اســت. 
کــه عــدم ورود بــه عرصــه سیاســی هماننــد  طبیعــی اســت 
بســیاری از فعاالن سیاســی و انقالبی برای او مقدور و شــرعی 
نبود، اما همین چهره نظامــی در بزنگاه های بســیار و درباره 
سیاستگذاری های کالن رهبر معظم انقالب، مواضع شفاف 
سیاســی خــود را بیــان کــرده اســت. موضــوع بعــدی جایگاه 
رســمی او در عرصه حکمرانی جمهوری اســالمی است. حاج 
قاســم ســلیمانی فرمانده ســازمانی بــود که هــم در چارچوب 
نهادهــای درون نظــام بــود و هــم در مســائل منطقــه ای و 
سیاســت خارجه جمهوری اســالمی جایگاه ویژه ای داشت. 
طبیعی اســت که بســیاری از اقدامــات در تعامل بــا مجلس، 
دولت، وزارت امــور خارجه، قوه قضاییــه و... امکان تحقق 
داشــته و ریشــه برخی از تعامالت حاج قاســم با مدیران ارشد 
قطعــًا بــه تعامــالت رســمی و تشــکیالتی برمی گــردد. اخــالق 
سیاســی را می توان به صــورت پایبنــدی و التزام افــرادی که 
در امور حکمرانــی نقش دارند و به بایدهــا و نبایدهای گرفته 

ع و عقل و عرف تعریف کرد.  شده از شر
گمشده امروز جامعه ما اخالق اســت، همان چیزی که قاسم 
ســلیمانی هرگز آن را گــم نکرد. او خــوِد اخالق بــود و باهمین 
ویژگی بود که توانست قهرمان جهاد شــود و دل ها را تسخیر 
کنــد. از ســوی دیگــر، سیاســت بــدون اخالق نیــز بــه معنای 
صحه گذاشــتن به تاخــت و تازهای قدرت طلبانی اســت که 
به اســتعمارگری و اســتثمارگری خویش ادامــه می دهند؛ اما 
اخالق همراه سیاست و سیاست بر محوریت اخالق می تواند 
در بعــد فــردی، تعهــد و تخصــص را بــه ارمغــان آورد و در بعد 
اجتماعی، مســئولیت پذیری و قانونمندی را پــرورش دهد. 

هیچگونه تناقضــی بین رهبرى مذهبی و سیاســی نیســت، 
بلکه همچنانکه مبارزه سیاســی بخشی از وظایف و واجبات 
دینــی و مذهبــی اســت، رهبــرى و هدایــت کــردن مبــارزات 
سیاسی گوشه اى از وظایف و مسئولیت های یک رهبر دینی 
اســت. کافــی اســت بــه زندگــی پیامبــر؟ص؟ و امــام علی؟ع؟ 
بنگریم کــه هم رهبر مذهبــی بودند و هم رهبری سیاســی؛ و 
این مســئله در فرهنگ شــیعه از مسائل بســیار روشن است و 
هر مسلمان شــیعی وظیفه یک رهبر مذهبی و دینی می داند 
که در سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه مستقیمًا دخالت 

کند و هدایت و نقش تعیین کننده خود را انجام دهد.

     اخالق و سیاست در مکتب شهید سلیمانی
خداوند پنج مدرســه شامل مدرســه علم، معرفت و حکمت، 
مدرســه ایمــان و معنویت، مدرســه اخالق، مدرســه عشــق و 
محبت و مدرســه جهــاد و ایثار را برای انســان گشــوده اســت 
پنــج  ایــن  غ التحصیــالن و بهره مندشــدگان  و بهتریــن فار
مدرســه اولیاء الهی و معصومان بوده اند. سردار شهید قاسم 
سلیمانی در پنج مدرسه ای که ایزدمنان برای تکامل انسان 
گردی موفق بود و در نهایت به یک استاد  گشــوده اســت شــا
موفق تبدیل شــد. نظام جمهوری اســالمی ایــران به عنوان 
مدلــی موفــق از حکومــت اســالمی بهتریــن خاســتگاه عملی 
نمــودن اخالقی تریــن سیاســت در بیــن نظامــات سیاســی 
دیگر اســت. یقینًا عمل نمودن کارگــزاران و عناصــر نظام به 
اخالق در سیاســت، مــردم را نیز متمایــل به این امــر نموده و 
در جهت گیری مردم نســبت به مســئولین و متصدیان نظام 
اسالمی در راستای امیدواری، اعتماد و دلگرمی نقش بارزی 
دارد. در ادامــه بعضــی از مٔولفه هــای اخــالق سیاســی شــهید 

سلیمانی به صورت کوتاه تشریح می گردد.

     انقالبی گری
یکــی از الگوهــای جوانــان امــروزی شــهید ســلیمانی اســت و 
مکتب این شــهید بزرگوار معجــزه تربیت الهــی، تربیت علوی 
و تربیــت فاطمی اســت کــه در زمانه مــا به صــورت یک مکتب 
ممتــاز برجســته دارای ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد خودش 
یعنی مکتب تربیتی عالی امام خمینی شناخته می شود.  قاسم 
ســلیمانی، قاســمهای بســیاری را در کنار خود پرورانده؛ شهید 
حججی یک نمونه از تربیت یافتگان مکتب حاج قاســم بود. 
مجاهدان جبهه مقاومت در عراق و فلسطین تربیت یافتگان 
مکتب حاج قاسم ســلیمانی اند. هزار نیروی حشدالشعبی که 
در مقابل آمریکا ایستاده اند، دست  پرورده  حاج قاسم سلیمانی 
هســتند. همچنین قدرت و عزت حــزب اهلل لبنــان، انصار اهلل 
یمن و نیروهای مقاومت اسالمی نیز ناشی از حاج قاسم است. 
حاج قاسم مقاومت اســالمی را به عزت و قدرتی رساند که رژیم 

صهیونیستی را وادار به تسلیم می کند.

     بی اعتنایی به زخارف دنیوی
بــه  عبــادی  واجبــات  انجــام  بــر  عــالوه  ســلیمانی  شــهید 
مســتحبات نیــز توجه ویــژه ای داشــت. از هــر فرصتــی برای 
تالوت آیات قرآن و دعــا و مناجات بهره می جســت. مقید به 

تهجد و نماز شــب بود. گریه ها و راز و نیازهای او در دل شــب 
به روشــنی تصویــری از یک عــارف واصل به دســت می دهد 
عرفان و حماســه هرچند دو رفتــار متفاوت هســتند اما وقتی 
عرفــان، وصــول بــه حقیقــت از طریــق شــریعت و حماســه از 
جنس جهاد فی سبیل اهلل باشــد جانمایه آنها یکی می شود. 
به یاد بیاوریــم دوران دفــاع مقدس را کــه رزمنــدگان عزیز ما 
در اوج داشــتن روحیه جنگندگی و سلحشــوری و رزم و ســتیز 
با دشــمنان، ســنگرهای خویــش را بــه نیایشــگاه هایی بس 
نورانی و معنــوی تبدیل نمــوده بودند که در آن عاشــقانه به 
ذکــر و دعــا و مناجــات و راز و نیــاز بــا حضــرت حق جــل و علی 
می پرداختند گویــی آنان عرفایــی بودند که در طریق ســیر و 
ســلوک معنوی، منزل به منزل ره پیموده اند و حاج قاســم از 

جنس همان بچه ها بود.

     ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی
ســردار ســلیمانی معلــم اخــالق بــود؛ وی بــه جوانــان درس 
کاری داد. رمــز عــزت و محبوبیــت ســردار  ایســتادگی و فــدا
ســلیمانی در رعایــت اخــالق بــود و الغیر؛ چــه اینکــه اخالقی 
زیســتن وی زمینــه ای را فراهــم آورد کــه وی اینچنیــن عزیز 
قلــوب مــردم شــود. ســردار ســلیمانی برعکــس بســیاری از 
مسئوالن پشت میزنشــین بیش از آنکه مدیر و مسئول پشت 
میزنشــین باشــد؛ اهــل کار و ارائــه عملکــرد مبتنــی بر نــگاه و 
پشــتوانه الهــی بــود و پیــرو همیــن جهان بینــی بود کــه تمام 
وقت در خدمت اخالق اسالمی و کسب رضایت پروردگار بود. 
به پشتوانه این نگاه بود که موقعیت و شرایط رفاقت با سرباز 
و زیردســتانش را برای خود ایجاد کرد و به اتــکاء این رفاقت 

گاه عزیز دل تمام ایرانیان شد. بود که ناخودآ

     اعتدال و انصاف
از ویژگی های بی نظیر ســردار، اعتــدال و میانــه روی در رفتار 
بود. در عرصه سیاسی و اجتماعی بســیار میانه رفتار می کرد؛ 
لذا هیچ جناح سیاسی در کشــور نمی تواند او را از خود نداند یا 
برای خود مصادره کند. هرگاه در امور سیاسی زبان می گشود 
دلسوزانه و مشفقانه نظر می داد. کسی را یارای مخالفت با او 
نبود، چون نه عافیت طلب بود و نه ســودای قدرت داشت. 

درست در معرکه و میدان عمل ایستاده بود.
غ شد برای   او مردی به غایت مردمی بود. وقتی از جنگ فار
گر چه دســت به قبضه برد  تٔامین شرق کشــور از وجود اشرار ا
ل و به واســطه شــهرت و  لیکــن در نهایت با درایت و اســتدال
محبوبیتــی کــه داشــت بــه روش منطقــی ایــن فتنــه را هــم 
پایان داد و آرامش به این مناطق برگشــت. جاذبه او بیشــتر 
از دافعــه اش بــود. نگاهــش نســبت به نســل جــوان جامعه 

مهربانانه و پدرانه بود. 
کســی را نصیحــت نکــرد بلکــه ســعی داشــت بــا هم کالمــی 
و شــنیدن نقطــه نظــرات طــرف مقابــل بــه نتیجــه برســد. 
بســیاری از ناهنجاری هــای اجتماعی را محصــول عملکرد 
مســئوالن می دانســت. شــاید در مــواردی خود را هــم دراین 
باره مقصر می شــناخت، اویــی که هرگــز میــدان رزم و پیکار 

دشمنان این مرزوبوم را ترک نکرده بود.    

یکی از الگوهای 
وزی  جوانان امر
شهید سلیمانی 
است و مکتب 

رگوار  این شهید بز
بیت  معجزه تر
بیت  الهی، تر

بیت  علوی و تر
فاطمی است 

که در زمانه ما 
به صورت یک 

مکتب ممتاز 
برجسته دارای 

ویژگی های 
منحصر به فرد 

خودش یعنی 
بیتی  مکتب تر

عالی امام 
خمینی شناخته 

می شود

نه عافیت طلب بود
نه سودای قدرت داشت

هدف از حکمرانی الهی، گســترش عدالت، بهبود زندگی بشــری و ســعادت انسان ها 
است. اخالق ازجمله مسائلی است که الزمه و پشتوانه کارکرد مطلوب سیاست است. 
به همین دلیل مسئله تعامل اخالق و سیاست، چگونگی این تعامل، چگونگی ارائه تعریفی از 
سیاســت برای ارتباط با اخالق، تبییــن اخالق سیاســی و همچنین راهکارهــای ترویج اخالق 

سیاسی مهم به نظر می رسد.
سیاســت، همچون ســایر عرصه هــای زندگی اخــالق و آدابــی دارد که رعایــت و لحــاظ آنها در 
نیل به سیاســت اخالقی و سیاســت خالی از مکر، نیرنگ و بی انصافی کمک می کند. اخالق و 
سیاســت، دو مفهوم تنومند و پرباری اســت که می تواند جامعه ایده آل، مترقی و انسان های 

حمید مرتضی نیا 
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خود را واجــد صفــات و عقایدی کنــد و بــه تبع، طــوری رفتار 
نماید که قابلیت رسیدن به مقام شهادت را در خود به وجود 
بیاورد. ایــن تعبیر، معادل »شــهید بودن در حیــات دنیوی« 
اســت، به گونــه ای کــه شــخص هــوای نفــس خــود را برای 
تقرب به خــدا قربانی می کنــد و این امر در نهایت انســان را در 
مســیر قربانــی کــردن جــان در راه خدا کــه همان شــهادت در 
مقام فعل خارجی اســت قــرار می دهد و ما از ایــن مرتبه تعبیر 

به »شهادت فعلی« می کنیم.
بر اســاس مکتب شــهید ســلیمانی، الزمه »شــهید شــدن« به 
معنای ازالهی روح از بدن در راه خدا که ما تعبیر شهادت فعلی 
را برای ٓان به کار می بریم »شــهید بودن« اســت. ایــن تقدم از 
ٓایات قرٓان کریم قابل اســتنباط و تٔایید اســت. مســئله موت، 
امر اختیاری نیســت و از امور تکوینی است، بنابراین تعلق امر 
و نهی بــه ٓان امری تکلیفی نیســت، بلکــه امر و نهــی تکوینی 

ْنُتْم ُمْسِلُموَن«.
َ
 َو ٔا

ّ
اَل خواهد بود مانند ٓایه شریفه »َو ال َتُموُتَن ٕاِ

بر این اســاس، شــهید شــدن که از اقســام مرگ و البته اشرف 
ج از  ْشــَرَف اْلَمــْوِت َقْتــُل الَشــَهاَدِة«، امــری خــار

َ
ٓانهاســت »ٔا

حیطه اختیار انســان است. از ســوی دیگر، قرٓان کریم گاهی 
امر غیراختیاری را بــا امری اختیاری جمع می کنــد مانند »َفال 
َتُکوَنَنّ ِمَن اْلُمْمَتِریَن« و یا »َو ال َتُکْن َمَع اْلکاِفِریَن« و یا »ُکوُنوا 
اِدِقیَن«. چه اینکه اهل تردید یا کفر یا صداقت بودن  َمَع الَصّ
یــا نبــودن امــری صــد در صــد اختیــاری نیســت زیرا بخشــی 
ج از اختیار انســان اســت. اصل بودن یا نبودن و بخشــی  خار
از ٓان واجد شــدن به اوصاف تردید، کفر و صداقــت به اختیار 
انســان اســت. بنابراین تعلق امر یا نهــی در حالتی کــه دو امر 

     مفهوم چگونه زیستن و چگونه ُمردن
نحوه مرگ انســان، با نحوه زیست او در دنیا ارتباط مستقیم 
دارد و شــهادت در راه خــدا زمانــی حاصل می شــود کــه هم از 
نظــر وجــودی و هم زمانــی، شــخص ایــن قابلیــت را در خود 
کیزه از  ایجاد کرده باشد. قرٓان کریم قبض روح افرادی که پا
شرک زیسته اند، با مالئکه رحمت انجام می دهد و به ایشان 
مژده امنیــت و بهشــت می دهد و ایــن جزای اعمــال جمیلی 
َکُة  اُهــُم اْلَماَلٔیِ

ّ
ِذیــَن َتَتَوَف

ّ
اســت که در دنیا انجام داده اند: »اَل

ِبیَن َیُقوُلوَن َساَلٌم َعَلْیُکُم اْدُخُلوا اْلَجَنَة ِبَما ُکْنُتْم َتْعَمُلوَن«  َطَیّ
در مقابــل افــرادی کــه مرتکب فعــل قبیــح شــده اند، هنگام 
توفی، مالئکه خبیــث ٓانها را قبــض روح می کنند، در نتیجه، 
چگونگی زیستن از نظر وجودی و زمانی نسبت به چگونگی 
مــوت تقــدم دارد. مفهوم شــهادت نفســی و فعلــی؛ انتقال از 
دار دنیــا بــه دو گونه اســت: عــده ای از مــردم با مــوت منتقل 
می شــوند در حالی  کــه از حیات دنیــوی مفارقت نمــوده و به 
حیات اخروی زنــده می شــوند. عــده ای دیگر با غیــر موت از 
حیات دنیوی منتقل می شوند و ٓان شــهادت در راه خداست 

که در حقیقت امر، زنده اند و نزد پروردگار روزی می خورند.
شهید در لغت به دو معنای شاهد و مشهود است، که در وجه 
تسمیه ٓان وجوهی بیان شــده اســت از جمله: حضور مالئکه 
در لحظه قتل، گواهی خدا و مالٔیکه به داخل شدن شهید به 
بهشت، گواهی دادن شــهید بر اعمال امتها و در نهایت زنده 
و ناظر بودن شــهید. بر اســاس گفته سردار شــهید سلیمانی، 
مراد از ترکیب اســمی »شهادت نفســی« که در معنایی خاص 
اســتعمال می شــود این اســت که شــخص در حیات دنیوی 

اختیاری و غیراختیــاری با هم مالزمت دارنــد، کنایه از التزام 
گر انسان  شخص به اوصاف مدنظر است. در نهایت اینکه، ا
در همه حال خــود را ملتزم به صداقت یا اســالم کند، یا ملتزم 
به عــدم تردید یا عدم کفــر نماید، به طور اجتنــاب ناپذیری، 
هر زمان مرگ او فرا رســد در یکی از حاالت اســالم مرده اســت 
ع تبیین ســازگار  و در نتیجه، عبارت »شــهید بودن« با این نو
اســت. یعنــی انســان بــه گونــه ای زندگــی کنــد کــه در تمــام 
حاالت، خود را واجد صفات شــهدا کند و هرگاه مرگ او رســد، 

طبیعتا در یکی از حاالت شهادت خوهد بود.
کی از مــرگ افرادی اســت که  شــاهد بر این معنــا، روایــات حا
در غیــر از معرکــه نبــرد می میرنــد امــا ثــواب شــهید به ایشــان 
َغُه اهلَلُّ 

ّ
تعلق می گیرد مانند »َمن َســٔاَل اهلَلَّ الشــهاَدَة بِصدٍق َبَل

اَل َمْن َمــاَت َعَلی 
َ
َمنــاِزَل الُشــَهداِء و ٕان ماَت علــی ِفراِشــِه« و »ٔا

ٍد َماَت َشــِهیدا«. چرا که این افــراد، به حالتی از  ُحَبّ ٓاِل ُمَحَمّ
حاالت شــهادت زندگی کرده انــد و به هنگام توفــی به منزلی 
از منازل شهادت می رســند. چه اینکه شهادت دارای مراتب 
اســت و برخی از شــهدا بــه برخی دیگــر غبطــه می خورنــد،  از 
ُوســَعها« و 

ّ
ُف اهلُل َنفًســا ِااَل

ّ
ســوی دیگر، اطالقاتی مانند »الُیَکَل

ما ءاتها« بر همه اطالق ها و عموماتی که 
ّ
ُف اهلُل َنفًسا ِااَل

ّ
»الُیَکَل

ممکن اســت تکلیف بــه »ما ال یطــاق« از عموم یا اطــالق ٓانها 
کماند. بر این اســاس، شــهید بــودن یعنی  فهمیده شــود، حا
شهید زیستن و خود را واجد صفات شهدا نمودن و این امری 
کامال اختیاری اســت و هر انســان مٔومنــی در حد تــواِن خود با 
اســتمرار بــه اتصــاف بــه اوصــاف شــهدایی تــا لحظــه مرگ، 

می تواند از درجه یا درجاتی از مقام شهدا بهره مند شود.    

گر انسان در   ا
همه حال خود را 

ملتزم به صداقت 
کند،  یا اسالم 

یا ملتزم به عدم 
کفر  تردید یا عدم 

نماید، به طور 
اجتناب ناپذیری، 

هر زمان مرگ او 
فرا رسد در یکی از 

حاالت اسالم مرده 
است و در نتیجه، 

عبارت »شهید 
بودن« با این نوع 

تبیین سازگار 
است

تبیین الگوی قرٓانی 
چݡگونݡگی تقدم

شهادت نفسی
 بر شهادت فعلی 

زهرا علیمرادی، مهتاب عیدی و زینب ثمنی

مکتب شهید سلیمانی در تطابق با مکتب اسالم و گفتمان انقالب اسالمی، برخاسته 
از مٔولفه هــا و اصولی اســت کــه شناســایی آنها، تاثیــر به ســزایی در ترویــج این مکتب 
دارد. یکی از جمالت مهم ایشــان مربوط به »شــرط رســیدن به مقام شــهادت« اســت. ســردار 
شــهید ســلیمانی شــرط شــهید شــدن را اینگونــه بیــان می کنــد: »تــا کســی شــهید نبود شــهید 
گر امروز کســی را دیدید که بوی شهید از کالم  نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. ا
او، از رفتار او و از اخالق او استشــمام می شــود بدانید او شهید خواهد شــد. تمام شهدای ما این 
مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمی تواند کسی قبل از اینکه علم 
بیاموزد عاِلم شود. شرط عاِلم شدن علم ٓاموزی است. شرط شهید شدن شهید بودن است«. 
قرٓان کریــم برای ایــن معنــا، مٔولفه هایــی را در ٓایــات مربوط به شــهدا ذکــر کرده اســت. بر این 
اساس، شیوه زندگی شــهدای ذکر شــده در قرٓان کریم می تواند ما را به فهم عمیق تری از ابعاد 

شخصیتی در عقاید، احساس، کالم و رفتار شهدا در حیات دنیوی شان برساند. 
برخالف عده ای که چگونه مــردن را امری ثانوی تلقی می کنند و پرداختن بــه ٓان را بی نیاز به 
معرفت وحیانی می دانند، قــرٓان کریم عــالوه بر چگونه زیســتن، چگونه مردن را نیــز میآ موزد 
ْنُتْم ُمْســِلُموَن« زیرا حشــر 

َ
اَل َؤا و چه بســا پایان امر را از ٓاغــاز ٓان مهمتــر می شــمارد: »َواَل َتُموُتــَنّ ٕاِ

انســان به همان صورتی اســت که مرده اســت. کســی که همــه شــئون او تنها برای خداســت 
ُل  »ُقل ِاَنّ َصالتی و ُنُسکی و َمحیای و َمماتی هلِلَِّ َرِب العَلمین الَشــریَک َلُه و ِبذِلَک ُاِمرُت و َانا َاَوّ

الُمسِلمین«؛ مسلمان زندگی می کند، مسلمان می میرد و مسلمان محشور می شود.
از ســوی دیگر، یکــی از ِشــعارهای مکتب شــهید ســلیمانی، مفهوم »ســبقت شــهادت نفســی 
گر شــخصی امیدوار اســت تا به مقام شهدا برســد، باید خود را  بر شــهادت فعلی« اســت. یعنی ا
واجد شــرایطی کند تا از ایــن رهگذر در مســیر نیل بــه این هدف مقــدس قرار گیــرد. بنابراین، 
گر کسی می خواهد، شهید بمیرد و شهید محشور شــود، باید در این دنیا نیز شهید زندگی کند  ا
و این منطق قرٓان کریم اســت که مکتب شهید ســلیمانی بر ٓان مبتنی اســت. طبق ٓایه شریفه 
ِهم یْرَزُقوَن« شهدا به مرتبه »حَیّ  حیاٌء ِعْنَد َرَبّ

َ
یَن ُقِتلوا فی َسبیِل اهلَلِ ٔامواتًا َبل ٔا

ّ
»والَتْحَسَبَنّ الَذ

حقیقی« نائل شده اند؛ بنابراین برای رسیدن به مقام شــهادت و معرفت به شروط تحقق ٓان 
در حد کمال و رجوع به آموزه های وحیانی ضروری است.

یکـی از ٓاموزه هـای مکتـب شـهید سـلیمانی تقدم »شـهید بودن« بر »شـهید 
شـدن« اسـت. ایـن ٓامـوزه برخاسـته از مفاهیـم دینـی اسـت. متـن حاضـر به 
دنبـال تبییـن مٔولفه هـای قرٓانـی »شـهید بـودن« در مکتب شـهید سـلیمانی 
اسـت تا چرایی و چگونگی تقدم »شـهادت نفسـی« بر »شـهادت فعلی« را بررسـی 
کنـد. مـراد از شـهادت نفسـی، قتـل هـوای نفـس فـی سـبیل اهلل و مـراد از شـهادت 

فعلـی، قتـل جـان فـی سـبیل اهلل اسـت.  
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از یــک طرفه بودن بــه جامعــه، از دنیا بــه ٓاخــرت، از مادیات 
به معنویــت، از فــرش تــا عــرش. کلمــات ناشــنیده ای برای 

گوش های شنوا دارد.
    9. مکتــب، دارای پیــام و روش اســت، بنابرایــن می تــوان 
ســوژه و موضوع را بــرای علــوم و اندیشــمندان مختلــف مورد 
روانشناســی،  و  جامعه شناســی  اســاتید  داد.  قــرار  مطالعــه 
متخصصــان علــوم نظامــی و اســتراتژیک و... بایــد وارد این 
حوزه شوند و زوایای مختلف ٓان را به طور دقیق مطالعه کرده 
و نتایج تحقیقات خود را برای اســتفاده در ٓاینده در دســترس 
عمــوم قــرار دهنــد. بســیار مناســب اســت کــه دانشــجویان 
و  پایان نامه هــا  موضــوع  دکتــری  و  تکمیلــی  تحصیــالت 
رساله های خود را به این شــخصیت و این مکتب اختصاص 

دهند و تالش کنند تا رازهای پنهان ٓان را فاش کنند.
    ۱0. این مکتب دارای مفاهیم و موضوع های گســترده ای 
است. از مفاهیم اخالقی و شــخصی گرفته تا مسأیل سیاسی 
و اجتماعــی؛ همچنیــن مباحث نظامــی و عملیاتــی و.... به 
همین دلیل، بــرای مطالعه و تحقیق در مورد ٓان، الزم اســت 

از رشته های مختلف علمی کمک گرفته شود.
همچنین در بررســی مکتب شــهید سردار ســلیمانی ما با یک 
موضوعــی واقعی، عینــی و یک نمــاد و الگو مواجه هســتیم؛ 
نمــاد یــک اندیشــه، نماد یــک کلمــه طیبــه کــه نکاتــی را در 

بردارد که در ادامه به آنها اشاره شده است.

     اول
این مکتب مطمئنا بدون اصول و حدود نیست، بلکه دارای 
مرزهــا و خطــوط قرمــز اســت. مــرز بیــن خــود و غیرخــود باید 
گر این خطوط روشن نباشــد، ممکن است  مشخص شــود. ا
در ٓاینده، متفکران منحرف و خودخواه، ٓان را از مســیر اصلی 
خود منحــرف کنند. این مکتــب، مکتب مقاومــت و مکتب 
»ما می توانیم« است و نه مکتب تسلیم و مکتب نمی توانیم 
کــه بــه دقــت از ٓان  و نمی دانیــم. بنابرایــن ضــروری اســت 

مراقبت و محافظت شود. 

     دوم
شــهید »رفیق« اســت؛ تعبیر دیگــری که رهبر معظــم انقالب 
در معرفی ٓان شــهید واالمقام به کار بردنــد، واژە »رفیق« بود. 
یک رفیق، یعنی یک دوســت، شــخصی را همراهــی می کند 
که از روی دلســوزی و تحمل با شــخصی وارد می شود. قطعا 
این عنــوان برای شــهید ســلیمانی بســیار گرانبها و ارزشــمند 
اســت. وقتی رهبر او را رفیق می خواند، در واقع او را از جایگاه 
مفاهیمی مانند پیــرو، مطیع، مرید، مقلــد و... فراتر می برد و 
او را به عنوان »دوســت و رفیق« در خانه رافعی قرار می دهد. 
گر  برای درک بهتر این مســئله باید ایــن فرض را داشــت که ا
کرم)ص( شخصی را دوســت می خواند، چقدر برای  پیامبر ا
کنون بــرای اولیــن بار این شــهید  او زیبــا و ارزشــمند اســت. ا
بزرگوار و فقــط او و نه هیچکس دیگر مفتخر به رفیق شــفیق 
رهبری اســت. کمتــر پیــش می ٓاید کــه رهبــر معظــم انقالب 
از این تعبیر برای کســی اســتفاده کنند. به تعبیر قــرٓان کریم 

َک َرِفیًقا«.  وَلٔیِ
ُ
»َوَحُسَن ٔا

ٓازادســاز را بــرای افرادی کــه تشــنه حقیقت هســتند توضیح 
گــر این وظیفــه بــه دوش افــراد ناالیق و غیرســازنده  دهند. ا
بیفتــد، مطمٔینــا این مکتــب، ماننــد برخــی از مــدارس دنیا، 
منحرف شده و مورد پسند قرار می گیرد و این، خطایی است 

نابخشودنی.
    4. مکتب، امری موقت نیست که با رفتن صاحبش رو به 
زوال باشد. یک چیز پایدار، رو به رشــد و پویا در افکار و عقاید 
اســت. همچنین به نظر می رســد افکار در طول تاریخ روان و 

مستمر جریان دارند.
    5. مکتــب از نــوع فرهنــگ و اندیشــه اســت و در حصــار 
تنگ افــراد، گروه ها و جریان های سیاســی محدود نیســت. 
فرهنگ انقالبی، فرهنگ ایثار و شهادت، فرهنگ انسانیت 
و معنویــت، فرهنــگ عشــق و عالقــه، فرهنــگ یک رنگــی و 

وحدت، فرهنگ عرفان و دانش.
    6. وقتــی ایــن مکتــب فرهنــگ اســت، مــرز جغرافیایــی را 
نمی شناســد. ایــن یــک موضــوع فرامــرزی اســت. از مرزهــا 
فراتر رفتــه و به اعمــاق روح و روان انســان های ٓازادی خواه و 

حق طلب نفوذ کرده و ٓانها را دگرگون می کند.
    7. برخالف افــرادی که به طور کلی هنــگام ترک، حمایت 
پیروان خود را از دست می دهند، این مکتب پیروان ٓاتشین، 
کار را نــه در یک منطقــه محدود بلکه در سراســر  ایثارگر و فــدا
جهــان ٓامــوزش می دهــد. همــه بخش ها، بــه ویــژه جوانان 
پرشور ایرانی و غیرایرانی، هنگام تشــییع جنازە شهید عزیز، 
به شــدت فریاد زدند: »من هم یک ســلیمانی هستم«، »من 
از روش و شــخصیت او پیروی می کنم«. و این ٓاغاز بی پایان 

پیروان واقعی ٓان فرمانده شهید خواهد بود.
    8. مکتب، روشمند است. بی ضابطه و بی هدف نیست. 
رویــش و زایــش دارد. نقطــه ٓاغــاز و انجــام دارد. ایــن برنامه 
بــرای پیــروان خــود از ســاختن خود بــه ســاختن دیگــری، از 
کثرت بــه وحــدت، از وحدت بــه کثــرت، از فرد بــه جمعیت، 

      سوم
 عبارت دیگری که مقام معظم رهبــری مدظله العالی دربارە 
شــهید ســلیمانی بــه کار بردنــد، واژە »حــاج قاســم« اســت. 
ایــن رســم نیســت کــه انســان هایی کــه برجســته و رهبــران 
مذهبــی هســتند و در راس ٓانها رهبــر معظم انقــالب، مردم را 
با نام کوچــک خطاب کنند. امــا این نکته بــرای اولین بار در 

سخنان رهبری نیز رونمایی شد.
جالب اینجا اســت کــه ایــن واژه بیــش از مــردم در ادبیات به 
کار رفته اســت. لفظ »حاج قاســم« بیانگر نوعــی تعلیق برای 
خــودش و شــخصش اســت. گویــی ایــن شــخص، دوســت 
دیرینه مردم بوده و هســت. گویی فاصله ای بیــن او و مردم 

وجود ندارد.
 به نظر می رســد حاج قاســم واقعا برادر ٓانها است و عالقه مند 
اســت که ٓانها را با نام کوچــک صدا کند. تعبیر »حاج قاســم« 
بیانگر نکته دیگری نیز هست. او عناوین پررنگ و ممتازی 
نــدارد. او پزشــک، مهنــدس، ٓایــت اهلل یــا حجــت االســالم 
والمســلمین و حتی یک ژنــرال و... نیســت. در حالــی که به 
نظر می رســد وی تمام این امتیازها را در قلب خــود دارد اما با 

عنوان حاج قاسم در میان مردم شناخته شده است.

      چهارم
نمونــه ای از غلبــه انــدک بــر تعــدد اســت: ارتــش طالــوت، با 
اســتفاده از انبــوه ارتــش جالوت، بــا ناراحتــی گفتنــد: »امروز 
مــا قــادر بــه مقابلــه بــا جالــوت و ســپاهیان او نیســتیم.« در 
همــان زمــان، رزمندگانــی کــه قطعا پــس از شــهادت بــا خدا 
مالقــات کرده اند؛ بیــان داشــتند که: جــای نگرانی نیســت؛ 
زیرا چــه بســیار گروه ها و رزمنــدگان کم شــماری که بــه ارادە 
الهــی، بر گروه ها و ســپاهیان پرشــمار پیــروز شــدند. به گفته 
برخی از کارشناســان، شهید ســلیمانی به همراه تعداد اندکی 
از مبارزانــش بــا ارتش هــای بیــش از 70 ملیــت از کشــورهای 
مختلف، در جبهه ســوریه و بعدا در عراق جنگیــد و با افتخار 
پیروز شــد. او به همراه یاران باوفایش نمونه واقعــی این ٓایه 
از قرٓان اســت و عمال وعدە پروردگار عالــم را در پیروزی تعداد 

اندکی بر بسیاری به جهانیان نشان داد.

      پنجم
اســتفاده از لفــظ یــوم اهلل در ســخنان رهبــری بســیار جالــب 
است. تعبیر دیگر رهبر معظم انقالب در فضیلت شهادت ٓان 
گرچه هر روز، روز خدا اســت،  بزرگــوار، واژٔە »یوماهلل« اســت. ا
خ داده، در  اما بعضــی از ایــن روزهــا و ایام، بــه دلیــل وقایــع ر
افکار و عقاید مردم ماندگارتر و برجســته تر می شــود. شهادت 
کثیــر از عــزاداران، در سراســر  ٓان ســردار رشــید، بــا ٓان جمــع 
منطقــه و برخــی از نقــاط جهــان، یــادٓاور بســیاری از بــرکات 
خداونــد اســت. و از نظــر آیــت اهلل خامنــه ای، یــوم اهلل روزی 
اســت که دســت قدرت با یاری خدا به همه ٓاشــکار می شود. 
چــه افتخــاری باالتــر از ایــن بــرای یک انســان کــه با رفتــار و 
افــکار خــود، چنــان زمینــه ای را فراهــم کند تــا نایــب بر حق 
امام زمــان؟جع؟ گواهــی دهد کــه شــهادت ٓان بــزرگ  مرد، 

»یوم اهلل« محسوب می شود.    

شهید »رفیق« 
است؛ تعبیر 

که رهبر  دیگری 
معظم انقالب 

ن 
ٓ
در معرفی ا

شهید واالمقام 
کار بردند، واژە  به 
»رفیق« بود. یک 
رفیق، یعنی یک 
دوست، شخصی 
را همراهی می کند 

وی  که از ر
دلسوزی و تحمل 

با شخصی وارد 
می شود. قطعا 

این عنوان برای 
شهید سلیمانی 
گرانبها و  بسیار 

زشمند است ار
محسن رضایی، روح اهلل توالیی

صحنه های بین المللی عصر حاضر نشــان می دهد که انســان قدم بــه عرصه ای تازه 
گذارده؛ عصری کــه در آن ٓاموزه هــای مکاتب قدیمی لیبرالیســم، نئولیبرالیســم و... 
انســان را اقناع نمی کند. عصری که نیازمند نظمی نوین اســت و انســان معاصر به دنبال این 
نظم نوین می گردد. مکتب شــهید ســلیمانی، مکتب امام خمینی؟هر؟، مکتب مقام معظم 
رهبــری و خــود انقالب اســالمی کــه ســر ٓاغاز ایــن عصر جدیــد اســت، ٓاموزه هــای خوبــی برای 
ســاختن این نظم نوین هســتند. مکتب شــهید ســلیمانی از عمل به تکلیف شــروع می شــود. 

یعنی مکتب شهید سلیمانی عمل به تکلیف الهی است. 
تعبیر واژٔە »مکتب« از ناحیه ولی فقیه زمان بر فردی چون شــهید ســلیمانی ٓان هم برای اولین 
بار، حاوی نکات و ظرأیف برجسته ای است که در این مختصر، به بعضی از ٓانها اشاره می شود.

ج و در       ۱. توصیف شــهید ســلیمانی بــه مکتــب، وی را از مقام فــردی بــودن و فردبودن خــار
حوزٔە »شــخصیت« معرفی می کند. او یک شــخص نیســت بلکه یک »مرام، عقیــده و حرفه« 
است. شخص به معنای شناســنامه افراد اســت. اما شــخصیت به معنای افکار و اندیشه ها، 
ایدٔیولوژی، روش و منــش، حوزٔە تاثیر اجتماعــی و میزان تاثیر ٓان در جوامــع مختلف جهان و 

مواردی از این دست است.
    ۲. صحبت دربارە مکتب در واقع »پیام و محتوا« اســت. به عبارت دیگر، این مکتب جنبه 
نظری دارد. افکار و رفتار سردار شهید حاوی پیام ها و تئوری ها است و در درون ٓان گزاره های 

قابل توجهی وجود دارد.
    ۳. مکتب، مفســر و معلم اســت تا گزاره های خود را توضیح دهد و روشــن کند. قطعا مفســر 
چنیــن مکتبــی، در وهلــه اول، رهبــر و مقتــدای شــهید و در مرحله بعــد، رزمندگان خودشــان 
جنگجــو هســتند. ٓانها کســانی هســتند که بایــد زوایــای پنهــان و قابل مشــاهدە ایــن مکتب 

شناسایی و تبیین ارݡکان جهت ساز مݡکتب شهید سلیمانی

هدف او
عمل به تݡکلیف الهی بود
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جامعه ای که در آن ایثار وجود نداشــته باشــد، در آن نورانیت 
و روشــنایی وجود ندارد. ایثار فقط جــان دادن و جان باختن 
گونش معنا و  نیســت، بلکه ایثار در همه جامعه در ابعــاد گونا
ارزش پیدا می کند و به آن مفهوم حقیقی و اصالت می بخشد. 
دلیل اصلی و اساسی شکست های امروز آمریکا در منطقه ما، 
کم بودن رهبران جاهل  نداشــتن یک رهبری حکیمانه و حا
اســت. عامل موفقیــت ملت مــا در طول ایــن 40 ســال و این 
پیشــرفت عظیمی که امروز ایــران را بــه محور و قطــب عالم 
اسالمی تبدیل کرده اســت، برجســته ترین  آن وجود رهبری 
حکیــم و فرزانــه بــوده اســت. ملــت ایــران پیشــینه تاریخی 
طوالنــی دارنــد، همین ملــت 50، 60 ســال قبــل هم بــود، در 
زمان قاجار، در دوره پهلــوی، اما چون امام خمینی نبود این 

ملت نتوانست به موفقیت برسد.
باید نگاه کنیم ببینیم چه بذری در جامعه خودمان می کاریم 
و چــه جوانانــی در دانشــگاه هایمان تربیــت می کنیم. اســتاد 
کار و  گر فردای جامعه مــا، جامعه ای فاقد جوانــان فدا عزیز! ا
گر باالترین ثروت ها را هم داشــته  غیرتمند شــد، این جامعه ا
باشــد با هــر هجومی، هــر تحرکــی و هر طمعــی از بیــن خواهد 
رفــت، ایــن وظیفه ملــی و انســانی ماســت کــه روح و فرهنگ 

کاری و غیرتمندی را در جامعه خودمان ترویج دهیم. فدا
مدیران باید توجه داشته باشــند که نقش و تاثیرشان از یک 
منبــر باالتر اســت. جامعه به هر ســمتی، چه به ســمت صالح 
یا به ســمت غیرصالح حرکت کنــد به مدیریــت درون جامعه 
برمی گــردد. حاال شــما ایــن جامعه را چه شــورای یک روســتا 
یا شــهر قرار دهید چه شــورای اداری یک اســتان قرار دهید یا 
شــورای فرمانده ســپاه، اینهــا اثرگذارنــد اینها قله ها هســتند 
و دامنه هــا را هم متاثــر می کنند. دینــداری و امانتــداری این 
جامعه، بــر دینداری و امانتــداری جوامع بزرگتر هــم اثر دارد. 
ببینیــد چــه عواملی باعــث شــد کــه در دوران دفــاع مقدس، 
چنین زیبایی هایی جلوه گر شود و چه جمع هایی از آن متأثر 
شــدند. مشــخصات ایــن جمع ها چه بــود؟ مشــخصات این 
جمع ها همــان عبــارات آقــا امیرالمومنیــن بود کــه فرمودند: 
»اینها وقتی به هم می رســیدند َیَتواَصلوَن ِبالِوالیۀ و یتالقوَن 
ۀ هســتند« حلقه  اتصال اینها خدا بــود، محبت بود،  ِبالُمَحّبَ
گــر درجایی مدیری با  نه حزب بود، نه گروه و نه جناح بود. ا
چنین رویکرد الهی محور عمل کرد، خدا محور شد، خودبین 
نبود و در زمان کار و خدمت خود را فراموش  کرد خادم واقعی 
اســت. اینکــه امــام؟هر؟ فرمود بــه من رهبــر نگوییــد به من 
خادم بگویید بهتر اســت، العیاذ باهلل غلو نمی کــرد بلکه از ته 
دل می گفت، چــون انتظار امــام؟هر؟ از مدیریــت در جامعه 

اسالمی این بود.

      عاقبت به خیری
فهم دقیق و تعریف حقیقــی از عاقبت به خیــری خیلی مهم 
اســت؛ امید و خواســت اینکه عاقبت به خیر شــویم و عاقبت 
بــه خیــر از ایــن دنیــا برویــم. بایــد بدانیــم عاقبت بــه خیری 
انســان بر مبنای وظیفــه ای کــه برعهــده دارد، فهــم و درک 
کــه جامعــه از او دارد تعریــف  کــه دارد و انتظــاری  و دانشــی 
می شــود. عاقبت به خیری برای هر یــک از ما تعریفــی دارد. 

      اگر می خواهی دردمند نشوی، دردمند شو!
     بخشی از نامه سردار شهید سلیمانی 

به شهید حسین پورجعفری
حســین عزیز، فقط قیامت اســت کــه حقیقــت ارزش اعمال 
معلــوم می شــود و چــه زیباســت آن وقتی کــه همه حیــران و 
متحیرند و تو خوشحال و خندانی. اجر این خستگی ها را آن 
وقت دریافت خواهی کرد، آن وقت که خانواده و وابستگان 
به تــو نیازمندند و به تو توســل می جویند. خداونــد اجر جهاد 
تو برادر خوبم را اجر شــهید قــرار دهد. به تو قــول می دهم که 
گر رفتم و آبرو داشــتم، بدون تو وارد بهشــت نشــوم. حسین  ا
عزیــز، اجــازه نــده در هــر شــرایطی هیــچ محبتــی بــر محبت 
خداوند ســبحان و هیچ رضایتی بر رضایت خداوند ســبحان 
گــر می خواهــی دردمنــد نشــوی،  غلبــه کنــد. بــرادر خوبــم، ا
دردمند شو! دردی که خنکای وجودت را در گرمای سوزنده 
غیــر طاقــت اســت، دردی کــه گرمــای وجــودت در ســرمای 
جانکاه باشــد. عزیــز برادرم همــه دردهــا درد نیســتند و همه 
بال ها بال نیســتند. چه بســیار دردهایــی کــه دوای دردند و 
چه بســیار بال هایی که در حقیقت باید خودت را به او بسپار 

و رضایتش را عین نعمت و لطف و محبت بدان.

      نقش و تاثیر مدیران در جامعه
گــر بخواهد منــزه شــود اولیــن چیزی کــه بــر تنزیه و  جامعــه ا
گــر فکر و  تربیــت جامعــه اثــر دارد، مدیــران جامعــه هســتند ا
رفتار مدیر یک رفتاری بود که بــه آن اصولی که بیان می کند 
گر آمدم  اعتقاد واقعی و عملی داشت، این اثرگذار است. من ا
در جمع شما صحبتی کردم اما در خلوت خودم خالف حرفم 

عمل کردم، نمی توانم اثرگذار باشم. 
جامعه بدون ایثار، یک جامعه بدون حیات و حرارت اســت. 

اینطور نیســت که عاقبت بــه خیری همه ما یک جور باشــد، 
نه؛ عاقبت به خیری هر کــس با دیگری متفاوت اســت. اوال 
این مسئله خیلی مهم اســت که ما در جایگاهی که هستیم، 
کــه بــه عهــده داریــم، مســئولیت منظــورم  در مســئولیت 
مســئولیت سیاســی و اجتماعــی نیســت همیــن مســئولیت 
دینی، شــخصی و عمومــی که هر یــک از مــا بر عهــده داریم، 
بتوانیــم درک دقیقــی از موضوع داشــته باشــیم و خودمان را 
برای عاقبت به خیری تربیت کنیــم. ما نمی توانیم بگوییم 
خدایا ما را عاقبــت به خیر کــن و عاقبت به خیر بشــویم. دعا 
خوب اســت؛ خدا به ما فرصــت داده، خدا به ما دســتور داده 
که تو دعا کــن، من اجابت می کنم؛ اما دعــای بدون اعتقاد و 

عمل معنا ندارد، اینها الزم و ملزوم هم هستند.
همه کســانی که بــه مقامات واال رســیدند، خودشــان را هیچ 
گرد  می دانســتند؛ دیگــران را معلم و اســتاد و خودشــان را شــا
می دیدند. در روایــت و تربیت دینی خودمان هــم داریم، که 
سنت ائمه؟مهع؟ ما این بوده که نسبت به هر چیزی پیشقدم 
بودند. در ســالم کردن، حتی ســالم کردن به گناهــکار را هم 
واجب می دانستند. خیلی بد اســت که انسان خودش را مبرا 
و طرف مقابل را مجرم بدانــد؛ این خیلی اثر بدی دارد. انبیاء 
کید داشــتند و می فرمودند خداوند  به تقدم در ســالم کردن تا
یکی از چیزهایی کـــه در بیــن بندگانش مخفی کــرده، اولیاء 
خودش اســت، »و اخفا اولیاء فــی عباده؛ خــدا اولیاء خودش 
را در بیــن بندگانش مخفی کرده اســت«. شــما نــگاه کنید در 
تاریخ وجــود دارد و نقل هم شــده، که یک آدم عــادی عارف 
بوده، ولی ظاهــری عارف مســلک نداشــته اما در دلــش پر از 
عرفان بوده، لحاف دوز بوده؛ پنبه زن بوده و به مرحله ای از 
عرفان رسیده که با امام زمان؟جع؟ مالقات و دیدار داشته.

شــهدا خیلــی انســان های تیزهــوش و باذکاوتــی هســتند. 
دلیلش هــم پیــروزی، ُبرندگــی و ُبــرد آنهــا از دنیا اســت، این 
نشانه  تیزهوشی است. ذکاوت در این نیست که من چگونه 
ثروت انــدوزی کنــم یــا در رقابــت بــا کســی چگونه مکانــی را 
تصرف کنــم، ذکاوت این اســت کــه مــن چگونه بیــن دنیا و 
آخرت ابــدی بتوانــم برنده آخــرت ابــدی شــوم. ذکاوت این 
اســت کــه بیــن دو مــرگ اختیــاری و اجبــاری انســان بتوانــد 
خودش داوطلبانه آن مــرگ اختیاری پرشــکوهی را انتخاب 
کند که عاقبت به خیری به همراه دارد. مهمترین جاذبه ای 
که این جوان ها را به ســمت خود می کشــاند جاذبه شــهادت 
اســت. جاذبه شــهادت یعنی حیات ابدی، یعنــی همین که 
امام فرمودند مــا از درک مقام شــهدا عاجزیــم همین بس که 

آنها عند ربهم ُیرزقون اند.
کــه باعــث می شــود انســان شــخصیت خــودش را  عواملــی 
بســازد، آرمان هــای خــودش را تعریــف  کنــد و بــرای خودش 
تعیین هدف کنــد، اول آرزو و دوم اراده اســت.  آرزو و اراده دو 
عامل مهمی هســتند که پیوسته شخصیت انســان را تحت 
تاثیر خود دارد. ریشه استقامت یا تزلزل انسان هم به همین 
کــی بود، انســان را  گــر خا دو عامــل برمی گــردد. آرزو و آرمــان ا
گر متعالــی بود،  کــی نگه مــی دارد، امــا ا در همــان جایــگاه خا
ک نگه می دارد، اما روحش متعالی  جســم انســان را برای خا

می شود و به اوج می رود.    

ایثار فقط جان 
دادن و جان 

باختن نیست، 
بلکه ایثار در همه 

جامعه در ابعاد 
گونش معنا و  گونا

زش پیدا می کند  ار
و به آن مفهوم 

حقیقی و اصالت 
می بخشد

جامعه بدون ایثار
جامعه بدون
حیات و حرارت است

      باید بذر ایثار و فداکاری را در جامعه کاشت
کار و غیرتمند شــد، ایــن جامعه  گر جامعــه فردای مــا فاقد جوانــان فــدا اســتاد عزیز، ا
باالترین ثروت ها را هم داشته باشد، با هر هجوم و هر تحرک و طمعی از بین خواهد رفت. این 
وظیفه ملی ما اســت، این وظیفه انســانی ما اســت، ما باید این روح، این فرهنگ را در جامعه 

خودمان ترویج کنیم، مگر میَ شود کسی شهید را دوست نداشته باشد؟
مگر می توان قبول کرد کســی بــرای من، خانــه و ناموس مــن، آرامــش و آســایش و مقام من، 
جان خودش را در آتش بیفکند و من از او بیزار باشــم و او را دوست نداشته باشم؟ باید بذر ایثار 
کاری را در همه ســطوح کاشــت، کســانی که به عنوان نخبه های فرهنگــی در جامعه ما  و فدا
کاری و  هستند و صدها هزار جوان و نوجوان ما در دامن آنها تربیت می شوند، باید این بذر فدا

ایثار را بکارند تا فردای این ملت یک حاصل ارزشمندی داشته باشد.

سخنانی از شهید سرلشکر قاسم سلیمانی

دی  1400     مشاره  2829



اندیشهاندیشه مکتب سلیمانی

3031  مشاره  29     دی  1400دی  1400     مشاره  29

مکتبسلیمانی

نه حرم محمدی؟ص؟. جهان اســالم پیوسته نیازمند رهبری 
اســت؛ رهبری متصل و منصوب شــرعی و فقهی به معصوم. 
خوب می دانید منزه تریــن عالم دین که جهــان را تکان داد و 
ک ما، والیت فقیه  اسالم را احیاء کرد، یعنی خمینی بزرگ و پا
را تنها نســخه نجــات بخش ایــن امت قــرار داد؛ لذا چه شــما 
که به عنوان شــیعه به ٓان اعتقاد دینی دارید و چه شــما که به 
عنوان ســنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید باید به دور از هرگونه 

اختالف، برای نجات اسالم خیمه والیت را رها نکنید. 
اســاس دشــمنی جهــان بــا جمهــوری اســالمی، ٓاتــش زدن و 
ویران کــردن ایــن خیمــه اســت. دور ٓان بچرخیــد. واهلل این 
گر ٓاسیب دید، بیت اهلل الحرام و مدینه حرم رسول اهلل  خیمه ا
و نجف، کربال، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند؛ قرٓان 

ٓاسیب می بیند.

      اعتقاد عملی به والیت فقیه به عنوان محور اتحاد 
و انسجام ملی

شــهید ســلیمانی در فــرازی از وصیــت نامــه خــود می فرماید: 
»اصــول عبــارت از چنــد اصــل مهــم اســت اول ٓانهــا، اعتقاد 
عملی بــه والیــت فقیــه اســت؛ یعنی ایــن کــه نصیحــت او را 
بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان طبیب 
حقیقی شــرعی و علمی، عمل کنید. کســی کــه در جمهوری 
اسالمی می خواهد مســئولیتی را احراز کند، شــرط اساسی ٓان 
اعتقاد حقیقــی و عمل بــه والیت فقیه داشــته باشــد. من نه 
می گویم والیت عملی و نه می گویم والیت قانونی؛ هیچ یک 
از ایــن دو، مشــکل وحدت را حــل نمی کنــد؛ والیــت قانونی، 
خــاص عامه مردم اعم از مســلمان و غیرمســلمان اســت، اما 
والیت عملی مخصوص مســئولین اســت کــه می خواهند بار 
مهم کشــور را بــر دوش بگیرند، ٓان هم کشــور اســالمی با این 
کله نظام  همه شــهید« همــان ایمــان و صیانت خــاص از شــا
جمهوری اســالمی ایــران اعتقاد و التــزام به مرکزیت اســالم و 

تشیع در جمهوری اسالمی ایران است.

      عملگرایی و مجاهدت بی وقفه و روحیه جهادی
عملیاتی بودن و اهــل عمل بودن از دیگر عناصر شــخصیتی 
حاج قاســم ســلیمانی بــود. حاج قاســم بــا عملش رفتــار کرد 
و همین مســئله او را رشــد داد. عملگرا بودن قاســم سلیمانی 
بــه شــخصیت او جذبــه ای داد کــه همــه را جذب خــود کرد. 
کدســت و معتقد و خدمتگــزار به ملت، نه  به کارگیری افراد پا
گر به میز یک دهســتان هم برسند گذشته  افرادی که حتی ا

خود را فراموش می کنند.

      انجام کارهای بزرگ
مکتب حاج قاســم یعنی مکتــب کارهــای بزرگ بــا ایمان به 
والیت فقیه. شــهید ســلیمانی با لشــکر ثاراهلل کارهای بزرگی 
انجام داده اســت. بعد جنگ حاج قاســم به خانه برنگشــت 
و به دنبــال اشــرار ضدانقــالب در ارتفاعات و کویــر پرداخت. 
با همــکاری طوایف در سیســتان و بلوچســتان، برخی اشــرار 
را خلع ســالح و ٓانها را وارد کار کشــاورزی کرد. 22 ســال پیش 
از کرمــان بــه تهــران منتقــل و فرمانــده نیــروی قــدس شــد. 

این اســت که ٓایا ما می توانیم مثل سردار ســلیمانی جامعیت 
داشته باشیم؟ خیلی از افراد صفات سردار سلیمانی را دارند. 
حتــی ممکن اســت بعضی هــا اخــالص ایشــان را هم داشــته 

باشند، ولی حماسه ساز نباشند. 
ممکــن اســت بعضی هــا صالبــت در مقابل دشــمن را داشــته 
باشــند، ولــی ٓان روحیــه عاطفــی شــدید و تواضــع و فروتنــی 

فوق العاده را نسبت به دیگران نداشته باشند. 
همه این صفات و ویژگی هــا در کنار همدیگر جمع می شــوند 
گر  و پدیــده ای به نــام ســردار ســلیمانی را درســت می کننــد. ا
بخواهیم خالصه بگوییم ســردار ســلیمانی چه ویژگی هایی 
داشــت که برای ما صاحــب مکتــب و درس شــد، همانگونه 
که اشاره کردم جامعیت بر ٓامده از عقالنیت مهمترین ویژگی 
ایشان بود و این همان پایه های »مکتب حاج قاسم« است.

      والیی بودن
اعتقاد و عشق عمیق به والیت مطلقه فقیه و التزام واقعی به 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب از ویژگی های شــهید ســردار 

سلیمانی بود. 
شــهید ســلیمانی در فــرازی از وصیــت نامــه خــود می فرمایــد: 
ضــرورت صیانت از خیمه والیــت فقیه به عنــوان رکن ثابت و 
خط قرمز همه تصمیمات و اقدامات امروز قرارگاه حســین بن 
علی؟ع؟ ایران اســت. بدانید جمهوری اســالمی حرم است و 
گر دشــمن، این  گــر ماند، دیگــر حرم هــا می مانند. ا این حرم ا
حرم را از بین بــرد، حرمی باقی نمی ماند، نه حــرم ابراهیمی و 

ســلیمانی خط مقدم را به ٓان ســوی مدیترانه بــرد در حالیکه 
این خط زمانی در شــهرهای ما بود. شهید ســلیمانی انسانی 

سخت کوش و ساخته بود.

      ریسک پذیری
شــهید ســلیمانی ریســک های خیلی بزرگی را انجام می داد. 
ح  نمونه ٓان را مقام معظــم رهبری در یک ســخنرانی ها مطر
کــه عناصــر خشــن و بی رحــم داعــش منطقــه ای  فرمودنــد 
را محاصره کــرده بودنــد و بنا بود کــه همه را قتل عــام کنند. 
شــهید ســلیمانی شــبانه خــودش را بــا هلی کوپتــر بــه منطقه 
می رســاند و هدایت، رهبری و ســاماندهی نیروها را به عهده 
می گیــرد. با درایت و شــجاعت ایشــان محاصره می شــکند و 

منطقه آزاد می شود.
 نفس این حرکت خودش نشــان دهنده توان باالی ریســک 
گذشــتگی و ٓامادگــی  گذشــتگی، از جــان  پذیــری، از خــود 
برای پذیــرش هر نوع خطر در مســیر ٓارمان و هدفی اســت که 

تشخیص می دهد باید به سوی ٓان برود.

      حضور موثر در بحران های طبیعی
ســردار شــهید قاســم ســلیمای در روزهای ســیل خوزســتان، 
اسلحه را زمین گذاشــت و به کمک ســیل زدگان رفت. برای 
مــردم و ســیل زدگان اشــک می ریخت. حــاج قاســم اینگونه 
نبود که دســتور بدهــد و بــرود. نمی رفــت؛ تــا لحظه ٓاخــر و تا 
موقعی کــه مردم یــک روســتا یــا منطقه نجــات پیــدا کنند و 

امکانات بگیرند، کنار مردم می ایستاد. 
حضــور حــاج قاســم همچنیــن در زمــان ســیل خوزســتان، 
یک انســجام بین مدیران و نیروهای مســلح این اســتان به 
وجــود ٓاورد. در روزهای ســیل، وجود حاج قاســم و ابومهدی 
المهندس باعث دلگرمــی بین مردم خوزســتان بود. مردمی 
کــه همــه دارایــی و زندگــی خــود را از دســت رفتــه می دیدند، 

قاسم سلیمانی برایشان یک منجی بود.

      روحیه استشهادی توام با تدبیر
 در مواجهه با دشمنان

شــهید ســلیمانی، شــجاع و با تدبیر بود؛ بعضی ها شــجاعت 
دارند امــا تدبیر و عقــل الزم برای بــه کار بردن این شــجاعت 
را ندارنــد. بعضی هــا اهــل تدبیرنــد امــا اهــل اقــدام و عمــل 
نیســتند. او هم دل و جــرات داشــت و از خطر ابا نداشــت؛ نه 
فقــط در حــوادث امــروز دنیــا، بلکــه در دوران دفــاع مقدس، 
در فرماندهی لشــکر ثــاراهلل بــا تدبیر بــود؛ فکر می کــرد، تدبیر 
کارهایــش، ایــن شــجاعت  می کــرد، منطــق داشــت بــرای 
و تدبیــر توامــان، فقــط در میــدان نظامــی نبــود، در میــدان 

سیاست هم همین جور بود.
در عرصه سیاست هم شــجاع و با تدبیر بود؛ سخنش اثرگذار 
بــود، قانع کننــده و تاثیــر گــذار بــود. مهمترین ویژگی قاســم 
ســلیمانی این بود که او از طــرف مقابل نمی ترســید و با تمام 
تهدیــدات وارد میــدان می شــد. ابتــدا پیــش روی دشــمن را 
متوقــف مس کــرد، ســپس پیروزی هــا را بــه دشــمن تحمیل 

می کرد.     

مکتب حاج 
قاسم یعنی 

کارهای  مکتب 
رگ با ایمان  بز

به والیت فقیه. 
شهید سلیمانی 

با لشکر ثاراهلل 
رگی  کارهای بز

انجام داده است. 
بعد جنگ حاج 

قاسم به خانه 
برنگشت و به 

دنبال اشرار 
ضدانقالب در 

کویر  ارتفاعات و 
پرداخت

شاخصه های حݡکمران جامعه اسالمی
با رفتن ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی، کار او و راه او به حول و قوه الهی متوقف و 
بسته نخواهد شــد. ســپاه قدس نه با عنوان یک مجموعه و ســازمان اداری، بلکه به 
عنوان یک نهاد انسانی و دارای انگیزه های بزرگ و روشن انسانی است. سپاه قدس، نیرویی 
اســت که با ســعه صدر به همه جا و همه کس نگاه می کند؛ رزمندگان بدون مرز، رزمندگانی که 
هرجا نیــاز باشــد در آنجا حضور پیــدا می کننــد، کرامــت مســتضعفان را حفظ می کننــد، نیروی 
گردان مقدســات و حریم هــای مقدس می کنــد. اما اینکه مــا این حــوادث را قیمت  قــدس را بال
گذاری کنیم، قدر ٓان را بدانیم و بدانیم اندازه ٓان چقدر است، درصورتی تحقق پیدا می کند که 
به حــاج قاســم و ابومهدی شــهید عزیز به چشــم یک فــرد نگاه نکنیــم، به چشــم مکتب نگاه 

کنیم. یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس ٓاموز.
بــا عنایــت بــه ماحصــل مداقــه رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــالب، ســخنان، مصاحبه هــا و 
گیر، مضامین ســازمان  وصیت نامه الهی سیاســی شــهید حاج قاســم ســلیمانی، مضمــون فرا
دهنده و مضامین پایه، را در منظومه اعتقادی رفتاری این شــهید بزرگــوار می توان به ترتیب 

ذیل ذکر نمود.

      جامعیت شخصیتی
در مورد مکتب شــهید سلیمانی و چگونگی رســیدن ایشــان به این موقعیت، اولین ویژگی که 
بایــد در ذهن ما متصور شــود، جامعیت بلکــه جمع اضداد بودن ایشــان هســت؛ جامعیتی که 
گر ســردار ســلیمانی والیت مدار  از عقالنیــت بر می ٓاید. پس عقالنیت پایه شــخصیت اوســت. ا
است، به خاطر ضعف شخصیتی و یا هم جهت بودن و هم سو شدن نیست، بلکه ایشان یک 
صالبتی داشت که می توانست برای خودش صاحب نظر باشد و در سخنانش اعالم استقالل 
کند. اینکــه ایشــان ذره ای از والیت مــداری کوتاه نمی ٓامــد، به این معنــا بود که با ایــن کار به 
والیت مــداری عزت می داد و میزان و شــاخص والیت مــداری را برای جامعــه تعیین می کرد تا 
هر کســی میزان والیت مــداری خودش را بــا مکتب و جامعیت ایشــان مقایســه کنــد و متوجه 
ح می شــود  نقص هایش شــود. لذا مســئله ای که برای ٓاحــاد جامعه حتــی والیت مداران مطر

سیدجواد امینی، محسن خلیلی، سیدمحمود محمدی
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من دیدم هر کس در این عالم راهی برای خود انتخاب کرده 
اســت یکــی علــم می آمــوزد و دیگــری علــم می آموزانــد. یکی 
تجارت می کند کســی دیگر زراعــت می کند و میلیون هــا راه یا 
بهتر اســت بگویم به عدد هر انســان یــک راه وجــود دارد و هر 
کس راهی را بــرای خود برگزیده اســت. من دیدم چــه راهی را 
می بایســت انتخاب کنــم. با خود اندیشــیدم و چنــد موضوع 
را مــرور کــردم و از خود پرســیدم اوال طــول این راه چقدر اســت 
انتهای آنها کجاست، فرصت من چقدر است. و اساسا مقصد 
من چیســت. دیدم مــن موقتــم و همــه موقت هســتند. چند 
روزی می ماننــد و می رونــد. بعضی هــا چند ســال برخی ها ده 
سال اما کمتر کسی به یکصد سال می رســد. اما همه می روند 

و همه موقتند.
دیدم تجارت بکنم عاقبت آن عبارت اســت از مقداری سکه 
براق شــده و چند خانه و چند ماشــین. اما آنها هیچ تاثیری بر 
سرنوشت من در این مســیر ندارد. فکر کردم برای شما زندگی 
کنم دیــدم برایــم خیلــی مهم ایــد و ارزشــمندید به طــوری که 
گر  گر به شــما درد برســد همه ی وجــودم را درد فرا می گیــرد. ا ا
بر شــما مشــکلی وارد شــود مــن خــودم را در میان شــعله های 

دیگــر نمی بینمتــان. بارهــا در طــول مســیر چهره هــای پــر از 
محبت تــان را یکــی یکی جلوی چشــمانم مجســم کــرده ام و 
بارها قطرات اشکی به یادتان ریخته ام. دلتنگ تان شده ام، 
گرچه کمتر فرصت ابراز محبت یافته ام  به خدا ســپردم تان. ا
و نتوانســتم آن عشــق درونــی خــودم را بــه شــما برســانم. اما 
عزیــزم هرگز دیــده ای کســی جلــوی آیینه خــود را ببینــد و به 
چشمان خود بگوید دوست تان دارم، کمتر اتفاق می افتد اما 
چشــمانش برایش باارزش ترینند. شما چشــمان منید. چه بر 
زبان بیاورم و چــه نیاورم برایم عزیزید. بیش از بیســت ســال 
است که شما را همیشه نگران دارم و خداوند تقدیر کرده این 

جان پایان نپذیرد و شما همیشه خواب خوف ببینید.
دخترم هــر چه در ایــن عالم فکر می کنــم و کرده ام کــه بتوانم 
کار دیگری بکنم تا شــما را کمتر نگران کنم، دیدم نمی توانم 
و این به دلیــل عالقه  من بــه نظامی گری نبوده و نیســت. به 
دلیل شــغل هم نبوده و نخواهد بــود. به دلیل اجبــار یا اصرار 
کسی نبوده است و نیســت. نه دخترم من هرگز حاضر نیستم 
بــه خاطر شــغل، مســئولیت، اصرار یــا اجبار حتی یــک لحظه 

شما را نگران کنم، چه برسد به حذف یا گریاندن شما.

گــر شــما روزی ترکــم کنید بنــد بنــد وجودم  آتــش می بینــم. ا
فرو می ریــزد. امــا دیدم چگونــه می توانــم حاّلل ایــن خوف و 
نگرانی هایم باشــم. دیدم من باید به کســی متصل شــوم که 
این مهم مرا عالج کند و او جز خدا نیست. این ارزش و گنجی 
که شما گل های وجودم هســتید با ثروت و قدرت قابل حفظ 
کردن نیســت. وگرنه بایــد ثروتمنــدان و قدرتمنــدان از مردن 
خود جلوگیری کنند و یا ثروت و قدرت شــان مانع مرض های 

صعب العالج شان شود و از در بستر افتادگی جلوگیری نماید.
مــن خــدا را انتخــاب کــرده ام و راه او را. اولین بار اســت که به 
این جمله اعتراف می کنم؛ هرگز نمی خواســتم نظامی شوم، 
ج شــدن خوشــم نمی آمد. من کلمه  زیبای قاســم  هرگز از مدر
ک آن بســیجی پاسدار شــهید برمی خاست بر  را که از دهان پا
هیچ منصبی ترجیح نمی دهم. دوســت داشــتم و دارم قاسم 
بدون پسوند یا پیشوندی باشــم. لذا وصیت کردم روی قبرم 
فقط بنویســید ســرباز قاســم، آن هــم نه قاســم ســلیمانی که 

گنده گویی است و بار خورجین را سنگین می کند.
عزیــزم از خــدا خواســتم همــه  شــریان های وجــودم را و همــه  
مویرگ هایم را مملو از عشق به خودش کند. وجودم را لبریز از 
عشــق خودش کند. این راه را انتخاب نکردم که آدم بکشم، 
تو می دانــی من قادر بــه دیدن بریدن ســر مرغی هم نیســتم. 
گــر ســالح بــه دســت گرفتــه ام بــرای ایســتادن در مقابل  من ا
آدمکشــان اســت نه برای آدم کشــتن. خــود را ســرباز در خانه 
هر مســلمانی می بینم که در معرض خطر است و دوست دارم 
خداوند این قدرت را به من بدهد که بتوانم از تمام مظلومان 
عالم دفــاع کنم. نه بــرای اســالم عزیز جــان بدهم کــه جانم 
قابــل آن را ندارد، نه برای شــیعه  مظلــوم که ناقابل تــر از آنم، 
نه نه... بلکه بــرای آن طفل وحشــت زده بی پناهی که هیچ 
ملجأیی برایش نیست، برای آن زن بچه  به  سینه چسبانده 
هراسان و برای آن آواره در حال فرار و تعقیب، که خطی خون 

پشت سر خود بر جای گذاشته است می جنگم.
عزیزم من متعلق به آن سپاهی هســتم که نمی خوابد و نباید 
بخوابــد. تــا دیگــران در آرامــش بخوابنــد. بگــذار آرامش من 

فدای آرامش آنان بشود و بخوابند.
دختــر عزیــزم شــما در خانــه مــن در امــان و بــا عــزت و افتخار 
زندگــی می کنید. چه کنــم بــرای آن دختر بی پناهــی که هیچ 
فریادرســی ندارد و آن طفــل گریان کــه هیچ چیــز... که هیچ 
چیز نــدارد و همه چیــز خود را از دســت داده اســت. پس شــما 
گــذار نمایید. بگذارید بــروم، بروم  مرا نذر خود کنیــد و به او وا
و بــروم. چگونه می توانــم بمانــم در حالی که همــه قافله من 

رفته است و من جا مانده ام.
دختــرم خیلــی خســته ام. ســی ســال اســت کــه نخوابیــده ام 
امــا دیگــر نمی خواهــم بخوابــم. من در چشــمان خــود نمک 
می ریــزم کــه پلک هایــم جــرات بــر هم آمــدن نداشــته باشــد 
تــا نکنــد در غفلــت مــن آن طفــل بی پنــاه را ســر ببرنــد. وقتی 
فکر می کنــم آن دختــر هراســان تویــی، نرجس اســت، زینب 
اســت و آن نوجــوان و جــوان در مســلخ خوابانــده کــه در حال 
سربریده شدن است حسینم و رضایم اســت از من چه توقعی 
داریــد؟ نظاره گر باشــم، بی خیال باشــم، تاجر باشــم؟ نه من 

نمی توانم اینگونه زندگی بکنم.    

دخترم خیلی 
 خسته ام.

سی سال است 
که نخوابیده ام اما 

دیگر نمی خواهم 
بخوابم. من در 

چشمان خود 
یزم که  نمک می ر

پلک هایم جرأت 
بر هم آمدن نداشته 

باشد تا نکند در 
غفلت من آن 

طفل بی پناه را سر 
ببرند. وقتی فکر 
می کنم آن دختر 
هراسان تویی، و 

آن نوجوان و جوان 
در مسلخ خوابانده 

که در حال 
یده شدن  بر سر

است حسینم و 
رضایم است از 
من چه توقعی 
ید؟ نظاره گر  دار

باشم، بی خیال 
باشم، تاجر باشم؟ 

نه من نمی توانم 
اینگونه زندگی 

بکنم

چرا می ݣݣݣجنݡگم؟

در قبیله جوانمردان رســم بود از هزار ســال پیش ؛ســینه به ســینه ســوخته و چشــم به 
چشــم گریســته بودند؛ در حکایت مردی که محــض خاطر عطش کودکان، مشــک را 
هم پای َعلم گرامی داشــت. برای او بزرگتریــن اتفاق عالم،  اضطراب کودکــی بود که بی پناه و 
حیران صدای گام های ناآشــنایی را می شــنید که پدر، مــادر، خانه و هر آنچه را کــه به آن انس 
داشــت از او می گرفت و البد کمی بعدتر جانــش را، به جرمی که هیچکس نمی دانســت. از این 
ک فریــاد وحشــتی کــه به گــوش کســی نمی رســید. امــا او  همــه تنهــا می مانــد رد خونــی و پــژوا
می شــنید. اصال او تمام فریادهای شکســته در گلو را، تمام بغض های دو قدم مانده به اشک را 
می شــنید. او مســافر تمام راه هایــی بــود کــه در انتهــای آن، مظلومی زیر آســمان خــدا، پناهی 
می جســت و شــاید در خاطر آرزو می کرد، قصه ســواران جوانمــردی کــه از راه می رســند، این بار 

پیش چشم همه آشکار می شود.
آنچه مــی خوانید، ماجرای »ســرباز قاســم« اســت در نامه  پدر بــه دخترش فاطمــه. نامه ای به 
گر آنطور که خودش دوســت داشت صدایش  قلم شهید سردار ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی یا ا
ح ماجرایی است که او را مسافر راه هایی کرد که با  کنیم قاسم بدون پیشوند و پسوند. نامه شــر

برگشت غریبه اند، ماجرای آنچه یک انسان را به یک مکتب تبدیل می کند.
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

آیا این آخرین سفر من اســت یا تقدیرم چیز دیگری است که هر چه باشــد در رضایش راضی ام. 
در این ســفر برای تو می نویســم تا در دلتنگی های بــدون من یادگاری برایت باشــد. شــاید هم 
حرف به درد بخوری در آن یافتی که به کارت آید. هر بار که سفر را آغاز می کنم احساس می کنم 

روایتی از جلوه های مکتب سلیمانی به قلم حاج قاسم
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      اصل اول: ایمان به خدا
اینگونــه  خــدا  از  ســجاد؟ع؟  امــام  االخــالق  مــکارم  در 
می خواهیم: »خدایا ایمان مرا به باالترین و کاملترین درجه، 
یقین مرا بــه ٓاخریــن درجه یقین و نیــت مرا بهتریــن نیت که 
همان احسن النیات است برسان.« قدرت ایمان به خداوند 
راه گشــای انســان در تمامــی امــور دنیــوی و اخــروی اســت. 
شــهید ســلیمانی را می توان جزو افرادی برشــمرد که در اعالء 
درجه ایمان بود. اثبات این ادعا را می تــوان در رفتار، اعمال 
کدســت،  و خصوصیــات این شــهید بزرگــوار دیــد. صادق و پا
خاشــع و یاری رســان بــه خلــق، امانتــدار واقعــی در قــدرت، 
جهادگری شــجاع و با تدبیر، مهربان با خلق خدا و ســختگیر 
بر دشــمنان خدا، صبور و متعهد به قول و وفادار به امامش تا 
پای جان و نهایتًا رسیدن به ســعادت ابدی یعنی شهادت از 
جمله نکات بارز و برجسته این شخصیت عظیم الشان است 

که جز ایمان ٓاورندگان واقعی به ٓان دست نمی یابند.

      اصل دوم: اخالص
در مکتب شهید سلیمانی در سایه ایمان، اخالص را می توان 
کــه عدم اخالص  به عنــوان دومین اصل در نظــر گرفت، چرا
بــا توفیقــات او و رابطــه نزدیــک ایشــان بــا خداونــد بــا عــدم 
اخــالص منافــات دارد. ایشــان دارای فضأیــل نیک بــود و با 
خلوص وصف ناشــدنی با همه طیف های سیاســی و مردمی 
برخــورد می کــرد و جهــت حفــظ وحــدت و دوری از اختالف و 
فاصله گذاری سیاســی ســعی بــر رفع مشــکالت داشــت. رهبر 
انقــالب در وصــف وی فرمودنــد: »باالتــر از همــه فضائــل، 
اخالص او بــود، این ابزار شــجاعت و ابــزار تدبیر را بــرای خدا 

      مکتب سردار شهیدa قاسم سلیمانی
ٓانچــه شــهید ســلیمانی را صاحــب مکتــب کــرد عقالنیت در 
تمام شــئون زندگــی فــردی و اجتماعــی و سیاســی وی بود. 
والیتمــداری، مقاومــت و مبارزه بــا ٓامریکا، دیپلماســی قوی 
او، اداره جنــگ و ســایر امور نشــان از رفتــار و عملکــرد وی در 

تمامی شٔیون عملکردی وی مبتنی بر تعقل بود. 
در گام اول انقــالب مکتب دفــاع مقدس را داشــتیم و در گام 
دوم ٓان، مکتــب شــهید ســلیمانی را پیــش رو داریم کــه باید 
به نحــو احســنت ایــن مکتــب بــه جوانــان امــروز و فــردا که 
تفاوت هــای بنیادیــن در ســبک زندگــی، تفکــر و فضــای 

مدرنیته حال و حاضر دارند تفهیم و ٓاموزش داده شود. 
نمونــه  را  ســلیمانی  ســردار  خــود  پیــام  در  انقــالب  رهبــر 
برجســته ای از تربیت شــدگان اســالم و مکتب امــام خمینی 

معرفی کردند. 
جهــت رمز گشــایی این مکتــب، با نــگاه اجمالی بــه ابتدای 
وصیت نامه این شــهید بزرگوار می توان بــه مبانی اعتقادی 
وی پــی برد. وصیت نامه سیاســی الهــی کــه در اوج اعتقاد و 

ماالمال از شوق به ٓاغوش کشیدن  شهادت است. 
کــه  اســت  ٓان  ســلیمانی شــرط شــهادت  قــول شــهید  بــه 
از  ســلیمانی  شــهید  شــوید.  شــهید  تــا  زیســت  شــهیدگونه 
خصوصیــات و فضأیــل اخالقــی بســیاری برخــوردار بــود که 
کــه مکتــب ایشــان را بنیــان  از بارزتریــن ایــن خصایــص 
نهــاده می توان بــه ایمــان، بصیــرت، دوری از تکبــر، دوری 
ســعه صدر،  ٓاینده نگــری،  هــدف،  بــه  ایمــان  اســراف،  از 
دوری از تبعیــض، دوری از زودبــاوری و ســطحی نگری و 

زمان شناسی اشاره کرد.

ج می کــرد، اهل تظاهــر و ریا نبــود«. این شــهید بزرگوار در  خر
یک سخنرانی گفته بود: »در زمان جنگ، این القاب، سردار 
در ٓان نبود، عمومی ترین کلمه رایج در جنگ برادر بود، برادر 
همت، برادر قاســم، برادر احمد، عمومی تریــن کلمه رایج در 

جنگ و پایین ترین و باالترین شأن همین بود«.

      اصل سوم: والیت مدار حقیقی
از بارزترین ویژگی فردی و دینی او والیت مداری بود. شهید 
گرد در هر  ســلیمانی در تبعیت از رهبری به مانند اســتاد و شا
عرصه ای تابع مطلق ولی امر مســلیمن بود. سردار سلیمانی 
تبعیت از خط رهبری را عاملی مهم جهت عاقبت به خیری 
گر عاقبت به خیری می خواهید  معرفی می کرد و می گفت: »ا
باید پیــروی از ولی فقیــه کنیــم...در قیامــت خواهیم دید، 
مهمتریــن محــور محاســبه اعمــال، تبعیــت از والیــت فقیه 

است«.

      اصل چهارم: شدیدًا انقالبی
حضور پر برکــت و مثمر ثمــر این شــهید عزیــز از اوان انقالب، 
در دوران دفــاع مقــدس و در مبارزه با اشــرار و نهایتًا 22 ســال 
و  اخــالص، شــجاعت  کمــال  قــدس در  فرماندهــی ســپاه 
عقالنیــت بی بدیــل بــود. ٓایــت اهلل خامنــه ای در ایــن بــاره 
می فرمایند: »او در مسأیل سیاســی اهل حزب و جناح و اینها 
نبود، لکن به شــدت انقالبی بود، انقــالب و انقالبیگری خط 
قرمز قطعی او بود این را بعضی ســعی نکنند کــم رنگ کنند، 

ذوب در انقالب بود«.

      اصل پنجم: شجاع و با تدبیر
از دیگر اصــول برٓامده از مکتب شــهید ســلیمانی شــجاعت و 
تدبیر او در میدان سیاســت و نظامی بــود. آیت اهلل خامنه ای 
در این باره فرمودند: »این شــجاعت و تدبیِر تؤامان، فقط در 
میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاســت هــم همین جور 
بود؛ بنــده بارهــا به دوســتانی کــه در عرصــه سیاســی فعالند 
این را می گفتم؛ رفتــار او را، کارهــای او را می دیدم. در عرصه 

سیاست هم سخنش اثرگذار، قانع کننده و تٔاثیرگذار بود.«

      اصل ششم: مراقبت از حدود شرعی
انســان نمی تواند مرید و دوســتدار واقعی اهل بیت باشد و به 
حق النــاس بی توجــه باشــد، نمی تواند بــا اخالص و بــا تدبیر 
باشد ولی به حقوق انســان ها بی تفاوت باشــد. رهبر انقالب 
در ایــن خصــوص می فرماینــد: »شــهید ســلیمانی هــم یــک 
فرمانده جنگاور مسلط بر عرصه نظامی بود هم در عین حال 
به شــدت مراقب حدود شــرعی بــود. در میــدان جنگ گاهی 
حــدود الهــی را فرامــوش می کنند می گوینــد اینجا جــای این 
حرف ها نیســت؛ اما او اینگونه نبــود او مراقب بــود. ٓانجایی 
که نباید ســالح به کار رود ســالح بــه کار نمی بــرد. مراقب بود 
به کســی تعدی نشــود ظلم نشــود. احتیاط هایی می کرد که 
معمــوال در عرصــه نظامــی خیلی هــا ٓانهــا را الزم نمی دانند اما 
او احتیــاط می کــرد«. شــهید ســلیمانی در جمــع رزمنــدگان و 
مدافعین حرم گفت: »ما در اینجا هستیم، باید حالل و حرام 

در مکتب شهید 
سلیمانی در سایه 
ایمان، اخالص را 
می توان به عنوان 

دومین اصل در 
که  گرفت، چرا نظر 

عدم اخالص 
با توفیقات او 

و رابطه نزدیک 
ایشان با خداوند 
با عدم اخالص 

منافات دارد

اصول مݡکتب 
شهید سلیمانی
در 14 روایت

بررسی و نگاه به خصوصیات رفتاری و عملی سردار شهید سلیمانی که مبنای عقالنی 
و دینــی داشــت، نشــان می دهــد او یــک انســان فوق العــاده و برٓامــده از بطــن جامعه 
اسالمی واقعی است. مکتب شهید ســلیمانی را می توان مکتبی مرکب از خلق محمدی و راه و 
منش حســینی دانســت که باعث شــد عملکرد این فرمانده بزرگ برجســته شــود. مکتب این 
شهید نیکوسرشــت مجموعه ای از خصوصیات عقالنی، اعتقادی، اخالقی و فرهنگی است. 

شهید سلیمانی به اعتقادات اسالمی عمیقا باور داشت. 
دیپاچه رســیدن به شــهادت گاه از مســیری کوتاه و گاه از مســیری طوالنی می گذرد. اما ٓانچه 
روشــن اســت سرچشــمه این راه از مکتب فاطمی و حســینی نشــات می گیــرد و ٓان کــس که در 
چارچوب فرامین و حدود امام شهیدش در حرکت باشد هر روز منزه تر از دیروز گام در مسیر خیر 
و دور از مظاهر شــر پیش خواهد رفــت. مقام معظم رهبــری می فرمایند: »گاهــی رنج و زحمت 
زنده نگهداشــتن خون شــهید، از خود شهادت کمتر نیســت. رنج سی ســاله امام سجاد؟ع؟ و 
رنج چندین ساله زینب کبری)س( از این قبیل است. رنج بردند تا توانستند این خون را نگه 

دارند. بعد از ٓان هم همه ائمه؟ع؟ تا دوران غیبت، این رنج را متحمل شدند«.
شــهید ســلیمانی چهل ســال مجاهدت بی وقفــه نمــود. مجاهد فی ســبیل اهلل بــودن ٓان هم 
در زمانی کــه در کمربند قــدرت قرار گرفتــه باشــیم و در ورطه دنیــا طلبی نیفتیم امــری محال 
نیســت ولی بایــد ٓان را در اولیا اهلل دیــد. اولیا اهلل هــر کدام ویژگی هــای خاص رفتــاری و عملی 
منحصر به خود را داشــتند اما راه همه ٓانها ســلوک الی اهلل بود. بنابراین جهت شناخت و درک 
عمیق مکتب شهید سلیمانی باید عقبه فکری، شخصیتی، اخالقی و عملی این شهید را مورد 
شناســایی قرار داد. مکتب شــهید ســلیمانی که حاصل ســال ها مجاهــدت، رشــادت و مبارزه 
با دشــمن درون و بیرون اســت هرگز ســعی در تحمیل نظریه ای ندارد. این مکتــب از ٓانجایی 
که دســت در دریای بی کــران پرودگار دو عالم داشــت و مولــود مکتب محمدی و حســینی بود 
شاخصه هایی در وجود خود رشد داد تا به غایت کمال برسد و مکتبی ماندگار و اثرگذار خواهد 
بود. مکتب شــهید ســلیمانی را می توان مکتب مرکب نامیــد، یعنی مرکــب از خلق محمدی و 
منش حســینی. شــهید صاحب مکتب شــد چرا که مقدمتًا بر دشــمن درون فأیق ٓامد و از قاب 
ج شــد و به حرّیت رسید. و چه زیبا شــهید بزرگ ما از از پوسته شــیطانی که در درون  منّیت خار

کله روحانی به خود گرفت و مرزهای کمال را درنوردید.  همه انسان ها وجود دارد بدر شد و شا

محمدعلی ظهوریان
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سـردار شـهید قاسـم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه بود و سال ها تجربه 
جنـگ علیـه تروریسـم را در پرونـده داشـت. او بـه اذعـان رسـانه های خارجـی 
یـک »دیپلمـات نظامـی« پرنفـوذ در منطقه غرب آسـیا بود که نقـش عمده ای 
در مقابلـه بـا تروریسـت های تكفیـری داعـش داشـت. در بخـش سـردار صلـح؛ 
توصیـف و بررسـی اقدامـات، فعالیت هـای و رویكـرد ایـن شـهید بزرگـوار را در 

عرصـه بین الملـل را آورده ایـم. 

سردار صلح

 ۳6

سردار صلح
 از میدان جنگ تا میز مذاݡکره
هم استراتژیست نظامی هم دیپلمات حرفه ای

را دقت کنیم، زندگی مــردم را باید دقت کنیــم، بیت مردم را 
نمی توانیم تصرف کنیم همینطوری، نمــاز می خوانیم باید 
دقت کنیم. اینجا جای مســتحبات اســت اینجا جای نافله 

شب است اینجا نزدیکترین نقطه به خداست.«

      اصل هفتم: دشمن شناس و دشمن ستیز
سردار شهید سلیمانی مصداق واقعی اشدا علی الکفار و رحما 
بینهم بود. او در 8 ســال دفاع مقدس در میان خیل سرداران 
گردان مکتب امام خمینی؟هر؟ در خــط مقدم جنگ با  و شــا
کفار بود. دشمن را خوب می شــناخت و خوب مبارزه می کرد. 
دشمن شــناس و مبــارز شــماره یــک در ســطح ملــی و جهانی 
و کابوس شــب و روز دشــمنان اســالم و ایران بود. ایشــان به 
لحاظ برخــورداری از قــوه بصیرت بــاال افق فکری دشــمن را 
می شــناخت و درک می کرد به طوریکه بعــد از برجام نافرجام 
تحمیلی ایشــان بــه تحلیل برجام ســه ضلعی پرداخــت و ٓان 
را به درســتی تحلیل نمــود: »برای دشــمن، این برجام، ســه 
ضلعی اســت نه یک ضلعــی. اوباما فکر می کرد بــه مرور زمان 
به دو ضلع دیگر می رسد، اما ٓادم عجولی که ٓامده، اصرار دارد 
به سرعت برســد و تصورش این بود که می رسد. اینکه اصرار 
می کنند بر برجام در منطقه، برای اینکه می خواهند تحرکی 
را که از ایران اسالمی به جهان اسالم روح و جان داده، خونی 

را که در عالم اسالمی جریان پیدا کرده، بخشکانند.«

      اصل هشتم: سادگی
ساده زیستی و دوری از تشریفات و ظواهر فریبنده دنیا شیوه 
انبیــاء و اولیــاء الهــی و بندگان خــاص خدا اســت. هر قــدر به 
سیره و سبک زندگی امامان نزدیک شویم از ورطه دنیا طلبی 
و زرق و بــرق مدرنیته امــروز رهایی خواهیم یافــت و بصیرت 
رشد خواهد یافت. و چه زیبا شهید ســلیمانی در اوج قدرت و 
صدرات َنَفِس َنفس را گرفت. حضــرت علی؟ع؟ می فرماید: 
گــر صــالح َنفَســت را می خواهــی، بــر تــو الزم اســت کــه بــا  »ا

میانه روی، قناعت و سادگی رفتار کنی«.

      اصل نهم: با بصیرت و بصیرت افزا
گرد مکتــب خمینــی؟هر؟ و رهبــر دوراندیــش و شــجاع  شــا
ایران، مــاورای تفکــرات جناحی می اندشــید و ســعی در حل 
و فصل امور بــر مبنای وحــدت و تقــرب افکار داشــت. حامی 
کشــور نبــود، انقالبــِی  جناحیــن حاضــر در فضــای سیاســی 
محض و تابــع والیــت ولی امــر مســلمین بــود. در ســخنرانی 
گفــت: »در خــط مقدم جنــگ با دشــمن، نبایــد دو صــدا بلند 
ج،  شود و کسانی بگویند دشمن نیست، دوست است. خوار
گــر صاحب منصبانی  محصول ترویــج همین نــگاه بودنــد. ا
ٓادرس غلــط دادنــد و در جامعــه دو صدایی در مقابل دشــمن 
درســت کردنــد، مرتکب خیانــت شــده اند. ترویــج فهم غلط 
از دشــمن، حساســیت جامعه را از بین بردن و تفرقه درســت 

کردن، خیانت است«.

      اصل دهم: بیم از خدا
بیم از خــدا به معنای تــرس از عمل خــود و عقوبت ٓان اســت 

نه ترس از خداوند. شهید ســلیمانی با داشتن این بیم نفس 
خود را مهار کرد تا بهشــت را بر خــود تضمین نمایــد. خداوند 
رحمــان در قــرٓان می فرمایــد: »هرکس از مقــام پــروردگار بیم 
داشــته باشــد و نفس را از هوا پرســتی جلوگیری کنــد جایگاه 
و ماوای او بهشــت اســت«. همچنیــن حضرت علــی؟ع؟ در 
همین رابطه می فرماید: مومن خصلتش این اســت که شبی 
را به صبــح نمی بــرد و صبحــی را به شــام نمی بــرد مگــر ٓانکه 

نفسش مورد بدگمانی او باشد.

      اصل یازدهم: حب به اهل بیت
شــهید ســلیمانی همیشــه اهل توســل به اهل بیــت)ع( بود. 
ایشان در یکی از جلسات ســخرانی بیان داشت که در دوران 
دفــاع مقــدس »هــر وقــت در ســختی های جنــگ زمانــی که 
فشــارها بر ما حادث می شــد و به صورت مضطری کاری از ما 
بر نمی ٓامــد پناهگاهی جــز زهرا؟س؟ نداشــتیم.« ایــن همان 
شــیوه حضرت علی بود کــه در زمــان پیامبر وقتی ســختی بر 

کرم پناه می برد. ایشان وارد می شد به رسول ا

      اصل دوازدهم: ذلت ناپذیر و خستگی ناپذیر
بــه  حــب  کنــار  رادر  او  ســلیمانی  شــهید  ناپذیــرِی  ذلــت 
اهل بیــت؟مهع؟ او را بــه دفــاع از حــرم اهــل بیــت؟مهع؟ و دفــاع 
از اســالم و ایــران ســوق داد. او نــه در زمــان دفــاع مقــدس و 
نــه در دفــاع از حرمیــن مقــدس ذلــت و خــواری مســلمین را 

نمی توانست ببینید و تحمل نماید.

      اصل سیزدهم: از جان گذشته و ایثارگر
ایمــان  و  تدبیــر  و  راســتای شــجاعت  در  ســلیمانی  شــهید 
راســخش در اهداف عالیه اش، از جان گذشــتگی داشت. در 
جمع مدافعین حرم گفت: »شما با همین اسلحه کالشینکف 
افتخار ٓافریدیــد چرا؟ چون از جان گذشــتید، البتــه ما از جان 
گذشتیم نه اینکه تدبیر نکنیم نه اینکه بر مبنای تدبیر عمل 
نکنیم، نه، بر مبنــای تدبیر عمــل می کنیم امــا از مرگ ترس 
نداریــم چون از جــان گذشــته ایم. چــه ٓامریکا، چه ســعودی 
بخواهد کاری کنــد نمی تواند، چون اراده الهی اســت و اینها 
در مقابــل اراده الهی پشــیزی هــم نیســتند. این ملــت ٓاماده 

جانفشانی است و لیاقت پیروزی دارد.«

      اصل چهاردهم: منفعت طلب و خودپسند نبودن
شهید سلیمانی با وجود قرار گرفتن در سطوح باالی مدیریت 
نظامــی هیچــگاه بهره بــرداری شــخصی نکــرد و بــه دنبــال 
منافع شــخصی و خانوادگی نبود. اصل برابــری را با خانواده 
خویش و مردم رعایت می کرد. زندگی خویش را وقف اسالم و 
خدمت به خلق خدا کرده بود. با اینکه در کمربند قدرت قرار 
داشــت در برابر مردم به ویژه خانواده شهدا متواضع و فروتن 
بــود. ایــن را می تــوان ناشــی از ایمــان بــاال و خداتــرس بودن 
کار و ایثارگری  ایشــان دید. شــهید ســلیمانی مجاهــدی فــدا
گر دســت بوســی  واقعی و پــا به رکاب والیت بود و می گفت: »ا
کی  من سبب شود که مســٔیولین به این مردم خدمت کنند با

از این کار ندارم«.    

ذلت ناپذیرِی 
شهید سلیمانی او 
کنار حب به  رادر 
اهل بیت؟مهع؟ او 

را به دفاع از حرم 
اهل بیت؟مهع؟ و 
دفاع از اسالم و 

ایران سوق داد. او 
نه در زمان دفاع 

مقدس و نه در 
دفاع از حرمین 
مقدس ذلت و 

خواری مسلمین 
را نمی توانست 
ببینید و تحمل 

نماید
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تبدیل شد، بعد آرام آرام اختالفات بغدادی و جوالنی افزایش 
یافت، آنها از یکدیگر فاصله گرفتند و از هم جدا شدند.

در نهایت بغدادی به ســوریه رفت، دو شــاخه عراق و شــام را 
ادغام کرد و دولت اســالمی عراق و شــام )داعش( را تشــکیل 
داد. داعش طی دو ســال بســیاری از مناطق شــمالی و شرقی 
ســوریه را به  دســت گرفــت و ضمــن درگیری شــدید بــا جبهه 

النصره بسیاری از مسلمانان و مسیحیان را کشت.
بغــدادی پــس از آن در موصــِل عراق اعــالم خالفت کــرد و به 
قوی ترین گروه تکفیری مسلح در کشــورهای عراق و سوریه 
تبدیل شد و مورد پشتیبانی کشورهایی همچون عربستان، 
امــارات، قطر، ترکیــه و... قرار گرفــت. البتــه آمریکایی ها نیز 
اعتراف کردنــد که داعش توســط آنان بــه  وجود آمد. ســردار 
ســلیمانی در نامــه خــود خطــاب بــه رهبــری آورده اســت: 
»تمامی این جنایت ها بنا به اعتراف عالی ترین مقام رســمی 
کنون ریاســت  جمهوری این کشــور را برعهده  آمریکا که هم ا
دارد توســط رهبران و ســازمان های مرتبط بــا آمریکا طراحی 
و اجــرا گردیده اســت کمــا اینکه همچنــان این روش توســط 

رهبران کنونی آمریکا در حال طراحی و اجرا است.«
داعش برای کشــتار مردم به تسلیحات و تجهیزات بسیاری 
دسترســی پیــدا کــرد، بــرای مثــال در کشــور عــراق، داعــش 
90 هــزار ســرباز عراقــی را خلــع  ســالح کــرد کــه از ایــن 90 هزار 
نفر، 60 هــزار تــن نیروهای ارتــش بودنــد و 30 هزار نفــر دیگر 
پلیس فــدرال عراق بودنــد. این نود هــزار نیــرو دارای آخرین 
سالح های پیشــرفته آمریکایی بودند، بنابراین آخرین مدل 

تسلیحات پیشرفته نظامی در اختیار داعش قرار گرفت.

      تالش هــای میدانی و دیپلماتیک ســردار ســلیمانی 
برای نابودی داعش

بــا آغــاز بحــران در ســوریه و عــراق ســردار قاســم ســلیمانی 
فرمانــده نیــروی قدس ســپاه بــه  درخواســت دولت های آن 
کشــورها و به  دســتور رهبر انقالب عازم میدان نبرد با داعش 
شــد. شــیوه و منطق کاری نیروی قدس ســپاه فعــال کردن 
ظرفیت هــای خفتــه در همان کشــورها بــود، از همیــن رو در 
عراق حشد الشــعبی و در ســوریه بســیج مردمی )قوات دفاع 
وطنــی( شــکل گرفــت و بــا کمــک آنهــا و هدایــت و مشــاوره 
نیروی قدس ســپاه، با داعش مقابله و بســاط تروریســت ها 

در این دو کشور تقریبًا جمع شد.
بســیاری از سیاســیون و نظامیــان دو کشــور عــراق و ســوریه 
گــر تالش ها و اقدامات ســردار ســلیمانی  اذعــان کرده اند که ا
و همرزمانش نبود، دمشــق و بغداد ســقوط می کردند. سردار 
محمد جعفر اســدی فرمانــده پیشــین مستشــاران ایرانی در 
سوریه می گوید: بنده در سوریه بودم که یکی از اعضای ارشد 
وزارت اطالعــات به آن کشــور آمد و در جلســه ای عنــوان کرد 
که من از عراق می آیم. در بغداد جلســه ای بــود و روحانیون، 
سیاســیون، اقتصادیــون و... حضــور داشــتند، آنهــا گفتنــد 
گــر آن روز چهارشــنبه ای کــه ســردار ســلیمانی وارد بغــداد  »ا
شــد، نمی آمد نه تنها بغداد که شــهرهای نجــف و کربال نیز از 
دســت می رفت. مردم در حــال فــرار بودند. مســئوالن بغداد 
هم آماده شده بودند تا شــهر را ترک کنند، اما سردار سلیمانی 
آمــد و وضعیــت را تغییــر داد«. ایشــان در آنجــا 14 مجموعــه 
درســت کرد. برای هر مجموعه قرارگاهی تشــکیل داد و بین 
افــراد و نیروها تقســیم کاری صــورت گرفت. تعــدادی از آنها 
مامور به حفظ بغداد و تعدادی از نیروها مامور به جلوگیری از 

پیشروی نیروهای داعش شدند.
در خالل همین بحران بود که افکار عمومی با چهره دیگری 
از ســردار ســلیمانی آشــنا شــد، چهــره ای کــه او در قامت یک 
کــه توانایــی  کارکشــته نشــان داد  سیاســتمدار و دیپلمــات 
اقنــاع و همراه ســازی دیگــر کشــورها را بــرای ورود بــه جبهــه 
جنگ مقابله با تروریســت ها در ســوریه دارد. قاسم سلیمانی 
کــره با  به عنــوان نماینــده ایــران در ســفر بــه مســکو طــی مذا
پوتین رئیــس جمهــور روســیه توانســت از ظرفیــت عملیاتی 

روس ها نیز برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.
ســردار محمد جعفر اســدی فرمانده ســابق نیروهــای ایرانی 
در ســوریه در این رابطه به تســنیم گفت: »پس از چهار ســال 
مبارزه و مقاومت ایران در سوریه، ســردار سلیمانی در سفری 
به روسیه، به مدت دو ســاعت و بیست دقیقه با پوتین دیدار 
و گفتگو کرد تا روس ها را قانع کند در سوریه حضور یابند«. به 
 گفته سردار اســدی، حاج قاسم در این ســفر به پوتین تفهیم 
گر این را از  کرد که »ســوریه آخرین سنگر جبهه شرق اســت و ا

دست بدهید، غربی ها ارزشی برای شما قائل نیستند.«
بنابراین تالش هایی که ســردار ســلیمانی در عرصه میدان و 
دیپلماسی انجام داد، منجر شد به این که سیطره داعش به 

پایان برسد.      

بسیاری از 
سیاسیون و 
نظامیان دو 

کشور عراق و 
یه اذعان  سور

که  کرده اند 
گر تالش ها و  ا

اقدامات سردار 
سلیمانی و 

زمانش نبود،  همر
دمشق و بغداد 

سقوط می کردند

صالح در کشــور ســوریه و عراق ریشه کن کرد. شــما با متالشی 
ســاختن این توده ســرطانی و مهلــک نه  فقط به کشــورهای 
منطقه و به جهان اســالم بلکــه به همه ملت ها و به بشــریت 
کردیــد، ایــن نصرتــی الهــی و مصــداق؛ و  خدمتــی بــزرگ 
مارمیَت اذ رمیــت و لکن اهلل رمی بود که بــه  خاطر مجاهدت 

شبانه روزی شما و همرزمانتان به شما پاداش داده شد.«
کنــون بــه مناســبت چهارمیــن ســالگرد اعــالم پایــان فتنــه  ا
داعــش در این گــزارش بــه بازخوانــی چگونگی شــکل گیری 
آن گروه تروریستی و نقش سردار ســلیمانی در برقراری ثبات 
و امنیــت در غرب آســیا بــه  خصــوص در کشــورهای عــراق و 

سوریه پرداخته ایم.

      داعش چگونه پدید آمد و به فتنه تبدیل شد؟
داعش یکی از شاخه های القاعده است که بر القاعده برتری 
پیدا کرد. ســال 2006 و پس از کشــته شــدن زرقاوی، ابوعمر 
بغــدادی رهبر القاعــده در عراق شــد و اســم گروه را بــه دولت 
اســالمی در عــراق تغییــر داد. پــس از مدتــی ابوعمــر بغدادی 
کشته شد و ابومحمد مهاجر رهبر گروه شد. او نیز کشته شد و 

ابوبکر بغدادی امیر دولت اسالمی در عراق شد.
تا پیش از شکل گیری بحران ســوریه، این گروه تنها در عراق 
فعالیت داشت، اما با آغاز بحران سوریه، بغدادی، ابومحمد 
جوالنی را به ســوریه فرســتاد تا شــاخه القاعده را به نام جبهه 
النصره در آن کشــور تشــکیل دهــد. جبهه النصره به  ســرعت 
گســترده شــد و به قوی ترین گروه مســلح تکفیری در ســوریه 

شــش ســال پس از تشــکیل داعش در تاریخ ســی ام آبــان 1396، ســردار ســلیمانی در 
نامه ای بــه رهبر معظم انقــالب اســالمی از پایان  یافتن ســیطره داعش خبــر داد. این 
کنون تالش های بســیاری داشته اســت تا خود را بازسازی کند، اما  گروه تروریســتی از آن روز تا
دیگــر توانی برای دســتیابی به اهدافش نــدارد. وی پیش از آن و در تاریخ ســی ام شــهریور ماه 
ســال 1396 در مراســم چهلمین روز شــهادت مرتضی حســین پور بیان داشــت: »وقتی شهید 
کید کردم تا سه ماه دیگر ریشه داعش  حججی به شهادت رســید پیامی صادر کردم و در آن تأ
را می خشــکانیم االن هم می گویم نابودی داعش نزدیک اســت و تا دو مــاه دیگر نابودی این 

شجره خبیثه را جشن می گیریم و ایران و روسیه و سوریه و عراق باید این جشن را برپا کنند.«
ک و  در بخشــی از نامه ســردار ســلیمانی به رهبــر انقالب اســالمی آمده بــود: »این فتنــه  خطرنا
مســموم با هدف آتش افــروزی وســیع در عالم اســالمی و درگیر نمودن مســلمانان بــا یکدیگر، 
توسط دشمنان اسالم ایجاد گردید. حرکت خبیثانه ای که تحت نام »حکومت اسالمی عراق 
و شام« در همان ماه های اولیه موفق شــد با اغفال ده ها هزار جوان مســلمان، دو کشور بسیار 

کی کند.« اثرگذار و سرنوشت ساز عالم اسالمی عراق و سوریه را دچار بحران بسیار خطرنا
در بخــش پایانــی ایــن نامــه نیــز آمــده اســت: »حقیــر بــه  عنــوان ســرباز مکلف شــده از جانــب 
حضرت عالی در این میدان، با اتمام عملیات آزادســازی ابوکمال آخرین قلعه داعش با پایین 
کشیدن پرچم این گروه آمریکایی صهیونیستی و برافراشتن پرچم سوریه، پایان سیطره این 
شــجره خبیثه ملعونه را اعالم می کنــم و به  نمایندگی از کلیــه فرماندهــان و مجاهدین گمنام 
این صحنه و هزاران شهید و جانباز مدافع حرم ایرانی، عراقی، سوریه ای، لبنانی، افغانستانی 
کستانی که برای دفاع از جان و نوامیس مسلمانان و مقدسات آنان جان خود را فدا کردند  و پا
این پیــروزی بســیار بــزرگ و سرنوشت ســاز را بــه حضرت عالــی و ملت بزرگــوار ایران اســالمی و 

ملت های مظلوم عراق و سوریه و دیگر مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.«
رهبر انقالب نیز در پاســخ به آن نامه عنوان فرمــود: »خدای بزرگ را با همه  وجود سپاســگزارم 
کارانه شــما و خیل عظیــم همکارانتان در ســطوح مختلــف، برکت عطا  که به مجاهــدات فدا
فرمود و شجره  خبیثه ای را که به  دست طواغیت جهان غرس شده بود، به دست شما بندگان 

 از میدان جنگ
تا میز مذاݡکره

نقش سردار سلیمانی در برقراری ثبات و آرامش در منطقه
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مستشاری در ســوریه و عراق، راه مقاومت را در منطقه هموار 
کــرد. خطوطــی کــه ســردار ســلیمانی در جغرافیــای مقاومت 
ح آمریــکا و اســرائیل بــرای تجزیــه منطقه  ترســیم کــرد، طــر
کــه در امتــداد تســلط تروریســت های تکفیــری و داعــش  را 
طراحی شده بود، به شکست کشاند. به جرات می توان ادعا 
کرد کــه منطقه غرب آســیا به جهــات مختلف محــل تالقی و 
تعارض منافع و خواســت ها و در نتیجه محل بروز جنگ ها، 

خشونت ها و تحوالت جهانی است.

      عوامل اصلی چالش  امنیتی منطقه غرب آسیا
به جرات می تــوان ادعا کرد که منطقه غرب آســیا به جهات 
مختلف ژئوپلتیکی )سیاسی(، ژئواستراتژیکی )راهبردی( و 
کونومیکی )اقتصــادی( و حتی ژئوکالچــرال )فرهنگی(  ژئوا
محل تالقی و تعارض منافع و خواســت ها و در نتیجه محل 
بــروز جنگ هــا، خشــونت ها و تحــوالت جهانــی اســت؛ بــه 
همین دلیــل همواره به لحــاظ صلح، ثبــات و امنیت نه تنها 
بــرای ملــل و کشــورهای منطقــه، بلکه بــرای جهــان مهم و 
حســاس بوده اســت. در طول ســده ها و دهه های گذشــته، 
خواســت ابرقدرت ها همواره تسلط و ســیطره بر این منطقه 
بــوده و در نتیجه، ریشــه بســیاری از ناامنی ها، خشــونت ها 
کشــورهای  ایــن  دخالــت  و  حضــور  حاصــل  جنگ هــا  و 

فرامنطقه ای در غرب آسیاست.
بــا تغییــر ژئوپلتیــک منطقــه در اوایــل هــزاره جدیــد، صلح و 
امنیــت منطقــه هــدف توطئه هــای مختلفــی قــرار گرفــت و 
این منطقه که می رفت شــاهد شــکوفایی اقتصــادی خوبی 
بعــد از منطقه آســه آن باشــد، هــدف توطئه هــای خصمانه 
قــرار گرفــت و نقشــه های فــراوان برای بــه چالش کشــیدن 
کشــورهای مقتــدر آن طراحــی و یکــی پــس از دیگــری اجــرا 
گردید. در ایــن میان محورهای مختلــف مقاومت در مقابل 
این توطئه ها شــکل گرفت؛ همانند نهضت بیداری اسالمی 
که به انحــای مختلف دچار شکســت یــا انحــراف گردید اما 
ایــن جنبش هــا موجــب هوشــیاری بیشــتر توطئه گــران در 
کتیک و  اجرای منویاتشــان شــد. به همین جهت با تغییر تا
ایجاد گروه های تروریســتی و افراطی )به مثابــه آنتی تز این 
جنبش ها( چالــش جدیدی را در منطقه پدیــد آورند. در این 
کتیک  میــان، مهمتریــن عامــل بازدارنــده در مقابــل ایــن تا
جمهــوری اســالمی، مقامــات ارشــد و سیاســتگزار آن خاصه 
شــخص ســردار ســلیمانی بــود. وی بــا ایفــای نقش هــای 
ع در مقابــل ایــن راهبــرد برهــم زننــده صلــح و ثبــات  متنــو

منطقه ایستاد که برخی از آنها اشاره می شود:

ع و حیاتــی ســردار ســلیمانی در        نقش هــای متنــو
ایجاد صلح و امنیت منطقه ای

مجاهدت هــای  تکفیــری:  تروریســم  بــا  مبــارزه   .۱  
سرنوشت ســاز ایــن مجاهــد بــزرگ مانــع از تحقــق فلســفه 
وجــودی داعش یعنــی ســیطره بر عــراق و شــام، چه بســا بر 

سایر کشورهای منطقه و تشکیل خالفت)ضد(اسالم شد.
     ۲. کاهــش تهدیــدات داعــش علیــه اروپا: بــا زمین گیر 
کردن داعــش و ضربه های ســهمگین به تشــکیالت نظامی 

و ســاختار پشــتیبان آن، عماًل برنامه های متعــدد داعش در 
اعزام گروه هــا تروریســتی به اروپــا از جملــه آلمان، فرانســه، 
بلژیک که اوج آن در ســالهای 2015 تا 2018 مشــاهده شــد، 
تضعیف شــده و اروپایی امن تر برای مردمان آن فراهم شد. 
امری که به تایید بســیاری از مقامات امنیتی و سیاسی اروپا 
رسید و پس از شهادت سردار سلیمانی، در اشکال مختلف از 

سوی مردم قدرشناس اروپا ابراز شد.
     ۳. دفــع تهدیــد داعــش از مرزهای جمهوری اســالمی 
ایــران: بنــا بــه اظهــارات و اعترافــات صریــح دولتمــردان 
آمریکایــی از جملــه هیــالری کلینتــون، ترامــپ و... داعــش 
را نیروهــای آمریکایــی آمــوزش داده و ســازماندهی و تجهیز 
کردنــد و ســپس ایــن گــروه تروریســتی بــا کمک هــای مالــی 
و معنــوی عربســتان ســعودی، امــارات اقدامــات خــود را از 
سوریه و عراق شــروع کرد. داعش قرار بود بعد از تسلط بر این 
مناطق، در نهایت به هدف اصلی خود برسند؛ یعنی ایران را 
دچار ناامنــی و بی ثباتی داخلــی کنند و مرزها و شــهرهای آن 
را به آشوب بکشند؛ اما سردار شــهید قاسم سلیمانی همراه با 
همرزمانش در قالــب مدافعان حرم با این پلیدی و ســیاهی، 
دور از مرزهــای ایــران وارد جنگ شــدند و تهدید داعــش را از 

مرزهای جمهوری اسالمی ایران دور ساختند.
ح هــای آمریــکا در منطقــه: بــر       4. معمــار شکســت طر
ح خاورمیانه بــزرگ« که از ســوی آمریــکا و رژیم  اســاس »طر
صهیونیســتی برنامه ریزی شــد و همراهی برخی کشورهای 
اروپایی و رژیم عربســتان را به  دنبال داشت، قرار بود سوریه 
و عــراق بــه کشــورهای کوچکتــر تجزیــه شــوند. در مقابــل، 
ســردار قاســم ســلیمانی و نیــروی قــدس در قالــب راهبــرد 
جمهــوری اســالمی ایــران، بــرای حفــظ تمامیــت ارضــی و 

جغرافیایی این کشورها سد راه تجزیه شان شدند.
     5. نقــش ســردار ســلیمانی در ســیر تکاملــی محــور 
مقاومــت و تعمیــق و گســترش جغرافیای مقاومــت: بنا 
به اذعان دشمنان ســردار ســلیمانی، در تحوالت سال 2011 
کنــون »محــور مقاومــت« تبدیل بــه »جریــان مقاومت« و  تا
در نهایــت تبدیل بــه »اتحــاد مقاومت« شــده اســت. محور 
مقاومت در منطقه، امروز چنان قوی شــده و گسترش یافته 
اســت که ســعودی ها که از مهمتریــن خریداران تســلیحات 
جنگی در ســطح دنیا هســتند، در جنگ با انصــاراهلل و مردم 
یمن ابتکار عمل را از دست داده اند و در موقعیت ضعف قرار 
دارنــد؛ این وضع نشــان دهنده تغییــر معادله قــدرت به نفع 

جریان مقاومت در منطقه است.
     6. نقــش ســردار ســلیمانی در ایجــاد اخــوت بیــن دو 
ملت ایران و عراق: جنگ هشت ســاله بین دو کشور ایران 
و عــراق به طــور طبیعــی می توانســت ســال ها باعــث کینه، 
عــداوت و دشــمنی بیــن ایــن دو ملــت مســلمان و همســایه 
شود؛ اما سردار ســلیمانی با حضور در جبهه مقابله با داعش 
و بــا آمــوزش و ســازماندهی نیروهــای مردمــی و مستشــاری 
نظامیان عــراق، توانســت نه تنها به اســتقرار نظــم و امنیت 
در آن کشــور کمــک کنــد، بلکــه زمینه ســاز تقویــت اخــوت و 
همدلی مضاعــف میان دو ملت ایران و عراق شــود. تشــییع 

جنازه باشکوه سردار درعراق، گواهی بر این مدعاست.     

که  خطوطی 
سردار سلیمانی 

در جغرافیای 
مقاومت ترسیم 

یکا  کرد، طرح آمر
و اسرائیل 

یه  برای تجز
که در  منطقه را 

امتداد تسلط 
یست های  ور تر

تکفیری و داعش 
طراحی شده 

بود، به شکست 
کشاند

پس از ســقوط موصــل در 10 ژوئــن 2014 اقلیت هــای قومی 
منطقه غــرب آســیا خصوصــا کردهــا، ترکمن هــا، ایزدی ها، 
ارامنه مســیحی نیز به توحــش و خونریزی گروه تروریســتی 
داعش باور آورده و تســلط این قــوم چند ملیتی با خاســتگاه 
هنجارشــکنان غربی و عربی را برنتافته و تمامی تالش خود 
را بــرای حفاظــت در مقابل هجوم هــای بی وفقه و ســنگین 
نظامی آنها به عمــل آوردند. اما چه ســود که تــوان و نیروی 
تــازه نفــس ملحــق شــده از کشــورهای اروپایــی و میلیاردها 
یــورو کمــک واصلــه از رژیم هــای مســتبد پادشــاهی عربی و 
صهیونیســتی هــر روز افزون تــر و مقابلــه بــا آنهــا را ســخت تر 
می نمــود. در کمتر از چند مــاه، بغداد در آســتانه ســقوط قرار 
گرفتــه و می رفت تــا کل ســوریه و عــراق، جوالنــگاه این قوم 

خونریز و وحشی شود.
بــا پشــت کــردن بســیاری از کشــورهای غربــی حتــی آمریــکا 
بــه درخواســت های عاجزانه کمــک مقامــات عــراق و اقلیم 
کردســتان که می رفت کشــور ضد اســالمی داعــش را همانند 
رژیم کودک کش اســرائیل به عرصه جهانــی بیفزاید، حقایق 
آشــکار گردید کــه در پس حضــور نیروهــای بیگانــه خصوصًا 
آمریکا پــس از ســپتامبر 2001 نقشــه تغییر ژئوپلتیــک منطقه 
که با هجوم و اشــغال مســتقیم عراق و افغانســتان نتوانسته 
بودند بدان برســند، با ابزار داعش صحنه دیگر شــطرنجی را 
گشوده و منویات خود را از آن طریق به منصه ظهور برسانند.

در اینجا بود که تنها کشــوری که پاســخی قطعی و ســریع به 
درخواســت مقابله و ســرکوب این گروه داده، ایران اســالمی 
و شــخص ســردار ســلیمانی فرمانــده پیــروز ســپاه قــدس 

پاسداران انقالب اسالمی بود.
گاهانــه و هوشــمند وی نــه تنهــا داعــش را در  مدیریــت آ
کردســتان و عــراق زمین گیــر کــرد، بلکــه اندک اندک بســاط 
حکومتــی آن را بــه رغــم پشــتیبانی های فــراوان آمریــکا و 
کشورهای پادشــاهی عربی، کوتاه و کوتاه تر نمود. بر همین 
اســاس کینــه ســردار دل هــا و بغــض ناشــی از شکســت های 
غیرقابــل پیش بینــی داعــش و پشــتیبانانش در عملیــات 
بزدالنــه، ناجوانمردانه و غیرانســانی ترور ســردار ســلیمانی، 
نه جبهــه مســتقیم جنــگ بلکــه در غیرنظامی تریــن مکان 
یعنی فرودگاه به دستور پشــتیبان مستقیم تروریسم منطقه 
ترامپ جنایتکار در ســوم ژانویه رقم خورد. »ســی ان ان« دو 
روز بعد از ترور ســردار ســلیمانی در گزارشــی نوشــت: مقامات 
ارشــد امنیت ملی آمریکا به ســختی تالش می کنند از ادعای 
کنش  کاخ ســفید، دربــاره اینکــه تــرور ســردار ســلیمانی در وا
به تهدیدهای فــوری این ژنــرال علیه منافــع آمریکا صورت 
گرفته اســت، دفــاع کنند اما فقــدان شــواهد، کنگــره و افکار 
عمومی را درباره اینکه این حمله درســت بــوده یا خیر، دچار 

تردید کرده است.
اقــدام تروریســتی آمریــکا در بــه شــهادت رســاندن ســردار 
سلیمانی و شماری از همراهان وی، یکبار دیگر نشان داد که 
جنگ آمریکا با تروریسم نیســت؛ بلکه آمریکا خود خاستگاه 
تروریســم و علــت اصلــی ناامنــی و شــرارت در منطقه اســت. 
ســردار ســلیمانی به عنوان یک استراتژیســت نظامــی، گروه 
تروریســتی داعــش را شکســت داد و در قالــب همکاری های 

با شهادت سردار سلیمانی نه تنها مسیر او بسته نشــد، بلکه محور مقاومت در مقابل 
داعــش و افراط گرایی تقویت و نقش شــوم آمریکا بــرای تغییر مرزهــای جغرافیایی و 
ســرنگونی کشــورهای مســتقل خنثی گردیده و اخراج نیروهای اشــغالگر آمریکایی از منطقه 

تسریع شده است.

امنیت غرب آسیا مدیون 
شهید سلیمانی است
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سردارصلح

رهبر انقالب اسـالمی با اشـاره به یکی از ویژگی های شـهید سـپهبد حاج قاسـم 
سـلیمانی می گوینـد: »سـخن ایشـان اثرگـذار و قانـع  کننـده بـود.« ایـن ویژگـی 
شـهید، هـم بـه مناسـبات و مـراودات نظامـی ایشـان برمی گـردد و هـم بـه انجـام 
مذاکـره و قـدرت چانه زنـی. دکتـر حسـین امیرعبداللهیـان وزیـر امـور خارجـه در یک گفتگو 
به بررسـی این ُبعد شـخصیتی شـهید سلیمانی و ابعاد ناشناخته دیگرشـان می پردازد. 
ایشان به  سبب وظایف و ماموریت های منطقه ای خود، بیش از بیست سال به  صورت 
مـداوم و نزدیـک، بـا شـهید سـلیمانی در ارتباط بـود و مـراودات و خاطـرات فراوانی در کنار 

ایشـان دارد. در ادامه، روایت خواندنی وزیر امور خارجه را از حاج  قاسـم می خوانیم.  

دوران جنــگ تحمیلــی برمی گشــت. فرماندهــان ســپاه در 
ســطوح مختلف ویژگی بارزی داشــتند کــه عالوه  بــر اینکه در 
میدان نظامــی و دفاعــی می جنگیدند و از امنیت کشــور دفاع 
می کردنــد، دائم تحــت آموزش های سیاســی ســپاه هــم قرار 
می گرفتنــد. واقعا ذهن فرماندهان ســپاه به گونــه ای آموزش 
دیده بــود کــه در هر حرکــت نظامــی کــه می خواســتند انجام 
بدهنــد، تمــام شــرایط جبهــه، شــرایط منطقــه ای و شــرایط 
بین المللــی جنــگ را محاســبه می کردنــد. باالخــره جنــگ 
تحمیلــی ارتش بعــث عــراق علیه ایــران بــه  دلیــل اینکه کل 
دنیا پشــت صدام بودند ابعــاد بین المللــی پیدا کــرده بود. به 
نظرم تجربه آن جنگ برای سردار سلیمانی هم تجربه بسیار 
مهمی بود. ضمن اینکه مبارزاتی که ســردار سلیمانی در دوره 

انقالب داشت هیچگاه جدای از مباحث سیاسی نبود.
نکته دوم ایــن بود که ســردار خیلــی مطالعه می کــرد و دقیق 
هم بــود. ایشــان بعضًا یــک نســخه از بولتن هــا، تحلیل ها و 
مطالب مختلفــی را که به دســتش می رســید، بــرای من هم 
می فرســتاد. وقتــی این مطالــب را نــگاه می کــردم، می دیدم 
خود ســردار زیر برخی مطالبش خط کشــیده اســت؛ بنابراین 
شاهد بودم ایشــان چقدر تأمل دارد و سعی می کند از البه الی 

مطالب مختلف به درک و برداشت درست برسد.
البتــه الزم اســت توضیحــی دربــاره پیچیدگــی پرونده هــای 
منطقــه ای بدهــم. یکــی از ویژگی های بارز ســردار ســلیمانی 
این بود کــه پرونده هایی که ایشــان در این مــدت بیش از دو 
دهه فرماندهی نیروی قدس به آنهــا پرداخت، پرونده هایی 
بود که اواًل بــه  شــدت بین المللی بــود، ثانیًا به  شــدت امنیتی 
بود و ثالثًا به  شــدت سیاســی و با پیچیدگی هــای خاص بود. 
شــما وقتی می گویید پرونده ســوریه، با پرونــده ای مواجه اید 
که یک طرفش تجزیه ســوریه است و شــما به  عنوان مستشار 
بایــد کمــک کنیــد ایــن کشــور تجزیــه نشــود و یــک طرفــش 
تروریســت هایی از جنس های مختلف و تا بن دندان مســلح 
هستند که شما باید کاری کنید تا امنیتی که این تروریست ها 
از مــردم ســوریه ربوده انــد، مجددا پــس گرفته شــود و امنیت 
بــه ایــن کشــور برگــردد. بنابرایــن وقتــی می گوییــد ســوریه، 
وقتی می گویید عراق، وقتی می گویید فلســطین، یعنی چند 
میلیون انسان اعم از شــیعه، سنی، مســیحی، ایزدی، کرد و 
غیره که به  دلیــل مداخله های آمریکا و حضور تروریســت ها و 
تجاوز رژیم صهیونیســتی، در این ســرزمین ها آواره شــده اند. 
اینها پرونده های ســاده ای نبود و شما نمی توانستید بگویید 
من یک ژنرال هســتم و مأموریتم مبــارزه با داعش در ســوریه 
اســت، پس می روم خطی را می گیرم و در یک محور با داعش 
مبــارزه می کنــم و برمی گــردم. شــما اصــاًل نمی توانســتید این 

ابعاد مختلف را از هم تفکیک کنید. 

کــرات شــهید ســلیمانی بــا رئیس  جمهور روســیه       مذا
منجر به این شد که در نهایت روســیه وارد کارزار سوریه 

کره توضیح دهید. شد. لطفًا درباره آن مذا
حــاج  قاســم در پرونــده ای حضــور نداشــت کــه صرفــًا عراقی 
باشــد یــا صرفــًا فلســطینی باشــد؛ ایــن پرونده هــا بــه  شــدت 
بین المللــی بودنــد. پرونــده بین المللــی، یعنــی شــما بایــد در 

عرصــه بین الملل کــه بخش هــای مختلفی حضــور دارند، با 
همه این بخش ها قدرت تعامل و دیالوگ داشــته باشــید. او 
کریز، نوک قلــه و نوک تپــه را نمی دید.  فقط صحنه نبــرد، خا
همه ابعاد را می دید. این رویکرد، با نوع فرماندهی و رهبری 
حضــرت آقــا در همــه بخش هــای نظامــی و دفاعــی کشــور 
نهادینه شــده اســت. وقتــی موضوعــی که ســردار ســلیمانی 
روی آن کار می کند یک موضوع بین المللی اســت و بازیگران 
بین المللی بــا اهداف متنــوع و نامتقــارن در آن وجــود دارند، 
پس در این صحنــه، طراحی او برای حل مســئله باید متنوع 
و نامتقــارن باشــد و جاهایی هــم کامــاًل غافلگیرانه باشــد که 
بتواند به نتیجه برســد. هر کدام از اینها حاج  قاسم را به یک 

اسطوره برای ژنرال های بزرگ در منطقه تبدیل کرده بود.
او جاهایی به دلیل ُبعد بین المللــی پرونده، به  ناچار خودش 
کــره بــا طرف هــای بین المللــی می شــد. یکی از  هــم وارد مذا
جاهایی که ایشان وارد شــد، زمانی بود که ما به دلیل منافع 
مشترک با روسیه نیاز داشتیم آنها در ســوریه پای کار بیایند. 
کره کردم، وزرای خارجه وقــت؛ آقای دکتر صالحی و  من مذا
کره داشتند، مسئوالن وزارت اطالعات  آقای دکتر ظریف مذا
کره  و نیروی های دفاعی ما همه با همتایان روســی خود مذا
داشتند؛ اما دو عامل باعث شد که روســیه با اعتماد به نفس 
بیشــتری بیاید وارد کار شــود، یــک عامــل این بود کــه آقای 
پوتین ســفری به ایــران کــرد و در دیــداری که بــا رهبر معظم 
انقــالب داشــت حرف هایی رد و بدل شــد کــه پوتیــن به این 
نتیجه رســید که بــا جمهوری اســالمی ایران بــه رهبری آیت 
 اهلل خامنــه ای بــه تعبیر ایشــان می تــوان کار راهبــردی کرد. 
دومین نکته را مقامات عالی  رتبه روسی به من گفتند. اینکه 
دســتگاه اطالعاتی روســیه بررســی کرد کــه منویــات رهبری 
ایــران را در حــوزه منطقه چه کســی پیــاده می کنــد، و به این 
نتیجه رسیدند که فردی به نام ژنرال سلیمانی که برای آنها 
ناشــناخته هم نبود، این وظیفه را بــه عهــده دارد. گفتند ما 
بررســی کردیم، دیدیــم در ســوریه نقش ســردار ســلیمانی به 
 عنوان مستشــار نظامی چقدر مهم بوده و چه دســتاوردهای 
مهمــی نصیــب مــردم، نظــام و منافــع جمهــوری اســالمی 
ایران کرده اســت. جمع  بنــدی ما این شــد که ایــن آدم، آدم 
معتبری است. این باعث شد روس ها در سطوح باال با سردار 
ســلیمانی صحبــت کردنــد و بــه توافــق رســیدند کــه نیــروی 

هوایی شان را به سوریه بیاورند. 
وقتی نیــروی هوایــی روســیه می آمد، دیگــر ما و ســوریه تنها 
نبودیم، بلکه طــرف ثالثی هم بــود که باید در یــک عملیات 
کــه می خواســت در  نظامــی، سیاســی، روانــی و بین المللــی 
سوریه انجام بشود با هم هماهنگ می شدیم. در آن شرایط 
پیچیده منطقه و سوریه، باز یکی از هنرهای سردار سلیمانی 
ایجاد همیــن هماهنگی بود. ایــن نکته مهمی بــود که اتاق 
مشــترک عملیاتی شــکل بگیرد و یک عملیات متمرکز انجام 
کــره می کرد،  بشــود. برای همیــن، جاهایی خــود ســردار مذا
جاهایــی کــه در ســطوح دیگــر بــود دیگــران را کامــل توجیه 
می کرد که مثال شــما به  عنوان وزارت امور خارجه خوب است 
االن چه نکاتی را بگویید یا شــما به  عنــوان بخش دفاعی، یا 

اطالعاتی ما خوب است بروید این نکات را بگویید.     

یکی از 
ز  ویژگی های بار
سردار سلیمانی 

که  این بود 
که  ونده هایی  پر

ایشان در این 
مدت بیش از دو 

دهه فرماندهی 
وی قدس به  نیر

آنها پرداخت، 
ونده هایی بود  پر
که اواًل به  شدت 
بین المللی بود، 

ثانیًا به  شدت 
امنیتی بود و 

ثالثًا به  شدت 
سیاسی و با 

پیچیدگی های 
خاص بود

کتیکی بود،  و عمل می کــرد؛ حتی آنجا هم کــه اقداماتــش تا
کامال مراعات می کرد که در چهارچوب استراتژی حرکت کند. 
اما عــالوه بر این، ســردار ســلیمانی یــک سیاســتمدار خوب و 
یک دیپلمات حرفه ای بود. شــاید کســی که سردار سلیمانی 
را ندیــده و تجربه کارکردن با ایشــان را نداشــته باشــد، تصور 
کند کــه گوینــده دارد درباره شــخصیت ســردار ســلیمانی ُغلو 
می کنــد، در حالــی کــه واقعــا ســردار ســلیمانی در چهارچــوب 
نــگاه راهبــردی، یــک دیپلمات زیــرک، کّیــس، حرفــه ای و 
یــک سیاســتمدار فهیــم و بصیر بــود. ایــن خیلی مهم اســت 
که شــخصی این دو را کنار هم داشــته باشــد و ایــن دو ریل را 
به طور مــوازی بتواند پیش ببرد؛ یعنی فهم و درک درســت از 
کره دقیــق و حرفه ای  مفهوم و جوهره سیاســت، در کنــار مذا

در قالب دیپلماتیک.

     یک فرمانده نظامی چگونه توانسته بود به این مرز از 
پختگی توأمان در عرصه سیاست و نظامی گری برسد؟

من فکــر می کنم بخشــی از این مســئله بــه تجارب ایشــان در 

     از نگاه افکار عمومی و حتی نخبگان حساسیت ها 
و تفاوت هایی بین دیدگاه یک نظامی و یک دیپلمات 
نســبت به مســائل خارجی و منطقه ای وجــود دارد. از طرفی، 
قاعدتــًا یــک دیپلمــات بیــش از دیگــران می توانــد ظرایــف و 
کــره و چانه زنــی را تحلیــل کنــد. شــما چه  پیچیدگی هــای مذا

تعریفی از یک حاج قاسم دیپلمات دارید؟
در مطالعــات علوم سیاســی و روابــط بین الملــل، کلیدواژه هــا و اصطالحاتــی وجــود دارد؛ مثال 
می گویند فالنــی دیپلماتی خوب اما سیاســت مداری بد اســت، یــا فالنی سیاســتمداری خوب 
کره کننده ضعیفی اســت. اول باید بگویم که ســردار ســلیمانی یک نظامی  اما دیپلمــات و مذا
دارای فکر و نگاه راهبردی و اســتراتژیک بــود و واقعا در چهارچوب اســتراتژیک، فکر، طراحی 

هم استراتژیست نظامی بود
 هم دیپلمات حرفه ای

ویژگی های سیاست ورزانه
و دیپلماتیک شهید سلیمانی

در گفتگو با دکتر حسین
امیرعبداللهیان

اول
با آمریکا
می جنگید
 االن

داعش را 
درهم می کوبد.

مجله نیوزویک
آذر ۱۳9۳
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مدیترانــه و برخــورداری از 186 کیلومتر ســاحل با کشــورهای 
حاشیه این منطقه ارتباط دارد. به ویژه ســوریه از طریق خط 
لوله نفت در بندر بانیاس، بخشی از نیازهای نفتی کشورهای 
حاشــیه را تامین می کند و از این راه در معادالت منطقه نقش 
دارد. سوریه تنها کشور عربی است که در مناسبات منطقه ای 
و بین المللــی میــان کشــورهای خاورمیانــه و آفریقای عربی، 
نقشی مستقل ایفا می کند و صاحب دیدگاه خاص خود است.

از ســوی دیگــر نقش آفرینــی ســوریه در تحــوالت لبنــان و 
قرارگرفتن دمشــق به عنوان دولت حامی مقاومت اســالمی، 
بر اهمیت اســتراتژیک ســوریه افزوده اســت.  اما با اوج گیری 
بحــران داخلــی ســوریه، اوضــاع سیاســی و ژئواســتراتژیکی 
منطقــه نیز دچــار تنش و تزلــزل شــد. از یک ســو ناآرامی های 
ســوریه بــه علــت دخالــت و منافــع بازیگــران منطقــه ای و 
فرامنطقــه ای بــه جنــگ داخلــی بــدل شــد و در ســوی دیگر 
این بحــران، برخوردهــا و درگیری های منطقه ای در ســطح 
فروملــی و بین المللی در منطقه غرب آســیا تا ســطح نظامی و 
دیپلماتیــک به وجود آمــده اســت. از نگاه کشــورهایی نظیر 
عربســتان، قطر و امارات، بحران ســوریه فرصتی را برای سد 
نفوذ رو به رشــد ایران در عراق و شــامات فراهم کرد تــا از این 
طریق بتوانند مواضع و جایگاه خود را در منطقه و به ویژه در 

کشورهای عراق و سوریه تقویت کنند.
امــا از دیگــر اتفاقــات مهمــی کــه در ادامــه بحــران ســوریه به 
وقــوع پیوســت حملــه عربســتان ســعودی بــه یمــن بــود که 
در ادامه اهــداف راهبــردی ایــن رژیم بــرای ایجــاد تغییرات 
منطقــه ای بعــد از روی کار آمــدن ســلمان بن عبدالعزیز بود. 
دولت ســعودی انگیزه های سیاســی و مذهبی بســیار زیادی 
برای این امر داشــته و دارد. فشــار بر دیگر رقبای منطقه ای، 
باج گیــری از آمریــکا، توســعه تفکــر وهابیــت و ضربــه  زدن به 
دیگر مذاهب در منطقه و در رأس آن دور کردن موج تغییرات 
منطقه ای از تــاج و تخت ریــاض در چارچوب صــدور بحران 
بــه دیگــر نقــاط منطقــه می تواننــد مهم تریــن انگیزه هــای 

عربستان در این چارچوب محسوب شوند.
در سوی دیگر میدان، استراتژیست های آمریکایی و اسرائیلی، 
جنگ داخلــی ســوریه را فرصتی بــرای تضعیف بنیــادی ایران 
مســتقل می دانســتند بــه امید اینکــه شکســت ایــران در عراق 
و منطقــه غرب آســیا، جمهــوری اســالمی ایــران را وادار کند در 

زمینه های دیگر مثل برنامه هسته ای تسلیم شود.

      جمهوری اسالمی ایران:
حامی ثبات و امنیت در منطقه 

جمهــوری اســالمی ایــران به عنــوان کشــوری آزاد و مســتقل 
و بــه دلیــل موقعیــت ژئوپلیتیــک و ژئواســتراتژیک همــواره 
در تحــوالت منطقــه ای و بین المللــی تاثیرگــذار بوده اســت. 
جمهــوری اســالمی ایران نــه تنهــا به دنبــال حفظ اســتقالل 
خود بوده اســت، بلکه از هیچ اقدامی برای جلوگیری از نفوذ 
اســتعمار، امپریالیــزم، اســتبداد و خودکامگــی دولت هــای 
زیاده خــواه غربــی در منطقۀ خــاور میانه نیــز فروگــذار نکرده 
است. جمهوری اسالمی ایران در صدد است تا مردم منطقه 
گاه  غرب آسیا را نســبت به حق و حقوق و توانایی های خودآ

کند و توهم شکست ناپذیر بودن غول استعمار و امپریالیسم 
را ابطال نماید و این مسأله خود جسارت و اعتماد به نفس را 

به ملت های غرب آسیا بازگردانده است.

      نقش سردار سلیمانی در ژئوپلیتیک غرب آسیا
سردار سرلشکر شهید »قاسم سلیمانی« سال ها تجربه جنگ 
علیه تروریســم را در پرونده داشــت. ایــن فرمانــدۀ دلیر، بعد 
از هشــت ســال دفاع از کشــور خود در نبرد علیه صــدام، راهی 
مبــارزه بــا قاچاقچیان مــواد مخــدر و اشــرار مســلح در جنوب 
شــرق ایران شــد. این مبارزات وی، نــه تنها باعــث برقراری 
امنیت در ایــران گردید، بلکــه منافع آن به تمام کشــورهایی 
کــه در مســیر جــادۀ ابریشــم و نیــز کشــورهای اروپایــی کــه از 
قاچــاق مــواد مخــدر آســیب می دیدنــد هــم رســید. پــس از 
تجربیات موفق بین المللی در مبارزه با تروریسم، رهبر ایران 
از ســال 1379 )1999 میالدی( ایشــان را به فرماندهی سپاه 

قدس انتخاب فرمودند. 
سردار سرلشکر شهید »قاسم سلیمانی« به اذعان رسانه های 
خارجی یک »دیپلمات نظامی« پرنفوذ در منطقه غرب آسیا 
بود که نقش عمــده ای در مقابله با تروریســت های تکفیری 
داعــش داشــت. نکتــه مهــم دربــاره حضــور ایــن فرمانــده 
در کشــورهای عراق و ســوریه کــه هیچ یــک از رســانه ها آن را 
انعــکاس نمی دهنــد و نداده انــد، ایــن اســت کــه ایشــان بــه 
دعــوت و درخواســت دولت های رســمی کشــورهای ســوریه 
و عراق بــرای دفــاع از مردم این کشــورها در برابر ظلم و ســتم 
داعش عازم این کشــورها شــدند. این را باید بــا دخالت های 
نظامی کشورهای غربی به ویژه آمریکا مقایسه کرد که هیچ 
گاه حق و حقوق کشــورها و ملت های منطقــه را برای حضور 

نظامی خود در آنها رعایت نکرده است و نمی کند.
فرمانــده ســپاه قــدس جمهــوری اســالمی ایــران بــه اذعــان 
مســئوالن داخلی و خارجی بــا کمک مستشــاری خود کمک 
بزرگی به عراق برای جلوگیری از سقوط شهرهای بیشتر کرد 

و در ادامه، این کشور را از شر داعش رهانید.
کــرده بــود  روزنامــه انگلیســی »آبــزرور« در مقالــه ای اشــاره 
کــه ژنــرال »قاســم ســلیمانی« احتمــااًل تنهــا کســی اســت که 
می تواند داعش را شکســت دهد. »آبزرور« عنوان داشــته بود 
هنگامی که در نخســتین روزهای حمله تکفیری های سلفی 
به شــهرهای عراق، ارتش عــراق از مقابل آنهــا گریخت، این 
ژنــرال ایرانــی در صحنــه حضور یافــت و چنــد ســاعت پس از 
ســیطره داعش بر »موصل«، ســلیمانی در »بغداد« بود و از آن 
زمان عملیات دفاع از بغداد را هماهنگ و نیروها را بسیج کرد.

»آبزرور« در پایان خاطرنشــان کرد: سردار سلیمانی همچنین 
وقتی داعــش، »اربیــل« را تهدید کرد به کردســتان عــراق در 
شمال این کشــور رفت. فرمانده ســپاه قدس در اقصی نقاط 
عــراق مــورد ســتایش و قدردانــی قــرار گرفــت و مســلمانان و 
مسیحیان و تمام دیگر اقشار عراقی از فرماندهی وی تمجید 
کردنــد، چــرا کــه او تنهــا کســی بــود کــه توانســت بــا درایت و 
مدیریت بحران و بــا ایجاد اتحاد و همدلی در مردم کشــورها 
کشــورها پیشــروی  و ســاماندهی نیروهــای مردمــی همــان 

داعش را متوقف کند.

سردار سرلشکر 
شهید »قاسم 
سلیمانی« به 

اذعان رسانه های 
خارجی یک 

»دیپلمات 
نظامی« پرنفوذ 
در منطقه غرب 

که  آسیا بود 
نقش عمده ای 

در مقابله با 
یست های  ور تر

تکفیری داعش 
داشت

جنگ هــای پی درپی علیه حزب اهلل و نیروهای فلســطینی، 
ج  بیــداری اســالمی، تــالش بــرای تغییــر دولــت اســد و خــار
کــردن آن از محــور مقاومــت و تــالش بــرای تجزیــه عــراق و 
ســوریه، کودتــا در ترکیــه و آغــاز جنگ داخلــی در این کشــور، 
روی کار آمــدن طالبــان در افغانســتان و نیز در ایــن اثنا ادامه 
ک آل ســعود بــه مــردم مظلوم  حملــه ضدانســانی رژیــم ســفا
یمن نمونه هــای بــارزی از تحوالت اخیــر در منطقــه و ایجاد 

بحران های ژئوپلیتیکی در غرب آسیا بوده است.

      ســوریه؛ کشــوری ژئوپلیتیــک بــرای کشــورهای 
منطقه و خارج از منطقه

جایگاه سوریه در منطقه آسیای غربی، این کشور را به عنوان 
مرکــز ارتباطــات 3 قاره آســیا، آفریقــا و اروپا شناســانده اســت. 
ایــن کشــور از دیربــاز مرکــز بازرگانی میان شــرق و غــرب بوده، 
چنانکــه موقعیت ژئوپلیتیــک ســوریه، این کشــور را در نقطه 
اتصال خاورمیانه نفتخیز قرار داده اســت. سوریه یک بازیگر 
ژئوپلیتیک محور اســت کــه با 3 عامــل واقع شــدن در منطقه 
استراتژیک خاورمیانه، قرار گرفتن بر کناره شرقی دریای مهم 

منطقــه خاورمیانــه در میــان مناطــق اســتراتژیک جهــان بــا دارا بــودن 15 کشــور بــا 
ویژگی های متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و طبیعی نمونه ای بارز 
کنش هــای فرامنطقــه ای و منطقــه ای کشــورها را ارائه  از پیچیدگــی رقابت هــا، کنش هــا و وا
می دهد. از دیدگاه مستکبرین غربی، این منطقه کمان بی ثباتی استراتژیک نام گرفته و روند 
کلیدی در آن، اغتشــاش و بی ثباتی اســتراتژیک اســت. یکی از نشــانه های بارز آن، استراتژی 
نوین ایاالت متحده اســت که بــر متمرکز کردن تالش هــا روی توانمندی هــای ماموریت های 

کید ویژه دارد. جدید در کمربند بی ثباتی تا
درک اهمیــت خاورمیانه از ســوی قدرت ها و ســایر کشــورهای جهــان و به تبــع آن عالقه مندی 
آنها به برقراری روابط و بهره مندی هرچه بیشتر از مزایا و پتانسیل های مختلف منطقه، باعث 
تالش کشــورهای خاورمیانه برای کســب هرچه بیشــتر قدرت در ســطوح مختلف شــده است. 
این امر خود بر پیچیدگی  این رقابت ها می افزاید. افزایش قدرت و منزلت ژئوپلیتیکی کشــورها 
برای آنها اقتدار، تاثیرگذاری و منافع بیشتر و گســترش حوزه نفوذ را در ابعاد مختلف اقتصادی، 

فرهنگی  و سیاسی در مقیاس های منطقه ای، قاره ای و جهانی به همراه خواهد داشت.

      نگاه به تحوالت غرب  آسیا
غــرب آســیا در گذشــته و حال صحنــه دائمــی مبارزه اســت کــه متاخرتریــن تحــوالت مهم آن 
عبارتند از گرایش آشــکار آمریکا برای ســیطره کامل و ایجاد ســلطه خود بر جنوب غرب  آســیا، 
اشــغال عراق و افغانســتان، بی ثباتی و جنگ هــای فرقه ای در کشــورهای مختلــف منطقه، 

سردار صلح
نقش شهید سلیمانی در ایجاد توازن
معادالت ژئوپلیتیکی در غرب آسیا
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انقـاب  وقتـی  بـود.  مریكایـی 
ٓ
ضدا انقابـی  ایـران،  ملـت  اسـامی  انقـاب 

مریكایـی بـه ثمـر 
ٓ
پیروزمندانـه بـه ثمـر رسـید؛ در حقیقـت یـک انقـاب ضدا

رسیده بود. این انقاب در مسیر نظام سازی و دستیابی به اهداف خود نیز 
هیچگاه بدون دشـمن و دشـمنی نبوده اسـت. در این برهه زمانی شـهادت 
سردار قاسم سلیمانی اثرات و تحولی شگرف در عرصه های مختلف ایران 
و کشـورهای منطقـه را بـه وجـود آورده اسـت. در بخش سـرباز انقـاب اثرات 

ایـن حادثـه تلـخ تاریخـی برشـمرده و مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. 

سرباز انقالب
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مرِد میدان
شهید پیروز
عبور از فاصله ݡگذاری انقالب و جمهوریت

ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی، نه تنهــا در عرصــه نبرد 
نظامــی بــه فرماندهــی پرداخــت، بلکــه بــا درکــی صحیــح 
از معــادالت منطقــه و بــا شــناخت دقیقــی کــه از خاورمیانــه 
تالش هــای  بــه  داشــت،  آن  در  کلیــدی  نقش آفرینــان  و 
دیپلماتیک هــم از روزهــای آغازیــن دســت زد و نقش آفرین 

میدان دیپلماسی هم بود.
آمریکا و متحــدان اروپایــی و منطقــه ای آن از جملــه ترکیه، 
عربســتان و قطر حاضر نبودند در جهت ثبات بخشــیدن به 
منطقه گام بردارند، هــر چند به ظاهر خــود را حامی صلح در 
خاور میانــه معرفی می کردند. ژنرال شــهید ســلیمانی با فهم 
ع داشــت، در فضای  عمیــق و گســترده ای کــه از این موضــو
دیپلماتیک توانســت نقش ویژه ای را ایفا کند و کشــورهای 
قدرتمند روســیه و چین را وارد میدان بحران ســوریه نماید و 
کمیت  برخالف نظر آمریکا و متحدانش برای جلوگیری از حا
تروریســت ها در کل ســوریه وارد مبارزه عملی با تروریست ها 

در سوریه شود.
این اقدامات سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی در شرایطی 
انجام شــد که آمریکا و متحدانش با مسلح کردن معترضان 
و حمایت از گروه های تروریستی مختلف مثل جبهه النصره 
و داعــش، دولــت ســوریه را بشــدت تحــت فشــار قــرار داده 
بودند. دولت ســوریه که با یک وضعیــت فوق العاده روبه رو 
شــده بود، ســعی کرد این آشــوب ها را خنثــی کند امــا در این 
میان دچار اشتباهاتی شد که گره ناامنی ها را محکم تر کرد؛ 
ناتوانــی دولت ســوریه در شناســایی علل و عوامل آشــوب ها 
و برخورد منطقــی و برنامه ریزی شــده با آن برخورد شــدید با 
اعتراضات و ســرکوب شــدید معترضان کــه راه را بــرای ورود 

تروریست ها هموارتر کرد.

      عدم استفاده از توان نیروهای مردمی
در جلوگیری از گسترش نفوذ تروریست ها

ناآشــنایی ارتش ســوریه بــا جنگ های شــهری و اســتفاده از 
توپخانه و ســالح های ســنگین در جنگ شــهری کــه موجب 

کز و خانه های مردم شد. تخریب بخشی از مرا
تمام این مسائل باعث شد ایران به درخواست دولت سوریه 
بــرای مبــارزه بــا تروریســت ها کارشناســان نظامی خــود را در 
قالب مستشــار نظامی راهی آن کشــور کند که این وظیفه به 
عهده ســپاه پاســداران انقالب اســالمی و بــا محوریت ســردار 
حاج قاسم ســلیمانی قرار داده شــد و نیروهایی از سپاه قدس 
راهی آن کشــور شــدند تا در مســائل نظامــی راهنمــای ارتش 

سوریه باشند.
بــه  قــدس  ســپاه  نظامــی  مستشــاران  ویــژه  نقش آفرینــی 
فرماندهی ســردار شهید حاج قاســم ســلیمانی قاعده بازی را 
عوض کرد و ســوریه که می رفت کاماًل به دســت تروریست ها 
بیفتد، بازیابی نظامی شد و در میدان جنگ به پیروزی های 
ج شد.  متعددی دســت یافت و دمشــق از تهدید ســقوط خار
کــه مستشــاران نظامــی ایــران در میــدان مبــارزه  اقداماتــی 
سوریه به فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی انجام 
دادند، از این قرار بود؛ ایجاد روحیه مبارزه با تروریســت ها در 
بین فرماندهان نظامی ســوریه آموزش شــیوه جنگ شهری 

و مقابله با پیشــروی تروریســت ها بــا کم ترین تلفــات ممکن 
استفاده از توان نیروهای مردمی برای مقابله با تروریست ها 

و ساماندهی نیروهای بسیج مردمی در سوریه.

      کمک اطالعاتی به ارتش و دولت سوریه
در جنگ با تروریست ها

برقــراری تعامل با عشــایر و قبایــل بــرای کمک بــه مقابله با 
تروریســت ها و میانجی گری بین دولت و قبایل در این میان 
برخــی رســانه های بیگانــه ســعی کردنــد حضــور فرماندهان 
نظامی ایرانــی از جمله ســردار ســلیمانی در میدان نبــرد را به 
عنوان دخالت نظامی ایران در مســائل داخلی سوریه عنوان 
کنند. امــا حمایت ایــران از مــردم کشــورهای عراق و ســوریه 
صادقانه بود و کســانی کــه در این عرصه کمک و پشــتیبانی 
می کردند و مشــاوره می دادند، طبیعتًا بایــد در صحنه حضور 
می داشــتند. ایــن خــود مؤیــد صداقــت و روحیــه یاری گــری 
مستشــاران ایرانی اســت. در این میان از دیگــر نکات مهمی 
که درباره حضور ژنرال سلیمانی در جبهه های مبارزه با تکفیر 
باید اذعان نمود این است که حفظ انسجام و تقویت روحیه 
نظامــی و ایســتادگی نیروهــای عمل کننــده و حمایت کننــده 

یکی از راهبردهای نظامی و دیپلماتیک ایشان است.
»هالــه اســفندیاری« تحــت تأثیــر نقش آفرینی هــای شــهید 
ســلیمانی در منطقــه در مبــارزه بــا تروریســم و راهبردهــای 
دیپلماتیک ایشــان در جلب مشــارکت روســیه و چین در این 
عرصه، در مقاله ای در وال  اســتریت ژورنال نوشت: »دعوت 
کــرات بین المللــی صلــح درباره  از ایــران بــرای حضــور در مذا
آینــده ســوریه نشــان می دهــد ایــران چطور توانســته خــود را 
کنــد.  بــه یکــی از اصلی تریــن بازیگــران منطقــه ای تبدیــل 
ایران بزرگ تریــن و قدرتمندترین کشــور خلیج فارس، مدتی 
کنون با  اســت نفوذ خــود را در لبنــان و عــراق بیشــتر کــرده و ا
ارتباطاتی که با روســیه برقرار کرده، هر دو کشــور توانسته اند 

سیاست های همگامی را در منطقه ایفا کنند.«
ســپاه پاســداران بــا حضــور فرماندهــان باتجربــه ای چــون 
حــاج قاســم ســلیمانی و نیــز رشــادت های شــهیدانی چــون 
حاج حســین همدانی و قاجاریان و ســردار »حســین رضایی« 
و ســردار »اهلل  دادی« توانســت جریــان بحــران ســوریه را کــه 
کمیت تروریست ها  می رفت باعث سقوط دولت ســوریه و حا
و معارضان بر این کشــور شــود، عوض کند و دولت دمشق را 
از خطر ســقوط نجات دهد و امروز قواعد بازی تغییر ویژه ای 
کــه حامیــان تروریســت ها )آمریــکا،  کــرده اســت تــا جایــی 
آل سعود و متحدانش( نیز از درخواست خود برای کنار رفتن 

بشار اسد تا حدودی کوتاه آمده اند.
کمک هــای اطالعاتــی خــود  ســپاه پاســداران توانســت بــا 
کراتی  تصویر روشــنی از میــدان درگیری ترســیم کند و بــا مذا
که بــا برخی کشــورها مثل روســیه داشــته و حمایت هایی که 
دستگاه دیپلماســی در این مســیر ارائه کرده، پای این کشور 
را برای مبارزه با تروریســت ها باز کند. حضور سردار سلیمانی 
در عراق و سوریه، نوعی این پیام را به گوش جهانیان رساند 
کــه انقالب اســالمی ایــران حامــی ملت هــای منطقه اســت و 

برای این کار از هیچ تالشی دریغ نمی ورزد.    

سپاه پاسداران با 
حضور فرماندهان 

باتجربه ای چون 
حاج قاسم 

سلیمانی و نیز 
رشادت های 

شهیدانی چون 
حاج حسین 

همدانی، 
یان،  قاجار

رضایی، 
اهلل دادی توانست 

یه  بحران سور
که می رفت  را 
باعث سقوط 
یه  دولت سور

کمیت  و حا
یست ها بر  ور تر

کشور شود،  این 
کند و  عوض 

دولت دمشق را 
از خطر سقوط 

نجات دهد و 
وز قواعد بازی  امر

تغییر ویژه ای 
کرده تا جایی 

که حامیان 
یست ها  ور تر

یکا، آل سعود  )آمر
و متحدانش( نیز 

از درخواست خود 
کنار رفتن  برای 
کوتاه  بشار اسد 

آمده اند



سرباز انقالب

4849  مشاره  29     دی  1400دی  1400     مشاره  29

سربازانقالب

نه تنها انقــالب اســالمی به عنــوان یک پدیــده  انســانِی زنده 
به حیات خــود ادامه می دهد بلکــه مردم نیز پــای آرمان ها و 
اصــول و ارزش هــای ایــن انقــالب ایســتاده و از اســتمرار خِط 
کشــور حمایتــی همه جانبــه و مســتحکم  انقالبی گــری در 
می کنند. واقعیــت این اســت که حاج قاســم ســلیمانی فراتر 
از یــک فــرد و به مثابــه  یــک »نمــاد« بــود. او نمــاد و تجســم 
آرمان گرایــِی انقالبــی، پایبنــدی بــه ارزش هــا، مقاومــت و 
ایستادگی در مقابل دشــمن و مبارزه  جدی و مستمر و اثرگذار 

با استکبار و نظام سلطه بود.

      رشِد چشمگیر دشمن شناسی
حقیقــت این اســت کــه انقــالب اســالمی ملــت ایــران انقالبِی 
»ضدآمریکایــی« بــود: »وقتــی در ســال پنجــاه و هفــت مبارزه 
پیروز شــد و انقــالِب پیروزمند بــه ثمــر رســید، در حقیقت یک 
انقالب ضّد آمریکایی به ثمر رسیده بود.« این انقالب در مسیر 
نظام ســازی و دســتیابی به اهــداف خود نیــز هیچــگاه بدون 
دشــمن و دشــمنی نبوده اســت. دشــمن اصلی نظام اســالمی 
»نظــام ســلطه« و »طاغــوت اعظــم« یعنــی دولــت مســتکبر 
آمریکا بوده و هســت. در ســطوحی پایین تــر نیز رژیــم متجاوز 
و اشــغالگر صهیونیســتی، ارتجاع منطقــه و جریانــات معاند و 
منافق همواره با جمهوری اســالمی دشــمنی کرده و می کنند. 
اما یکی از برنامه های اصلی و مســتمر همین دشــمنان اساســا 
بی اعتبارســازی موضوعی تحت عنواِن »دشــمن و دشــمنی« 
بــوده اســت. دشــمن بــا تکــرار کلیــدواژه ی »توهــم توطئــه« 
همواره و طی این سال ها به دنبال این بوده که به ملت ایران 
اینگونه القا کند که مقوله  دشمن و دشمنی یک توهم یا دروغ 
برساخته  نظام جمهوری اسالمی است. با شهادت حاج قاسم 
ســلیمانی توســط نیــروی نظامــی آمریکا و با دســتور مســتقیم 
رئیس جمهــور این کشــور، عمــوم مــردم به روشــنی دیدند که 
دشــمن با اصِل ایســتادگی و اقتدار و صیانت از منافع و امنیت 

      زنده بودن انقالب
از جمله خطوط اصلِی جنگ روانی و سیاسی دشــمنان ایران اسالمی طی این سال ها 
دمیدن در تئورِی »مرگ انقالب« بوده است. دشــمن بیرونی، اذناب داخلی و برخی وادادگان 
خ  همواره از این ســخن گفته اند که با گذشــت 4 دهه از پیروزی انقالب و با تغییــر و تحوالت ُر
داده در متن جامعه، امــروز موجود زنــده ای تحت عنــوان »انقالب اســالمی« واقعیت عینی و 
خارجی نــدارد. در ایــن خــِط تبلیغاتی کــه بعضا بــا پشــتیبانی فکــری و محتوایــِی چهره های 
کم بر انقالب ملت  تئوریک نیز همراه شده ادعا این اســت که آرمان ها و ارزش ها و خِط سیر حا
ایران از بین رفته و آنچه باقی مانده صرفا نظامِی سیاسی است که کامال به دور از ارزشهاست. 
از ســوی دیگر همواره ادعا می شــده که مردم نیز از آرمان ها و اصول و اهــداف انقالبی انصراف 
داده و به دنبال اهداف و ســبک زندگی و خواسته های دیگری هســتند؛ خواسته هایی که نه 

تنها ذیل اهداف و ارزش های انقالب اسالمی نیستند که در تضاد با آنها نیز  قرار دارند.
اما این همه با حادثه  شــهادت حاج قاســم سلیمانی در چشــم برهم  زدنی نیســت و نابود شد. 
حضور کــم  ســابقه و چنــد ده میلیونــی مــردم در مراســمات تشــییِع شــهید و همچنیــن حضور 
توده هــای ملت در انــواع و اقســام راه پیمایی هــا و برنامه هــا با قاطعیت بــه دنیا اعــالم کرد که 

خون آوردهای ݣݣحاج قاسم
شهادت سردار سلیمانی چگونه به تحولی عظیم تبدیل شد؟

ملی ایــران دشــمنی دارد و در مســیر دشــمنِی خود نیز شــدید و 
عنود اســت. مردم به  روشنی دیدند که مســئله نه هسته ای و 
موشک که اصل اســتقالل و عزت اســالمی و ملی ایران است و 
دشمن با خشــونت و قســاوت، دقیقا همین ها را هدف گرفته 
که حاج قاســم ســلیمانی مدافــع اســتقالل و عزت و  اســت چرا

امنیت و اقتدار ایران اسالمی بود.

      وحدت ملی ایرانیان
از جمله مولفه ها و عناصر کلیدی در پیروزی انقالب اســالمی 
و گام های بعدی آن موضوع وحدت و انسجام ملی ایرانیان 
بوده اســت تــا آنجــا کــه امــام خمینــی؟هر؟ در مقــام رهبرِی 
نهضــت، درباره  اهمیــت این مقولــه فرمودند: »رمــز پیروزی 
ایران همیــن بود؛ اتــکاء به خدا، بــرای خدا و وحــدت کلمه، 

وحدت کلمه و وحدت غرض و مقصد.«
وحــدت، حــول اصــول و اهــداف و آرمان هــا موجــب اقتــدار 
و قدرتــی روزافــزون شــد. البتــه ایــن مولفــه  کلیدی نیــز آماج 
توطئه ها و طراحی های دشــمن و وابســتگان به دشــمن قرار 
گرفــت. دو قطبی ســازی های اجتماعی و سیاســی، انشــقاق 
گون ملت و ایجــاد اختالف و بدبینــِی داخلی از  در اقشــار گونا
جمله خطوط همیشــگی دشــمنان بوده اســت. یکی از نقاط 
اصلی مورد هدف دشــمن در ماجراهایی چون فتنه  1388 و 
اغتشاشــات ضدامنیتی، تضعیِف وحدت و انســجام ملی در 
ایران بود؛ هدفی که در برخی ُبرهه ها نیز تا حدودی دشــمن 
به آن دســت یافت. طبیعتا تضعیــف این عنصر قــدرِت ملی 
نیز به نوبه  خــود بزرگ ترین زمینه و فرصت را برای دشــمنان 
بــرای تشــدید فشــارها از جملــه تحریــم و... ایجــاد می کرده 
کارآمدی هــای مدیریتــی و  و البتــه در ایــن میــان برخــی نا

کامی ها نیز در تشدید اختالفات موثر بوده است. نا
یکــی از ثمــرات و بــرکات شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی 
کــه حاج قاســم  کثــری ملــت ایــران بــود چرا امــا وحــدت حدا
سلیمانی فرزند رشید و مجاهِد ایثارگری بود که رهاورد جهاد 
شــبانه روزی اش عزت و امنیت برای ایران و همه  ملت بود و 
لذا: »این وحدتی که خوشــبختانه در زیر تابــوت پیکر مطهر 
شهید ســلیمانی و شــهدای همراه ایشــان در بین مردم دیده 

شد باید محفوظ بشود، محفوظ بماند.«

      ضعف و شکست دشمن
آمریکای مستکبر به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی را 
یکی از حلقات مهِم تضعیف قدرت و اقتدار جمهوری اسالمی 
و عامــل ضعــف و عقب نشــینی و شکســت آن می پنداشــت. 
دشمن در محاسبات مادی خود دچار این توهم شده بود که 
برخی نارضایتی های برآمده از مشکالت اقتصادی و معیشتی 
و ضربــات ناشــی از تحریم هــاِی بی ســابقه  اقتصــادی، ملت 
کمیــت ایــران را در چنان تنگنا و فشــاری قرار داده اســت  و حا
که ضربه  به شــهادت رســاندن شــخصیتی چون حاج قاســم 
ســلیمانی نیز بــر این مشــکالت افــزوده و عامل عقب  نشــینی 
و اضمحــالل ایران اســالمی می شــود. امــا تــرور ناجوانمردانه 
و خــون بــر زمیــن ریختــه شــده  ایــن جنگجــو و مبــارِز دالور و 

سلحشور عمال معادالت را تغییر داد.

جلوه هــای ملــی و مردمــی ناشــی از ایــن حادثــه در مقیاســی 
بی نظیر، معــادالت مــادی مســتکبرین را برهــم زد و صحنه  
سیاســِی ایران، منطقه و جهــان را به  نفع جمهوری اســالمی 
و ملــت ایــران دچــار تغییِر اساســی نمــود. قــدرت و انســجام 
ملــی  و فراملی برآمده از شــهادت حاج قاســم آنچنــان بود که 
زمینه ساز یک تحرک گســترده و مهم در پاســخ به دشمن در 
ســطوح مختلف شــد. اینک و در اقدامی تاریخــی جمهوری 
ک خود به پایگاه اصلی نیروهــای آمریکایی ها  اســالمی از خا
حملــه  ســنگین موشــکی می کنــد و ضرباتــی ســهمگین بــر 
دشمن وارد می آورد و این ضربه  ســخت را فقط یک »سیلی« 
می داند: »یک ســیلی ای دیشــب به اینهــا زده شــد. آنچه در 
مقام مقابله مهم اســت این کارهــای نظامِی به این شــکل، 
کفایــت آن قضّیــه را نمی کنــد این اســت کــه بایســتی حضور 
فســادبرانگیز آمریــکا در ایــن منطقــه منتهــی بشــود؛ تمــام 
بشــود.« و در ســوی مقابل آمریــکا، از پاســِخ متقابــِل نظامی 
ناتــوان اســت. ایــن ُرخــداد بــه خــودِی خــود نقطــه  عطــِف 

تاریخی در تغییر هندسه  عالم محسوب می شود.
در پرتــو این اقتــدار ملــی، جمهــوری اســالمی رســما گفتمان 
و راهبــرد »اخراج آمریکا« از منطقه  غرب آســیا را بر ســر دســت 
گرفته و این گفتمان از ســوی ملت هــا و جنبش های انقالبی 
و اســالمی مورد تجاوب قــرار گرفــت. اینک مبارزیــن عراق و 
لبنان و یمــن و... در این راهبــرد با جمهوری اســالمی همراه 
شــده و ُابهــت آمریــکا به عنــوان راس نظــام ســلطه و قــدرت 
مــادِی برتــر در دنیا شکســته شــده اســت و اینچنین بــود که 
»دشــمنان در مقابــل عظمــت ملت ایــران احســاس خضوع 

کردند؛ ممکن است به رو نیاوردند اما چاره ای ندارند.«

      برکاِت معنویت و اخالص
نگاهــی از ســر بصیرت بــه ایــن بــرکات و ثمــرات خارق العاده 
به روشنی این گزاره را پیش  روی ما می گذارد که آنچه اتفاق 
افتاد در چهارچوب محاســبات مــادِی معمــول قابل تحلیل 
نیست. شــهادت حاج قاســم ســلیمانی »قیامتی به پا کرد.« 
حقیقتا این شــهادت »انقالبِی تاریخ ساز« شــد. در یک جمله 

»معنویت او، شهادت او را این جور برجسته کرد.«
دســتاورد و در واقــع »خون آورد« هــای شــهادت حــاج قاســم 
ســلیمانی ناشــی از »معنویــت و اخــالص« کم نظیــر او بــود. 
او دســت پرورده  مکتــب امــام خمینــی رحمــه اهلل و ســرباز 
بی ادعــای والیــت بــود کــه اجــر اخــالص و جهــادش تحولی 
اساسی و تاریخی بود: »حاج قاسم صد بار در معرض شهادت 
قرار گرفته بود؛ این بار اول نبود، ولی در راه خدا، در راه انجام 
وظیفــه، در راه جهاد فی ســبیل اهلل پروا نداشــت؛ از هیچ چیز 
پروا نداشــت؛ نه از دشــمن پروا داشــت، نه از حــرف این و آن 
پــروا داشــت، نــه از تحّمل زحمــت پــروا داشــت... جهادش 
جهاد بزرگــی بود، خــدای متعــال شــهادت او را هم شــهادت 
گــر اخــالص نباشــد، ایــن جــور دل هــای  بزرگــی قــرار داد... ا
مردم متوجه نمی شــود؛ دل ها دست خدا است؛ اینکه دل ها 
این جور همه متوجه می شــوند، نشــان  دهنده  این است که 
یک اخالص بزرگی در آن مرد وجود داشــت، مــرد بزرگی بود. 

خدا ان شاءاهلل درجاتش را عالی کند.«     

یکی از ثمرات و 
برکات شهادت 

حاج قاسم 
سلیمانی اما 

کثری  وحدت حدا
ملت ایران بود 

که حاج قاسم  چرا
زند  سلیمانی فر
رشید و مجاهِد 

که  ایثارگری بود 
رهاورد جهاد 

وزی اش  شبانه ر
عزت و امنیت 

برای ایران و همه  
ملت بود

»در مقابل آنچه او سرمنشـا آن شـد و برای کشـور بلکه برای منطقه به وجود 
آورد، در مقابـل او مـن تعظیـم می کنـم.« ایـن عبـارات رهبـر انقـالب اسـالمی 
دربـاره  شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی و عظمـت تحـول ُرخ داده بـر اثـر شـهادت 
ایـن سـردار را نمایـان می کند.حـاج قاسـم سـلیمانی در زمـان حیـات دنیایـی خـود ذیـل 
تفکـر و راهبـرد مقاومـت اسـالمی توانسـته بـود برنامه هـا و توطئه های مسـتکبرین را به 
شکسـتی سـخت بکشـاند امـا شـهادتش نیـز زمینه سـاز پیروزی هایـی عظیـم شـد. امـا 
این تحول تاریخِی برآمده از حادثه  شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی چه بود؟ در ادامه 

پاسـخ ایـن پرسـش را در یادداشـت »خون آوردهـای حـاج قاسـم« مـرور می کنیـم. 
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ایــران، بلکــه بــرای کل ملت هــای جهان ایجــاد کــرد و این 
رویکرد جدید از لحاظ ایدئولوژیکی و تفکری، آمریکا و نظام 
بین الملــل را که بر پایــه  تفکرات مادی اســتوار شــده بود، به 
چالش کشــاند. بنابراین خود پیروزی انقالب اســالمی یکی 
از آن عرصه های مهمی اســت که باعث ایجاد درگیری بین 

آمریکا با ایران شد.
دومین حوزه ای که از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
مورد توجه قرار گرفت، مخالفت صریح جمهوری اســالمی با 
اشغالگری رژیم صهیونیستی بود. این موضوع هم به یکی از 
موضوعات کالن و یکی از عرصه های درگیری آمریکا با ایران 
مبدل شــد. با توجه به حمایتی که آمریکایی ها از موجودیت 
رژیم جعلی اسرائیل می کردند و همچنان هم دارند می کنند، 
همیشــه مســئله  رژیم صهیونیســتی یک موضوع مهم برای 
آمریکایی هــا در قبــال ایــران بــوده اســت. عمــال  بســیاری از 
سیاستمداران آمریکایی کامال پیرو خط مشی صهیونیست ها 
هســتند در نتیجــه مســئله  اشــغالگری رژیــم صهیونیســتی و 
اعالم ایســتادگی جمهوری اســالمی در برابر این اشغالگری و 
طلب آزادی اراضی اشغالی و بازگشــت به فلسطینی ها، یکی 

دیگر از عرصه های درگیری بین دو طرف است.

گــر بخواهیم بــا یک نــگاه کالن، بــه عرصه های درگیــری آمریکا بــا جمهوری       ا
اسالمی بپردازیم، چه عرصه هایی قابل توجه است؟

عرصه های درگیری آمریکا بــا ایران به چند حوزه  مختلف قابل تقســیم اســت. اولین حوزه، 
مخالفــت، معانــدت و خصومتــی اســت کــه آمریکایی هــا از همــان ابتــدای پیــروزی انقــالب 
اسالمی با ایران داشــتند؛ چون پیروزی انقالب اســالمی باعث به  وجود آمدن یک خط مشی 
و رویکرد جدید در ســطح نظام بین الملل شــد. نظامی کــه در آن دوره دو قطب شــرق و غرب 
به رهبری شوروی و آمریکا را به  نوعی به چالش کشــاند و یک راه جدید را برای نه فقط مردم 

حاج قاسم، مظهر کامیابی و پیروزی 
ایران در برابر هژمونی آمریکا بود

در ســال های اخیــر یک عرصــه  درگیــری جدیدی ایجاد شــد 
و آن مســئله  تروریســم آشــکار اســت. آمریکایی ها در گذشته 
بــا حمایــت از القاعــده، ایــن ســازمان را در افغانســتان و در 
ســطح منطقه ریشــه دار کردند، ولــی ظهور و بروز تروریســمی 
در شــکل گروه هایی مثــل داعــش که خشــونت عریــان را در 
دســتور کار خودشــان قــرار داده بودنــد، اتفــاق جدیــدی بود 
کــه ایــن موضــوع را هــم می تــوان، یکــی از عرصه هــای مهم 
درگیــری ایــران و آمریــکا دانســت. جمهــوری اســالمی هم بر 
مبنای دیدگاه دینی و مذهبی و هم بر مبنای دیدگاه انسانی 
خــودش عمــال خواهــان برچیــده  شــدن ســازمان تروریســتی 
داعــش بــود کــه آمریکایی هــا آن را بــه وجــود آورده بودنــد و 

بیشتر از آن حمایت می کردند.

     مقاومــت در منطقــه غرب آســیا چگونه شــکل  گرفت 
و در برابــر چه چیزی ایســتاد و مبارزه کرد؟ شــهید قاســم 
سلیمانی در شکل گیری مقاومت چه نقشی داشت و چه 

ضرباتی به آمریکا وارد کرد؟
طبیعتــًا تأثیری کــه انقــالب در ملت هــای منطقه گذاشــت، 
بسیاری از جریان های سیاسی و دینی در منطقه را به   سمت 

خودش جذب کرد و جمهوری اسالمی هم سعی کرد که چتر 
حمایتی خــودش را در قبال کشــورهای منطقــه و گروه های 
مقاومت در منطقه داشته باشد. سال های ابتدایی پیروزی 
انقــالب ارتباطــات مؤثــری با گروه هــای مختلف فلســطینی 
ایجاد شــد و بعد از آن در لبنان با تأسیس حزب اهلل، مقاومت 
شــکل و شــمایل جدیدی گرفت. در عراق هم بعد از ســقوط 
صــدام مقاومــت در برابــر اشــغالگری آمریــکا شــکل گرفــت. 
وقایعی هم کــه بعدها در منطقه اتفاق افتاد، ســایر کشــورها 

مثل سوریه و یمن را به این روند پیوند زد.
در حوزه  مقابله با آمریکا به  عنوان بازیگر مداخله گر و اشغالگر 
در ســطح منطقه ســردار ســلیمانی نقش بی بدیلی ایفــا کرد. 
این ادعا که سردار ســلیمانی نیروهای آمریکایی را در عراق و 
افغانستان زمین گیر کرد، تحلیلی نیست که فقط ما ایرانی ها 
درباره  آن حرف بزنیم. مصادیق و تحلیل های بسیار زیادی 
از گفته هــای خــود مقامــات نظامــی و سیاســی آمریــکا وجود 
دارد و تحلیلگــران غربــی هم متفق القول هســتند که ســردار 
کام  سلیمانی توانست حضور آمریکا در عراق و افغانستان را نا
بگذارد و نیروهای آمریکایی را در بســیاری از مــوارد زمین گیر 
کند. بنابراین در حوزه   مقابله با هژمونی آمریکا در منطقه هم 

ایشان نقش بسیار فعالی را ایفا کرد.
در حوزه  مبارزه با تروریسم هم ایشان نقش غیر قابل انکاری 
در شکســت گروه هــای تروریســتی به ویــژه داعش در ســطح 
منطقه داشت. به  نحوی  که رشادت ها و کارهایی که سردار 
ســلیمانی انجــام داد، عمــال ایشــان را بــه قهرمــان مبــارزه بــا 

تروریسم در سطح منطقه و جهان تبدیل کرد. 
با توجه به حمایتی که کشــورهای غربــی و عربی و همچنین 
رژیم صهیونیســتی از گروه های تروریســتی انجام می دادند، 
اقدامی که ســردار ســلیمانی انجــام داد او را در رده  بزرگ ترین 
استراتژیســت های نظامی در جهــان قــرار داد. این هم حرفی 
نیســت که ما بخواهیــم بگوییم، بلکــه خود نشــریات معتبر 
غربــی او را جــزو مهم تریــن و بزرگ تریــن استراتژیســت های 

نظامی در قرن حاضر نامیدند و این عنوان را به ایشان دادند.

دیــدار دســت اندرکاران مراســم  انقــالب در       رهبــر 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده  ایشان 
می فرمایند: »ایشــان نرم افزاِر مقاومت و الگوی مبارزه را 
به مّلت ها تعلیــم کرد« معنای نرم افــزار مقاومت و فرآیند 
شــکل گیری این نرم افزار و بازیگران اصلــی اش را برای ما 

تشریح و تحلیل کنید.
همانطور که اشــاره کردم،  مقاومــت محدود به ایــران نبود و 
در طول سال های گذشته موفق شده در کشورهای مختلف 
منطقه و حتی فرامنطقه نفوذ پیدا کند، بــه  نحوی که امروز 
ما می توانیم هســته های مختلــف مقاومت را در کشــورهای 
گــون  گونا گرچــه هســته های  کنیــم. ا گــون مشــاهده  گونا
مقاومــت دارای ارتبــاط عمیق و وســیع بــا ایران بودنــد، ولی 
در عیــن حــال خودشــان هم بــه یــک مرحلــه ای از پایــداری 
کــه ایــران برخــالف  و خوداتکایــی رســیدند؛ بــه ایــن معنــا 
ســایر کشــورهایی که در گذشــته در چنین عرصه هایــی وارد 
شدند، ســعی نکرده هســته های مقاومت را در سراسر جهان 

با توجه به 
که  حمایتی 

کشورهای 
بی  بی و عر غر

یم  ژ و همچنین ر
صهیونیستی 

وه های  گر از 
یستی  ور تر

انجام می دادند، 
که  اقدامی 

سردار سلیمانی 
انجام داد او را در 

ین  رگ تر رده  بز
یست های  استراتژ
نظامی در جهان 
قرار داد. این هم 

حرفی نیست 
که ما بخواهیم 
بگوییم، بلکه 

یات  خود نشر
بی او  معتبر غر

ین  و مهم تر را جز
ین  رگ تر و بز

یست های  استراتژ
نظامی در قرن 

حاضر نامیدند و 
این عنوان را به 

ایشان دادند

رهبـر انقـالب اسـالمی در دیـدار دسـت اندرکاران مراسـم سـالگرد شـهادت 
»شـهید  فرمودنـد:  سـلیمانی  شـهید  خانـواده  و  سـلیمانی  قاسـم  حـاج 
سـلیمانی با حرکات خود و باالخره با شـهادت خود اسـم رمز برانگیختگی 
و بسـیج مقاومـت در دنیـای اسـالم شـد. االن در دنیـای اسـالم هـر جایـی کـه بنـای 
مقاومـت در مقابـل زورگویـی اسـتکبار را داشـته باشـند، مظهرشـان و اسـم رمزشـان 
اسـتکبار  بودنـش  زنـده  زمـان  در  هـم  اسـت... شـهید سـلیمانی،  شـهید سـلیمانی 
بـه  آمریـکا در عـراق و سـوریه  بـا شـهادتش شکسـت داد؛...  را شکسـت داد، هـم 
مقاصـد خـودش نرسـیده؛ چـرا؟ چه کسـی در این قضیه فعال بـود؟ قهرمان این کار 
سلیمانی بود.« دکتر شعیب بهمن، کارشناس مسائل بین الملل در گفتگویی ابعاد 

فعالیت هـای شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی را تشـریح می کنـد. 
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سربازانقالب

     دوم: شجاعت، تدبیر و اخالص
در چنیــن چارچوبــی، حاج قاســم ســلیمانی یــک نمونــه  برجســته و برخــوردار از خصوصیاتی 
مهم بود. او »اهــِل اقدام« بــود و ترکیبی از »شــجاعت و تدبیر«: »هم شــجاع بود، هــم با تدبیر 
بود؛ ِصرف شــجاعت نبود؛ بعضی ها شــجاعت دارنــد اما تدبیر و عقــل الزم برای بــه کار بردن 
این شــجاعت را ندارند. بعضی ها اهل تدبیرنــد اما اهل اقــدام و عمل نیســتند، دل و جگر کار 
را ندارنــد.« و نکتــه  بســیار کلیــدی اینکــه »بــا اخــالص بــود؛ ایــن ابــزار شــجاعت و ابــزار تدبیر 
ج می کرد؛ اهــل تظاهر و ریــا و مانند اینهــا نبــود.« و »اخالص بزرگــی در آن مرد  را برای خدا خــر
وجود داشــت.« از ســوی دیگــر ماجــرا امــا ُپــرکاری و مجاهــدِت شــبانه  روزی حاج قاســم بود: 
»بیســت  و چهار ســاعت فرض کنید در فالن کشــور گذرانده، نوزده ســاعت کار کــرده! با این، 
با آن، بنشــین، مجاب کن، اســتدالل کن، حرف بزن. چرا؟ برای اینکه او را به یک نتیجه ی 
مطلوب برســاند.« در یک جمله »شــخصیت های ایمانی وقتی که این ایمان را با عمل صالح 
همراه کننــد، وقتی حرکــت جهادی بکنند، محصولش می شــود شــخصیتی مثل ایــن.« این 
ســرمایه عظیِم انسانی »در جنگ درســت شــد؛ یعنی پایه گذاری امثال قاسم ســلیمانی ها، در 

جنگ، در دوران دفاع مقدس گذاشته شد.«

     سوم: شکسِت آمریکا
شــهید ســلیمانی در عرصه  واقعیت و میدان و به  خصوص در ســال هاِی فرماندهــی »رزمندگاِن 
بدون مرِز نیروی قدس« عملکردی ویژه و پیروزی ها و دســتاوردهایی اعجاب  برانگیز داشت. 
دولت هــای مســتکبر با صــرف بودجه هــای آنچنانــی و طراحی هــای پیچیــده به دنبــال تغییر 
نقشــه و معادالت در غرب آســیا بودند: »آمریکایی ها تصمیم گرفتند ریشــه  مقاومــت را در غرب 
آســیا بَکنند، مطمئن هم بودند که این کار را خواهند کرد.« حمایت آمریکا از جریانات تکفیرِی 
تروریست و بی ثبات  سازی منطقه برای تضعیف و نابودی جریان مقاومت دقیقا در همین راستا 
بود اما واقعیت صحنه این اســت که »او می خواســت و نتوانست، و ما خواســتیم و توانستیم.« 
و »این معنایش شکســت اســت؛ آمریکا در منطقه شکســت خورده اســت.« این نبود مگر اینکه 
»او به کمک ملت هــای منطقه یا بــا کمک هایی کــه به ملت هــای منطقه کرد، توانســت همه  
نقشه های نامشــروع آمریکا در منطقه  غرب آســیا را خنثی کند.« در یک جمله »خواسته  انقالب 

تحقق پیدا کرد، خواسته  آمریکا و همراهان آمریکا تحقق پیدا نکرد.«
ثمرات و دستاوردهای برآمده از چنین شخصیت و مکتبی تا آنجاســت که »هم در زمان زنده 

بودنش استکبار را شکست داد، هم با شهادتش شکست داد.«    

فروردیــن 1335 از خانــواده ای روســتایی در »قنات 
ملک« کرمــان فرزندی بــه دنیــا آمد که ســال ها بعد 
ذیِل پرچــم انقــالب کبیر اســالمی تبدیــل به »قهرمــان ملت 
ایــران« و »قهرمــان امت اســالمی« شــد. امــا راِز پیروزی های 
عظیم سپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی چه بود؟ و او چرا و 

چگونه به قهرمان ملی ایرانیان تبدیل شد؟

      یکم: فتح الفتوح امام؟هر؟
به تعبیــر رهبــر انقــالب »فتح الفتــوح امــام، ســاختن جوانان 
مومــن، مخلــص، ســالم، صــادق، بی اعتنــای بــه شــهوات 
و متوجــه بــه ســمت خــدا بــود.« در واقع همــان انســان های 
کــه مبــدا و منشــا تحــوالت و پیروزی هــا هســتند:  صالحــی 
»فتح الفتــوح، یعنــی ســاختن انســان صالــح.« حــاج قاســم 
ســلیمانی یکــی از همین جوانــان و البتــه  نمونه ای برجســته 
از آنان بود: »او نمونه  برجســته ای از تربیت شــدگان اســالم و 

مکتب امام خمینی؟هر؟ بود.«
می تــوان شــخصیت، ســلوک و مجاهدت هــاِی حــاج قاســم 
سلیمانی را در چارچوِب الگوی جامِع »مومِن متعبِد انقالبی« 
خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت  کــه  تعبیــری  داد.  توضیــح 
شــخصیِت حضرت امام خمینی؟هر؟ را براســاس ســه مولفه  
ج در آن تعریــف می کنند: »مومــن: یعنی مومــن به خدا  منــدر
اســت، مومــن بــه هــدف اســت، مومن بــه راهی اســت کــه او 
را بــه ایــن هــدف می رســاند، و مومن بــه مــردم اســت. ُیؤِمُن 
ِبــاهلِل َو ُیؤِمــُن ِللُمؤِمنیــن... عبــد اســت، متعبد اســت؛ یعنی 
خــود را عبــد می دانــد در مقابــل پــروردگار... امــا صفت ســوم 
]یعنی انقالبی[... شــاخص اول ]انقالبیگــری[، پایبندی به 
مبانــی و ارزش هــای اساســی انقالب ]اســت[؛ شــاخص دوم، 
هدف گیری آرمان های انقالب و همت بلند برای رســیدن به 
آنها ]است[؛ شاخص سوم، پایبندی به استقالل همه  جانبه  
کشــور ]اســت[؛ شــاخص چهارم، حساســیت در برابر دشمن و 
کار دشمن و نقشه  دشمن و عدم تبعیت از او ]است[؛ شاخص 

پنجم، تقوای دینی و سیاسی ]است[.«
اصــول و راهنمــاِی اعتقــادی و عملــی چنیــن انســانی هــم 
»اسالم ناب« است: »اسالم ناب اسالمی است که همه  جانبه 
است؛ از خلوت فردی تا تشکیل نظام اسالمی، همه را شامل 

می شود.«

مرِد میدان 
قهرماِن 
ایران

گــر بخواهم مثال  به خودش وابســته کند. به  عنــوان مثال ا
تاریخی بزنم، در گذشــته اتحاد جماهیر شوروی از جریان ها 
و جنبش های چپ در کشــورهای مختلف حمایت می کرد و 
سعی می کرد که این جریان ها و جنبش ها را بر سر کار بیاورد و 
به قدرت برســاند، ولی ویژگی که این جنبش ها داشتند این 
بود که همگی از مرکز دستور می گرفتند؛ یعنی از مسکو دستور 
می گرفتند و هیچ  کدام استقالل عمل نداشتند. این در حالی 
اســت که چنین رفتاری عمــال در ارتباط ایران با هســته های 
مقاومت دیده نمی شــود؛ یعنی ایران صرفا به توانمند شدن 
هسته های مقاومت کمک کرده و سعی نکرده آنها را وابسته 
به خودش کند و دارای استقالل عمل هستند. این استقالل 
عمل در عرصه های مختلف باعث می شــود کــه آنها بتوانند 
فعالیت مســتقلی در کشــورهای خودشان داشــته باشند. در 
عین اینکه منافع ملی کشــورهای خودشــان را پــی می گیرند 
و پیــش می برنــد، در عیــن حــال می تواننــد بــه یــک کلیــت 

بزرگ تری به نام جبهه  مقاومت هم متصل باشند.
در نتیجــه از این حیــث می توان چنیــن گفت که ایــران یک 
فعالیت نــرم و یک نفوذ نــرم را در ســطح منطقه ایجــاد کرده 
اســت. نفوذی که برخالف آنچه که خیلی هــا تصور می کنند 
بــه  هیــچ  وجــه ُبعــد نظامــی نــدارد و ناشــی از قــدرت معنوی 
گــر بخواهیم ایــن نفــوذ را با ســایر کشــورها در  ایــران اســت. ا
منطقه مقایســه کنیــم، متوجه می شــویم که کشــوری مثل 
عربســتان ســعودی در طــول ســال های گذشــته میلیاردهــا 
دالر بــرای اینکــه بتوانــد در منطقــه دارای قــدرت و نفــوذ 
باشــد، هزینه کــرده اســت؛ ولــی در همــه  عرصه هــا و در همه  
بحران هایی که در منطقه ایجاد شده در برابر ایران به  نوعی 
کام بوده اســت. علــت اصلی اش هم این اســت کــه آنها به   نا
دنبــال ســرمایه گذاری روی قدرت هــای ســخت و مباحــث 
ســخت افزاری رفتند، ولــی ایران نــه  تنها هیــچ هزینه  کالنی 
نکــرد، بلکه ســعی کــرد بــه شــکل نرم افــزاری قلوب مــردم و 
قلوب جریان ها و گرایش های سیاســی مختلف را به  ســمت 
خودش جلب کنــد. بنابراین نفــوذ معنوی ایــران مهم ترین 
وجه قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی در بین جریان های 

مقاومت محسوب می شود.

     نظرتــان را در مــورد نقــش محــوری حــاج قاســم در 
جبهه مقاومت و شکست آمریکا بفرمایید.

ببینید حاج قاســم را بایســتی از جهات مختلف مورد بررســی 
گرچــه ایشــان در قامــت یــک فرمانده  نظامــی بود  قــرار داد. ا
و عمدتا با مباحــث نظامی و اطالعاتــی و امنیتی گــره خورده 
بود، ولــی بخــش اعظمــی از کارهایی که ایشــان انجــام داد 
در حوزه هــای فرهنگی بــود؛ یعنــی در عرصه هــای فرهنگی 
ایشان فعالیت های بیشتری نسبت به فعالیت های نظامی 
داشــت. ایــن بخــش از کار شــاید تــا بــه حــال گفتــه نشــده و 
دربــاره اش خیلی صحبت نشــده اســت. واقعیت این اســت 
که یک هزارم از فعالیت ها و اقدامات حاج قاســم گفته نشده 
اســت، ولــی آمریکایی هــا، اســرائیلی ها و دشــمنان ایــران به 
گاه هســتند. واقعــا دلیلــی هم نــدارد که   خوبــی از نتایــج آن آ
در شــرایط فعلــی بخواهنــد بــه جزئیــات و اقداماتی کــه حاج 

قاسم انجام داده اشاره شود، ولی نتایج عملکرد ایشان حائز 
اهمیت است. اینکه ایشان با فعالیت های خودش توانست 

ایران را به یک قدرت معتبر منطقه ای مبدل کند.
کیــد قرار  کار بزرگــی کــه حــاج قاســم انجــام داد و باید مــورد تا
گیــرد تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصــت بــود. ایشــان هــر جــا کــه 
کــی قرار  بحرانی حــادث شــد کــه ایــران را در موقعیت خطرنا
مــی داد،  وارد شــد و ســعی کــرد کــه از آن تهدیــدات بــه  وجود 
آمده فرصت ســازی کند. به  عنوان مثال وقتــی آمریکایی ها 
بــه افغانســتان و عــراق حملــه کردنــد، بســیاری در داخــل و 
ج از ایران تحلیلشــان این بود که هدف ســوم جمهوری  خــار
اســالمی ایران خواهد بــود و آمریکایی هــا به  زودی بــه ایران 
حملــه خواهنــد کــرد. در واقع آنهــا اینطــور تحلیــل می کردند 
کــه آمریکایی هــا بــا تجــاوز نظامــی بــه عــراق و افغانســتان 
می خواســتند ایران را تحت محاصــره در  بیاورنــد و به  زودی 
سراغ هدف اصلی شان، یعنی ایران خواهند آمد. حاج قاسم 
هم با اقداماتی که انجام داد عمال نه  تنها این تهدید را از بین 
کام گذاشــت و  برد، بلکه سیاســت های آمریکا را در منطقه نا
اجازه نداد کــه آمریکایی هــا به اهــداف از پیش  تعیین  شــده  
خودشــان برســند. متاســفانه االن خیلی هــا فرامــوش کردند 
کــه در ســال 2000، 2001، 2002 و 2003 چــه تحلیل هایی در 
ج از ایران می شــد و حاج قاسم چگونه ورق بازی  داخل و خار

را برگرداند.
کار مهــم و بــزرگ دیگری کــه حاج قاســم کــرد و به آن اشــاره 
کردیم این بود کــه عمق اســتراتژیک و نفوذ معنــوی انقالب 
اســالمی را واقعــا در ســطح منطقــه افزایــش داد. مــا امــروز 
خ و خلیــج عــدن تــا  هســته های مقاومــت را از دریــای ســر
ســواحل مدیترانــه و دیــوار چیــن می توانیم مشــاهده کنیم. 
حتــی می توانیم ایــن عمــق نفــوذ اســتراتژیک را در آمریکای 

التین و در کشورهایی مثل ونزوئال هم مشاهده کنیم.
یکــی از ویژگی هایــی کــه شــهید ســلیمانی داشــت تیزبینی و 
بصیــرت او بــود و اشــراف کامــل بــر شــرایط منطقــه داشــت. 
علتــش هــم حضــور میدانــی  ایشــان بــود. در همــه  عرصه ها 
ســعی می کرد خــودش حاضــر باشــد و از نزدیک بررســی کند. 
علت اینکــه ایران اولین کشــوری بــود که به کمک ســوریه و 
عراق شــتافت و از مردم ایــن کشــورها در برابر داعش و ســایر 
گروه های تروریستی حمایت کرد این بود که از قبل بر شرایط 
و مواضع اشراف داشت. حاج قاســم از قبل این پیش بینی را 
می کــرد که یک چنیــن گروهی تشــکیل بشــود. همانطور که 
حضرت آقــا هــم در ســخنرانی اخیــر خودشــان به ایــن نکته 

کید کردند که حاج قاسم از قبل این پیش بینی را داشت. تا
شــخصیت و شــیوه  مدیریــت و ســبک فرماندهــی ســردار 
ســلیمانی واقعا فراتــر از یک شــخص اســت. واقعا به ایشــان 
بایــد همــان نــگاه مکتبــی را داشــت. ایشــان تجلــی عینی و 
ایده  مدیریتی برآمــده از انقالب اســالمی بــود. مجموعه  این 
عوامــل، ســردار ســلیمانی را بــه یــک چهــره  منحصــر بــه  فرد 
تبدیل کرد که این چهره  توانست هم اهمیت را برای ایران و 
هم منطقه کسب کند و هم توانست سیاســت های آمریکا را 
کام بگذارد و نقش مهمی در مبارزه با اشغالگری  در منطقه نا

رژیم صهیونیستی ایفا کند.   

که  رگی  کار بز
حاج قاسم انجام 

داد و باید مورد 
گیرد  کید قرار  تا

تبدیل تهدیدها 
به فرصت بود. 

که  ایشان هر جا 
بحرانی حادث 

که ایران  شد 
را در موقعیت 
کی قرار  خطرنا

می داد،  وارد شد 
که  کرد  و سعی 
از آن تهدیدات 

به  وجود آمده 
فرصت سازی 

کند

نگاهی به »جهاد بزرِگ حاج قاسم«
در سالگرد شهادتش



سرباز انقالب

5455  مشاره  29     دی  1400دی  1400     مشاره  29

سربازانقالب

جــاری می شــود، مــن در آقــا به طــور کامــل دیــدم. لــذا در هر 
چیزی که االن ایشــان شــبهه می کنند، مطمئن می شــوم که 
در انتهــای آن، شــبهه درمی آیــد و یــا بــر هــر چیزی کــه یقین 
می کننــد، مطمئــن می شــوم کــه در آن، ]مقصــود[ به دســت 
می آید«. او فرمانده ای بود که ذیــل این تدبیر عمل می کرد و 
گر کاری پیش می رفت »مطلق آن آواز، خود از شه بود گرچه  ا
که دارای باورمنــدی مطلقی به  از حلقــوم عبداهلل بــود«،   چرا
اصل والیت فقیه )و نه صرفا شــخص ولی فقیه( بود و عالوه 
بر آن، این امر را یک دســتورکار مشــخص برای کل هرم ملی 

حکمرانی در ایران می دانست.

     دوم
حاال قاســم ســلیمانی دیگر پیش ما نیســت؛ او بــا کیفیتی به 
درجه شهادت نائل شــد که در تاریخ ایران و منطقه بی نظیر 
اســت. ترور او را با ترور »آرشــیدوک فرانتــس فردیناند« وارث 

کنــون. ایــن وضیعتی  ایران در لبــه آتش فشــان زیســت می کنــد؛ از 22 بهمــن 1357 تا
بی بدیل در عرصه جهانی اســت که سال هاســت جدال تمدن هــا را انتظار می کشــد، از 
جنگ جهانی دوم به بعد، دنیا منتظر واقعه ای نوین است و همین واقعیت منجر بدان شد که 
گیر  صبح خونیــن 13 دی 1398،  عبارت »#جنگ_جهانی_ســوم« در شــبکه های اجتماعی فرا
کله ای شــبیه رخداد های   شــود. جنگی جغرافیایــی کــه می توانــد تاریــخ را دگرگــون ســازد و شــا

آخرالزمانی داشته باشد.

     اول
ســپهبد قاســم ســلیمانی، جنگ آوری بود که به ســراغ همه جنگ ها می رفت تا آنهــا را به نفع 
مســتضعفین به پایــان برســاند؛ از بوســنی گرفته تا یمــن و از لبنــان گرفته تــا عــراق. او منطق 
روشــنی داشــت: دفاع از انســانیت. و این نگرش، از یک پشــتوانه راهبردی هم برخوردار بود؛ 
او خــود را ســرباز می دانســت، همانگونــه کــه وصیت کــرده تــا روی مــزارش چنین بنویســند. 
قهرمان ملی، در اولین و آخرین مصاحبــه اش این اصل بنیادین را اینگونــه توضیح می دهد: 
»من همیشــه این اعتقاد را داشــتم و بــه دوســتانمان هم گفته ام که در این بیســت ســالی که 
در محضر آقا بودم، نتیجــه  تقوا را و ثمــره  آن را که حکمت می شــود و بر زبان و بــر دل و بر عقل 

عبور از فاصله ݡگذاری
انقالب و جمهوریت

در موقعیت ُاحد

تــاج و تخــت پادشــاهی اتریــش مجارســتان و همســرش در 
ســارایوو مقایســه کرده انــد که بــه جنــگ جهانــی اول منجر 
شــد. آمریــکای خون آشــام هــم، حتمــا بــه چنیــن مقوله ای 
توجه داشــته اســت،   چرا که در کودتای 28 مرداد و در حمله 
پذیــرش  از  آمریکایی هــا  ایرانــی،  مســافربری  هواپیمــای 
مســئولیت تــا مدت هــا طفــره رفتنــد، امــا این بــار مســتقیم و 
صریح و گســتاخانه، جنایت شــان را گزارش کردند تا بگویند 
االن زمان انتخــاب همه یا هیچ اســت؛ محدودشــدن محور 
مقاومــت یــا اخــراج یانکی هــا از منطقــه. حــاال بایــد بــه ایــن 
پرسش پاسخ داد که ایران در کدام مقطع تاریخی قرار دارد؟ 
زمانــه پایــان حکومــت علــوی و شــهادت مالک اشــتر اســت 
یــا پیــروزی دولــت نبــوی و شــهادت حضــرت حمــزه؟ از لبه 
آخرین تماس ســخت ایران و آمریکا مدتی می گــذرد؛ بامداد 
30 خرداد ماهی پهپاد غول پیکر آمریکایی را سپاه پاسداران 
گون از  در آب هــای ســاحلی خلیج فــارس به زیــر کشــید و پنتا

کنش نشــان دادن، باز ماند. قبل و بعد ایــن ماجرا، به نظر  وا
می رســید سیاســت منطقه ای ایران از تهدید به اقــدام تغییر 
کــرده و اســقاط پهپــاد، نقطه کانونــی ایــن تغییر بــود. لیکن 
هشــدار اصلــی را نیــز باید مــورد توجــه قــرار داد کــه: »عزیزان 
من! به پیروزی ها نباید غره شــد؛ پیروزی ها با ارزش اســت، 
جــای خوشــحالی هــم دارد امــا بــه پیــروزی نبایــد غره شــد. 
خیلی ها هســتند که اول پیروزی به دســت می آورند ولی بعد 
از آنکه این پیروزی به دســت آمد، به خاطر یک عاملی دچار 
مشــکلی می شــوند که حاال مثال معروف تاریخی اش جنگ 
ُاحد زمان پیغمبر است که خود پیغمبر هم حضور دارد، خود 
پیغمبر هم در میدان اســت، مســلمان ها هم پیروز می شوند 
اما یــک غفلت موجب می شــود که این پیروزی تبدیل شــود 
به شکست و سردار بزرگی مثل حمزه  سّیدالّشهدا به شهادت 
برسد و بســیاری شهید شوند، بســیاری زخمی شــوند و لشکر 
کنون شاید در موقعیت  اسالم مغلوب شود« و با این تفاصیل ا

حمزه ایم و پیروزی نهایی از آن امت پیامبر است.

     سوم
نمادین تریــن وجــه شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی، عبــور 
از فاصله گــذاری میــان دوگانــه جمهــوری اســالمی و انقــالب 
اسالمی بود که به نظر می رســید به یکی از آسیب های اصلی 
مبدل شــده اســت؛ اولی گرفتــار نظامــات بروکراتیــک، دچار 
گسســت هایی ولو مقطعی با انقــالب بوده و هســت و نیروی 
قــدس در دو دهــه مدیریــت ســپهبد شــهید، به یــک الگوی 
بی بدیل در تنظیــم روابط میــان این دوگانه بدل شــده بود؛ 
این فتــح، متکی بر اندیشــه صــدور انقــالب بــود، انقالبی که 
بدون نــام و یــاد خمینــی در هیچ جای جهان شــناخته شــده 
نیســت و محورش، نبرد برای فتح قدس بود، آرمان حقیقی 
گســترش فرهنــگ  امــت اســالمی. پــس مقدمــه ضــروری، 
انقالبی گری در سراســر جهان بود تا بتوانــد زیربنای تحوالت 
ســخت مبتنی بر قدرت نظامی را فراهم آورد. امری که امروز 
نه تنها افســانه نیل تا فرات اســرائیلی ها را به زباله دان تاریخ 
انداخته، بلکه مرزهای ایران اســالمی را از آن سوی شبه قاره 
تا دریــای مدیترانه گســترش داده اســت؛ خواســته ای که در 
قرن هــا حکومت شــاهانه محقــق نشــده و این اتفــاق، برای 

ع پیوسته است. اولین بار زیر سایه عقالنیت اسالمی به وقو
عقالنیت اسالمی که در عصر خمینی، متکی بر اسالم سیاسی 
در برابر اســالم ســکوالر بنا شــده و همانگونه که استراتژیست 
کید می کنــد(، حکمــت پدید آمــده در آن  شــهیر و شــهید ما تا
غایــت تقواســت؛ این حکمت اســت کــه در حکم جانشــینی 
فرمانــده نیروی قــدس به اشــاره »از همــه  همــکاران آن نیرو 
حضــور و همکاری شــان« را بــا جانشــین قاســم ســلیمانی فرا 
می خوانــد و ایــن همــکاران در گســتره ای وســیعی از گیتــی 
کنده انــد. همکارانــی که پاســخی قاطــع، مســتمر و در هر  پرا
زمــان و مکانــی ممکــن باشــد را خواهنــد داد. مــا در موقعیت 
مالــک اشــتر نیســتیم، از دســت دادن حمــزه مقاومــت، تلخ 
و ســخت اســت، ولی نفس تازه کنیــم کــه فتح الفتوحات در 
پیــش اســت؛ تشــییع چنــد ده میلیونــی فرمانــده در ایــران و 

عراق، بزرگترین گواه این اراده بی نظیر خداست!    

یزان من!  عز
وزی ها  به پیر

نباید غره شد؛ 
وزی ها با  پیر
زش است،  ار

جای خوشحالی 
هم دارد اما به 
وزی نباید  پیر

غره شد. خیلی ها 
که اول  هستند 

وزی به دست  پیر
می آورند ولی 

بعد از آنکه این 
وزی به دست  پیر

آمد، به خاطر 
یک عاملی 

دچار مشکلی 
می شوند

شـهادت فرمانـده  نیـروی قـدس در دراز مـدت چـه آینـده ای را بـرای انقـالب 
راهبـردی  موقعیـت  بررسـی  بـه  زیـر  یادداشـت  زد؟  خواهـد  رقـم  اسـالمی 
ایـران در روزگار شـهادت حـاج قاسـم سـلیمانی فرمانـده  جمهـوری اسـالمی 

اسـت.  پرداختـه  اسـالمی  انقـالب  پاسـداران  سـپاه  قـدس  سـپاه 
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بــه این زمانــه و زمینــه و یکــی از همیــن انســان هایی بود که 
انقــالب اســالمی آفریــد و البتــه هنــوز هــم در نســل های دهه  
هفتاد و هشتاد بازتولید می شــود که از نمونه های موفق این 

بازتولید، می توان به شهید محسن حججی اشاره کرد.

     گزاره دوم: عقالنیت دولتی تشیع
حاج قاســم را می توان کنشــگر جــدی »تعقل دولتی تشــیع« 
دوره   در  ایــران  نفــوذ  حــوزه   جغرافیایــی  بســط  دانســت. 
جمهوری اســالمی بــا پایان جنــگ تحمیلــی و دفــاع مقدس 
تســریع یافت و این پروســه با روندی پرشــتاب ادامه داشــته 
اســت. در بســط حــوزه  نفــوذ، دو نــوع از قــدرت موضوعیــت 
داشــته اســت: قــدرت ســخت و قــدرت نــرم. قدرت ســخت 
ایران را می توان متکی بر توانایی هــای متخصصان نظامی 
و دانشــگاهی ایران در حوزه های مختلف فنی و تکنولوژیک 
نقطــه زن  موشــک های  امــروزه  آن  ســمبل  کــه  دانســت 
بی شــماری اســت که کابوس متجاوزان و رقبای منطقه ای 

و جهانی است.
قــدرت نــرم امــا، در ادامه  این قدرت ســخت توانســته اســت 
نــام ایــران را در سیاســت بین الملــل به عنــوان یــک کنشــگر 
منطقه ای و بین المللی؛ و در عرصه منطقه ای و محلی غرب 
ح کند.  آسیا به عنوان یک بازیگر پرنفوذ و البته محبوب مطر
مدل کنشگری جمهوری اســالمی ایران در حوزه  قدرت نرم، 
مبتنی بــر عناصر فرهنگی بوده اســت کــه به زعم من در ســه 

     گزاره اول: انسان انقالب اسالمی
پدیده  حــاج قاســم ســلیمانی و کنشــگری هایش را بایســتی در زمانــه و زمینــه  او مورد 
تحلیل و بررسی و فهم قرار داد. حاج قاســم را می توان به یک معنا، انسان تراز انقالب اسالمی 
دانست. انســانی که همچون انســان مدرن که به نظام ارزشــی مدرن و گزاره های مرکزی آن 
مانند فردگرایی، سودجویی، سکوالریســم، عقالنیت ابزاری و... اعتقادی نداشته و اساسا در 
درجــه  اول گزاره های اعتقــادی اش کامال متفاوت اســت و بعــد اینکه، کنش هایی کــه از این 
گزاره های اعتقادی دست می دهد، تقابلی جدی با انســان تراز تمدن مدرن که نقطه اوج آن 

تمدن غرب کنونی به رهبری ایاالت متحده است، دارد.
نقطه  اوج تبلور نظام ارزشــی انقالب اســالمی را می تــوان در جبهه های جنــگ تحمیلی صدام 
علیه ایران دید. جنگ، پدیده ای بود که تربیت و اجتماعی شــدن انســان های تــراز انقالب را 
تســهیل کرد و این انسان توانســت مســیری را برای جمهوری اســالمی رقم بزند که امروز پس 
از گذشــت چهل ســال، یکی از بازیگران جدی تغییــر نظم جهانی باشــد. حاج قاســم، متعلق 
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الیه  شیعی، اسالمی و فارسی قابل تحلیل است.
در الیه  شــیعی، پــس از انقــالب ایــران و دولت ســازی منتج از 
آن، پروســه  هویت یابــی شــیعیان در منطقــه آغــاز شــد. این 
کمان قــرار داشــتند،  شــیعیان کــه تــا آن زمان مــورد ســتم حا
احســاس کردند کــه از این بــه بعد، پشــتیبانی محکــم برای 
آنان وجود خواهد داشــت و لــذا با اســتفاده از ایــن موقعیت، 
عالوه بر احســاس همدلی با انقالب ایران، ســعی در نزدیکی 

به جمهوری اسالمی نمودند.
کشــورها را می تــوان  کلــی شــیعیان در اغلــب  ویژگی هــای 
اینگونه بر شــمرد: محرومیــت از حقوق اولیه؛ قرارداشــتن در 
معرض تبعیض های آشــکار و پنهــان در زمینه  حقــوق اولیه 
و حقــوق اجتماعــی مدنی؛ عــدم مشــارکت فعال و چشــم گیر 
در قدرت سیاســی و مناصــب اجرایی حکومتــی، نگاه مبتنی 
بــر شــک و ســوءظن بــه آنــان از ســوی حکومت هــا؛ تحــت 
فشــاربودن و ممانعت از ابراز آزادانه  عقاید و اجرای مناســک 
مذهبی. این مــوارد شــیعیان را به مثابه  طبقه ای فرودســت 
و  کمیت هــا  حا درون  اجتماعــی  نابرابــری  و  تلقی گردیــده 

همچنین در گستره سیاسی و منطقه ای افزایش یابد.
به طور کلی، انقالب ایران سه تصویر کلی در ذهن مسلمانان 
ایجــاد کــرد و ایــن تصاویــر در هویت یابی آنــان نقش بســیار 
موثــری داشــته اســت: تصویــر حکومتــی )تعقــل دولتــی(، 
تصویــر دینــی )ام القــری(، تصویــر ایدئولوژیــک و انقالبــی 
)ضدیت با امپریالیســم(. این ســه تصویــر، از ایــران الگویی 
تمام عیار بــرای بخش هــای زیادی از جهان اســالم ســاخته 
است، تا با تأســی به آن، هویت از دســت  رفته  خود را بازیابی 
نمــوده و آن را بــه  عنــوان الگویــی عینی بــرای مبارزه  کســب 

استقالل برگزینند.
در حوزه  زبــان و فرهنگ فارســی نیز جمهوری اســالمی ایران 
توانســت بــا اســتفاده از عناصــر ســنتی خــود و بــا اســتفاده از 
کات فرهنگ فارسی، در کشــورهای هم زبان همچون  اشترا
افغانســتان و تاجیکســتان حوزه  نفوذ خود را گسترش دهد. 
ایــن گســترش تنهــا بــا اســتفاده از زبــان فارســی نبــود، بلکه 
ک در آیین هــای ســنتی همچــون نــوروز، بــا مردمانی  اشــترا
از کشــورهای دیگــر کــه حتــی بــه زبــان فارســی نیــز صحبت 

نمی کنند نیز مورد توجه جمهوری اسالمی بوده است.
به طور کلــی، محور مقاومت در منطقه  غرب آســیا دو دســتور 
کار جــدی داشــته اســت: سیاســت هویتــی مبتنی بر اســالم و 
مبــارزه بــا هژمونــی امپریالیســم غــرب بــه ســرکردگی آمریکا. 
هــر دوی ایــن عناصــر را می تــوان در شــخصی بــه نــام حــاج 
قاســم ســلیمانی یافــت. او به عنوان ســمبل محــور مقاومت 
و همچنیــن انســانی متفــاوت، توانســت پــس از چنــد دهــه 
کنــون منطقــه را به جایی برســاند کــه نقطه ی  مجاهــدت، ا
افــول هژمونــی ایــاالت متحــده آمریــکا شــود و ایــن افــول 
منطقه ای آنچنان کینه و نفرتــی را در دل آمریکایی ها جای 
داده اســت که تــرور ناجوانمردانــه اش را به عنوان سیاســتی 

انفعالی دنبال کرده اند.

     گزاره سوم: اسطوره حاج قاسم
بی شک، حاج قاسم تبدیل به اسطوره ای جاودانه شد. این 

اسطوره شــدگی را می توان در الیه های مختلف مورد بررســی 
قرار داد. به نظر من می توان اســطوره بودگی حاج قاسم را در 

سه سطح دید:
      ســطح اول، ملی اســت. او در گســتره  جغرافیایــی ایران و 
دولت ملــی ایران، تبدیــل به اســطوره ای بی نظیــر و ترکیبی 
شد. دولت های ملی مدرن، برای خلق ملت مورد نظر خود، 
نیاز بــه اســطوره های تاریخــی و خوانش هــای مــدرن از این 
اسطوره ها داشته و دارند. بخش زیادی از مشروعیت بخشی 
به دولت ملت ها را سیستم های اسطوره ای و امتداد تاریخی 
هویتــی مبتنــی بــر آن فراهــم آورده انــد. دولت ملت هــا برای 
ســاختن مــا مشــترک، مجبــور بــه ارجاع هــای کهــن الگویی 
بودنــد و این کهن الگوهــا، در اســاطیر و تاریخ های باســتانی 
و دور از دســترس مردمان و اقــوام و اجتماعات وجود داشــته 
و به صــورت نســلی حافظــه ای بازتولیــد می شــده اســت. از 
این  رو، یکی از ابزارهای قوی احســاس هویــت جمعی برای 
اجتماعات، ارجاع به اســاطیر و کهن الگوها بوده اســت. هم 
از ایــن  رو بود کــه در زمــان ســاخت دولت ملــی ایران توســط 
ســفارتخانه های  و  شرق شناســان  کار  دســتور  پهلوی هــا، 
خارجــی در بعــد نظــری، تمرکــز بــر اســتخراج اســطوره های 
کــوروش  شــخص  برجسته ســازی  و  ایــران  هخامنشــی 

به عنوان یک شاه آرمانی و قابل ارجاع شد.
آنچــه در مــورد حــاج قاســم و تبدیل شــدن وی بــه اســطوره  
ملــی ایرانــی می تــوان گفــت ایــن اســت کــه حــاج قاســم در 
ذهن مردمــان حوزه  مرزهــای ملــی ایرانی، ترکیبــی از عناصر 
اســطوره ای ملــی و مذهبــی شــد. از ایــن  رو همه  مــردان این 
ســرزمین، چه آنان که نگاه ملی بیشــتری داشــتند، چه آنان 
که نگاه مذهبی پــر رنگ تری داشــتند و چه آنــان که تلفیقی 
می نگریســتند؛ همگــی عناصــر اســطوره ای خــود را در حــاج 

قاسم یافتند.
     الیــه  دوم اسطوره شــدگی حــاج قاســم را می تــوان در 
ســطح منطقــه و جهــان اســالم مشــاهده کــرد. حاج قاســم و 
ســپاه قدس اساســا یک تصویر را در ســه  دهه  اخیــر در اذهان 
کــرده بــود: پشــتیبانی از  قاطبــه  مســلمانان منطقــه ایجــاد 
مظلومان و مســتضعفان. ایــن پشــتیبانی را می تــوان قبل از 
هر چیز در حوزه ی فلســطین و لبنان مشــاهده کرد؛ آنگاه که 
بســیاری از دولتمــردان غربگرای عــرب، راهشــان را از آرمان 
فلســطین جدا کردنــد. در این شــرایط، شــخص حاج قاســم 
به نمایندگــی از جمهوری اســالمی ایــران بر این آرمــان باقی 
ماند و با پشــتیبانی تمام عیــار از مظلومان فلســطین و لبنان 
در مقابل دشــمن صهیونیســتی، کم کــم در قلوب ایــن مردم 
جــای گرفــت. ایــن اتفــاق همچنیــن در افغانســتان و بعدها 
پس از ظهور هیوالی تکفیر و ترور در سوریه و عراق بیشتر رقم 
خورد و حاج قاسم که جان خود را برای دفاع از مظلومان این 
سرزمین ها )از هر مذهب و ایده و مرامی( بر کف دست گرفته 
بود و به صــورت میدانی در کنــار آنان می جنگید، بــرای آنان 
تبدیل به اسطوره ای زنده شــد، تا آنجا که الالیی زنان برای 
خردساالنشــان در آمرلی عراق و بخش هایی از ســوریه، نام و 

رشادت های حاج قاسم بود.
     الیه ی ســوم اســطورگی حــاج قاســم را می توان در ســطح 

 اسطوره شدگی 
حاج قاسم را 

می توان در سطح 
منطقه و جهان 
اسالم مشاهده 

کرد. حاج قاسم و 
سپاه قدس اساسا 

یک تصویر را 
در سه  دهه  اخیر 
در اذهان قاطبه  

مسلمانان منطقه 
کرده  ایجاد 

بود: پشتیبانی 
از مظلومان و 

مستضعفان

بـر  تاثیرگـذار  و  تاریخـی  اتفاقـی  سـلیمانی  قاسـم  سـپهبد  سـردار  شـهادت 
جوامـع بشـری اسـت. بـرای بررسـی بیشـتر اثرگذاری حاج قاسـم سـلیمانی 
و شـهادت او در جهـان، یادداشـتی از دکتـر احمـد نـادری، عضو هیات علمی 

دانشـکده  علـوم اجتماعـی دانشـگاه تهـران در ادامـه آمـده اسـت. 
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بین الملل فهم کرد. حاج قاســم در نزد ملت هــای آزاده و غیر 
مســلمان، تبدیل به یکــی از قهرمانــان مبارزه با امپریالیســم 
شــده بــود و نــام وی در کنار چه  گــوارا، فیدل کاســترو و ســایر 
قهرمانــان مبــارزه بــا امپریالیســم آمریــکا، در خاطــره  جمعــی 
مردمــان دنیــا خصوصــا مــردم آمریــکای التیــن نقش بســته 
اســت. تشــویق ممتد حاج قاســم بنــا بــه درخواســت رئیس 
مجلس موسسان ونزوئال در مراسم افتتاحیه  نشست جهانی 
کاس، توســط مهمانــان حاضــر در  علیــه امپریالیســم در کارا
نشســت از 51 کشــور مختلــف جهــان و فریادهــای زنده بــاد 
ســلیمانی کــه بــه فاصلــه ی کوتاهی پــس از شــهادت ســردار 
انجام شــد، به خوبی نشــان از اسطوره شــدگی حاج قاســم در 

الیه ی بین المللی دارد.

     گزاره چهارم: ترور در این مقطع، چرا؟
این اولین بار نبود که آمریکایی ها از مکان قطعی حضور حاج 
قاســم با خبر بودند. بنا به گفته  یکی از مســئوالن ارشد کشور 
در حوزه  سیاســت خارجــی، در مقطعی از مبارزات حاج قاســم 
با داعش در عــراق، تیم مهندســان هوا و فضای ســپاه موفق 
بــه حــک سیســتم پهپــادی آمریکایی هــا می شــوند و به طور 
همزمان بــه تصاویــر پهپادهــای آمریکایی از صحنــه  نبردها 
دسترســی داشــته اند. پهپادهــای آمریکایــی در کــف میدان 
مرتبا بر شخص حاج قاسم تمرکز کرده بودند و تصاویر او را به 
مرکز مخابــره می کردند. قاعدتا در این موقعیت، زدن ایشــان 
کار دشواری نبود. علت اینکه آمریکایی ها مرتکب این عمل 
نمی شــدند، این بود که نوعی از توازن وحشــت برقرار بود که 
خطوط قرمز مــا را رعایــت می کردند. بــه اعتقاد من پاســخ به 
این سوال که چرا در این مقطع آنان جســارت چنین کاری را 

یافتند، به سه ُبعد تحلیلی بر می گردد:
      ُبعــد اول، تحلیــل آنــان از اوضاع عــراق بود. عــراق ماه ها 
درگیر یک شــورش داخلی ســاخته ی آمریکایی ها بود و البته 
بازیگران این شــورش خــود عراقی ها بودنــد. تحلیل چرایی 
و چگونگــی ایجاد ایــن شــورش در عــراق، مجال دیگــری را 
می طلبد. این شــورش آمریکا ساخته، اساســًا برای کم کردن 
نفوذ معنوی ایران در عراق طراحی شــده بود و لذا کنشگری 
مــزدوران آمریکایــی در میــدان عــراق، دقیقا بر خــالف ایران 
بود و ســعی می کردند بــا بزرگ نمایی و مدیریــت تصویر، این 
شــورش را قیامی همه  جانبه علیه آنچه اشــغالگری ایران در 

عراق می خواندند، بنامند.
کــه  امــا آنچــه در تحلیــل مــا موضوعیــت دارد ایــن اســت 
آمریکایی ها فکــر می کردند در این اوضاع کــه ماه ها عراقی ها 
درگیر در تعارضات و شــورش های داخلی هستند و همچنین 
نوک پیــکان اتهامات را نیــز متوجه ایران کــرده بودند؛ قطعا 
گر تــرور حــاج قاســم رقــم بخــورد، نه تنهــا پاســخی دریافت  ا
نخواهنــد کــرد، بلکــه خبــر آن در البــه الی اخبــار مربــوط بــه 

شورش اجتماعی گم خواهد شد.
     ُبعــد دوم را بایســتی بــه تحلیــل آمریکایی هــا از جامعــه و 
اوضاع سیاســی ایــران نســبت داد. مــردم ایران در ســال  های 
اخیر در اثر سیاســت های اقتصادی نئولیبرال، تحــت انواع و 
اقسام فشارهای معیشــتی بوده اند که در ســال 1398 به اوج 

خود رسید و باعث شد شکاف عظیمی در میان مردم و دولت 
ک بود. از سوی دیگر، دولتمردان  شکل گیرد که بسیار خطرنا
ایــران در عرصه  سیاســت خارجــی کــه در این ســال ها تمامی 
فشار خود را بر سیاســت خارجی غربگرایانه گذاشــته بودند تا 
بتوانند با الگوی نئولیبرال در حوزه  اقتصــاد و قراردادن ایران 
در پیرامــون غرب، هــم نقش تاریخی خــود را ایفا کــرده و هم 
بتوانند مــردم را بــا خود همــراه ســازند؛ بعــد از خــروج آمریکا از 
برجام انفعال جدی نشان دادند و این انفعال که البته در این 
شــش ســال بارها و بارها تکرار شــده بود، این پیــام را از درون 
گر آمریکایی ها دســت به کنشــگری های  مخابره می کرد که ا
بیشتری علیه ایران بزنند، ایران پاسخ نخواهد داد. ازاین رو؛ 
بــا در نظرگرفتن ایــن دو مؤلفــه، آنان دســت به این اشــتباه و 

خطای راهبردی در ترور حاج قاسم زدند.
     در ُبعــد ســوم نیز بایســتی بــه اوضــاع درون آمریکا اشــاره 
نمــود. از ســویی، ترامــپ در ماه هــای اخیر تحت فشــارهای 
بــود  مخالفانــش  ســوی  از  اســتیضاح  موضــوع  در  زیــادی 
و بایســتی دســت بــه کاری بــزرگ مــی زد تــا اذهــان را از ایــن 
اســتیضاح دور کند و به اصطالح زمین بازی را در سطح افکار 
عمومی و همچنین سیاستمداران تغییر دهد. از سوی دیگر، 
ح معامله  قرن در به تاراج  گذاشــتن فلســطین که قبال قرار  طر
بود اعالم شود و متوقف شــده بود، در انتظار رونمایی توسط 
ح البته یک دشمن درجه یک  ترامپ و نتانیاهو بود و این طر

داشت و آن حاج قاسم بود.
بــا در نظر گفتــن این ســه الیــه از تحلیــل، ترامپ دســتور ترور 
شــهید ســلیمانی را داد و طرفه آنکــه نظامیان ارشــد و عوامل 

گون با این ترور مخالف بودند. عاقل پنتا
اما نتیجه چه بود؟ اوضاع به  هم  ریخته  عراق، در اثر آمیختن 
خــون مجاهــدان ایرانــی و عراقــی و در راس آنــان ابومهــدی 
المهنــدس و شــهید ســلیمانی، به ســوی انســجام اجتماعــی 
پیش رفــت و آن تشــییع جنــازه ی عظیــم در عــراق در بدرقه  
ح  اجســاد، قــدم اولــی در ایــن همبســتگی بــود. تصویــب طر
اخــراج اشــغالگران آمریکایی از منطقه توســط پارلمــان عراق 
قدم بسیار مهم دیگری در این همبستگی محسوب می شد. 
این یک تصمیم تاریخی بود که عراقی ها گرفتند و از این  رو، 

تحلیل های آمریکایی ها در مورد عراق غلط از آب درآمد.

     گزاره پنجم: چرایی تشییع میلیونی
تشــییع  بی نظیرتریــن  بی گمــان  ســلیمانی  شــهید  تشــییع 
کنون در هیچ کجا مشــاهده نشــده  جنازه  جهان اســت که تا
و احتمــاال تکــرار نخواهــد شــد. علــل مختلفــی را بــرای ایــن 
حضور موج مردمی می توان ذکر کرد کــه اولین آن، حکومت 
ع وی بر قلب های مردمان ایران بود که با مناســبات  بالمناز
کِی تاریخی قابل توضیح و فهم است  سیستم حافظه ای ادرا
کــه در بخــش اســطوره بودگی بــه آن اشــاره شــد. او از جنــس 
مــردم بــود و بــا رنــج و درد مــردم آشــنا و از توده هــای محروم 
بــود و باقی مانــد و اصــرار بــر این داشــت که گمنــام باشــد. از 
ایــن  رو، مردی کــه با توده هــا زندگــی کرده بــود و بــرای آنان 
خود را قربانی و فدا کــرده بود، از نظر مردم شایســته  احترام و 

قدردانی بود.    

حاج قاسم در نزد 
ملت های آزاده 

و غیر مسلمان، 
تبدیل به یکی از 
زه  قهرمانان مبار

یالیسم  با امپر
شده بود و نام 

کنار  وی در 
گوارا، فیدل  چه  
و و سایر  کاستر

زه  قهرمانان مبار
یالیسم  با امپر

یکا، در خاطره   آمر
جمعی مردمان 

دنیا خصوصا 
یکای  مردم آمر

تین نقش بسته  ال
است

بر جریانات تروریســِت تکفیری تحمیل کرد و به این ترتیب 
امنیت ایران اسالمی را نیز تامین نمود. حاج قاسم سلیمانی 
بــا شــهادتش موجــب یــک »بیــداری و بصیــرت« عمومــی 
گیــر شــد و شــبهات و توطئه گری  هــای دشــمن در ایــن  و فرا
زمینــه نابود شــد؛ در حقیقت »شــهید ســلیمانی چشــم های 

غبارگرفته  را باز کرد با این شهادت.«
حقیقت این است که شــخصیت هایی مثل شهید سلیمانی 
بــه  تنهایی »یک ملت« هســتند. مــردی که عــالوه بر حضور 
در عرصــه ی اســتراتژی و طراحی هــای کالن، بــا روحیــه ای 
کارانــه دائمــا در خــط مقــدم و میــداِن مبــارزه  جهــادی و فدا
حضور داشــت و معتقد بود مدیریت انقالبی و جهادی یعنی 
پیشاپیش دیگران حرکت کردن و مســتقیم پنجه در پنجه  
دشــمن افکنــدن: »صد بــار در معــرض شــهادت قــرار گرفته 

بود... در راه جهاد فی سبیل اهلل از هیچ چیز پروا نداشت.«
او تبلور داشته ها و ارزش های فرهنگی و انقالبی ملت ایران 
بــود: »ارزش هــای فرهنگــی ایرانــی را در واقع مجســم کرد، 
متبلــور کــرد، نشــان داد؛ پــس قهرمــان ملــت ایران شــد.« و 
البته مردم ایــران هم بــا اعماق وجــود او را گرامی داشــتند و 
»یوم اهلل« رقــم خورد تا آنجــا که حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
فرمودنــد: »در مقابل آنچه او سرمنشــا آن شــد و برای کشــور 
بلکه بــرای منطقــه بــه وجــود آورد، در مقابل او مــن تعظیم 
می کنم... شــهادت او، زنده بــودن انقالب در کشــور ما را به 
خ همه  دنیا کشــید.« البته »هم آمر، هم قاتل بدانند که در  ر
هر زمان ممکن، هر وقت ممکن شــد ما دنبــال وقت ممکن 

هستیم باید انتقامشان را پس بدهند.«
شهید با شهادت حیاتی تازه می یابد و سیره و مکتبش چراغ 
راه انســانیت می گــردد. ایــن مســئله دربــاره  حــاج قاســم به  
شــکل ُپررنگ تری نمود دارد و به همین علت اســت که باید 
به »ســردار شــهید عزیز با چشــم یــک مکتب، یــک راه، یک 

مدرسه  درس آموز نگاه کنیم.«    

یکی از واقعیت های ایران اسالمی طی این ســال ها اثرگذاری توطئه های فرهنگی و 
تبلیغاتی دشــمن در برخی از افراد بوده اســت. حجم گســترده  جنگ روانی و تهاجم 
فکری و فرهنگی، خواه ناخواه موجب برخی مســمومیت های ذهنی و فرهنگی شده بود که 
اینهــا نیز بــه نوبه  خــود اثرات ســوء سیاســی و اجتماعــی داشــت. جنگ نــرم و نفــوذ و تهاجم 
گسترده  رسانه ای، واقعیتی بود که دشــمن از مســیر آن به  دنبال منصرف کردن مردم از خط 
ارزش هــا و انقالبی گــری، وارونه نمایــی واقعیت هــا، تصویرســازی غلــط از وضعیــت کشــور و 

جابجایی »شهید« و »جالد« بوده است.
از جمله خطوط اصلی برنامه ها و توطئه های دشــمن در این عرصه که با همراهی و مشارکت 
برخــی جریانات وابســته یــا واداده   داخلی دنبال شــده، نابــودِی »خط مقاومــت منطقه ای« 
ع صدور انقالب اســالمی« اســت. دشــمن همــواره این گــزاره را القا  و »بی اعتبارســازی موضــو
می کرد کــه »منافع ملــی« ایــران در نقطــه  مقابل حضــور منطقــه ای و دفــاع از مســتضعفان و 
مظلومان و ســایر مســلمین اســت. دقیقا در راســتای چنین توطئه ای در جریان اغتشاشــات 
ح شــد کــه در آنهــا به صراحــت مطالبــه  بی تفاوتی  و فتنه گری هــای داخلــی شــعارهایی مطــر
نســبت به اوضاع جهان اســالم از جمله فلســطین و لبنان و ســوریه و عراق و... دیده می شد. 
شعارها و مطالباتی که طراحی آن در کاخ ســفید و اتاق های جنگ روانی ســیا و موساد انجام 
می پذیرفــت. هرچنــد از جهــت کمی ایــن جریــان قابل توجــه نبــود اما ایــن فضاســازی ها بر 
بخش هایی از مردم اثر تبلیغاتِی سوء می گذاشــت. جنگ روانِی دشمن سعی داشت به افکار 
و اذهان عمومِی ملــت ایران این گــزاره را القاء کند کــه حضور منطقه ای جمهوری اســالمی، 

حضوری هزینه ساز و بر ضد منافع ملی و رفاه و آسایش ایرانیان است.
در این ســوی ماجرا امــا با ایــن شــهادِت تحول آفرین، ماجــرا از اســاس دچار تغییر شــد. حاج 
ِح »بی ثبات ســازی  قاســم ســلیمانی نمــاِد تفکــر و جریانی اســت کــه توانســت در مقابــل طــر
منطقه« و »عملکرد فاجعه بار گروه های تکفیری تروریســت« از جمله داعش ایستادگی کند. 
کام گذاشت، شکستی تمام  عیار  ح مستکبرین برای ناامن سازی کشــورها را نا این جریان طر

باز شدن
چشم های غبارݡگرفته
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     آشنایی در سال دوم جنگ
در  شــیاطین  اســالمی،  انقــالب  پیــروزی  از  بعــد 
شــدند؛  درگیــر  اســالمی  جمهــوری  بــا  کشــور  جای جــای 
و  بلوچســتان  و  سیســتان   تــا  خوزســتان،  و  کردســتان  از 
جنگل های شــمال و دیگــر مناطــق. و بعــد، در شــرایطی که 
هنــوز انقــالب اســالمی دو ســاله هم نشــده بــود، یــک جنگ 
تمام  عیار را به سرکردگی صدام و به پشتوانه استکبار جهانی 
علیه ما تدارک دیدند. در این شــرایط، جوان های غیرتمند و 
عالقه مند به اسالم برای مقابله با دشمنان وارد کارزار جنگ 
شــدند. از جملــه ایــن عزیــزان، بــرادر عزیزمــان آقای قاســم 

سلیمانی بود. 
در سال دوم دفاع مقدس یعنی سال 1361 با او آشنا شدم. در 
آن سال بنا بود سپاه پاسداران، تیپ هایی را تدارک ببیند که 
بتواند در کنار ارتش باشــد و عملیات کند. یکی از افرادی که 
باید برای رزمندگان اعزامی از کرمان، سیستان  و بلوچستان 
و هرمزگان تیپ درست می کرد، آقای قاسم سلیمانی بود که 

خودش از کرمان اعزام شده بود. 

همه  را  زیر  پرچم  والیت  
جمع  می ݡکرد

گفتاری از سردار جعفر اسدی درباره سلوک حاج قاسم سلیمانی

ما آنجــا با ایــن جــوان روســتایی آشــنا شــدیم و این آشــنایی 
به تدریــج تقویــت شــد، تــا جایــی کــه رفــت  و آمــد خانوادگی 
و دوســتی بســیار نزدیــک داشــتیم و ایــن ارتبــاط تــا لحظــه 

شهادت ایشان ادامه داشت.

     خودش را مطرح نمی کرد
حــاج  قاســم از همــان ابتــدای خدمــت در جبهــه، خیلــی 
ح کند. در جلســات،  پرهیز می کرد از ایــن که خــودش را مطر
کار خــودش  کار نیروهایــش را توضیــح مــی داد تــا  معمــوال 
کردنــد،  کار را  را؛ مثــال می گفــت بچه هــای اطالعــات ایــن 
بچه هــای تخریــب ایــن کار را و بچه هــای عملیــات این کار 
ح  را. مــن هیچ وقت ندیــدم آقــای ســلیمانی خــودش را مطر
کند، بلکــه از شــجاعت بچه ها می گفــت، از درایــت بچه ها و 
از پشتکارشــان. قاســم با اخالص بــود. همان ابتــدای کار در 
سوســنگرد و بعــد از آن در طــول جنگ بارهــا مجروح شــد اما 
با اخالصــی کــه داشــت هیچ وقــت حاضر نشــد بــرای درمان 
جراحت هایش به کرمان برگــردد و با همان بــدن مجروح در 

جبهه خدمت می کرد.

     انس ویژه با قرآن
ایشــان رابطه ویــژه  و خاصی با قرآن داشــت. بارهــا می دیدم 
با ماژیک هــای فســفری روی عباراتی از قرآن خط می کشــد. 
معلوم بــود بــا آن بخش هایی کــه عالمت گــذاری می کند کار 
دارد. خدا رحمت کند آقای حســین پورجعفری یار و محافظ 
ســردار ســلیمانی را که واقعا یار بی بدیل و بی نظیری برای او 
بود و همــه زندگــی اش را وقــف کرده بــود. معمــوال حاجی در 
فاصلــه دو جلســه ای قــرآن می خواند یــا وقتی ســوار هواپیما 
می شــد تا مثال به ســوریه برود، حســین کــه می دانســت االن 
حاجی باید قرآن بخواند، ســریع قرآن و ماژیک های فسفری 
قرمز و سبز را به او می داد. اوایل برایم سوال پیش می آمد چرا 
حاجی قرآن را عالمت گذاری می کند، بعد متوجه شــدم نگاه 

او با قرآن غیر از نگاه ماست.

     دائم الذکر بود
ذکر به دو صورت اســت؛ یکی این که کســی تســبیح را دست 
می گیرد و ذکــر خــدا را می گوید، امــا ایشــان مرتبــه ای باالتر از 
این ذکر را داشــت و مرتــب ملزم بــه این بــود که بایــد امر خدا 
را اطاعــت کنــد و امر خــدا را هــم در رضایــت ولی  امــر خودش 
می دانســت. وقتی صحبت می کــرد، پیدا بود متذکر اســت و 
اهل ذکر اســت و االن هم دارد ذکر می گوید. یعنی در جلساتی 
گر دو ســاعت هم صحبــت می کرد چیزی جــز ذکر از  که بــود، ا
ایشان صادر نمی شد. معموال تسبیح هم دستش می گرفت و 
در مســیر هم که می رفت، مقید بود تعداد مشخصی صلوات 

بفرستد یا دعاهای روزهای هفته را بخواند.

     امین جان و اموال مردم بود
قاســم ســلیمانی وقتــی وارد جنــگ شــد، یــک تیــپ درســت 
کرد که بعدهــا این تیپ تبدیل به لشــکر شــد و از کردســتان تا 
خوزســتان، از خلیج  فارس تا آذربایجــان جنگید. خیلی جاها 

به امــوال مــردم برخــورد کــرد؛ در آبــادان، خرمشــهر، جاهای 
مختلف برمی خورد به خانه مردم، به باغ مردم و به امکانات 
کید می کرد که اســالم  مردم.در ســخنرانی برای نیروهایش تأ
اجــازه نمی دهــد شــما یــک شــاخه  از درخت مــردم بکنیــد. از 
اینجــا کــه رد می شــوید، در ایــن نخلســتان، دشــمن ممکــن 
اســت به اینجا خمپاره بزنــد، گلوله بزند و نخلســتان را از بین 
گر می خواهید جاده  ببرد اما شما حق ندارید این کار را بکنید. ا
بکشید، به گونه ای بکشــید که تلفاتی از درخت مردم نباشد، 
گــر می خواهیــد ســنگر بزنیــد، جایــی بزنید کــه امــوال مردم  ا
را خراب نکنــد. حتی یــک دیــوار خرابه را هــم اجــازه نمی داد 
بیندازند و می گفت شاید صاحبش بخواهد آن را مرمت کند. 
این مــرام او از زمان دفاع  مقــدس بوده، تا االن که در ســوریه و 

عراق و یمن و لبنان و فلسطین هم نمود پیدا کرده بود.

     شجاعتش از روی تدبیر بود
انســان شــجاعی بــود؛ خیلــی شــجاع. مــن بــا بســیاری از 
فرماندهان ســروکار داشــتم، بــا آنهــا در جبهه جنــگ مراوده 
داشــتم و منش و روش شــان را دیدم و انصافا هم همه شــان 
گــر  شــجاع بودنــد و در شــجاعت چیــزی کــم نداشــتند امــا ا
بخواهیــم بــه شــجاعت فرماندهــان نمــره بدهیــم، قاســم 
کی می رود،  سرآمد همه اینهاست. کســی که به جای خطرنا
هم ممکــن اســت جهل بــه خطر داشــته باشــد و هــم ممکن 
است خطر را بشناسد. این دو نفر کارشان شبیه هم است اما 
آن کسی که خطر را می شناســد، برای خطر تدبیر هم می کند 
ولی آن کســی که جاهــل به خطر اســت، هیچ تدبیــری برای 
خطــر نمی کنــد. خــدا رحمــت کنــد حضــرت آیــت اهلل حائری 
شــیرازی را که فرمودند ترس از عقل است. کســی که شنا بلد 
گر عقلش برســد که ایــن آب آدم را می کشــد، حاضر  نیســت، ا
نیســت پایش را بگذارد داخل آبی که عمقش معلوم نیســت 
چقدر اســت. ولــی جاهلــی کــه عقلــش درســت کار نمی کند، 
می پــرد داخــل ایــن آب و خفه هم می شــود. حاال یک کســی 
ک اســت اما  داخل ایــن آب می رود و می دانــد این آب خطرنا
تدبیر می کند. آن کســی که می رود شنا یاد بگیرد، می خواهد 
خطر آب را رفع کند. بنابر این می شود شــنا را یاد گرفت برای 
گــر یــک اتفاقــی افتاد، جــان خــود را نجــات بدهد و  این که ا
گــر اتفاقی افتاد،  می شــود هم شــنا را یاد گرفت برای این که ا
برود جــان دیگــران را نجات بدهد. ایــن حالــت دوم، اولی را 
هم شامل می شــود. قاســم به نوع دوم عمل می کرد؛ شنا یاد 
نمی گرفت برای ایــن که فقط جان خــودش را نجات بدهد، 
شــنا یاد می گرفت که برود جان کســی که دارد غرق می شــود 
را نجــات بدهــد. یعنــی قاســم همیشــه بــا خطــرات مواجــه 
می شــد ولی پیــدا بود کــه تدبیــر می کند و بــا حســاب  و کتاب 
جلو می رود. این شــجاعت منجر به بی احتیاطی نمی شــد و 
گر الزم هم  احتیاطش از روی تــرس نبود؛ از روی تدبیر بــود. ا
بود، آرپی جی را بر می داشــت و به تانک می زد. مــن بارها در 
صحنه های مختلف دفاع  مقدس و در سوریه این صحنه ها 

را از حاج  قاسم دیده ام.
اخوی ما یــک موتــور بر می داشــت، قاســم را می نشــاند ترک 
موتور و با هم می رفتند تا خط مقدم. در راه به حاجی التماس 

 قاسم با اخالص 
بود. همان ابتدای 

کار در سوسنگرد 
و بعد از آن در 

طول جنگ بارها 
وح شد اما  مجر
که  با اخالصی 

داشت هیچ وقت 
حاضر نشد 
برای درمان 

جراحت هایش 
کرمان برگردد  به 

و با همان بدن 
وح در جبهه  مجر

خدمت می کرد

سردار محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( 
اسـت و در دوران دفـاع مقـدس فرمانـده لشـکر ۳۳ المهـدی )اسـتان فـارس( 
بـود. او در عملیات هـای فتح المبیـن، بیت المقـدس، رمضان، محـرم، والفجر 
مقدماتـی، والفجـر ۱، ۲، والفجـر ۸ و والفجـر ۱۰، خیبـر، بدر، کربـالی ۲، ۴، ۵ و ۱۰، نصر 
۴، ظفـر ۷، بیت المقـدس ۷ و مرصـاد حضـوری فعـال داشـت. سـردار اسـدی سـابقه 
فرماندهـی مستشـاران ایرانـی در زمـان بحـران سـوریه را در سـوابق خـود دارد. او 
خاطـرات بسـیاری بـا شـهید قاسـم سـلیمانی و سـلوک اخالقـی و شـیوه مدیریتـی او 

داشـته کـه در ادامـه بخشـی از ایـن خاطـرات را می خوانیـد. 
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سربازانقالب

اهـل رسـانه و برجسـته شـدن  سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی چنـدان 
کتابخوانـی و پیگیـری  در رسـانه ها نبـود. امـا عاقـه بسـیاری بـه مطالعـه، 
فعالیت هـای حوزه هـای فرهنگـی، ادبـی و هنـری داشـت. در بخـش فرهنگ 
و هنر این شـماره از مجله مهر و ماه رویكرد این شـهید بزرگوار را در خصوص 
برخـی کتاب هـا و فعالیت هـای هنـری آورده ایـم. از جمله عناوین این بخش 
می تـوان بـه »چرا باید خاطرات خودنوِشـتناتمام شـهید سـلیمانی را خواند؟«، 
ینه«، »4 فیلمی که با نام شهید سلیمانی گره خوردند« 

ٓ
فتاب و ا

ٓ
ب و ا

ٓ
»از تبار ا

و »کتاب هایـی کـه سـردار سـلیمانی بـرای خوانـدن توصیـه کـرد« اشـاره کـرد.

فرهنگ و هنر

 6۲

از تبار آب و آفتاب و آینه
قوِل قاسم
کتاب هایی به توصیه سردار سلیمانی

می کرد همین  جا بس اســت، دیگر جلوتر از این نرویم. قاسم 
می گفت نمی شود. بچه های مردم می خواهند بروند امشب 
اینجــا عمــل کننــد. مــن بایــد بــروم و خــودم محــل عملیات 
را ببینــم. بارهــا پیــش می آمــد عملیاتی را کــه طراحــی کرده 
بودیم، شــب عملیــات لغــو می کرد، چــون خــودش می رفت 
گر از اینجــا بروید، این  و منطقــه را می دید. می آمد می گفــت ا

مشکالت را دارد،عمل نکنید.
شــجاعتی که قاســم داشــت این بود که هــر کاری را دقیقا با 
فکــر انجــام مــی داد. می گفــت: از ایــن محــور عمــل نکنیــد، 
کنیــد. مــا هــم می رفتیــم پیــدا  محــوری بهتــر از ایــن پیــدا 
می کردیــم و او می آمــد نگاه می کــرد، می رفت جلو شناســایی 
می کرد و می گفت حاال این محور بهتر از آن است. بروید عمل 
کنید. تا خودش نمی رفت، اجازه نمــی داد دیگران بروند. نه 
در ســوریه، بلکه در جنگ هشــت  ســاله هم همین  طــور بود. 
با بچه هــای اطالعات عملیــات از میدان مین عبــور می کرد و 
می رفت سنگرهای عراقی را می دید و بعد به فرمانده گردان 

می گفت از آنجا باید بروید که من رفتم.
در ارتش های دنیا مرسوم اســت که هر کسی جایگاهی دارد. 
قاعده این ارتش ها آن اســت که اولین الیه ســرباز است، بعد 
می شــود درجه داری، بعد افسری، امرایی و ســرداری. یعنی 
خط مقدم بــرای ســرباز اســت و درجــه دار نبایــد قاطــی اینها 
باشد. این یک قاعده کلی در ارتش های دنیاست و از جهت 
علمی هم حرف بی ربطی نیســت، اما ســپاه قاعــده جدیدی 
آورد کــه فرمانــده کل ســپاه در خطــوط مقــدم جنــگ حضور 
می یافت و این منش همه فرماندهان بود ولی حاج  قاسم در 

این مورد هم ویژه تر از بقیه بود.

     برای همرزمانش سنگ تمام می گذاشت
آن  وقــت آدمــی بــا ایــن شــجاعت، رقیق القلــب بــود و یــک 
احترام ویژه برای بــرای نیرویش قائل بود. یکی از پزشــکان 
بیمارســتان بقیــةاهلل؟جع؟ می گفــت قاســم آمــد، لبــاس 
اســتریل پوشــید و در اتاق عمل باالی ســر یکی از نیروهایش 
ایســتاد، دکتر او را عمل کرد و قاســم بــا او به ریــکاوری رفت. 
وقتی به  هوش آمد، قاســم صورتش را بوســید، از او دلجویی 
کرد و بعد مستقیم به فرودگاه رفت که از آنجا به سوریه برود. 
یعنی برایش این  قدر مهم بود که خودش باالی سر نیرویش 
برود و با چشــم اشــک  آلــود از او دلجویی کنــد و بــه او بگوید: 
»ای کاش مــن جــای تــو بــودم!« هــر فرمانــده ای ایــن کار را 
نمی کند. یک نفــر مجروح شــده، نیاز به عمــل جراحی دارد، 
خــب مــی رود بیمارســتان عمــل می کنــد و بعــد هــم دیگران 
می روند مالقاتــش اما این که بروی داخــل اتاق عمل، باالی 
ســرش بایســتی تا عمل بشــود، بعد بیایی در ریکاوری باالی 
ســرش تا به هوش بیاید. بنــده فرمانده ای را ســراغ ندارم که 
اینگونــه باشــد. ایــن خصوصیــات، فقــط مختص شــخص 
قاســم ســلیمانی بود. رفاقتش واقعا بی نظیر بود. یا به کسی 
خیلی نزدیک نمی شــد بنا بــه دالیلی کــه خودش داشــت، یا 
آنقــدر نزدیک می شــد کــه در او ذوب می شــد. مــن از نزدیک 
شــاهد بودم با کســانی که نزدیک بــود مثل آقــای ابومهدی 

مهندس، واقعا رفتارش فرق می کرد.

     چشم انتظار شهادت بود
وقتی قاســم به حلب یا حمص یا جبهه های مختلف سوریه 
می رفــت، پیــش می آمــد جلســه اش مثــال ســاعت یک یــا دو 
نیمه شــب تمام می شــد. شــهید حســین پورجعفــری می آمد 
ســوال می کرد که آیــا اینجا حمــام آب گرم دارد؟ چون قاســم 
گر شــرایط آب گرم هم  هر روز صبح غســل شــهادت می کرد. ا
فراهم نبود، در یک کتری بزرگ، آب را گرم می کرد که قاسم 
حتما صبح غســل شــهادت بکند و بعد برود. مواقعی بود که 
فقط یک ساعت می خوابید اما بعد که بلند می شد، می رفت 
زیــر دوش و غســل شــهادت می کــرد و دوبــاره راه می افتــاد و 

می رفت تا فردا شب.

     این مرزها برای آسمان نیست
در یکی از دیدارهای شــاعران با رهبر معظم انقالب، شــعری 
خوانــده شــد کــه حضــرت آقــا خیلــی تحســین کردنــد. مــن 
احســاس کردم بــرای حاج  قاســم هــم خیلی گــوارا بــود، چرا 
که در یکــی از ســخنرانی هایش یک بیــت از آن شــعر را خواند 
و گریــه هــم کــرد: »مرزهــا ســهم زمین انــد و تــو اهــل آســمان         
گر آدم روی زمین  آســمان شــام یا ایران، چه فرقی می کند؟« ا
گــر بــاال رفــت و آســمانی شــد، دیگر  بــود، مرزبنــدی دارد امــا ا
مرزی برایــش نیســت. قاســم بــاال بــود و ایــن مرزبندی ها را 
اصال قبول نداشت. یک اصطالح هســت که می گویند فالنی 
خوش خیــم اســت یــا بدخیــم اســت. او اصال بــه ایــن چیزها 
اعتنا نمی کــرد و این حرف ها را قبول نداشــت. ایشــان منش 
مخصوص خودش را داشت. کسی را که در جبهه دیده بود، 
تا آخر جانش را برای او می گذاشــت. می گفت تــا آن وقتی که 
گر رفت مقابل  حضرت آقا را قبول دارد، من نوکرش هســتم؛ ا
گــر  حضــرت آقــا ایســتاد، تــالش می کنــم دســتش را بگیرم.ا

دستش را نداد، دیگر کاری به کارش ندارم.
شبی به منزلش رفتم. ســاعت از 12 هم گذشــته بود و از سفر 
برگشــته بود. دم در خانــه، ایشــان را دیدم و گفتم شــما نامه 
فالنی را خوانده اید؟ گفت نه. گفتم می آورم، نگاهی بکنید. 
گفت باشد، من می روم داخل، شما هم بیا. آن نامه را آوردم، 
خواند و گفت: ایــن، توهین به حضرت آقا اســت. تا نزدیکی 
اذان صبــح ایشــان نشســت یک نامــه تنظیــم کرد بــرای آن 
شــخص که تو این ســوابق درخشــان را داری و نبایــد مقابل 
حضرت آقا بایســتی. بــا این حــال از ما خواســت بــا او مراوده 
داشــته باشــیم، برویم نامه را بدهیم و از ایشــان سوال کنیم 
و جــواب بگیریــم. خیلــی تالش کــرد. هیــچ  جا هــم خودش 
ح نکرد امــا خیلی تــالش کــرد کــه ایشــان را برگرداند.  را مطــر
حاال آخــر هــم آن طــوری که ایشــان دلش می خواســت نشــد 
ولی دلش می ســوخت یا مثــال آن نامــه ای که همه مــا حدود 
چهل  نفر از فرماندهان ســپاه خطاب به آقــای خاتمی امضاء 
کردیم، ایشان تهیه کرده بود. دوست داشت همه بیایند زیر 
خیمه حضــرت آقا. می گفــت در این خیمه اشــکالی ندارد که 
ســلیقه ها با هم فرق کند. برای قاســم، ســلیقه ها اصال مهم 
نبــود. می گفــت همه مــان زیر یــک خیمه باشــیم. بــر همین 
اســاس هر کسی با هر َمنشــی که داشــت، برای قاسم تفاوتی 

نداشت و دعوتش می کرد داخل این خیمه بیاید.    

که  شجاعتی 
قاسم داشت این 

کاری  که هر  بود 
را دقیقا با فکر 
انجام می داد. 

می گفت: از 
این محور عمل 
نکنید، محوری 
بهتر از این پیدا 

کنید. ما هم 
می رفتیم پیدا 
می کردیم و او 
می آمد نگاه 

می کرد، می رفت 
جلو شناسایی 

می کرد و می گفت 
حاال این محور 

بهتر از آن است. 
وید عمل  بر

کنید. تا خودش 
نمی رفت، اجازه 
نمی داد دیگران 

وند. نه در  بر
یه، بلکه در  سور

جنگ هشت  
ساله هم همین 

 طور بود
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اسمت چیه؟ 
قاسم!

فامیلیت؟
سلیمانی!

مگه درس نمی خونی؟
چرا آقا ولی می خوام کار هم بکنم!

چند دقیقه بعد یک دیس برنــج با خورش آوردنــد. اولین بار 
بود می دیدم. بعدا فهمیدم به آن قرمه سبزی می گویند!

اینهــا روایــت قاســِم ســلیمانِی چهارده ســاله اســت در حوالی 
ســال های 1351؛ زمانــی که روســتای پــدری را تــرک گفته و 
راهی مرکز اســتان شــده تا به زعم خودش با کارکردن، قرض 
پــدر را ادا کنــد. خودتــان را بگذارید جــای اهالــِی آن روزهاِی 
کرمــان! چــه کســی حاضــر بــود بــه یــک نوجــوان روســتایِی 
عشایرنشــین ســاده که برای اولین مرتبه اســت قرمه سبزی 
و ماشین ســواری می بیند کار بدهد؟! قاســم، امــا به خودش 

قول داده بود که قرض پدر را ادا کند و پای قولش هم ماند.
خواندن خاطرات خودنوشت حاج قاسم سلیمانی از کودکی 
و نوجوانی یــک چیــز را خیلی خــوب توی ذهــن مخاطب جا 
می انــدازد. برای انجــام دادن کارهای بزرگ حتمــا نیازی به 
یــال و کوپــال و بزرگ زادگــی و آقازادگی و کوربــاش و دورباش 
نیســت. کافیســت بنــده  خــوب خــدا باشــی. آنجایی کــه به 
گاهانه راه او را بــروی و آنجایی  گاه هســتی، آ خواســت خدا آ
ک  گاه نیســتی، گوش بــه نــدای پا هــم کــه بــه خواســت او آ
گر شــد خدا هم  فطرت بدهــی و از چیــزی نترســی. این جــور ا
ح صدر می دهــد که بــه اســتقبال غم هــای بــزرگ بروی  شــر
و شــانه ات را هــم قوت می بخشــد که تن بــه زیر بــار امانتش 
بدهــی. اســمت بــزرگ می شــود چــون راهــوِر یــک راه بــزرگ  
گر شــد، زندگی ات در دهه  پنجم و ششم  شــده ای. این جور ا
ک و بی آالیــِش دوازده  زندگی، ادامــه  طبیعی همان مســیر پا
ســیزده ســالگی ات اســت. ولــو آنکه ســال 55 باشــد و وســط 
کرمان و دور از ســایه  پدر و مادِر عشــایر، اما باصفــا و با خدایی 
ک  که در روستا زندگی می گذرانند و یک عمر به حکم ندای پا

فطرتشان، پا کج نگذاشته اند.
رِد بســیاری از خصوصیــات، اوج عــزت و شــکوه شــخصیت 
حاج قاسم را می شــود از همان ســال های کودکی و نوجوانی 
زد. همــه ی انســان ها اینگونه انــد. هنر، امــا آن اســت که در 
متــن زندگــی و در هجوم گردبادهــای نفســانیت و معصیت، 
ک فطــرت انســانی  باشــند. فرق حاج قاســم  مراقب نهــال پا
ک فطرت انســانی او  با خیلی هــای دیگر اینجاســت. نهال پا
به نیکویــی باغبانی شــد. آن قــدر نیکو کــه ســال ها بعد یک 
درخت با عظمــت و بــا برکت از عــزت و شــکوه و ایســتادگی و 

مقاومت و البته بندگِی خدا را کردن به بار آمده بود.
حاج قاسم با همین دست فرمان، زندگی ساده و بی آالیش و 
روستایی و البته غرق در فقر و محرومیت خود را تا میانه های 
مبــارزات انقالبــی در ســال های مبــارزه روایــت کــرده اســت. 
چه زمانی کــه در کودکی همراه بــا خانواده و پــدر و مادرش در 
ییالق و قشــالق بود، چه زمانی که در ابتــدای نوجوانی قدم 
به جامعــه  بزرگ تری بــه نام کرمان گذاشــت، چــه زمانی که 
در ســال 1353 کلمات ضدشاهی شــنید که به تعبیر خودش 

آن وقت ها خیلــی توی ذهنش ارزشــمند بود و چــه زمانی که 
در نهایــت در ســال 1356 و به واســطه  زیــارت حــرم رضوی و 
لطــف حضرت خورشــید به سرچشــمه رســید. تمام داســتان 

زندگی قاسم همین است.
ک فطرت و البتــه تربیت  او به لطــف دل ســپردن به ندای پــا
ک و خالصانه  پدر و مادِر ســاده و چادرنشیِن روستایی اش،  پا
به وسوسه های نفســانی و معصیت آلود »نه« گفته بود. خدا 
هم هوایش را داشــت و در موج حــوادث و فتنه هــای روزگار، 
تنهــا و بی پناه رهایــش نمی کرد. اصــال انگار تمام عمر قاســم 
خالصه در همین شده بود که به تعبیر دوسِت سال ها بعدش 
صیــاد شــیرازی »مــن کان هلل کان اهلل لــه« کــه هر که بــا خدا 
ذیَن 

ّ
باشــد، خدا با اوســت. اصال به تعبیر خوِد همان خدا »َواَل

ُهم ُسُبَلنا« دارد به تعبیر امروزی اش قول  جاَهدوا فینا َلَنهِدَیَنّ
می دهد آنهایی که قدم در مســیر مــن گذاشــتند، راِه هدایت 
را برایشــان روشــن و چهاربانده می کنم. تعبیر دیگرش را هم 
عطار نیشــابوری کــرده قرن ها قبــل: »تو پــای بــه راه در ِنه و 

هیچ مپرس؛ خود راه بگویدت که چون باید رفت«.
ک و بی آالیــش از همــان ابتــدا در کــوه و تپه هــای  قاســِم پــا
قنات ملِک راُبر کرمــان تا انتهای عمر و عروجــش در فرودگاه 

کمل عبارات باال بود. بغداد، مصداق اتم و ا
امــام  بــا  آشــنایی  انقــالب،  از  قبــل  ســال  یــک  درســت 
خمینی؟هر؟، مســیر زندگــی قاســم را تغییر و ســرعت بندگِی 
خــدا را برایش چنــد برابر کــرد. امــام خمینــی؟هر؟، کاتالیزور 
زندگی قاســِم جوان شــد. او تجســم و عینیــِت بیرونی همان 
مرام و ســیره و شــیوه ای بود که ســال ها پــدر و مــادر و فطرت 
کــش بــه او فرمــان می دادنــد و قاســم هــم گــوش می کرد.  پا
همین هم باعث شــد کــه به خودش قــول بدهد که تــا پایان 
عمر، ســرباز خمینی؟هر؟ باقــی بماند. تــا پایان عمر هم ســر 
قولش ماند. شــنیده اید که می گویند ســرش رفت، اما قولش 

نرفت؟! سر قاسم هم واقعا رفت، اما قولش نرفت.
کتــاب »از چیــزی نمی ترســیدم«، زندگی نامــه  ای اســت کــه 
ح زندگی  حاج قاســم با دســت مجروحش نوشــته است؛ شــر
مــردی از دِل روســتایی دورافتــاده در کرمان که چنــد دوره از 
زندگی ســاده و گیرای خــودش را برایتان روایت کرده اســت. 
این کتاب داستاِن شکل گیری شــخصیت مردی است که از 

چوپانی به جایگاهی رسید به  بلندای وسعت آسمان ها.
 آنطور که دختر شهید ســلیمانی در مقدمه  کتاب آورده است: 
»من به نمایندگی از حاج قاســم برای ایشــان هدیــه ای برده 
بودم. ایــن هدیــه زندگی نامه ای به قلــم حاج قاســم بود که 
قصد داشتیم به مناسبت ایام سالروز شهات، در قالب کتابی 
کت یــا نمونه   منتشــر کنیــم. آنچــه همراهــم بــود در واقــع ما
اولیــه ای از کتاب بود. بعــد از پایــان دیــدار، آن را تقدیم رهبر 
انقالب کردم. ایشــان ســواالتی درباره  کتاب پرســیدند و این 

هدیه کوچک را با مهر پذیرفتند.«
چنــد روز بعــد از ایــن دیــدار و در دقایــق پایانــی نهایی شــدن 
کتــاب، متنــی از ســوی دفتــر رهبــر معظم انقــالب به دســتم 
رسید. ایشان منت گذاشته و قبل از مطالعه، یادداشتی را به 
یاد »ســرباز وفادار« خود نوشــته بودند. متنی پــر از عطوفت و 

بزرگواری که چون روح بر کالبد کل این کتاب نشست.    

کتاب »از چیزی 
نمی ترسیدم«، 
زندگی نامه  ای 

که  است 
حاج قاسم با 

وحش  دست مجر
نوشته است؛ 

شرح زندگی مردی 
وستایی  از دِل ر

دورافتاده در 
که چند  کرمان 
دوره از زندگی 
گیرای  ساده و 

خودش را برایتان 
کرده است وایت  ر

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای درباره کتاب »از چیزی نمی ترسـیدم«، زندگینامه 
خودنوشت حاج قاسم سلیمانی و البته پیش از مطالعه آن، یادداشتی مرقوم 

قوِل قاسمکردنـد. در ادامـه متنـی در این خصوص از صادق علیزاده آمده اسـت. 

چرا باید خاطرات 
خودنوشِت ناتمام

شهید سلیمانی را خواند؟
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یکــی دیگــر از ویژگی هــا و البته شــگفتی های این کتــاب بیان 
صادقانه و بــه دور از هرگونه تحریف و تغییر افــکار و عواطف و 
واقعیت ها حتی به مصلحت شرایط نویسنده در زمان نگارش 
ایــن زندگینامــه اســت، آن هــم در روزگاری کــه برخــی حتــی 
گفتار و رفتــار روز قبــل خــود را نیز بــه مصلحــت و منفعت خود 
ح  تغییر می دهنــد و خاطرات آنها نــه واقعیات تاریخی که شــر

خ روز و ساعت و دقیقه خوردن است. رنگارنگ و نان به نر
حــاج قاســم نــه از بیــان لذتــی کــه از بیســکویت های تغذیه 
مدارس احســاس کرده ابایــی دارد و نــه از تصریح بــه اینکه 
حتی تا زمان نــگارش این متــن هیچ شــیرینی دیگری برای 
او آن قدر مزه نداشــته، و نه این واقعیت را پوشــیده می دارد 
که تا سال 1353 حتی به فســاد و تباهی فکری و عملی رژیم 
گاهی نداشته اســت و البته با همان صفا و طهارت  طاغوت آ
روحی خود از متدینی حاج محمد نام، راهنمایی می طلبد و 

شناخت صحیح را به دست می آورد.
ویژگی شــاخص دیگری که در این زندگینامه خودنوشت به 
چشم می خورد احساس مسئولیت قاسم 13 ساله نسبت به 
مشــکل اقتصادی پدر و تالش برای مشــارکت در رفع نگرانی 
خانواده اســت. به قــول خودش یــک بچه  ضعیف کــه تا آن 
زمان فقط رابر را دیده به همراه دو نفر از دوستانش به کرمان 
می رود و بارهــا در مراجعه بــه هــر کارگاه و رســتوران با جواب 
منفــی آن هــم به  خاطــر قد کوچــک و جثــه  نحیفــش مواجه 
می شــود امــا از تــالش بــاز نمی ایســتد. ســرانجام در مراجعــه 
به ســاختمان در حال ســاختی و در مقابل اوســتا علی اشــک 
می ریزد و بــه کار حمل آجر گماشــته می شــود با دســت هایی 
کوچک که حتی قادر به گرفتن یک آجر هم نیست، اما آنقدر 
آجــر حمــل می کنــد تــا از دســت های کوچکــش خــون جاری 
می شود و باالخره اولین دســترنج خود را کسب می کند. برای 
کســب درآمد بیشــتر به امید کمــک به رفــع گرفتاری پــدر کار 
قبلی را رها می کند و در رســتورانی مشغول می شود و همزمان 
برای کســب ســریع تر درآمد، با خرید دســتگاه آب  میوه  گیری 
در پیاده  رو به فروش آب  میوه می پردازد و بعد از  9 ماه دوری 
و دلتنگی به روســتا باز می گــردد و پــس از ده روز مجددا برای 
کار عازم شــهر می شــود. آری تالش و کوشش و ســعی و نان از 
عمــل خویــش بــرآوردن و کمک بــه خانــواده و هم نوعــان از 

سیزده سالگی در وجود قاسم شکل می گیرد.

از تبار آب و 
آفتاب و آینه

مراحل تکوین شخصیت حاج قاسم 
براساس زندگینامه ی خودنوشت او

در بازگشــت به کرمان بــرای ادامــه  کار، این بار پای قاســم 
بــه گــود زورخانه هــا بــاز می شــود و بــا آداب پهلوانــی آشــنا 
می شــود و ســال ها بعد در این زندگینامه چنین می نویسد: 
»اساســا ورزش تاثیــر زیــادی بــر اخــالق دینــی مــن داشــت 
کشــیده  کــه مانــع مهمــی در  و یکــی از مهمتریــن عواملــی 
نشــدنم بــه مفاســد اخالقــی بــود، بــه رغــم جــوان بــودن، 
کــه پایــه و اصــوِل  ورزش بــود. خصوصــا ورزش باســتانی 

اخالقی و دینی دارد.«
حاال دیگر بر همه  آن ابعاد وجودی، ُانس با حرم امام رضا)ع( 
هــم اضافــه می شــود، حــرم بــرای او جاذبــه  عجیبــی دارد، 
شــبها تا دیروقت در حرم می ماند. به نظر می رســد تا تکمیل 
شــخصیت قاســم ســلیمانی فقط یک مرحلــه ی دیگــر باقی 
اســت، پیوســتن به نهضت اســالمی مــردم ایران بــه رهبری 
حضرت امام خمینی؟هر؟ سال 1356 فرا می رسد و از طریق 
دو تن از دوســتان ورزشــکارش بــرای اولین  بار نــام دکتر علی 
شــریعتی و آیــت اهلل خمینــی؟هر؟ را می شــنود و بــه ســرعت 
مجــذوب آقــای خمینــی می شــود و عکــس او را با خــود نگاه 
می دارد و به زودی بــه تعبیر خودش تبدیل می شــود به یک 

انقالبی دو آتیشه آن هم بدون ترس از احدی و بی محابا.
البته ایــن نترس بــودن جدید نیســت. در صفحــات مربوط 
کودکــی،  کــه از همــان ابتــدای  بــه ده ســالگی اش نوشــته 
حالتــی از نترســی داشــتم. آن شــجاعت و ایمــان اینــک بــا 
بصیــرت انقالبی درهــم آمیخته و قاســم را به شــعار نویســی 
علیه طاغوت می کشــاند و ســپس مکافات و ضرب و شــتم از 
مامــوران شــهربانی را تحمل می کند. قاســم جوان ورزشــکار 
انقالبی در ســال 1356 نه باشگاه ورزشــی اش ترک می شود 
و نه رفــت و آمد و فعالیت در مســجد جامع کرمــان. در حمله  
مامــوران رژیــم پهلــوی بــه مســجد جامــع کرمــان بــه دفــاع 
از مــردم می پــردازد و در میــان گاز اشــک  آور و دود حاصــل از 
به آتــش کشــیده شــدن موتورهــای جوانــان توســط عوامل 
گریــان و وحشــت زده مــورد  کــه  کودکــی  کمــک  رژیــم، بــه 
حملــه  مامــوران قــرار گرفتــه می شــتابد و بــا تحمــل چندین 
ضربــه باطــوم کــودک را نجــات می دهــد. صفحــات پایانی 
و شــهادت  اوج گیــری تظاهــرات  بــه ماجــرای  زندگینامــه 
چندتن از دوســتانش می رســد. تقدیر این بود که زندگینامه  

خودنوشت او با ذکر نام مطهر شهدا به پایان برسد.    

زش تاثیر  اساسا ور
یادی بر اخالق  ز

دینی من داشت و 
ین  یکی از مهمتر
که مانع  عواملی 

کشیده  مهمی در 
نشدنم به مفاسد 

قی بود،  اخال
به رغم جوان 

زش بود.  بودن، ور
زش  خصوصا ور

که پایه  باستانی 
قی  و اصوِل اخال

و دینی دارد

قاسـم  حـاج  شـهید  خودنوشـت  زندگینامـه  نمی ترسـیدم«،  چیـزی  »از  کتـاب 
سـلیمانی اسـت که با یادداشـت آیت اهلل خامنه ای مزین گردیده و مورد پسـند و 

توجه بسیاری قرار گرفته است در ادامه متنی در تفسیر این کتاب آمده است. 

علیرضا مختارپور 

اولین نکته  قابل توجه زمان نگارش این زندگینامه اســت. آن طور که ناشر کتاب در 
مقدمه بیان کرده تاریخ این نوشته، چند ســال قبل از شهادت آن شهید بوده؛ یعنی 
در بحبوحه  مبارزه نفس گیر و طاقت فرســا و قهرمانانــه  مدافعان حرم از هر ســرزمین و کوی و 
برزن بــه فرماندهی حاج قاســم  با لشــکر جــرار و جبار داعــش که نماد جــور و جهل اســتکبار و 
حلقه به گوشان مرتجع آنان در منطقه. بدین ترتیب یکی از ویژگی های شخصیتی نویسنده 
یعنی آرامش روحی در ســخت ترین شــرایط و تمرکز کامل بر بــه  یادآوری و تحریــر خاطراتی از 
گر  دهه ها قبل بــا خصوصیاتی کــه در ادامه بدان اشــاره خواهد شــد خــود را نشــان می دهد. ا
خواننده  ایــن زندگینامه از نویســنده و شــرایط و فعالیت های او بی خبر باشــد بی شــک تصور 
می کند این نوشــته ها اثر نویســنده ای اســت که در گوشــه ی اتاقی یا کتابخانه ای در آرامش 
کامل و با دسترســی به انــواع کتاب هــای مربوط بــه آداب و رســوم و زیســت دوره ی خاصی از 
تاریــخ و جغرافیــای منطقــه  تولد و رشــد خــود نشســته و در ســکوت کامل یــا همراه بــا صدای 

ح بخش طبیعت به مرور خاطرات خود و تدوین آن پرداخته است. گو ش نواز و فر
گاه شــود آنگاه در می یابــد که آرامش  اما وقتی به شــخصیت و شــرایط حیات و مجاهدت او آ
روحی و طمانینــه  نفس و زوال خــوف که در تعریــف ایمان آمده اســت چگونــه در وجود حاج 
قاســم ســلیمانی جلوه گر شــده و در عرصه هــای مختلــف و متعدد حیــات طیبــه  او از جمله در 

نگارش همین زندگی نامه خود را نشان داده است.
زندگینامه  شــهید ســلیمانی حاوی اطالعات دقیقی از تبار و خاندان و طایفه ای است که او در 
آن متولد شــده و رشــد کرده اســت. در این متن عــالوه معرفی افــراد و خانواده های وابســته به 
بیان مناطق جغرافیایی و طبیعی از کوه ها و رودها و دشت ها و نیز به شرایط اقلیمی و تغییرات 

گوار آن نیز اشاره شده است. آب و هوایی و شرایط سخت زمستانی آن منطقه و تاثیرات نا
نویســنده آنچنان به وضوح و با دقت تمام جزئیات شــرایط زندگی و اتفاقات و خاطرات خود 
ح  گر مستندســازی با تجهیزات صوتــی و تصویری به ضبط تصاویر و شــر را ترســیم کرده که ا
صحنه ها می پرداخت نمی توانست به نتیجه ای از این دقیق تر و روشن تر دست یابد. از این 
جهت این متن، نه صرفا یک نوشــته که مجموعه ای از تصاویر روشــن و واضح اســت با این 

تفاوت که واژه ها و کلمات جایگزین تصاویر شده اند.
متن زندگی نامه  خودنوشت حاج قاسم سلیمانی سرشار است از واژه ها و اصطالحات محلی. 
با اینکه معلوم اســت کــه در ســخنرانی ها و محــاورات روزمــره، آن هــم در بحبوحه  مبــارزه با 
داعــش، این قبیل واژه ها معمــول و مورد اســتفاده  روزانه آن شــهید نبوده اما اســتفاده از این 
لغات و ترکیبات از سویی نشان  دهنده  حفظ ارتباط وثیق نویسنده با فرهنگ و آداب و رسوم 
و اصطالحات منطقه  والدت و رشد او است و از سوی دیگر نشــانگر حافظه  قوی و آماده در به 

یادآوری و استفاده از آنها حتی در سخت ترین شرایط.

     نویسنده:  قاسم سلیمانی

     انتشارات:   مکتب حاج قاسم
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فرهنگوهنر

کتر خود ابراهیم حاتمی کیا نزدیک اســت. دلدادگی او به حاج قاســم ســلیمانی سبب شد  کارا
تا حاتمی کیا در فیلم »بادیگارد« برای شــخصیت اصلی فیلمش از چهره ســردار سلیمانی وام 
بگیــرد. »بادیــگارد« را می توان نوعــی ادای دین حاتمی کیا به شــهدای هســته ای ایــران نیز 

قلمداد کرد؛ شهدایی که در سینما نادیده گرفته شدند.
حاتمی کیا در همان روز های جشــنواره ســال 94، اعالم کرد که »بادیگارد« را »به عشــق حاج 
قاسم« ســاخته اســت. خود حاج قاســم هم همان روزها، همراه با حاتمی کیا و پرستویی، به 
تماشای فیلم نشست و طبق روایت حاتمی کیا، در ابتدای این دیدار، پرویز پرستویی دست 

سردار را بوسید.

     »به وقت شام« 
دومین فیلمی که مورد توجه سردار قرار گرفت، باز هم محصول سازمان اوج بود. حاج قاسم 
»به وقت شــام« را تماشــا و بعد در ویدئویی چهار دقیقه ای، از آن تمجید کرد. او در قسمتی از 
صحبت هایش گفت: »در بخشــی از ابعــاد، صد در صــد نزدیک به واقعیت اســت.« می توان 
گفــت حاتمی کیا فیلــم »به وقت شــام« را نیز تحت تاثیر شــخصیت ســردار ســلیمانی ســاخته 
که برای ســاخت این فیلم ماجرای حوادث ســوریه و مبــارزه با گروهــک امریکایی  اســت چرا
داعش را دســتمایه کار خــود قــرار داد؛ همان ســرزمینی که ســردار ســلیمانی در آن ســال ها بر 
ضد شــبه  نظامیان دســت  پرورده آمریکا جنگید و دســت آخر نیز جانش را در ایــن راه مقدس 
نثار کرد. حاتمی کیا در جریان مراسم افتتاحیه سی  و  ششمین جشنواره فیلم فجر وقتی برای 
دریافت جایزه بهترین کارگردانی روی ســکو رفت، در حالی که نسبت به برخی تخریب های 
رســانه ای از فیلم عصبانی بود از ســردار ســلیمانی نام بــرد که فیلــم او را دیــده و تمجید کرده 

است؛ تاییدی که نشان می داد برای حاتمی کیا اهمیت ویژه ای دارد.

4 فیلمی ݡکه با نام 
شهید سلیمانی 
ݡگره خوردند

ماجرای ابراز عالقه حاتمی کیا به 
ساخت فیلمی درباره سردار سلیمانی 
در محضر رهبر انقالب

     فیلمی که حاتمی کیا می خواست 
از »حاج قاسم« بسازد

امــا تهیه کننــده فیلــم ســینمایی »بــه وقــت شــام« در ســال 
1397، برای اولین بار ماجرای ابراز عالقه ابراهیم حاتمی کیا 
به ســاخت فیلمی درباره حاج قاسم سلیمانی در محضر رهبر 

انقالب را روایت کرد. 
محمد خزاعی با اشاره به دالیل ساخته نشدن فیلمی درباره 
حاج قاسم سلیمانی در ســینمای ایران، به بیان یک خاطره 
پرداخت و گفت: در دیدار خصوصی که با ابراهیم حاتمی کیا 
خدمت مقــام معظــم رهبــری رفتــه بودیــم، آقــا ابراهیــم به 
حضرت آقا گفتند مــن خیلی دوســت دارم فیلــم زندگی حاج 

قاسم را بسازم، اما ایشان به هیچ عنوان راضی نمی شود. 
حضــرت آقا هــم گفتنــد ایشــان خیلــی مشــغله دارند و شــاید 

دلیلش همین است، شما قدری صبر کن! 
بعد از آن سردار وحید هم گفتند می خواهید برویم خانه حاج 
قاسم و جلســه بگذاریم تا راضی شــان کنیم، اما ایشان هیچ 

رغبتی ندارند. 
وی در ادامــه توضیح می دهــد، تصاویر زیادی از حاج قاســم 
ضبط شــده ولی هیچ کدام هنوز بیرون نیامده اســت. امثال 
حاج قاسم ها نمی خواســتند درباره خودشان صحبت شود و 
منیتی هم نداشتند. برخی آدم ها از این مرحله عبور می کنند 

و اهداف واالتری دارند تا اینکه خودشان را پرزنت کنند.

     قول حاتمی کیا به حاج قاسم برای »به وقت شام«
محمــد خزاعــی همچنیــن عنــوان کــرده: حاتمی کیــا بــرای 
تحقیقات به ســوریه رفت و این مرحله چند ماه طول کشید 
و با هماهنگی هایی که حاج قاســم دســتور آنهــا را داده بود، 
همه جا حضور داشت و شــرایط حضور در مناطق جنگی هم 

برای او مهیا شد.
او پس از برگشــت به یــک قصــه 10 صفحه ای رســید. زمانی 
کشــن  که مــن ایــن قصــه را خواندم گفتــم این پــروژه، پرودا
کــه زیرســاخت های آن را  بســیار ســنگینی دارد و تــا زمانــی 
آمــاده کنیــم و بــه ویژوال هــای آن بپردازیــم، در بهتریــن و 
خوشــبینانه ترین حالت از اردیبهشــت ســال بعــد می توانیم 
این کار را شــروع کنیم، اما او به من گفت من به حاج قاســم 

قــول داده ام ایــن را امســال تمام کنم. پرســیدم چــرا؟ گفت 
ع  حاج قاســم گفته اند این کار امســال ساخته شــود و موضو

داعش در سال آینده تغییر خواهد کرد. 
کــران خصوصــی فیلــم بــرای  کــرد: مــن حیــن ا وی اضافــه 
ســردار به عکس العمل هــای او دقــت می کــردم و در برخی از 
صحنه ها می دیدم که دارد اشک می ریزد. بعد از فیلم به ما 
گفت: من تمــام این لحظاتی را که ترســیم کردید بدترشــان 
را از نزدیــک دیــده ام و خاطــرات ســال هایی که در ســوریه با 

داعش مبارزه می کردیم برایم زنده شد.

     فیلمی درباره لشکر ۴۱ ثاراهلل کرمان
نوجوانانــی که به 23نفر مشــهورند، اغلب شــان از لشــکر 41 
ثــاراهلل کرمان بــه جنــگ اعــزام شــده بودنــد و فرمانــده این 

لشکر، حاج قاسم سلیمانی بود. 
او یــک بــار در یادداشــتی از این کتــاب تمجید کــرد و یک بار 
هم بــه حاتمی کیــا نامــه نوشــت و از او خواســت تا فیلــم این 
ماجرا را بســازد، امــا در نهایت، ســاخت این فیلــم به مهدی 
جعفری مدیــر فیلمبــرداری »به وقت شــام« رســید و نتیجه 

شد آنچه تحت عنوان »23نفر« روی پرده سینماست. 
حــاج قاســم در روز آغاز فیلمبــرداری به پشــت صحنــه فیلم 

رفت.    

که به  نوجوانانی 
٢۳نفر مشهورند، 

اغلب شان از 
لشکر ۴۱ ثاراهلل 

کرمان به جنگ 
اعزام شده بودند 

و فرمانده این 
لشکر، حاج 

قاسم سلیمانی 
بود

جواد محرمی

ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی چنــدان اهــل 
رســانه نبود و به دوربیــن عالقه ای نشــان نمی داد، 
اما نام او در ســال های اخیر با چهار فیلم گره خورده است. از 
چهــار فیلمــی کــه در ســال های اخیــر بــه نحــوی نام ســردار 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی با آن آثــار گــره خــورده دو فیلم 
متعلق بــه ابراهیم حاتمی کیاســت با نام هــای »بادیگارد« و 
»بــه وقــت شــام«. فیلــم ســوم بــا عنــوان »23 نفــر« مــورد 
تحسین بســیاری قرار گرفت و فرهاد عظیما نیز با انیمیشن 
کتر  »نبرد خلیــج  فارس« از چهره شــهید ســلیمانی بــرای کارا
فرمانده نیرو های ایرانی در خلیج  فارس استفاده کرده بود. 
سه فیلم را سازمان رســانه ای اوج ســاخته و انیمیشن »نبرد 
خلیج  فارس« کــه بازتاب هــای زیادی در رســانه های غربی 
داشــت را فرهاد عظیما کارگردانی کرده است. برای ساخت 
ایــن اثــر نامه ای بــه نیــروی قدس ســپاه فرســتاده شــد تــا از 
خودش اجازه گرفته شود. حاج  قاسم در پاسخ، نوشته بود: 
اشــکالی نــدارد ولــی »اســم ایــن حقیــر بــرده نشــود«. ایــن 

فرمانده در نهایت، بدون نام ماند.

     فیلمی که به عشق حاج قاسم ساخته شد
کتــر فیلــم »بادیــگارد« بــا  »حاج حیــدر ذبیحــی« عنــوان کارا
بازی پرویز پرستویی بود که گفته شــد گریم این شخصیت 
از روی چهــره ســردار شــهید قاســم ســلیمانی طراحــی شــده 
اســت، البته شــخصیت حیدر ذبیحی تفاوت های آشکاری 
کتــر شــهید ســلیمانی داشــت و می شــد میــان ایــن  کارا بــا 
کــرد. حیــدر ذبیحــی  کتــر شــباهت هایی هــم پیــدا  کارا دو 
فیلم بادیــگارد بیشــتر از روحیــه ای شــبیه حاج کاظــم فیلم 
بــه  کــه  رزمنــده ای  بــود؛  برخــوردار  شیشــه ای«  »آژانــس 
اتفاقــات پیرامونــی خــود در جامعــه معتــرض اســت و فشــار 
روحی ناشــی از ایــن اتفاقــات منجر می شــود تا در تنگنــا قرار 
کنش هایی بــروز بدهد؛ شــخصیتی که بیشــتر به  گرفتــه و وا
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     محمدعلی مجاهدی
در کوچ پرستوها در همهمه گل می کرد

در شور قناری  ها با زمزمه گل می  کرد
در دامن دل تنگی بی واهمه گل می کرد
در حنجره سرخش یا فاطمه گل می کرد

 چون عطر نجیب یاس در پنجره  ها جاری است
با نعره یا عباس در حنجره ها جاری است

گلبانگ اذان او از ماذنه می رویید
مانند گل خورشید از روزنه می رویید

با تنتنه گل می کرد با هیمنه می رویید
در میسره می جوشید در میمنه می رویید

 مردی که نبردی سخت با ما و منی ها داشت
پیکار  اهورایی با اهرمنی ها داشت

 موسیقی چشم او با قافیه می جوشید
آهنگ مناجاتش در ادعیه می جوشید
با زمزمه می رویید با مرثیه می جوشید
آن مرد که خون او در بادیه می جوشید

 گل های شقایق را آتش زده داغ او
داغی که فروزان خواست این کوره چراغ او

 مردی که تبار او از ایل تبر بوده است
یک عمر خلیل  آسا همزاد خطر بوده است
قد قامت تکبیرش هنگام اثر بوده است

در حنجر فریادش طوفان شرر بوده است
 مردی که پای زر زنجیر زدن داند

شیری که به روی زور شمشیر زدن داند

خوش آن معنا
ݡکه بخشیده ست
 چشمانت
به سرداری

سوگواره های شاعران
 در شهادت سردار سلیمانی

     سیدابوالفضل مبارز
کجا در حسرت یک لقمۀ نان گریه می کردیم
گر مانند تو یک عمر پنهان گریه می کردیم ا

ک سرد تنهایی گر مانند تو بر روی خا ا
به شوق گرمی دست شهیدان گریه می کردیم

به خود برگشته بودیم از دروغ زندگی کردن
به خود برگشته و در سوگ انسان گریه می کردیم

به خود برگشته بودیم عشق می چرخید سرگردان
و ما بیهوده تنها دور میدان گریه می کردیم

کدامین جاده شأنش هست همنام شما باشد؟
خیابان در خیابان در خیابان گریه می کردیم
کدامین روضه را بر شانه های کربال خواندی

که ما چشم انتظاران در خراسان گریه می کردیم
عجب انگشتری گم کرده ای ای عشق حق داری

که ما از شوق آن، در حسرت آن گریه می کردیم
گر بودیم عجب انگشتری گم کرده  ای ما هم ا
برای لحظه ای جای سلیمان گریه می کردیم

کجا رفتی کجا انگشتر ملک سلیمانی
چه می شد با شما در سوگ باران گریه می کردیم

چه می شد فاطمیه با شما یک بار دیگر هم
برای کودکی سر در گریبان گریه می کردیم

برایت روضه می خوانم همین جا هرچه بادا باد
زنی در کوچه پیش چشم فرزندش زمین افتاد
برایت با دلی خون با صدایی خسته می خوانم

برایت از علی از دست های بسته می خوانم
غمم را در دل این روضۀ آخر تماشا کن
مرا در بین این جمعیت دلداده پیدا کن
به خاطر می سپاری این من افتاده از پا را

من مشغول فریاد و من محو تماشا را
رفیقت نیستم در حق من اما رفاقت کن
مرا در پیشگاه حضرت زهرا شفاعت کن

گرچه در دل هر واژه از این شعر صد آه است ا
کسی می گفت قطعًا انتقامی سخت در راه است

     نغمه مستشار نظامی
ندیدم هیچ سرداری به سردارّی سر دارت
 که بی سر ، سر فرود آورده باشد پیش دستارت
 سرت تاج سر  سردارهای بی سر عاشق
 چه طوفان هاست در آرامش چشمان بیدارت
 هزاران سال را طی کرده ای با پای سر  اما
 هزاران سال دیگر همچنان گرم است بازارت
 غریبی، تشنگی، زخم گلو، بازوی نیلی، سر
 سراسر پاسدارانند و سربازان دیندارت
 نمی ترسند از مرگی که رنگ زندگی دارد
 چه شیرین است وقت دادن جان، شوق دیدارت
 عطش شرط نخستین است در سودای سربازی
  که با سربند »یاعباس« می آید علمدارت
 دل و جان جهان جان می دهد با دیدن رویت
 جهان افتاده در پای کمانداران ابرویت

     محمدمهدی سیار
ای تیغ سرسنگین مشو با ما سبک سرها
دست از دل ما برمدارید آی! خنجرها
رودیم و اشهد گفتن ما بر لب دریاست
ننگ است ما را مرگ در مرداب بسترها
پیشانی ما خط به خط، خط مقدم بود
ما را سری دادند سرگردان سنگرها
آهسته در گوشم کسی گفت اسم شب صبح است
گاه روشن شد دو عالم از منورها نا
روشن برآمد دست مان تا در گریبان رفت
از سینۀ سوزان برآوردیم اخگرها
مشت اسیران زمین را باز خواهد کرد
سنگی که می افتد به دنبال کبوترها
خواب غریبی دیده ام، خواب ستاره، ماه
خوابی برایم دیده اید آیا برادرها؟

     علیرضا قزوه
بارالها سوخت دیگر جان غم پروردها
ریختند آتش به جان تشنگان، دلسردها
درد بی دردی به جان عده ای افتاده است
داد از این بی دادها، فریاد از این بی دردها
روی تخت خویش لم دادند و فرمان می دهند
مرد را، نامرد را، بشناس در آوردها
بین مردم نرده می کارند نامردان دهر
مرد بود آن کس که سر را باخت در این نردها
کیستی بر صخرۀ ستوار تهمت می زنی!
ریز می بینم تو را ای ریزتر از گردها
تیر آرش این زمان در دست حاجی زاده هاست
درد مجنون را بپرس از ما بیابانگردها
کاش دور از فتنۀ تکراری َتکرارها
 روزی مردان نیفتد دست این نامردها
خ رویند و سپید دوستان حاج قاسم سر
سبزتر خواهند شد از تهمت تو زردها

     علی موسوی گرمارودی
چنین بود که به هر دیده در تو می نگرم
تو صعب و سخت و بلندی
چو صحرای سترگ
ستبر و صیقلی و صاف و ساده و نستوه
به زیر شانه گرفته همه جاللت کوه
ستاده بر زیر کوهسار
چنین بود که به هر دیده بر تو می نگرم
تویی زالل تر از چشمه های اندیشه 
درون دامنه دره نهان خیالم
تویی چو خواب کبوتر به بادگیر غروب
هزار مرتبه نازک
هزار بار صمیم
پرنده گونه تر از پرنیان مهتابی
تو چون آبی
امیر عرصه دل های سلیمانی
هم از خیال فراسوتری به نرمی وهم
هم از خروش فراتر به استواری کوه
کنون شکوه تو و بهت من تماشایی است
درون شهر یکی گفت رستم آمده است
و دیگران همه گفتند آری آمده است
و نیز همره او چند و چند مرد دگر
 زریر و نوذر و گیو و کاوه آهنگر و کاوه های دگر

و پور سام و نریمان و همرهان 
کنون دوباره زنده شدند ا
ز جنگ اهرمن آن زمانه فرسودند

به جنگ اهرمن این زمانه آمده اند   

     علی محمد مؤدب
تو از فریادها، شمشیرهای صبح پیکاری

که در شب های دهشت تا سحر با ماه بیداری
تو دهقان زاده از فضل پدر مهری ست در جانت
ک، هر جا پای بگذاری که می روید حیات از خا

دم روح خدا آن سان وجودت را مسیحا کرد
که بالیدند بر دستت کبوترهای بسیاری

چه خوش رم می کند از پیش چشمت لشکر پیالن
ابابیل است و سجیل است هر سنگی که برداری

دلت را سربه زیری ها، سرت را سربلندی هاست
خوش آن معنا که بخشیده ست چشمانت به سرداری

ز ما در گریه های نیمه شب یاد آور ای همدرد
تو از شمشیرها، لبخندهای صبح دیداری

     سعید بیابانکی
آتش داغی به جان مؤمنین افتاده است

گوییا از اسب، کوهی بر زمین افتاده است
شانه های مرتضی لرزید از این داغ سترگ

مالک اشتر مگر از روی زین افتاده است
عطر جنت در فضا پیچیده از هر سو مگر

کاروان مشک در میدان مین افتاده است؟
چارسوی این کبوترهای پرپر را ببین

آیه های روشن زیتون و تین افتاده است
دست بر دامان شاه تشنه کامان یافتند

دست هایش را که دور از آستین افتاده است
زوزۀ کفتارها از هر طرف برخاسته است

شک ندارم این که شیری در کمین افتاده است
کربال در کربال تکرار شد بار دگر

ماه زیر خنجر شمر لعین افتاده است
محشر کبراست در کرمان و در تهران و قم

در رگان شهر شور اربعین افتاده است
کوه آهن بر زمین افتاده یاران کاین چنین

لرزه بر اندام کاخ ظالمین افتاده است

     حسنا محمدزاده
در دل نامردمی ها مرد بودن دیدنی ست

با زمین و آسمان هم درد بودن دیدنی ست
سینه ای سد می شود تا سیل بند غم شود

می رود چشم امید عالم و آدم شود
می رود تا پرچم ایمان نیفتد بر زمین
برگ برگ زخمی قرآن نیفتد بر زمین

 ایستادن را برایم کوه، هّجی کرده است
تیغ بودن را یلی نستوه، هّجی کرده است

در تبار ما به جنگ باد رفتن تازه نیست
درس تاریخ است؛ تاریخی که بی شیرازه نیست

با توام ای شانۀ با مارها آراسته!
از دل هر قطرۀ خون کاوه ای برخاسته

فکر کردی مرگ رستم ضربۀ پایانی است؟!
در رگ مردان اینجا شاهنامه خوانی است

شاهنامه خوانی است و گرمی شور و جنون
می خروشد، در رگ غیرت نخشکیده ست خون

بی وطن، جان هم نباشد؛ عاشقی در خوی ماست
نبض ایمان است آن تیری که در برنوی ماست

بر زمین افتاده حتی، روشنایی در شب اند
دست هایی که نگهبان حریم زینب اند
خ از انگشتر دنیا سر است این عقیق سر
در رکاب آسمان قطعًا سلیمانی تر است

جاری بی انتها! دریا مبارک باشدت
خندۀ نورانی زهرا مبارک باشدت
شعر من آمیزۀ دلتنگی و فریاد بود

در هوای وصل تو ذکر مبارک باد بود 
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     کتاب همراه در زمان شهادت
آخرین کتابی که این شــهید بزرگوار به همراه داشــت کتاب »گلچین احمــدی؛ مجموعه ای 
از مدایــح و مراثــی ائمــه اطهار« بــود. پــس از مــورد اصابت قــرار گرفتن خــودروی حاج قاســم 
ســلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغداد تصاویری از برخی از وسایل شخصی این سردار شهید در 

رسانه ها منتشر شد که یکی از  آنها  همین کتاب بود.

     مطالعه مارکز در هنگام سفر
ک  گرام حاج قاســم ســلیمانی تصویری به اشــترا در فروردیــن ســال 1395 در صفحه  اینســتا
گذاشــته شــد که ایــن ســردار را در هواپیما و در حــال مطالعــه یک کتاب و یادداشــت نوشــتن 
نشــان می داد. تصویری که در توضیح آن نوشــته شــده بــود: در حــال پــرواز و مطالعه  کتاب 
گابریل گارســیا مارکــز. مارکــز نویســنده  کلمبیایی یکــی از چهره های شــاخص ادبیــات نوین 
آمریــکای التیــن بــود. او یکــی از نویســندگان محبــوب اســپانیولی زبــان در ایــران اســت. 
»صدسال تنهایی«، »کسی به سرهنگ نامه نمی نویســد«،  »عشق سال های وبا«، »ژنرال در 

هزارتویش« و... از جمله آثار این نویسنده است.

     توصیه به خواندن یک کتاب قدیمی
کانت توئیترش بــه دو زبــان فارســی و عربی توصیه بــه خوانــدن یک کتاب  ســردار شــهید در ا
قدیمی شیعه کرده بود. کتابی که به عقیده این شهید بزرگوار کمک می کند تا بدون تعصبات 
حزبی از حکومت دفاع کنیم. حاج قاســم ســلیمانی دربــاره کتاب »الغارات« این طور نوشــت: 
»کتاب الغــارات را که قدیمی ترین کتاب شــیعه هســت بخوانید! حتما بخوانیــد! مقتل کامل 
گر آن را بخوانید، امروز برای این حکومتی که در اســتمرار حکومت علی بن ابی طالب  اســت. ا
گاهانه تــر و بــدون تعصبــات فــردی و حزبــی نــگاه می کنیــم، نظــر می دهیــم و دفــاع  اســت، آ

کتاب هایی ݡکه 
سردار سلیمانی 
برای خواندن 
توصیه ݡکرد

از آثار مذهبی و دفاع مقدس تا 
داستان های مارکز

ح  می کنیــم.«  از آن جهت کــه مؤلف در این اثر بســیار به شــر
غارت هــای معاویــه در قلمــرو حکومــت امیرالمومنیــن؟ع؟ 

پرداخته این کتاب به »الغارات« شهرت پیدا کرده است. 

      کتاب »وقتی مهتاب گم شد«
»وقتی مهتاب گم شــد« کتاب جانباز علی خوش  لفظ کتاب 
دیگری اســت که اینبــار حاج قاســم ســلیمانی نــه تقریظ که 
بعــد از خواندن آن یادداشــتی منتشــر کرده اســت. کتابی که 
رهبر انقالب هم بارها به خوانــدن آن توصیه کرده و برای آن 
یادداشتی منتشــر کرده بود. فرمانده ســپاه قدس با خواندن 
ایــن کتــاب در یادداشــتی کــه بــا عنــوان »بــرادر جامانده ات 
قاســم ســلیمانی« منتشــر کرده خطاب بــه علی خــوش  لفظ 
نویســنده کتاب، نوشــته بود: »عزیز برادرم علــی عزیز؛ همه 
شــهدا و حقایق آن دوران را در چهره ی تو دیــدم. یکبار همه 
خاطراتم را به رخم کشیدی. چه زیبا از کسانی حرف زده ای 
که صدها نفر از آنها را همینگونه از دســت دادم و هنوز هر ماه 
یکی از آنها را تشــییع میکنم و رویم نمی شــود در تشــییع آنها 
شــرکت کنــم. ده روز قبــل بهترین آنهــا را )مــراد و حیــدر را( از 
دســت دادم، اما خودم نمــی روم و نمی میــرم، در حالی که در 
آرزوی وصــل یکــی از آن صدها شــیر دیــروز له له می زنــم و به 
درد »چــه کنم« دچار شــده ام. امــروز این درد همــه وجودم را 
گرفته و تــو نمکدانــی از نمک را بــه زخم هایم پاشــاندی.  فرا
تنهــای تنهایم. عکســت را بــروی جلد بوســیدم، ای شــهید 
آماده رفتن و دوست ندیده ام که بهترین دوستت را در کنارم 
از دســت دادی. امیدوارم سربلند و زنده باشــی تا مردم ایران 
کبر در آسمان نشانی خدا را از تو بگیرند  در زمین همانند دب ا

و به تماشایت بنشینند.«

     کتاب »گردان ۴۰۹«
»گردان409« روایتی از حال و هوای رزمنده ها قبل از عملیات 
والفجر 10 یکی دیگر از کتاب هایی است که سردار شهید حاج 
ح حالی از  قاســم ســلیمانی بر آن یادداشت نوشــته است. شــر
177 رزمنده دفاع مقدس که توســط عبداهلل مزاری گردآوری 
شــده اســت. همزمان با رونمایی از ایــن کتاب و تمبــر یادبود 
آن، از تقریظ حاج قاســم ســلیمانی بر آن هم رونمایی شــد. او 

در این متن اینطور نوشــته اســت: »ســالم و بــرکات خداوند بر 
خطه شــهیدپرور، مقاوم، پر از معنویت، والیی و بسیار شجاع 
گر شــجاعت و معنویت آنان  سیستان؛ بارها متحیرانه تماشا
بودم، گــردان 409 و بنیانگذار بســیار پرافتخار و ارزشــمند آن 
شــخصیتی دائــم قابــل افتخــاری همچــون شــهید مخلص 
میرحســینی عزیــز کــه خــود بــه تنهایــی تداعی کننــده یــک 
لشــکر بــود، یل بــزرگ سیســتانی کــه همــه جوانــان کرمانی، 
سیســتان و بلوچســتانی و هرمزگانی را در مدرســه خود مشــق 
عشــق و ایثار داد و همــه به او تأســی می کردند و در ســختی ها 
به او پنــاه می بردند. مرد زخــم داِر زخمی تمــام نبردها آخرین 
ج می شــد، آن هم با تــن چند  فــردی کــه از صحنه آتــش خــار
ک جراحت. سیســتان افتخار دارد به یل و رســتم حقیقی  چا
حســینی، همچون محــب که محــب خــدا و راه اولیــاء و ائمه 
معصومیــن؟ع؟ بــود، محــب فارســی تداعی کننــده ســلمان 
کــی و صالبــت. سیســتان افتخار داشــتن  فارســی با همــان پا
عالی ها، غزنوی هــا، میرزایی هــا، هراتی ها، دولتــی مقدم ها 
و آزادگان ســرافرازی همچــون عبدالرضــا عزیــز و در نهایــت 
شــیخ شــهید مجاهــد شــهید مــزاری را دارد. رحمــت و برکات 
خداوند بر شــهدای این خّطه ارزشــمند و ایــن دژ مدافع ایران 
و اســالم، و درود و غفران خداوند نثــار پــدران و مادرانی که در 
خانه های محقر خود چنین شیردالِن باغیرتی را تربیت کردند 
و ســالم و تهنیت به همســران صبــور و فرزنــدان یــادگاران آن 
مردان روزهای آزمون های ســخت. این آلبوم با نوشته های 
ارزشمندش بسیار گرانبهاست، ان شــاءاهلل با اقدامات دیگر و 
قلم متعهدان سیستانی این نشان کم نظیر به ایران اسالمی 

و جهان اسالم شناسانه شود.«

     کتاب »سربلند« 
»ســربلند« عنوان کتاب مســتند داســتانی از کودکی تا شهادت 
شــهید مدافــع حــرم محســن حججی اســت که شــهید قاســم 
ســلیمانی بر آن یادداشــت نوشــته اســت. او این کتاب را که به 
قلم محمدعلی جعفری نوشته شده، خطاب به دخترش امضا 
کــرده و نوشــته: »ســالم بر حججــی که حجتــی شــد در چگونه 
زیســتن و چگونه رفتــن. فــدای آن گلویی که همچــون گلوی 
امام حسین؟ع؟ بریده شد و سالم بر آن ســری که همچون سر 

سیستان افتخار 
دارد به یل و رستم 
حقیقی حسینی، 

همچون محب 
که محب خدا و 
راه اولیاء و ائمه 
معصومین؟ع؟ 

بود، محب 
فارسی 

تداعی کننده 
سلمان فارسی 

کی و  با همان پا
صالبت

حاج قاســم ســلیمانی در کنــار همــه خصوصیاتش، 
اهــل ترویــِج کتابخوانــی هــم بــود. او به طــور مرتب 
کتاب هــای حــوزه تاریــخ شــفاهی جنــگ را می خوانــد و بــا 
یادداشــت هایی که بر آنها می نوشــت، باعــث معرفی و رونق 
فــروش این آثــار می شــد. یــک انگشــتری، یک ســالح و یک 
کتاب؛ اینها همه وسایلی اســت که در هنگام شهادت همراه 
ســردار دل هــا حــاج قاســم ســلیمانی بــود. از ســویی ســردار 
ســلیمانی در میــان اهالــی فرهنــگ و هنــر جایــگاه ویــژه ای 
داشــت و برای ســینما، کتاب و هنرمندان ایــن عرصه ارزش 
زیادی قائل بود و این موضوع را بارها و بارها ثابت کرده بود. 
از حضور در پشــت صحنه چند فیلم تــا تقریظ هایی که برای 
چنــد کتــاب نوشــته بــود و البتــه تصاویــری کــه از او در حــال 
مطالعه منتشــر شده اســت. در ادامه به بررســی ارتباط سردار 

شهید حاج قاسم سلیمانی با دنیای کتاب می پردازیم.

     نویسنده:   محمدعلی جعفری

     انتشارات:   شهید کاظمی

     نویسنده: عبدالرضا مزاری

     انتشارات:   مطیع

     نویسنده:   حمید حسام

     انتشارات:   سوره مهر

     نویسنده:  ثقفی کوفی، ترجمه: علی یزدی

     انتشارات:   چاپکو
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فرهنگوهنر

کـه در زندگی شـان مبـداء تحـوالت مهـم  جوامـع هسـتند،  بسـیارند بزرگانـی 
ایشـان حتـی وفـات یـا شهادتشـان نیـز بـر جامعـه اثرگـذار اسـت؛ شـهید سـردار 
ن دسـته افـراد بـود کـه حتـی شـهادتش هـم تحـوالت بسـیاری بر 

ٓ
سـلیمانی از ا

کـه  جامعـه و منطقـه داشـت. در بخـش یـاد از مجلـه مهـر و مـاه، تحوالتـی را 
شـخصیت، اقدامـات، فعالیت هـا و شـهادت شـهید سـردار قاسـم سـلیمانی بـر 

جوامـع داشـته از منظـر بـزرگان و هنرمنـدان می خوانیـد. 

یاد

 74

نݡگین انگشتر سلیمان
آخرین نسل برتر
او به مقصد رسید

مــوالی شــهیدان دفــن آن نامشــخص و بــه عرش 
برده شد. دخترم آنها را الگو بگیر و مهمترین شادی 

آنها عفت و حجاب است.«

     کتاب »آن بیست و سه نفر« 
سرلشــکر قاســم ســلیمانی پس از خوانــدن کتاب 
احمــد  بــرای  نامــه ای  نفــر«  و ســه  بیســت  »آن 
»احمــد  نوشــت:  کتــاب  نویســنده  یوســف زاده 
عزیــزم؛ تقریــظ و تحســین رهبــر عزیزمــان مــرا 
تشــویق به خوانــدن کتابت کــرد و پــس از قرائت 
کــه  آن بــه مقامــت غبطــه خــوردم و افســوس، 
در کارنامــه ام یــک شــب از آن شــب ها و یــک روز 
از آن روزهــای گرفتــار در قفــس را نــدارم. شــماها 
عارفان حقیقــی و عابدان به عبودیت رســیده ای 
هســتید که به عرش رســیدید، ای کاش در همان 
باال بمانید. چــه افتخارآمیز اســت ربانیون بر منبر 
نشســته، تربیت یافتــگان منابر خــود را به تماشــا 
بنشــینند. چه زیباســت جوانــان جویــای کمال، 
کــودکاِن کمال یافتــه در قفــس دشــمن را ببینند. 
ای کاش ســفیراِن در قصرهــای مجلــل نشســته 
کشــورمان، این ســفیران در قفــس گرفتار شــده را 
ببیننــد و چگونــه ســفیر بــودن را بیاموزنــد. احمد 
گاه صحنه  عزیز؛ وقتــی کتابت را خواندم ناخــودآ
اســارتی در مقابــل دیدگانــم مجســم شــد و به یــاد 
آن اســیر، بر کتاب این اســیر، اشــک ریختــم، یاد 

قهرمان اسارت که اسارت را به اسیری گرفت.
بانــوی معظمه خســته ای کــه بــا مجروحیت دل 
و جســم، در حالی کــه ســر بــرادران، برادرزاده ها و 
فرزنــدان خــود را بــاالی نــی جلوی چشــم داشــت 
و ده هــا زن و کــودِک اســیِر هــرروز کتک خــورده را 
در طــول هــزاران کیلومتر پیــاده و یا بر شــتر برهنه 
نشســته، سرپرســتی می کــرد، در عمــق قــرارگاه 
دشــمن بر هیبت او شــالق زد و با بیانی که خاطره 
کــرد هماننــد  پــدرش علــی؟ع؟ را در یادهــا زنــده 

شمشیر برنده برادرش عباس بر قلب دشمن فرود 
آورد و با جملــه "مارأیت ااّل جمیاًل" عــرش را گریاند 
و بشــریت را تــا ابــد متحیــر عظمت خود ســاخت. 
کرمانــی بودنــم افتخــار می کنــم، از داشــتن  بــه 
گوهرهایی همچون »شهسواری« که فریاد »مرگ 
بر صدام، ضد اســالم« را در چنگال دشــمن سر داد 
و نشــان داد به خوبــی درس خــود را از مکتب امام 
ســجاد؟ع؟ آموختــه اســت و »امیر شاه پســندی« 
که بر گوشــت هاِی بــر اثر شــالق فروریختــه او اطو 
کشــیدند و »احمــد یوســف زاده«، »زادخــوش«، 
»مستقیمی«، »حسنی« و... که از اسارت عظمت 
آفریدنــد. در پایــان درود می فرســتم برمــردی کــه 
به احترام شــما و همــه مجاهدین و شــهدا، قریب 
گــردن  ســی ســال چفیــه یــادگار آن روزهــا را بــه 
آویخته تا عشــق به این راه و مــرام و فرهنگ را به 
همه یادآوری کند و بر هر نوشته شما بوسه می زند 
و در باالترین جایگاه فقاهت، حکمت و اندیشــه، 
چقــدر  می کنــد.  نثارتــان  را  کلمــات  زیباتریــن 
مدیون این مردیم و بــدون او تاریکیم. خداوندا؛ 

وجودش را برای ایران و اسالم حفظ بفرما.«

     کتاب »رادیو«
کتاب های زندگینامــه قهرمان های دفاع مقدس 
کــه معمــوال خبــر  کتاب هایــی بودنــد  مهمتریــن 
تقریظ نوشتن بر آنها توســط حاج قاسم سلیمانی 
کتاب هــا »رادیــو«  منتشــر می شــد. یکــی از ایــن 
داســتان زندگــی و خاطــرات ســردار محمدرضــا 
حســنی ســعدی از دوران اســارت اســت. شــهید 
ســلیمانی در یادداشــتی که بر این کتاب نوشــته و 
با عنوان »برادرتان ســلیمانی« امضا کــرده، آورده 
اســت: »حاج محمدرضا عزیز، مخلــص مجاهد؛ 
ســالم. ایــن خاطــره ارزشــمند و تــکان دهنــده که 
از یــک عملیــات ســنگین ویــژه، هیجان انگیزتــر 
اســت، نباید بــه این ســادگی پردازش شــود. خود 

بحــث رادیــو زیباتریــن داســتان خواندنــی بــرای 
تمام نســل ها می تواند باشــد، در جایی که اســرا و 
زندانیــان جنگ هــا معمــوال به دنبــال ســیگار و یا 
اشــیاء فراموش دهنده مخدرند، فرزندان روح اهلل 
در فکــر فهــم اندیشــه او و تالش بــرای ایســتادگی 
روح خدا در مســلک اویند. این اعجــاب مذهب و 
انقالب اســت، این تاثیر یک رهبر الهی بر جوانان 
و نوجوانــان در شــرایطی تــکان دهنــده و ســخت 
اســت. مرحبا به ایــن روح بلنــد و ارزشــمند، زمین 

زیر پای تان را باید سجده کرد.«

     کتاب »من زنده ام« 
سردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی پس از خواندن 
کتاب »من زنده ام« دو یادداشــت بــرای معصومه 
آباد نویســنده این کتاب نوشــته، در نامــه اول که 
در بغــداد نوشــته شــده، حــس خــود را نســبت بــه 
ایــن کتــاب اینطــور آورده: »خواهرم، مثــل همان 
برادرهــای اســیرت همــه جــا بــا تعصــب مراقبــت 
می کردم کســی عکــس روی جلد کتابــت را نبیند 
و در تمــام کتــاب بــا ناراحتــی و اســترس بــه دنبال 
این بــودم که آیا کســی به شــما جســارت کرد؟آخر 
مجبــور شــدم روی عکســت را بــا کاغذ بچســبانم 
تــا نامحرمــی او را نبینــد.«و در دومین نامــه که در 
»نینــوا« نوشــته شــده، بــا اشــاره بــه رشــادت های 
معصومــه آبــاد می گویــد: »خواهــر خوبــم. در آن 
اســارت، اســارت را به اسارت گرفتی، ســعی کن در 
ایــن آزادی اســیر نشــوی. ان شــاهلل کتابــت را بــه 
همه زبان ها ترجمــه می کنم تا همــه بدانند زینب 
بنت رســول اهلل چگونه بــوده اســت وقتــی کنیز او 
معصومــه اینگونــه معصــوم بوده اســت. بــه تو به 
عنوان خواهرم، بــه عنوان معرف دختر مســلمان 
تربیــت  اســالمی، معــرف  ایــران  شــیعه، معــرف 
خمینی افتخار می کنیم. حقیقتا شگفت زده شدم 

و هزاران بار به تو و دوستانت مرحبا گفتم.«    

     نویسنده:  معصومه آباد

ج      انتشارات:   برو

     نویسنده:  محمدرضا حسنی سعدی

     انتشارات:   نشرگرا 

     نویسنده: احمد یوسف زاده

     انتشارات:   سوره  مهر
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بســیارند بزرگانــی که در حیاتشــان مبــدا تاثیــر مهم اند اما 
شــهید  می شــود،  بیشــتر  تاثیرشــان  وفاتشــان،  از  بعــد 
گاه،  ســلیمانی از آن افــراد بــود. آن مرد بــزرگ، کم نظیــر و بســیار آ
ویژگی های مهمی داشــت که نام و راه او را در تاریخ اسالم و جهان 
گر بیدارگر عصر  به عنوان ســرداری بزرگ، جاودانه کرد.  بی شک ا
مــا، امــام خمینــی )قــدس ســره(، شــجاع و نتــرس نبــود انقــالب 
گر رزمنــدگان دلیــر و مخلص ایران  اســالمی ایران بر خالف انتظــار جهانیان پیروز نمی  شــد. ا
اســالمی شــجاع نبودند ما در دفاع مقــدس بر خالف معــادالت سیاســی سیاســتمداران، فاتح 
گر حــزب اهلل جنــوب لبنــان در میان بهــت و حیــرت جهانیــان در جنگ  جنگ نمی شــدیم. ا
33روزه بر اســرائیل تا دندان مسلح، پیروز شــد، و افسانه شکست ناپذیرى اســرائیل را باطل 

کرد، به خاطر شجاعت و دالورى اعضاى حزب اهلل و توکل و توجه آنها بر خداوند بود. 
گر شجاعت ســردار پرافتخار اســالم حاج قاسم ســلیمانی نبود، داعش هم عراق را تخریب  و ا
می  کرد و هم ســوریه و لبنان، اما شــجاعت بی نظیر او ســبب شــد که همه اینها بــه حال خود 
بماننــد و پیــش بروند. عراق کشــور بــرادر ما، ســوریه، لبنــان؛ بحمــداهلل همه اینها بــه برکت 

مجاهدت های سردار سلیمانی، محکم سرپایشان ایستاده  اند. 

اݡگر فرزندانمان را
با مݡکتب شهید سلیمانی 
پرورش بدهیم
ݡکافی است
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی

مجید قیصری

کــه در تاریــخ بــا خطــوط زریــن و  رمــز حماســه هاى بــزرگ 
درخشــان ثبت شــده اســت باید در ایمان قوى و مســتحکم 
نســبت بــه معــاد و زندگــی جاویــدان آخــرت جســتجو کــرد. 
ایمان به رســتاخیز اثــر عمیقی در تربیــت انســان ها دارد، به 
آنها شــهامت و شــجاعت  می  بخشــد زیرا بــر اســاس آن، اوج 
افتخــار در زندگی ایــن جهــان، »شــهادت« در راه یک هدف 
مقدس الهی اســت که آغازى اســت براى یــک زندگی ابدى 

و جاودانی. 
اینکــه می بینیــم در جنگ هــاى صــدر اســالم، و جنگ هاى 
تحمیلی اخیر رزمندگان دلیر ســپاه اسالم ایستادگی بی نظیر 
و شــجاعت اعجــاب انگیــزى از خــود نشــان می  دادنــد، و 
علی رغــم برترى دشــمن از نظــر تجهیــزات و ِعــّده و ُعــّده بر 
او غالــب می شــدند ســّرش همیــن اســت کــه ایمان  بــه  معاد 
از آنها انســان  دیگرى می ســاخت، انســانی که هرگــز از مرگ 

نمی ترسید، و شهادت در راه خدا افتخار خود می دید. 
کــه بایــد  انگیــزه ســردار ســلیمانی و دوستانشــان ایــن بــود 
مســلمانان را از چنــگ جنایتــکاران نجــات دهنــد و بایــد از 
شــهادت در ایــن راه اســتقبال کــرد. بــر ایــن اســاس خلوص 
نیت او مثــال زدنی بــود؛ واقعا بــرای خــدا کار می کــرد، واقعا 

ایمان به روز قیامت داشت.
 وقتی آمدنــد دیدن ما، یک جریانی واقع شــد که من تعجب 
کردم و آن این اســت جمعیتی همراهش بودنــد، هنوز موقع 
کرونا نبود و جمعیت آمده بودند و اینجا نشســته بودند، من 
هم آنجا نشســته بودم. بعد از آنکه حرف ها زده شــد، گفت: 
من خواهــش می کنــم از آقایان همه بیــرون تشــریف ببرند، 
من مطلب خصوصــی با حــاج آقــا دارم. همه رفتنــد بیرون، 
بعد دیدم از زیر کتش یک کفنی در آورد که روی آن شهادت 
 َخْیــًرا« ما از او جز 

ّ
ا اَل َنْعَلُم ِمْنُه ِإاَل ُهَمّ ِإَنّ

ّ
شــخصیت ها بود. »ٱلَل

خیر چیزی نمی  دانیم.
این نشــان می دهد کــه اوال شــهید ســلیمانی از همــان زمان 
بــه فکر رفتــن بــود و ثانیا نمی خواســت مــردم بفهمنــد که او 
این کفن را آورده اســت، ایــن اخالص واقعا قابــل مالحظه و 
ا  ُهَمّ ِإَنّ

ّ
ســتودنی اســت. ما هم نوشــتیم روی همان کفن »ٱلَل

 َخْیًرا«، این نشــان می دهد کــه قیامت را باور 
ّ

اَل َنْعَلُم ِمْنــُه ِإاَل
دارد، شــهادت را باور دارد، آماده شــهادت اســت و شــهادت 

مردم را در پیشگاه خدا سبب نجات خودش می داند. 
دشــمنان آمدنــد او را شــهید کردند و خیــال کردنــد مکتب او 
برچیده می شــود، در حالی که شــهادت او باعث گسترش او 
شــد، همانگونه که در شــهادت امام حســین)علیه الســالم( 
می بینیــم یزیــد و یزیدیــان، امــام حســین)علیه الســالم( 
و اصحابــش را شــهید کردنــد و حتی اجســاد آنهــا را هم دفن 
نکرده رفتند، ســرهای آنها را به دور دنیا بردند و گفتند دیگر 
مکتب انقالب حسینی خاموش شــد، بعد دیدند نه، از همه 

جا فریاد بلند شد و بنی امیه به اشتباه خودشان پی بردند.
من امیدوارم ان شــاءاهلل ما از ویژگی های مکتب این بزرگوار 
خودمــان،  جوانــان  خودمــان،  فرزنــدان  بگیریــم،  درس 
آنهایی که نســل های بعد از انقالبنــد اینها را واقعــا با مکتب 
شهید ســلیمانی پرورش بدهیم کافی اســت، کافی  است که 

در مقابل دشمن مقاومت کنند و بایستند.    

طوبی له

نݡگین انݡگشتر سلیمان

ا ِإَلْیِه  ــا هلِلَِّ َوِإّنَ َصاَبْتُهــْم ُمِصیَبٌة َقاُلــوا ِإّنَ
َ
ِذیــَن ِإَذا أ

َ
اِبِریَن؛ اّل ــِر الّصَ َوَبّشِ

َراِجُعوَن 
مردی بــا بال هــای شــهادت به مــأ اعلــی عروج کــرد کــه زمین، ســنگینی 
قدم هایــش را بــر گــرده خــود می فهمیــد و آســمان بــه ســایه اش بــر ســر او 

می بالید.
او اقیانوســی عمیق و کتــوم بود کــه علی رغــم غرائب نهفتــه در اعمــاق، بر 
ســاحل نگاهش امواجی نرم و آرام داشــت.او کوهی استوار و شــامخ  بود که 
هیچ طوفانی توان لرزاندش را نداشت. سردار قاسم سلیمانی مصداق تمام 

و کمال مردی و مردانگی و تعّین مجاهد فی سبیل اهلل در عصر ما بود.
شخصیتی منحصر به  فرد که مشــابه و نظیر نداشــت و قرن ها بود که مادر 

گیتی کسی چون او را به بشریت اهدا نکرده بود.
وجودش چنــان از عظمت خــدا لبریز بــود که هرچه جــز او را کــم و کوچک 
می دیــد. تــرس را نمی شــناخت و بــا خســتگی و نومیــدی بیگانــه بــود. 
پرداختن بــه کارهای بــزرگ، هیچگاه از توجهش نســبت بــه امور کوچک 

نمی کاست.
او با دست های اعجازگرش، عقل و عشــق را به هم پیوند زده بود و با نگاه 
آســمانی اش مهر و رقت و عطوفت را با اقتدار و سلحشوری و صالبت آشتی 
داده بود.عشــق بــه حضــرت محمد مصطفــی و علــی مرتضــی و اهل بیت 
عصمــت و طهــارت، مهر و عاطفــه وجــودش را به همــه ابنای بشــر تعمیم 

داده بود.
ســینه آســمانی او صندوقچــه اســراری بــود کــه جــز خــودش هیچ کــس از 
عهــده حمــل آن برنمی آمــد. او کســی بــود کــه در معرفــت و ســلوک غبطه 
عارفان و ســالکان را برمی انگیخت و در هوش و کیاســت و فراست، رشک 
برجســته ترین طراحــان و سیاســتمداران جهان و در شــجاعت و رشــادت، 
ک تریــن دلیــران و جنــگاوران. او مردانــه می جنگید تا ریشــه  حیــرت بی با
وحشــت و ترور را در جهان بخشــکاند و صلــح و آرامش ماندگار را برای بشــر 
به ارمغــان بیاورد. نه تنهــا ملت ایران که دنیای تشــیع و جهان اســالم، به 
هرچه از امنیت و آرامش و عزت رسیده اند، الی االبد وامدار مجاهدت های 
بی بدیل اویند. خداوند درجــات عالی اش را متعالی گرداند و شــفاعت او را 

در حق درماندگان و زمین گیرانی چون ما بپذیرد.
طوبی له و حسن مأب     

داســتانی از دوران جاهلیت عرب نقل می کنند که بزرگ قبیله ای 
می خواســت چــادرش را برچیند کــه دید ملخــی نحیف بر ســقف 

چادرش سکنا گزیده، دستور داد که چادر را برنچینند که میهمان داریم.
گویند تا زمانی که میهمان ناخوانده خودش عــزم رفتن نکرده بود، بزرگ 
قبیلــه عزم رفتن نکــرد و ایــن نهایت حرمت گذاشــتن به میهمــان بود که 
کنون جوامع رنگ عوض  َمَثل شــد در نزد عرب. یقینًا از هزارســال پیش تا
کرده اند؛ ولی حرمــت میهمان نــزد اعراب عوض نشــده، بلکه بــا قاموس 

ناموس آنها پیوند خورده است.
ســلیمان ایــران، میهمــان دوســتان خــود در شــهر بغــداد بــوده. درنهایت 
صحت و ســالمت، با لبی خندان. ولی آن چیزی که خانــوادۀ بزرگ ایران 
دریافت کــرد، پیکر ِاربــًا ِاربای ســلیمان خود بــود. در تاریــخ بین النهرین، 
در ســال شــصت هجری، بــه دعــوت قبایــل و اشــخاص بســیاری صدها 
نامه دعوت به دســت نوۀ رســول اهلل رســید. آن حضــرت به دعــوت آنها با 
خانمانش راهی شد و خواندیم که چه آمد بر سر آن حضرت و اصحابش و 
خواندیم در تاریخ، مختاری از آن خطه بپا خواســت بــه حرمت آن خون و 

چه ها کرد با آن نسل پلید و دودمانشان.
حاال یک بــار دیگر تاریخ در همان خطه تکرار شــده اســت. قصــۀ میهمان 
و بی احترامی تکرار شــده. آیا قصۀ مختــار نیز تکرار می شــود؟ آیندگان چه 
می خوانند از مردمانی که در کنــار رود دجله زندگی می کردند و با چشــمان 
خــود دیدند کــه چــه بی حرمتــی شــد بــا میهمانشــان؟ آنچــه پیــش روی 
ماســت، از تصویر فرزندمان و هرگز از یادمان نمی رود؛ ســلیمانی است که 

نگین انگشترش جدا افتاده از پیکرش.    
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ســه دهه پیش بود. داســتان زندگی حاج علــی محمدی 
کنون در »سه گانه ای برای یگانه«   پور را می نوشتم. )که ا
نیســتان بــاز نشــر شــده( شــهیدی از روســتای دقــوق آبــاِد نــوِق 
رفســنجان. از بچه های تیپ و بعد هم لشکر 41 ثاراهلل. حاج علی 
آدم عجیبی بود. نه تنها چگونگی شــهید شــدن خــود که عاقبت 
برخی از دوســتان دیگرش را هم پیش بینی کرده بود. ریز به ریز و 
همان هم روی داده بــود. آن وقت ها، رئالســیم جادویــی در اوج خود بود. هنــوز یک دهه از 
نوبل گرفتن مارکز نمی گذشت. من هم صد سال تنهایی را خوانده بودم. بدم نمی آمد برخی 
کارهایم رگه هایی از این ســبک را داشــته باشــد. برای همین هــم وقتی مثال داســتان زندگی 
مصعب بــن عمیر یعنی همان اشــراف زاده قهرمــاِن مّکی را می نوشــتم )با عنوان »به کشــتی 
کیــد می کــردم روی صحنــه ای کــه در منابع کمی نقل شــده بــود اما بــرای من  نشســته«(، تا
جــذاب بــود آن وقتی کــه می خواهند بــر جنازه اش نمــاز بخواننــد و لکه ابــری می آید و ســایه 
می اندازد روی جمع و مراســم. مصعب مردی بود که در »ُاحد« گوِل مــال دنیا را نخورده و به 
جمع آوری غنایم مشغول نشده و مسئوالنه سعی کرده بود تنگه را نگهدارد. ابن قمیئه نامی 
اما حمله کرده و دســت راســت پرچمدار را قطع کرده بود. مصعب پرچم را با دست چپ و بعد 
هم بــا ســینه نگه داشــته بود تــا زمان شــهادت و بــا آخرین تــوان خود. مــردی چنان رشــید و 
برومند که وقتی ســعی می کردند با عبا، روی و موی او را بپوشانند، پاهایش بیرون می ماند و 
وقتی بر آن می شــدند پا را کفــن کنند، ســر! گویی ســرداری بود از داســتان دیگر مارکــز، یعنی 
»زیباتریــن غریق جهان«؛ مــردی با غرور به اســتقبال مرگ رفتــه، در حالی که چنان رشــید و 
بــزرگ و عظیم اســت کــه نــه روی تختــی جــای می گیــرد و نــه تــوی اتاقی. مــردی کــه زنان 
دهکــده، تمام گل هــای پیرامون را جمــع کــرده و روی جنــازه ی او می ریزند تا باشــکوه ترین 
ســوگواری جهان را برایش بگیرند و چون حتی نامش را هم نمی دانند، برایش اســم گذاشته 

و از آِن خودش می کنند مردی را که »گناه او نیست که آن قدر زیباست!«
بــاری، بــر اســاس اســناد و مــدارک و گفته هــا و خاطره هــا، زندگــی شــهید را مــرور می کــردم تا 
داستانم را بنویســم. رســیدم به کربالی 5. گفته شــده بود که حاج علی 70 تانک عراقی را در 
طول عملیات شکار کرده! من تجربه  ســربازی را داشتم و هرچند به ســوی تانکی تیراندازی 
نکرده بــودم اما به عنوان اســلحه دار، آن  قــدری آرپی جــی زده بودم که بدانم شــلیک پی در 
پی، چگونه بعــد از مدتی، نه تنها گــوش که مغز را هــم تا حــدودی از کار می انــدازد. عالوه بر 
آن، بــه نظرم می آمــد باید بــه 700 تانک شــلیک کنی تــا بتوانی 70 تــای آ نها را منهــدم کنی. 
به هر حــال، گاه گلوله به هدف نمی رســید و یا به شــنی می خــورد و کمانه می کــرد و… کل ده 
لشکر زرهی آن موقع عراق هم نمی توانســت این همه تانک وارد شلمچه کرده باشد. مطلب 

آخرین نسل برتر
محمدرضا بایرامی

را کنــار گذاشــتم. ولــی بــا کمــال تعجــب دیــدم در خاطرات 
ع اشــاره شــده! عجب شانسی! آیا  دیگر هم به همین موضو
می توانســت واقعیت باشــد؟ بعید بود! به هیچ وجه طبیعی 
کید  به نظر نمی رســید. در نهایت اما، از آن استفاده کردم. تا
راوی ها، گویــی تکلیــف را از من ســاقط کرده بود. اســتفاده 
کردم، هرچنــد ناراضــی! متولــی چاپ و نشــر کتــاب، کنگره 
کرمان بود. داســتان رفت آنجا، اما گیر کرد، معطل شد! دور 
از انتظار! دلیلش را از آقا مرتضی کــه به نوعی دبیر مجموعه 

بود پرسیدم. گفت کار کمی به مشکل خورده!
ع مشکلی!؟ پرسیدم چه نو

گفت از لحاظ داستانی اشکال هایی گرفته اند.
پرسیدم کی گرفته؟

گفت سردار سلیمانی!
باور نکردم. احتماال دوســتان کنکره از منظر تفویض و برای 
محکم کاری و از رو بردن من، اسم ایشان را به میان آورده و 
به آقا مرتضی هــم گفته بودند. مردی که یک ســر داشــت و 

هزار سودا، کی می رسید که داستان مرا بخواند؟
گمانــم ســردار هنــوز فرمانــده  نیــروی قــدس  آن موقع هــا 
نشــده بود، اما بســیار محبوب و مقبول بود بــه خصوص در 
کلش  کرمان؛ طوری که به قــول آقا مرتضی، اســتان روی کا
ع  می چرخید. اما به هر حال، نظامیان، در مورد ادبیات و نو

نوشتن من نه تنها »نظر« که »نقد« داشتند!
این قابل قبول نبود. حتی از سوی خود سردار!

جوان بودم و ســرکش. برای همیــن هم ســریع گارد گرفتم: 
گه حرف جنگ باشــه، ما پشــت ســر ایناییم  همان طــور که ا
و چــون و چــرا نمی کنیــم؛ اینــا هــم بایــد بدونــن داســتان و 
داســتان نویس حریم و حرمــت داره و رعایت کنــن و احترام 
گه فرمانده اون عرصه اونا هســتن،  بذارن به تخصص ما. ا
فرمانده این عرصــه ماییم! به کارشــون احتــرام می ذاریم و 

اونا هم باید به کار ما احترام بذارن و خرده فرمایش نکنن!
گمانم چنــان تنــد رفته بودم کــه آقا مرتضــی دیگــر از منتقل 

کردن جزئیات اشکال ها منصرف شد و یا آن را به وقتی دیگر 
گذاشــت. اما مدتی بعد نامه ای رســید. این بار به راســتی، از 

خود سردار. 
پیامــی بــود بســیار صمیمــی و بــا ایــن مضمــون: مــن ایــن 
شــهیدی را که درباره اش نوشــته ای، از ســالیان سال پیش 
می شناسم. با هم بزرگ شــده ایم، با هم به جنگ رفته ایم، 
بــا هــم در منطقــه بوده ایــم، بــا هــم در عملیــات شــرکت 
کرده یم. من شــب تــا صبح نشســتم و کتــاب تــو را خواندم و 
گریه کــردم و گریــه کــردم. من دســت شــما را می بوســم، اما 
شــهدای ما خودشــان بــه انــدازه  کافــی بــزرگ هســتند. الزم 

نیست در موردشان اغراق کنیم...
به یک باره شــرمنده شــدم. به دالیل مختلــف. یکی این که 
برخــالف تصــورم، ســردار نــه تنهــا کارم را بــه دقــت خوانــده 
بود کــه مرا با الفــاظ بســیار متواضعانه هم مــورد خطاب قرار 
داده بود. در همان موقــع هم او به عنوان یکــی از قهرمانان 
جنگ، بســیار نامی بــود و من بــه عنــوان نویســنده، گمنام 
گمنام. نه برخــی از آثارم به زبان های دیگر ترجمه شــده بود 

و نه جایزه ی مهمی گرفته بودم. هیچ هیچ!
دیگر اینکه به اشکالی اشاره کرده بود بسیار به جا و اساسی! 
و همــه  اینها بــا زبانی درســت و غیــر برخورنده، به نویســنده 
منتقل می شــد. لحــن نامه، بــه شــدت مرا بــه فکر فــرو برد. 
کم کــم بــه چیــز مهمــی پــی می بــردم. پیــش از آن، همــواره 
برایم ســوال بود که راز قدرت و موفقیت مردانی مثل قاســم 
ســلیمانی در چیســت؟ او نــه بــه دانشــگاه جنگ رفتــه بود و 
نه مطالعــات عمیقی کــرده بود در ایــن زمینه؛ بــا این حال، 
تــوان ســازماندهی بســیار باالیــی داشــت و حرفــش را همــه 

می خواندند. آن هم با جان و دل! اما چرا؟
گر به عنــوان متولــی زندگی داســتانی شــهید محمدی پور،  ا
به مــن دســتور داده بــود کــه بایــد فــالن اصالحــات را انجام 
بدهی، بعید نبــود که جواب تنــدی بدهم. اما ایشــان حتی 
خواهش هم نکــرده بود. بلکه گوشــه ای از دلــش را در نگاه 

ع، به روی من گشوده بود. به موضو
به زودی و با نقل قول هایی دیگر دریافتم راز موفقیت سردار 
در برخــورد ســاده، صمیمــی و بی تصنع اوســت. دیگر شــک 
نداشــتم در این مورد. او با رفتــارش که گمانم روان شناســی 
بسیار عمیقی در بطن آن نهفته بود همه را به نوعی نمک گیر 
عاطفی می کرد. باب دوســتی را بــاز می کرد و نــه رابطه  کاری 
را. دست از لجبازی و یک دندگی برداشته بودم. به دوستان 
گفتم »اصــل خبر« را بــه من برگردانند. پرســیدند بــرای چه؟ 
گر موافق هم نباشــم. دور موارد  گفتم اصالح می کنــم، حتی ا
مشــکل دار، خط کشــیده بودنــد. به ســرعت همه را درســت 

کردم و بازگرداندم. کار به زودی چاپ شد. 
»یاشــار کمال« نویســنده توانــای ترکیــه، رمانــی دارد به نام 
»ارباب های آقچاســاز«. در ایــن رمان او از چیزهایی ســخن 
می گوید که زمانــی بوده اند و بعــد از بین رفته اند. نویســنده 
در پایان هر فصــل، با جمالت حســرت بار و تکرار شــونده ای 
همچون ترکیب بند و یا موتیو، تاســفش را از این فقدان ابراز 
می دارد: آن مــردان نیک بــر آن اســب ها نشســتند و رفتند و 

رفتند و رفتند!
کنون زیباترین شــهید مــا و بلکه جهــان، همچون مصعب  ا
ابن عمیر، با دســت و پایی قطع شــده به خون خود غلتیده. 
تــرور شــده و عجبــا کــه تروریســت هــم خوانــده می شــود بــا 
وقاحت تمام! همه ســوگواریم برای قهرمانی ملــی و فراملی 
و تکرار ناپذیر، مردی اســطوره ای که بدون آلودگی و ابتالء، 
همچــون برخــی دیگر، بــه دنبــال جمــع آوری غنایــم نرفت 
و تنگه  احــد را رها نکرد و مردانه و حماســی و اساســی، بر ســر 
ل و بزرگــوار و  پیمــان و مــرزداری مانــد. نگهبانــی چنــان زال
عاطفی و دوست داشتنی که ســه دهه پیش برای نویسنده  
گمنامــی نوشــت مــن دســت تــو را کــه دربــاره شــهیدی قلــم 
زده، می بوســم و کاش حاال می دانســت آن نویســنده خیلی 
دوســت دارد بر دســت و پای این »آخرین نســل برتر« بوســه 

گر که بتوان! افسوس!     گر که بشود، ا بزند، ا

 من این شهیدی 
که درباره اش  را 

نوشته ای، از 
سالیان سال 

پیش می شناسم. 
رگ  با هم بز

شده ایم،  با هم در 
عملیات شرکت 

کرده یم. من شب 
تا صبح نشستم 

کتاب تو را  و 
یه  گر خواندم و 

کردم. من دست 
شما را می بوسم، 

اما شهدای ما 
خودشان به 
کافی  اندازه  

رگ هستند.  بز
الزم نیست در 

موردشان اغراق 
کنیم

     نویسنده:  محمدرضا بایرامی

     انتشارات:   نیستان
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گذاشــت:  اولیــن خبــر را دوســتی از آن ســوی دنیــا 
متاسفم که روزتان با خبر شهادت شروع می شود! او 
در آمریکاســت. و قلبش اینجا بــود... اما مگــر می تواند ابعاد 
حــس امــروز مــا ایرانی هــا را بفهمــد!؟ مگــر می شــود میــان 
هیاهــوی کریســمس صــدای گریســتن ملتــی را بــر قهرمانی 
بزرگ شنید؟ متاسفم برای کسانی که امروز میان ما نبودند و 

حس مشترک و بی نظیر ما را نیافتند.
حاج قاسم ســلیمانی عزیز... امروز مثل عاشورا از صبح فقط 
گریســته ام! هــی گریســته ام... گاهی کــه دیدم حال همســر 
جانبازم بدتر از من اســت، آراَمــش کرده ام...آخر مرد مومن! 
این دی مــاه چه دارد که دل شــما مردهای جبهــه به آن گره 
خــورده... دی ماه؛ ســالگرد کربــالی 4 و کربالی 5، ســالگرد 

شهادت یار عزیزت حاج احمد کاظمی.
اصال راســتش این گریه از این رو سرخوشــم کرده که خود شــما 
اهل گریه بودید! ما ایرانی ها که خیلی گریه ات را دیده بودیم، 
البته همه شــان هــم در فــراق شــهدا... شــهدای دفاع هشــت 
ســاله... شــهید حاج احمد کاظمی که بر ســر تابوتش ناباورانه 

می نالیدی: احمد! یعنی دیگر صداتو نخواهیم شنید؟
اصال خــودت یادمان دادی ســاده باشــیم و از گریســتن برای 
شهدا شــرممان نیاید. تو خیلی چیزها را ســاده یادمان دادی 
حاج قاســم! شــاید تو ســاده ترین مــرد بزرگی بــودی که همه 

فکر می کردیم چقدر با او نزدیکیم.
حاج قاســم! تو فرمانده قلب ملتــی بودی! ما بیــش از دیدن 
هر وزیــر و وکیــل و رئیســی از دیدن تو خوشــحال می شــدیم. 
مخصوصــا وقتــی بــا آن لبخنــد و تواضــع و صالبــت بــه رهبر 

عزیزمان عرض ادب می کردی.
ممنون که اینقدر بزرگ بودی که دلمان به شــما قرص بود، 
با شــما بود که از داعش نترســیدیم! از فدا شــدن حججی ها 
بالیدیم چــون تو وعده انتقــام دادی... درود بر تو ای ســردار 

صادق ما...
ممنــون که ایــن قدر خــوب و محبــوب زیســتی که بــه ما هم 

جرات می دهی بخواهیم مثل تو باشیم.
ای ســرباز پیر والیت! ای که لبخندت جان ما را می ســوزاند، 
درود بر تو که حتی خبر شــهادت تو، اشــک و امیــد و آرمان ما 
ایرانی هــا را بــه هــم نزدیــک کــرد. مــا منتظــر انتقام ســخت 
هســتیم از دشــمن. ما اجــازه نمی دهیم صــدای تــو برایمان 

غریبه شود! 
کرمانــِی غیــور و صبــور و ای رزمنــده همیشــه درخــط،  ای 
ماموریت شما با شــهادت به سر رســید اما ما آماده فرمانیم... 
به مــا کمک برســان. عشــق به شــهید نقطــه مشــترک قلوب 
آزادگان است. عشق به شهید، روح را بارور می کند. شجاعت 
و مقاومــت را در تن هــای سســت و اراده هــای متزلزل منتشــر 
می کند. شــهید حاج قاســم ســلیمانی، خاطره همه شهیدان 

انقالب اسالمی را برای ما تازه کرد. داغشان را نیز...
آه ای برادران به خون غلطیده ام

ای دالوران راه شرافت وطن!
چقدر جایتان بر زمین خالی  است...

این حرارت و سوز دل در قلوب ما هرگز سرد نخواهد شد؛ مگر 
با انتقام سخت به اذن رهبرمان.    

حاج قاسم! 
تو فرمانده
قلب ملتی بودی

اٍت َو  قاســم)رضوان اهلل تعالی علیه( آن شــهادت هایی که مربوط به نشــئه دنیــا بود »فــی  َجّنَ
َنعیم « بــود، آن بخش هایی کــه مربوط به الهی بــودِن او، فکــر روحانی بــودِن او، فکر معنوی 
و قداست داشــتن او بود »ِفی َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِلیٍک ُمْقَتِدر« هر دو را جمع کرده است لذا ذات 
اقدس الهی با اینگونه از شــهدا یــک پیوند ویــژه ای دارد به اینها حق شــفاعت عطــا می کند و 
برای اینگونه از شــهدا منزلت ویژه قائل اســت که فرمود اینها با من هســتند و مرّتب ســخنان 
اینهــا را می شــنود و اجابت می کنــد؛ چه در ســوره »آل عمــران« چه در ســوره »بقــره« و مواردی 
که می فرماید شــهدا زنده اند نگوییــد ُمرده اند، خیال نکنیــد ُمرده اند، پیام آنهــا را نقل می کند 
ِذیــَن َلــْم َیْلَحُقوا ِبِهــم« یعنی این شــهدا همان طوری که زنــده بودند به 

َ
که »َو َیْسَتْبِشــُروَن ِباّل

فکر جامعه بودند، االن که شــربت شــهادت نوشــیدند هم به فکر ملت هســتند، بــه فکر مردم 
هستند، به فکر راهیان راه خودشان هســتند، از ذات اقدس الهی بشارت می طلبند می گویند 
ِذیــَن َلــْم َیْلَحُقوا 

َ
خدایا مــژده بده! راهیــان راه مــا در کــدام مقطــع هســتند؟ »َو َیْسَتْبِشــُروَن ِباّل

ِذیــَن َلْم َیْلَحُقوا« عدم ملکه اســت؛ کســانی کــه راهیان راه آنها هســتند هنوز 
َ
ِبِهم« کــه این »اّل

به مقصد نرسیدند، شهدا عمومًا، شهید قاسم ســلیمانی)رضوان اهلل تعالی علیه( خصوصًا، از 
ذات اقدس الهی مســئلت می کنند می گویند اینهایی که راهیان راه ما هســتند ولی هنوز به ما 

ِذیَن َلْم َیْلَحُقوا ِبِهم«.
َ
نرسیدند در کدام مقطع هستند؟ »َو َیْسَتْبِشُروَن ِباّل

گر قصد سفر دارد ولی هنوز حرکت نکرده است، می گوییم هنوز حرکت  مستحضرید مسافری ا
گر حرکت کرد در بین راه باشد می گوییم هنوز نرسید، این »هنوز نرسید« مال مسافری  نکرد و ا
است که حرکت کرده در بین راه است. کسانی که مسیر شهادت را، مسیر جهاد را، مسیر مبارزه 
را طی نکرده و حرکت نکردند، نمی گویند اینها هنوز نرسیدند، می گویند هنوز راه نیفتادند؛ اما 
آنها که حرکــت کردند ولی هنوز به مقصد نرســیدند می گویند هنوز راه نیفتادند. شــهید قاســم 
ســلیمانی از همین قبیل بود که هم به راه افتاد هم به مقصد رســید، هم »ِعنَد َمِلیــٍک ُمْقَتِدٍر« 

است، هم از ذات اقدس الهی بشارت می طلبد که راهیان راه او به مقصد برسند.    

کریــم خطــر همــه  قــرآن 
مخصوصــًا  بیگانــگان 
وجــود  بــه  صریحــًا  را  اســرائیل 
مبــارک پیغمبــر اســالم؟ص؟ اعالم 
کــرد، فرمــود ایــن اســرائیلی ها »ال 
ِلــُع َعلــی  خاِئَنــٍة ِمْنُهم«؛  َتــزاُل َتّطَ
اینها گروهــی هســتند که همــواره نقشــه خیانت می کشــند، 
گرچــه این خیانــت در مشــرکان حجــاز هــم دیده می شــد که 
ا َتخاَفّنَ ِمْن َقْوٍم ِخیاَنًة َفاْنِبْذ ِإَلْیِهم« لکن این  گر »َو ِإّمَ فرمود ا
»ال َتزاُل« به این معناست که این اســرائیلی ها همواره نقشه 
ِلُع َعلی  خاِئَنــٍة ِمْنُهم«،  خائنانه ترســیم می کنند »ال َتــزاُل َتّطَ

این اصل اول است.
مرحــوم حــاج قاســم ســلیمانی)رضوان اهلل تعالــی علیــه( از آن 
جهت کــه قرآنی بــود خطر اســرائیل را کــه چه در جنــگ داخل 
چه در جنگ خارج چه در مبــارزه با داعش و مانند آن به هوش 
بود و هــم در بخش های دیگر و هرگز نمی خوابیــد تا از خطرات 

خائنانه دشمِن بیرون مخصوصًا اسرائیل نجات پیدا کند.
مطلب بعدی آن اســت که وجود مبارک امیــر المؤمنین؟ع؟ 
وا اْلَحَجَر ِمــْن َحْیُث َجاء« ملت ســتمگر نباشــید؛  فرمــود: »ُرّدُ
اما ستمپذیری بســیار بد است، ســنگ ســتم از هر کویی آمد 
ْیَم  وا اْلَحَجَر ِمْن َحْیُث َجاء« چون »اَل َیْمَنُع الّضَ برگردانید »ُرّدُ
ِلیُل« ســتم را، اســتعمار را، اســتبداد را، جزء ملــت فرومایه 

َ
الّذ

گر ســتمی به شــما شــد فورًا  کســی تحمل نمی کند. بنابراین ا
برگردانید، ســنگ را بــه همانجایــی برگردانید کــه از همانجا 
وا اْلَحَجَر ِمــْن َحْیُث َجاء«. این برنامه رســمی  آمده اســت »ُرّدُ

حاج قاسم)رضوان اهلل تعالی علیه( بود.
مطلب بعدی این اســت که این خدای سبحان برای چنین 
شــهیدی جــای خاصــی مشــخص کــرد. مســتحضرید انبیــا 
درجاتی دارند، مرســلین درجاتی دارند، علما درجاتی دارند، 
شــهدا هــم درجاتــی دارنــد کــه بعضی ها بــر بعضــی رجحانی 
دارند. حاج قاســم از آن شــهدای ممتاز بود که هم بدنش در 
بهشِت بدنی اســت و هم روحش در بهشــِت روحی است. در 
پایان ســوره مبارکــه »قمــر« ذات اقــدس الهی بــرای مؤمنان 
خــاص دو منــزل و منزلت مشــخص کرده اســت که هــر دو را 
کنار هــم ذکر کرد، بــدون »واو« که نشــان بدهد پیوند جســم 
و جــان، بهشــت ظاهــر و باطن قطعــی اســت؛ فرمــود مردان 
کــه  وارســته اینهــا بدنشــان و جسمشــان در بهشــتی اســت 
نعمت های ظاهری در آن اســت، روحشــان نــزد ذات اقدس 
الهــی اســت، حــرف »واو« کــه وســط باشــد ذکر نشــده اســت 
زیــرا روح از بــدن جدا نیســت، بــدن از روح جدا نیســت. حاج 

او به مقصد 
رسید

معصومه سپهری

آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی



مسابقه پیامكی

SMS
عالقه مندان  به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه می توانند با 
مطالعه سؤاالت زیر، پاسخ آن را در بخش های مختلف مجله پیدا و 

به سامانه 3000486644   ارسال كنند.
پاسخ شــما باید یك عدد 8 رقمی باشد كه هر رقم آن گزینه صحیح 
هر یك از سواالت است. به طور مثال: در ســوال یك، پاسخ شماره 
2 صحیح است و در سوال دو  گزینه شماره 4 و در سؤال سه  گزینه 
 241 شماره1 و... عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود: -----
ضمنا همراه عددهای ارسالی،نام و نام خانوادگی خود، نام استان و 

محل خدمت تان را قید كنید.
بهبرگزیدگانجوایزیاهدامیشود.

زمان ارسال پیام تا   ۳0 دی

رهبر معظم انقالب در سخنانشان، شهید قاسم سلیمانی را تربیت شده کدام مکتب برمی شمرند؟01

۱( مکتب شهادت                  ۲( مکتب شهید ابومهدی                  ۳( مکتب امام خمینی؟هر؟                ۴( مکتب رشادت و دالوری

براساس ٓایات و روایات کدام یک از ویژگی های زیر باعث به وجود آمدن »ایام اهلل« می شود؟02
۱( حضور همیشگی مردم                  ۲( رهبری حکیمانه                  ۳( دست قدرت الهی                  ۴( هرسه مورد

رهبر معظم انقالب در نماز جمعه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸ به کدام خصیصه ملت ایران اشاره کردند؟03
۱(قهرمان بودن                  ۲( صبار و شکور بودن                  ۳( از خودگذشته بودن                  ۴( قدرشناس بودن

از منظر شهید سردار قاسم سلیمانی شرط اولیه شهیدن شدن چیست؟04
۱( جان برکفت بودن                  ۲( با اخالص بودن                  ۳( شهید بودن                  ۴( به یاد خدا بودن

05

06

دکتر امیرعبداللهیان عامل همراهی روسیه با ایران را در جریان مبارزه با داعش در سوریه چه عنوان کرد؟07
۱(همسایه بودن با ایران                        ۲(مذاکره و حضور سردار سلیمانی                      ۳(منافع مشترک                        ۴(مبارزه با آمریکا 

نام کتاب زندگینامه شهید سردار سلیمانی چیست؟ 08

۱(از چیزی نمی ترسیدم                        ۲(قول قاسم                        ۳( قهرمان بزرگ                        ۴( زندگینامه خودنوشته

کدام یک از موارد زیر از جمله فعالیت های غیرنظامی و مردمی سردار شهید سلیمانی بود؟

۱(رسیدگی به سیل زدگان                    ۲(آموزش نیروهای متبهر                     ۳( مذاکرات بین المللی                    ۴(محبت به کودکان 

سردار سلیمانی در نامه به دخترش چه چیز را دلیل سالح به دست گرفتنش بیان کرده است؟ 

۱(مبارزه با دشمنان                      ۲(نجات جان مردم                       ۳(فتح سرزمین های جدید                       ۴(ایستادن مقابل آدمکشان

کتابخوانی »از چیزی نمی ترسیدم«، کتاب زندگی نامه خودنوشت شهید سلیمانی مسابقه 
انتشارات مکتب حاج قاسم
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