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2

اسرائیل با تبانی و همفکری دولتهای استعماری غرب و شرق
زاییده ش��د و برای سرکوبی و استعمار ملل اسالمی به وجود آمد
و امروز از طرف همه اس��تعمارگران حمایت و پشتیبانی میشود.
انگلیس و امریکا با تقویت نظامی و سیاسی و با گذاشتن اسلحههای
مرگبار در اختیار اسرائیل ،آن را به تجاوزات پیدرپی علیه اعراب
و مسلمین و ادامۀ اشغال فلسطین و دیگر سرزمینهای اسالمی
تحریص و وادار میس��ازند و شوروی با جلوگیری از مجهز شدن
مس��لمانان و فریب و خیانت و سیاست سازشکارانه ،موجودیت
اسرائیل را تضمین مینماید .اگر دولتهای اسالمی و ملل مسلمان
به جای تکیه بر بلوک ش��رق و غرب به اس�لام تکیه میکردند و
تعالیم نورانی و رهاییبخش ق��رآن کریم را نصب عین خود قرار
داده و به کار میبس��تند ،امروز اس��یر تجاوزگران صهیونیس��م و
مرعوب فانتوم امریکا و مقهور ارادۀ سازشکارانه و نیرنگبازیهای
شیطانی ش��وروی نمیش��دند .دوری دولتهای اسالمی از قرآن
کریم ،ملت اس�لام را به این وضع س��یاه نکبتبار مواجه ساخته
و سرنوشت ملتهای مسلمان و کشورهای اسالمی را دستخوش
سیاس��ت سازشکارانه استعمار چپ و راس��ت قرار داده است .بر
شما جوانان ارزنده اسالم ـ که مایه امید مسلمین هستید ـ الزم
اس��ت که ملتها را آگاه سازید و نقش��ههای شوم و خانمانسوز
اس��تعمارگران را برمال نمایید .در شناسایی اسالم بیشتر جدیت
کنید .تعالیم مقدس��ۀ قرآن را بیاموزی��د و به کار بندید .با کمال
اخالص در نش��ر و تبلیغ و معرفی اسالم به ملل دیگر و پیشبرد
آرمانهای بزرگ اسالم بکوشید .برای پیاده کردن طرح حکومت
اسالمی و بررسی مسائل آن اهتمام بیشتری به خرج دهید .مهذب
و مجهز شوید .متحد و متشکل شوید و صفوف خود را فشردهتر
سازید .هرچه بیشتر همفکر و انسان فداکار بسازید .از برمال کردن
نقشههای دستگاه جبار ایران علیه اسالم و مسلمین غفلت نورزید.
صدای برادران رنجدیده و مس��لمان ایران را به دنیا برس��انید و با
آنان همدردی کنید .به وحشیگریها ،آدمکشیها ،قانونشکنیها
و دیگر جنایاتی که پیوسته در ایران جریان دارد اعتراض نمایید.
باشد که به یاری خداوند ،موجبات استقالل و آزادی ملت اسالم و
دفع ظلم دستگاههای جبار و نوکران استعمار فراهم آید و خطراتی
که امروز متوجه اسالم و مسلمین میباشد برطرف گردد.
صحیفه امام خمینی(ره) ،جلد 2

امروز جبه ه مقاومت
رو به اقتدار و امید فزاینده
پیش میرود

* طلوع انقالب اس�لامی در ایران ،فص��ل جدیدی در مبارزه
برای فلسطین گشود .از اولین قدمها یعنی بیرون راندن عناصر
دوران طاغوت را یکی از پایگاههای امن
ایران
ِ
صهیونیس��ت که ِ
خود میش��مردند و س��پردن محل س��فارت غیر رسمی رژیم
صهیونیس��ت به نمایندگی فلس��طین و قطع جری��ان نفت ،تا
کارهای بزرگ و فعالیتهای گسترده سیاسی؛ همه موجب پدید
آمدن جبه ه مقاومت در کل منطقه شد و امید به حل مسئله در
دلها شکفت .با ظهور جبه ه مقاومت ،کار بر رژیم صهیونیستی
سخت و سختتر شد و البته در آینده بسی سختتر هم خواهد
شد انشاءاهلل .ولی تالش حامیان آن رژیم و در رأس آنان آمریکا
در دفاع از آن هم به شدت افزایش یافت .پیدایش نیروی مومن
و جوان و فداکار حزباهلل در لبنان و تشکیل گروههای پُرانگیزه
حم��اس و جهاد اس�لامی در درون مرزهای فلس��طین نه تنها
س��ردمداران صهیونیست بلکه آمریکا و دیگر ستیزهگران غربی
را ه��م مضطرب و سراس��یمه کرد و یارگی��ری از درون منطقه
و از درون جامع�� ه عرب��ی را در ص��در برنامههای آن��ان ،پس از
پشتیبانیهای سختافزاری و نرمافزاری از رژیم غاصب ،قرار داد.
نتیج ه کار پُرحجم آنان ،امروز در رفتار و گفتار بعضی سردمداران
دولتهای عربی و برخی فعاالن خائن سیاسی و فرهنگی عرب،
آشکار و جلوی چشم همه است .امروز از هر دو سو ،فعالیتهای
متنوعی در صحنه مبارزه ظهور میکند ،با این تفاوت که جبه ه
مقاوم��ت رو به اقتدار و امید فزاین��ده و جذب روزافزون عناصر
قدرت پیش میرود و بهعکس ،جبه ه ظلم و کفر و استکبار روز
به روز تهیتر و مأیوستر و کمتوانتر میشود.
** امروز جبه ه مقاومت در منس��جمترین وضعیت در چهل
سال گذشت ه است؛ در منطقه و در مراکزی حتی فراتر از منطقه.
این یک واقعیت است .نقط ه مقابل ،قدرت استکباری است .قدرت
استکباری آمریکا ،قدرت فتنهانگیزی و خباثت رژیم صهیونیستی،
از چهل سال پیش به این طرف به مراتب تنزل کردهاند و پایین
رفتهاند .ما باید این را در محاسبات خودمان لحاظ کنیم .اینکه در
وضع سیاسی آمریکا یا در وضع اجتماعی و اقتصادی آمریکا چه
اتّفاقاتی افتاده و دارد میافتد ،باید در محاسبات ما وارد بشود.
*  2خرداد 1399
**  14خرداد 1398

از تو خواهیم
نوشت
به گواهی
تاریخ
و برای ابد

سخن سردبیر

«خداوندا؛ تو را سپاس که مرا صلب
به صل��ب ،قرن به ق��رن ،از صلبی به
صلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه
ظهور و وج��ود دادی که امکان درک
یکی از برجس��تهترین اولیائت را ،که
قرین و قریب معصومین اس��ت ،عبد
صالحت خمینی کبی��ر را درک کنم
و س��رباز رکاب او ش��وم .اگ��ر توفیق
صحابه رسول اعظمت محمد مصطفی
را نداش��تم و اگر بیبهره بودم از دوره
مظلومیت علیبن ابیطالب و فرزندان
معص��وم و مظلومش ،م��را در همان
راه��ی قرار دادی ک��ه آنها در همان
مس��یر جان خود را ،که جان جهان و
خلقت بود ،تقدیم کردند.
خداون��دا؛ تو را ش��کرگزارم که پس
از عب��د صالحت خمین��ی عزیز ،مرا
در مس��یر عب��د صال��ح دیگ��ری که
مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش،
تشیع
مردی که حکیم امروز اسالم و ّ
و ایران و جهان سیاس��ی اسالم است،
خامنهای عزیز ــ که جانم فدای جان
او باد ــ قرار دادی.
پروردگارا؛ تو را س��پاس ک��ه مرا با
بهتری��ن بندگانت دره��م آمیختی و
درک بوسه بر گونههای بهشتی آنان و
استشمام بوی عطر الهی آنان ــ یعنی
مجاهدین و ش��هدای این راه ــ را به
من ارزانی داشتی».
این جمالت سراسر نور ،آغازی است
بر یک پای��ان؛ جمالتی از وصیتنامۀ
ابرم��ردی ک��ه مقتدای��ش ،در وصف
آس��مانی ش��دنش ،آغ��وش ارواح
طیبۀ ش��هیدان را پذی��رای او خواند.
بزرگمردی از قبیلۀ عشاق که خونش
چون ارباب بیکفن ،حضرت اباعبداهلل
الحسین (علیهالسالم) در نینوا جوشید
و جاری ش��د و جهان و جهانیان را به
تفسیر معنای وجود خود واداشت.

چه کسی میداند که در کوه و کمر،
بیابانه��ا و صحراها بی��ن او و معبود،
درس دلدادگی
عشق چگونه تفسیر و
ِ
توصیف ش��د که به نگارش درآمدند
جمالت��ی نه از جنس زمی��ن ،گویا با
قلمی برگرفته از مالئک« :عزیزم! من
از بیقراری جاماندگی ،سر به بیابانها
گذاردهام .من بهامیدی از این شهر به
آن ش��هر و از این صحرا به آن صحرا
در زمس��تان و تابستان میروم .کریم،
حبیب ،به َک َرمت دل بستهام .تو خود
میدانی دوستت دارم .خوب میدانی
ج��ز تو را نمیخواهم .م��را به خودت
متصل کن».
وعدۀ این وصل را کجا گرفته بودی
سردار؟ در تجلیگاه عشق چه کسانی
گواه��ی دادند ب��ه دلدادگ��یات که
حضرت دوست را معش��وق خواندی
و زمزمه کردی« :باره��ا تو را دیدم و
حس کردم .نمیتوانم از تو جدا بمانم.

بس اس��ت ،مرا بپذیر ،اما آنچنان که
شایسته تو باشم».
شد آنچه میخواستی .تو شهید شده
بودی پیش از آنکه ش��هید شوی و به
معبود رسیدی چنان که شایستهاش
ب��ودی ،و س��هم ما از محفل عش��اق
حسرت شد و اندوه و آه .دنیا را بدون
حاج قاسم سلیمانی تجربه کردیم ،اما
سردار هرگز به نبودنت عادت نکردیم.
زمان گواهی میدهد به فراغی طوالنی
اما یاد و خاطرات��ی در همین حوالی.
از ت��و خواهیم س��رود نه تنه��ا برای
گرامیداشت دومین سالگرد آسمانی
شدنت .از تو خواهیم نوشت به گواهی
تاریخ و برای ابد .از تو خواهیم نوشت
برای همیشه و همگان.
برسان سالم ما را
گرچ��ه دوری��م ،ب��ه یاد تو س��خن
میگوییم.
برایمان دعا کن سردار...
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گزارش

بزرگمردی چون سلیمانی

مروری بر زندگی پربرکت سردار سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی
از طلوع تا پرواز

4

داس��تان زندگی حاج قاس��م را ک��ه مرور
میکنیم ،باورمان نمیش��ود آن نوجوان ساده
روس��تایی که یک صب��ح ب��رای ادای قرض
پ��درش از روس��تای دورافت��اده قنات ملک
کرمان از خانواده جدا و راهی کرمان میشود،
روزی لرزه بر اندام دشمنان خارجی و داخلی
بین��دازد و حتی نام او باعث ترس و وحش��ت
تروریستهای منطقه باشد.
بی ش��ک عالوه بر روح بلند و تالشهای او
در تقویت ابعاد روح��ی و نظامیاش در طول
س��الهای زندگی ،مه��ر مادر و ن��ان حالل
پدرتاثیر عمیقی در شکلگیری شخصیت این
بزرگ مرد تاریخ ایران اسالمی داشت.
سردار سلیمانی در کتاب «من نمیترسیدم»،
ماج��رای کودکی تا جوانی خود را به رش��ته
تحریر درآورده و از خاطرات دورانی میگوید
که کمتر کسی آن را شنیده است.
معجزه نام حالل پدر و مهر مادر
اواسط اسفند سال  1335در خانه مشهدی
حسن ،صدای گریه فرزندی برخاست که نامش

را قاسم گذاشتند .سومین فرزند خانواده از ایل
و عشیره س��لیمانی بود .ایل بزرگ سلیمانی
س��الها قبل به کرمان کوچ کردند و زندگی
عشایری داش��تند .زندگی آنها ساده و بدون
امکانات بود .شرایط سخت زندگی در کودکی
باعث شده بود تا در سال تنها دو تا سه بار برنج
بخورد .دو دست لباس و یک کفش پین ه بسته
الستیکی داشت که به کمک آن گوسفندان
را به چرا میبرد .در زمستان که برف سنگین
تا شکم گوسفندان میرس��ید قاسم نوجوان
مجبور بود گوسفندان را برای چرا به بیرون از
ده ببرد .پدرش از مردان مومن روستا بود که
روی انجام واجبات و رعایت شرعیات اهتمام
ویژه داش��ت .به نماز اول وقت اهمیت میداد
و نس��بت به حالل و حرام حساس بود .زکات
مال خود را چه گندم و چه گوسفند به موقع
پرداخت میکرد .مهر مادرانه نیز در این بین
عطوفت را در جان قاس��م کوچک ریش��هدار
کرد .رفتار پر احترام او با مادرش یکی از نکات
کلیدی زندگی و شکلگیری شخصیت سردار
اس��ت .این محبت مادر و فرزندی تا لحظات

آخ��ر زندگی مادر و حتی بع��د از وفات او نیز
ادامه داش��ت .یکی از دوستان و نزدیکان حاج
قاس��م روایت میکند زمانی که مادر س��ردار
در بیمارس��تان بس��تری ب��ود و روزهای آخر
زندگیاش را س��پری میکرد سردار یک شب
تا صبح کنار مادرش ماند .او را دیده بودند در
حال��ی که جورابهای مادر را از پایش درآورد
و پاهای مادر را روی پیش��انی و چش��مانش
گذاشت و اشک ریخت.
ادای قرض پدر
در نوجوانی به خاط��ر ادای قرض وامی که
پدرش از تعاونی روستا گرفته بود ،برای اولین
بار سوار مینیبوس ش��ده و به کرمان رفت و
در منزل یکی از بس��تگان خود به نام عبداهلل
ساکن شد .مدتی به دنبال کار گشت ،اما جثه
کوچکش مانع از اعتماد کارفرمایان به او میشد
تا اینکه با مزد روزی دو تومان به عنوان آجربر
در یک ساختمان شروع به کار کرد .مدتی بعد
در یک رستوران شغلی پیدا نمود و توانست با
حقوقی که گرفته قرض پدر را ادا کند.

حاج قاسم ورزش پهلوانی را در سن نوجوانی
با حضور در گود زورخانه ش��روع کرد .ورزش
زورخان��های و ادب و احت��رام نهفته در آن بر
اخالق دینیاش تاثیر زیادی داش��ت .قاس��م
ج��وان در کرمان به همراه دوس��تانش که از
روستا با هم به ش��هر آمده بودند اتاقی کرایه
کردند و ماندگار شدند .ارتباط او با مسجد قائم
و ح��ا ج آقا حقیقی روح و ج��ان او را با قرآن
مان��وس کرد و بیش از گذش��ته به معنویات
سوق داد .س��ال  1356با امام خمینی (ره) و
عقایدش آشنا و به خاطر حمل تصویر امام(ره)
توس��ط ش��هربانی دستگیر ش��د و مدتی در
بازداشتگاه ماند .با اوجگیری اعتراضات مردمی
علیه شاه ،قاسم جوان نیز فعالیتهای انقالبی
را با جدیت ادامه داد.
دفاع مقدس و سردار سلیمانی
سال  1358با تشکیل شورای فرماندهی سپاه
در کرمان حاج قاس��م نیز به سپاه پیوست و به
خاطر عملکرد خوبش به عنوان مربی انتخاب
شد .مدتی برای مقابله با آشوبگران در کردستان
به مهاباد رفت و پس از بازگشت ،فرمانده پادگان
قدس کرمان شد .او در دورهای فرماندهی سپاه
آذربایجان غربی را نیز برعهده داشت .اواخر سال
 ۱۳۶۰سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی،
حاج قاسم را به فرماندهی تیپ ثاراهلل منصوب
کرد که متشکل از نیروهای کرمانی بود و بعدا
به لش��کر  41ثاراهلل تبدیل شد که از نیروهای
سه اس��تان کرمان ،سیس��تان و بلوچستان و
هرمزگان تش��کیل میشد .او بسیار زیرک بود
و با اس��تفاده از همین ویژگی در عملیاتهای
مختلفی همچون والفجر  ،۸کربالی  ،۱کربالی
 ،۵تک شلمچه و چندین عملیات دیگر بسیار
موفق عمل کند .در آستانه عملیات فتح المبین
(اسفند و فروردین  )۶۱و با ارتقای گروه ثاراهلل
به تیپ ،برای نخستین بار در جلسات فرماندهی
حضور پیدا کرد .سردار سلیمانی از آن جلسه با
احمد کاظمی و دیگر فرماندهان آشنا شد .تیپ
ث��اراهلل در عملیات فتح المبین ماموریت یافت
تا زی��ر نظر قرارگاه قدس ،هدفی را تصرف و با
الحاق با یگانهای همجوار مواضع آزادش��ده را
تثبیت کنند و پیشروی را ادامه دهند ،اما در آن
عملیات قاسم سلیمانی و نیروهایش نتوانستند
به هدف برسند و مانور عملیاتی قرارگاه با مشکل
مواجه شد .قاسم سلیمانی در اولین حضورش
در قام��ت فرمانده موفق عم��ل نکرد و همین
موجب ش��د تا برخ��ی از فرماندهان راهبردی
س��پاه تصمیم بگیرن��د او را از فرماندهی تیپ
ث��اراهلل برکنار و فرد دیگری را جایگزین کنند،
اما حس��ن باقری از قاسم سلیمانی و استعداد
او دف��اع کرد و از دیگر فرماندهان خواس��ت تا
به او فرصت دهند توانمندیها و استعداد خود
را نش��ان دهد .قاسم سلیمانی و نیروهایش در
عملیات بیت المقدس عملکرد مناسبی داشتند

و آرام آرام و ب��ه تدریج خود را نش��ان دادند و
در عملیاتهای بزرگی خوش درخش��یدند .در
عملیات خیبر ،لشکر محمد رسولاهلل (ص) به
فرماندهی محمدابراهیم همت نقش مهمی بر
عهده داشت و مسئولیت شکستن خط دشمن
در طالئیه برعهده این لش��کر بود .در لحظات
حساس��ی از عملیات ،لش��کر محمد رسولاهلل
(ص) نیازمن��د ی��اری و کمک ش��د و قاس��م
سلیمانی ،معاون خود سید حمید میرافضلی را
مامور ساخت تا با همت همراه شود و به لشکر
محمد رسولاهلل(ص) کمک برسانند که همت
و میرافضلی در مس��یر رفتن به جزیره مجنون
جنوبی با اصابت گلوله خمپاره یا کاتیوش��ا به
شهادت رسیدند.
نیروی قدس
سردار سلیمانی پس از پایان جنگ تحمیلی
در قامت فرماندهی لشکر  41ثاراهلل به مبارزه با
اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در شرق کشور
پرداخت .س��ال  1367همزم��ان با اوجگیری
طالبان در افغانستان به فرماندهی نیروی قدس
سپاه پاسداران منصوب شد و ماموریتهای برون

مأموران امنیتی
و جاسوسی اسرائیل
به شماره تلفنهای
سردار سلیمانی دسترسی
داشتند و آنها را به
آمریکاییها دادند و
آمریکاییها نیز توانستند
سردار سلیمانی و تلفن
همراهش را تا بغداد
ردیابی و در فرودگاه
بغداد او را ترور کنند.
مرزی سپاه را برعهده گرفت .در جنگ  33روزه
لبنان به کمک حزباهلل رفت و در اتاق مرکزی
فرماندهی عملیات حزباهلل حضور داش��ت .او
مشهورترین چهره در مبارزه با تروریستهای
منطقه به خصوص داعش بود و جبهه مقاومت
در عراق و سوریه حاصل تالشهای وی در این
دو کشور است که توانست بر سیطره داعش در
منطقه پایان دهد.
نشان ذوالفقار
حاج قاسم در بهمن  ،۱۳۸۹از سوی آیتاهلل
خامن��های ،فرمانده کل ق��وای نظامی ایران،
درجه سرلشکری را دریافت کرد و در دی ماه
س��ال  ،1397موفق به دریافت نشان ذوالفقار
ش��د .این نش��ان به آن دس��ته از فرماندهان
عالیرتبه و رؤس��ای س��تادهای عالیرتبه در
نیروهای مسلح اهدا میشود که تدابیر آنها در
طرحریزی و هدایت عملیاتهای رزمی موجب
حصول نتایج مطلوب شده باشد .پس از انقالب

اسالمی سردار سلیمانی نخستین کسی است
که نشان ذوالفقار را دریافت کرده است.
خاطره تلخ شهادت
سیزده دی سال  ،1398یادآور خاطره تلخی
است که قلب میلیونها ایرانی و مردم مسلمان
و غیر مس��لمان دنیا را در ان��دوه فرو میبرد.
سلیمانی که به همراه چندتن از همراهان خود
از دمش��ق به عراق رفته بود در فرودگاه بغداد
مورد اس��تقبال ابومهدی المهندس جانشین
رییس سازمان حشدالشعبی قرار گرفت .یک
تیم از مأموران دلتافورس ،ژانویه سال گذشته
ب��ا دوربینهای خ��ود از طریق مخفیگاههای
پنهان در فرودگاه بینالملل��ی بغداد ،بهدقت
اط��راف را زیر نظر داش��تند و انتظار قاس��م
سلیمانی ،قدرتمندترین فرمانده نظامی ایران را
میکشیدند .این مأموران با لباسهای کارگران
تعمیرات در ساختمانهای فرسوده و قدیمی
یا خودروهای پارکش��ده کن��ار جاده مخفی
شده بودند .تیم تکتیرانداز در فاصله پانصد تا
هشتصد متر دورتر از منطقه ترور مستقر شده
بودند؛ یعنی همان جاده ورودی فرودگاه .نحوه
استقرار آنها بهگونهای بود که سردار سلیمانی
و تیم همراه وی را هنگام خروج از فرودگاه در
یک مثلث محاصره کنند.
در گزارش��ی که وبگاه یاهو از جزئیات ترور
سردار سلیمانی مطرح کرده آمده است:
س��ردار سلیمانی شش ساعت قبل از سوار
ش��دن به هواپیما ،س��ه بار تلفن همراهش را
عوض ک��رده بود ول��ی در تلآویو ،فرماندهی
عملی��ات ویژه آمری��کا با مأم��وران امنیتی و
جاسوسی رژیم صهیونیستی برای ردیابی تلفن
همراه س��ردار س��لیمانی همکاری میکردند.
مأموران امنیتی و جاسوسی اسرائیل به شماره
تلفنهای سردار سلیمانی دسترسی داشتند و
آنها را به آمریکاییها دادند و آمریکاییها نیز
توانستند سردار سلیمانی و تلفن همراهش را
تا بغداد ردیابی کنند .پس از ورود دو دستگاه
خودرو به منطقه ترور ،پهپادها بهسوی آنها
ش��لیک کردند .دو فروند موش��ک هلفایر به
خودروی حامل س��ردار سلیمانی اصابت کرد
و رانن��ده خودروی دوم برای ف��رار از صحنه،
سرعتش را افزایش داد .راننده قبل از تیراندازی
تکتیرانداز دلتافورس حدود نود متر حرکت
ک��رد .پس از توق��ف خودرو ،س��ومین فروند
موشک هلفایر نیز به خودرو اصابت کرد.
س��ردار س��لیمانی در نهایت پس از عمری
مجاهده در جبهههای مبارزه با استکبار ،اشرار
و دشمنان داخلی و خارجی با حمله مستقیم
تروریستهای آمریکایی و با فرماندهی عملیات
توسط رئیس جمهور وقت آمریکا دونالد ترامپ
به شهادت رسید .دفتر زندگی این سردار بزرگ
اگرچه با شهادت بسته شد اما راه و منش او در
خون میلیونها ایرانی جاریست.
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سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح؛

دیدگاه

آنچه خداوند از بندهاش طلب میکند
در این بنده صالح خدا بود

عامل رشد و سربلندی شهید سلیمانی
مکتب ش��هید سلیمانی ریش��ه در اسالم ،عاش��ورا ،اهل بیت
(علیهمالسالم) و دفاع مقدس دارد .اولین عامل رشد و سربلندی
شهید سلیمانی ویژگیهای فردی او از جمله خودسازی و تالش
برای دس��تیابی به جایگاه رفیع انس��ان متدین ،مومن ،مجاهد و
ایثارگر است.
ش��هید سلیمانی از یک روس��تا زندگی را آغاز کرد ،در عنفوان
جوانی به انقالب اس�لامی و بعد از آن به دفاع مقدس پیوس��ت و
از روزی ک��ه در جبهه کرخهکور در مهر  1359نبرد را آغاز کرد تا
روز آخر که بهدست بدترین افراد به شهادت رسید ،لحظهای این
پرچم را زمین نگذاشت.
ش��هید س��لیمانی در دوران دف��اع مقدس روحی��ه جهادی،
بنبستش��کنی و حرکت در مس��یر امام (ره) و نب��رد بیامان با
دش��من را به نمایش گذاش��ت .مقابله با تروریستهای تکفیری
همچون داعش و گروههای دیگر ،که س��وریه و عراق را به عنوان
مقدمه نبرد در ایران در نظر گرفتند ،از دیگر اقدامات انجام ش��ده
توسط س��پهبد شهید س��لیمانی بود .اینها تنها بخش اندکی از
این خدمت قابل بیان اس��ت و شهید س��لیمانی این خدمت را با
فرماندهی بر رزمندگان و مدافعان حرم در کش��ورهای اس�لامی
سازماندهی کرد.
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انتقام خون شهید از عامالن ،مجریان و آمران
بر سر مزار سپهبد شهید س��لیمانی پیمان بستیم که پرچم را
بر زمین نخواهیم گذاشت و انتقام خون او را از عامالن ،مجریان و
آمران خواهیم گرفت.
رفت و آم��د دولتهای آمریکا در طی این چهل و دو س��ال به

همگان اثبات کرده است که آمدن یک رئیسجمهور از این حزب
و آن حزب تفاوتی در نیت نهایی و رویکرد این دشمن غدار ندارد.
قطعیت این دش��منی حتمی اس��ت و اگر لحظهای احساس کند
سستی در ما ایجاد شده ،نسبت به تهاجم تردید نخواهد کرد.
ملت ما نس��بت به ارزشها و آرمانهای دفاع مقدس سس��ت
نش��دهاند و همچن��ان اگر کس��ی تجاوز کن��د حتم��ا در برابر او
میایستیم و این برکت مکتب شهید سلیمانی است.
دش��منان آرزو داش��تند که جمهوری اس�لامی ایران چهل و
یکمین س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی را نبیند ،اما نتیجه چه
شد؟ جمهوری اسالمی س��ربلند ،سرافراز با حفظ تمام آرمانها،
باعزت و سربلند مس��یر را طی میکند و امروز در جایگاه عالیتر
نسبت به گذشته قرار داریم.

کالبدشکافی و درک عمیق مکتب شهید سلیمانی
مکتب شهید سلیمانی نیاز به کالبدشکافی و درک عمیق دارد.
تأس��ی شهید سلیمانی از فرهنگ عاش��ورا ،رویکرد فرهنگی این
شهید بزرگوار را نشان میدهد؛ رویکرد مردمداری که چگونه در
برابر مردم مظلوم ،خاضع و افتاده باید بود.
در حف��ظ منافع و منابع کش��ور ،پایداری ب��ر ارزشها ،تکریم
جوانان ،دف��اع از محرومان و در همه ابعاد از این ش��هید بزرگوار
درس گرفتی��م و ل��ذا ابعاد این مکتب باید ش��کافته ش��ود .آنچه
خداون��د از بندهاش طلب میکن��د در این بنده صال��ح خدا بود.
آموزهها و درسها برای نسل جوان باید از سپهبد شهید سلیمانی
مورد عنایت قرار گیرد.
* همای��ش تبیی��ن گفتم��ان مکت��ب ش��هید س��لیمانی،
 13بهمن /۱۳۹۹کرمان

سردار سرلشکر پاسدار غالمعلی رشید ،فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتماالنبیا(ص)؛

زوال و انحطاط تفکرآمریکایی در شکلدهی ارتشهای
منطقه
نیروهای مس��لح پیش از پیروزی انقالب اس�لامی با تفکر و روش
آمریکاییها اداره میشدند .طی سالهای اخیر در عراق و افغانستان
ش��اهد زوال و انحط��اط این نوع تفکر در ش��کلدهی ارتشهای این
کش��ورها از س��وی قدرتهای اس��تکباری بودیم .امروز مش��اهده
میکنیم که تفکر و روش آمریکاییها شکس��تخورده است و ارتش
دستس��از آمریکا در عراق توس��ط داعش و ارتش افغانستان در برابر
طالبان فروپاشید.
روش و تفکر س��ازماندهی ،که امروز نیروهای مسلح ما در ارتش
و س��پاه از آن برخوردارند و همچنین روش آموزش و تجهیز نیروهای
نظامی و امنیتی و سیاس��تگذاری صحیح دفاع��ی که در مجموعه
نیروهای مس��لح دیده میشود ،امروز قادر به مقابله با تهدید ،جنگ و
بحران است.
خ��دا را ش��کر میکنیم که سیاس��تهای دفاع��ی و دکترین ما و
روش تفکر فرماندهی ما در حوزههای مختلف آموزش��ی ،تجهیزاتی،
تاکتیکی و راهبردی همگی بومی هستند و بخش اعظم این داشتهها
برگرفته از تجربیات دوران دفاع مقدس است.
سازماندهی شش ارتش بیرون از سرزمین ایران
حاج قاس��م سلیمانی سه ماه پیش از ش��هادتش در جلسه قرارگاه
مرک��زی خاتماالنبیا (ص) ب��ا فرماندهان نیروهای مس��لح گفت که

دیدگاه

ارتشهایی که حاج قاسم
بیرون از مرزها جهت بازدارندگی سامان داد

من به پش��توانه ستاد سپاه ،س��تاد ارتش ،ستاد کل نیروهای مسلح و
وزارت دفاع اکنون ش��ش ارتش را بیرون از سرزمین ایران برای شما
س��ازماندهی و کانالی به طول هزار و پانص��د کیلومتر و عرض هزار
کیلومتر تا س��واحل مدیترانه ایجاد کردهام ک��ه در درون این کانال،
شش لشکر اعتقادی و مردمی به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد
با انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بجنگد ،باید
از این شش ارتش عبور کند.
یک ارت��ش در لبنان به ن��ام «حزباهلل» ،دو ارتش در فلس��طین
اش��غالی به نامهای «حماس» و «جهاد اسالمی» ،یک ارتش در عراق
به نام «حشدالش��عبی» ،یک ارتش در یمن ب��ه نام «انصاراهلل» و یک
ارتش در س��وریه که همینها موجب بازدارندگی برای کش��ور عزیز
ایران شده است.
عصبانیت آمریکاییها از قدرت منطقهای ایران
عصبانی��ت آمریکا از ق��درت منطقهای ایران ناش��ی از همین امر
اس��ت که جمهوری اس�لامی ایران هر دو مؤلفه ق��درت را دارد؛ اول
برخورداری از نیروی مس��لح قدرتمند و آماده رزم در برابر هر متجاوز
خارجی در درون س��رزمین و دوم بهرهمندی از یک قدرت منطقهای
بیرون از س��رزمین .این دو مؤلفه قدرت برای بازدارندگی از دید همه
کارشناسان نظامی ،ضروری و حیاتی است و نظام جمهوری اسالمی
از هر دو مؤلفه برخوردار است.
* مراسم چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس 3 ،مهر 1400
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امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی،
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران؛

سردار سلیمانی
منادی وحدت
ارتش و سپاه بود

یادداشت

8

پ��ارهای از تعابیر هس��تند که به دلیل گس��تره معنایی و
جهان زبانی خود بیرون میگذارند
شیوایی که دارند ،پای از
ِ
و در هر س��احت دیگری ،هم��ان معنایی را متبادر میکنند
که دارند.
س��ردار سپهبد ش��هید قاس��م س��لیمانی یکی از بندگان
خاص خدا بود که هم زیس��تنش خاص بود و هم پروازش.
«سهل و ُمم َتنِع» بود؛
درک و ال یُ َ
وصف» و َ
او مصداقی از «یُ َ
ام��ا همه ابعاد وجودیاش به توصیف در نمیآمد و در عین
س��ادگی ،زالل بود .مثل نسیم میوزید و همه جا اثری از او
بود و همزمان در سفر و حضر.
به گا ِه خطر ،در خط مقدم جبهههای جانبازی و شهادت،
رهب��ر میدان بود و راهب��ر همرزمان .همزمان نیز میش��د
همان روزها او را دید که از س��ر تکلیفی دیگر ،در گوشهای
از خاک کش��ور در مراس��م سوگواری ،مس��جدی ،خانهای،
مصالیی ،جایی ،حاضر بود برای تسالی خاطر بازماندگان و
داغدیدگان یا در تکیه و هیاتی ،در سوگ ساالر شهیدان ،به
سینه میکوفت و اشک میریخت.
قه��ر و لطفش ،توأمان بود؛ قهر با دش��منان و متجاوزان و
لطف با دوس��تان و همراهان و ارادت به پیشگامان جبهه و
جنگ در ارتش مردمی و سپاه مخلص.
دس��تی ب��ر س�لاح داش��ت ب��رای ادب کردن دش��من و
دس��تی به رحمت گشوده داش��ت برای نوازش و در آغوش
گرفت��ن کودکان��ی ک��ه زود طع��م درد و داغ یتیم��ی را
چشیده بودند.
نفس حضورش در منزل هر یک از شهیدان ،اسباب امنیت
ِ
و آرام��ش خاطر را برای میزب��ان و میزبانانی از خانوادههای
ش��هیدان ب��ه ارمغان میآورد و در عین ح��ال ،با حضور در
جمع رزمندگان و خانواده شهیدانی از ارتش و سپاه منادی
وحدت این دو بازوی انقالب و امام بود.
ش��هید س��لیمانی با یک درک درس��ت و عمیق از اهداف
انق�لاب اس�لامی و تدابیر فرمانده معظ��م کل قوا ،بذری را
در منطقه کاش��ت و همه انس��انهایی را ک��ه از ظلم نظام
س��لطه و ش��رارت رژیم صهیونیس��تی به تنگ آمده بودند
دور ی��ک پرچم جمع ک��رد ،بدون آنکه آنه��ا را به ارتش
یک کش��ور وابس��ته کن��د و پرچ��مداری را هم به دس��ت
خودشان داد.
او این بذر را در منطقه پاش��ید و آبیاری کرد و امروز آن

شهید سلیمانی با یک درک درست و عمیق از
اهداف انقالب اسالمی و تدابیر فرمانده معظم کل
قوا ،بذری را در منطقه کاشت و همه انسانهایی
را که از ظلم نظام سلطه و شرارت رژیم
صهیونیستی به تنگ آمده بودند دور یک پرچم
جمع کرد ،بدون آنکه آنها را به ارتش یک کشور
وابسته کند و پرچمداری را هم به دست خودشان
داد .او این بذر را در منطقه پاشید و آبیاری کرد
و امروز آن بذر به یک درخت تنومند تبدیل
شده که حاصل آن قطعا فروپاشی نظام سلطه و
اضمحالل رژیم صهیونیستی خواهد بود.
بذر به یک درخت تنومند تبدیل ش��ده که حاصل آن قطعا
فروپاشی نظام سلطه و اضمحالل رژیم صهیونیستی خواهد
بود.
مش��ورت گرفتن و مش��ارکت ارتش در مبارزه با داعش،
فض��ل تقدم��ش متعلق به س��ردار ش��هید س��لیمانی بود
ک��ه در ج��ای خود ب��ا اذن فرمان��ده معظم کل ق��وا ،امام
خامن��های عزیز از این همدل��ی و همراهی خواهیم گفت و
همچنین ائتالف و اتحاد مقدس��ی ک��ه در منطقه ایجاد و
تقویت شد.
آمریکای��ی ه��ا ب��ا ای��ن کار غیرعاقالن��ه ،آین��های را
شکس��تند و خودش��ان مقدمه تکثیر هزاران آینه را فراهم
کردن��د که هم��ه آنها ضد رژیم نامش��روع صهیونیس��تی
خواهند بود.
م��ا نیز امروز مدیون ش��هیدان عزیزی چون حاج قاس��م
س��لیمانی ،صیاد ش��یرازی ،فالحی ،هم��ت و همه منادیان
وحدت ارتش و سپاه و قوای مسلح کشوریم و تکلیف داریم
مسیر روشن شهدا را برای حفظ استقالل ،تمامیت ارضی و
نظام جمهوری اسالمی ادامه دهیم.

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی،
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛

حاج قاسم
تجلی آیات الهی
در قامت یک مرد بود

شهید سلیمانی امروز در اوج عزت است و
در قلب همه مردم جا دارد به نحوی که او را
دیگر نمیتوان از قلبها جدا کرد زیرا امروز
عزیزتر از دیروز است .او زنده است و نزد
خداوند روزی میخورد .به همین جهت باید
گفت که حاج قاسم همیشه پیش ما و ما پیش
حاج قاسم هستیم و این عزیز را فراموش
نمیکنیم و راهش را ادامه میدهیم و البته
اجازه هم نمیدهیم خون این شهید و دیگر
خونهای مطهر بدون قصاص بماند.
جهان اسالم در حال افزایش است .در این شرایط دشمنان باید به فکر
خود باشند و از منطقه خارج شوند.
حاج قاس��م سلیمانی مثل خورشید درخش��ید و شهادتش جهان
اندیش��ه و فرهنگها را تطهیر کرد چون از قرآن تاسی میگرفت و با
قرآن مأنوس بود .به عبارت دیگر حاج قاس��م تجلی و درخشش آیات
الهی در قامت یک مرد و چهرهای مردانه از قرآن عظیم بود .ش��هید
سلیمانی مقابل دشمنان ثابتقدم و به شدت قوی و در برابر مردم آرا م
ن بود .او عابد راکع ،ساجد پاسدار اسالم بود و پیروی از قرآن و
و مهربا 
پیامبر (ص) را در عمل اجرا میکرد .محبت ،ارادت و عشقش از خدا
سرچشمه میگرفت و در اطاعت از مقام معظم رهبری بهگونهای بود
که آهنگ قدمهایش با فرمان رهبر انقالب تنظیم میشد و حتی اگر
حس میکرد رهب ِر او در دل به چیزی اکراه دارد ،آن را انجام نمیداد.
یکی از ممتازترین خصوصیات س��ردار سلیمانی این بود که اجازه
نمیداد جبهه دش��من از خط مقدم جلوتر بیاید لذا اذن عقبنشینی
نمیداد و میدانست که اگر عقبنشینی کند باید امتیازات زیادی به
دشمن بدهد .او میدانست که دشمن را باید تعقیب کرد و به او اجازه
پیش��روی نداد .این درسی است که او در همه زمینهها حتی مسئله
هستهای ،به همگان داد؛ یعنی نباید خاکریز اول را چه در دیپلماسی و
چه در زمینه هستهای و در هر مورد دیگری رها کرد.

یادداشت

شهید حاج قاسم درپی همافزایی منافع و مستحکم کردن آنها در یک
گستره وسیع و بههمپیوسته جهانی و منطقهای بود .سپهساالر و سردار
بزرگ میدان ،شهید حاج قاسم سلیمانی برای امنیت ایران و سایر بالد
اسالمی همواره در کوهها ،بیابانها و دشتها در تعقیب دشمن بود .اگر
حاج قاسم نمیایستاد امروز داعش در این سرزمین و سایر سرزمینها
و پیکرهای اجتماعی نفوذ میکرد و اگر امروز مردم ما از نزدیک چهره
یک داعشی یا آمریکایی مهاجم را نمیبینند ،برای این است که او در
میدان بود.
حاج قاسم این هنر را داشت که دیپلماسی را در خدمت میدان آورد.
این قوت و جامعیت شخصیت او بود که هم در میدان جهاد میجنگید
و هم میتوانست اجماع بس��ازد ،ائتالف ایجاد کند و آرایش سیاسی
صحنه را تغییر دهد و در عین حال برای دیپلماسی نیز قدرت بسازد.
ش��هید س��لیمانی امروز در اوج عزت اس��ت و در قلب همه مردم
ج��ا دارد به نحوی ک��ه او را دیگر نمیتوان از قلبه��ا جدا کرد زیرا
ام��روز عزیزت��ر از دیروز اس��ت .او زنده اس��ت و ن��زد خداوند روزی
میخورد .به همین جهت باید گفت که حاج قاس��م همیش��ه پیش
ما و ما پیش حاج قاس��م هس��تیم و این عزیز را فراموش نمیکنیم
و راه��ش را ادامه میدهی��م و البته اجازه ه��م نمیدهیم خون این
ش��هید و دیگر خونهای مطهر ب��دون قصاص بمان��د .ولی مهمتر،
ادامه راه و هدفهای بزرگ نورانی ایش��ان است که نباید روی زمین
ناقص بماند .راه ایش��ان را ادامه میدهیم و همه مردم در این مسیر
هستند .حاج قاسم خودش ،تاثیراتش و میراثش باقی میماند و انتقام
خون این شهید در موقعیت خودش گرفته میشود .حاج قاسم نشان
داد وقتی ما حرکت میکنیم و در میدان جنگ و جهاد با دشمن حاضر
میشویم ،پیروزیم زیرا سکوت و سکون تنها چیزی است که مسلمانان
را ذلیل میکند .ایشان مظهر حرکت و نشانه جهاد و بسیار شجاع بود
و هیچ قدرتی را غیر از قدرت الهی معتبر نمیدانست.
جبهه مقاومت این درس را گرفته که باید بیتوقف به حرکت خود
ادامه دهد چون استمرار جهاد ،عامل حیاتی سعادت همه ماست .لذا
بعد از ش��هادت سردار سلیمانی ،ش��علههای مقاومت برافروختهتر از
گذشته شد به نحوی که جوانان جهان اسالم امروز برای بیرون راندن
آمریکاییها از منطقه و شکست دادن قطعی صهیونیستها ،هم برای
گرفتن انتقام خون شهیدان و هم برای آزادسازی همیشه مسلمانان از
سیطره و سلطه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی دنیای غرب با محوریت
و شرارت افزایی آمریکاییها مصممتر از گذشته هستند.
امروز به خاطر خون ش��هید سلیمانی ،ش��هید ابومهدی و شهدای
جریان مقاومت ،جریان ،موج ،جوشش و رویشهای جدیدی به وجود
آمده و سلیمانیهای بیشماری در جهان اسالم رشد کردهاند و قدرت
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شهید ابومهدی المهندس
فرماندهای که افتخارش سربازی برای حاج قاسم بود
مروری بر زندگی شهید ابومهدی المهندس ،از فرماندهان حشدالشعبی

گزارش

ابومه��دی المهن��دس را میت��وان از جمل��ه فرمانده��ان و
سیاس��تمداران ش��جاع و مبارز عراقی دانس��ت .ابومهدی نقش
بس��زایی در س��رنگونی داعش در منطقه و ایجاد امنیت و آرامش
در عراق و غرب آس��یا داش��ت .او سردار سلیمانی را محبوب خود
میدانس��ت و خود را سرباز حاج قاسم مینامید و این همنشینی
را نعمت��ی الهی برای خود قلمداد میک��رد .ابومهدی المهندس
سرانجام نیز همراه حبیب خود به آنچه الیقش بود رسید.
والدت
جمال جعفر محمد علی آل ابراهیم مشهور به ابومهدی المهندس
در س��ال  1333هجری شمسی در شهرس��تان القرنه شهر بصره
عراق از پدری عراقی و مادری ایرانی متولد شد.
تحصیالت
ابومهدی المهندس تحصیالت خود را در دبستان و دبیرستان بصره
گذراند و در سال  ۱۳52وارد دانشکده «الجامعة التکنولوجیة» بغداد
شد و در رشته مهندسی مخابرات در سال  ۱356فارغالتحصیل شد.
او پس از سپری کردن خدمت سربازی وارد «مؤسسه عمومی آهن
و فوالد» بصره شد و به عنوان مهندس عمران در آنجا فعالیت خود
را آغاز کرد .وی س��پس در رش��ته کارشناسی ارشد علوم سیاسی
تحصیل نمود و در همان سال به حزب «الدعوه» پیوست.
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سفر به ایران
ابومهدی المهندس زمانی که فعالیت حزب «الدعوه» از س��وی
ص��دام ممنوع ش��د به اهواز در ایران آم��د و در یک کمپ دوره
آموزشهای نظامی را گذراند .سپس ایران را به سوی کویت ترک
کرد و چند س��ال در منطقه «جابریه» کویت گذراند و در زمینه
سیاسی و امنیتی علیه رژیم صدام فعالیت میکرد.

بازگشت به عراق
ابومهدی المهندس در سال  1382و همزمان با سرنگونی صدام
به عراق بازگش��ت و به عنوان مش��اور امنیتی به ابراهیم جعفری،
اولین نخس��توزیر عراق پ��س از حمله آمری��کا ،خدمت کرد .او
در س��ال  1384در انتخاب��ات پارلمانی به عنوان نماینده اس��تان
بابل انتخاب شد .در س��ال  1386و به دنبال توطئه آمریکاییها،
المهندس به ایران آمد و بعد از خروج نظامیان آمریکایی به عراق
بازگش��ت و پس از تشکیل بسیج مردمی عراق ،معاون رئیس این
نیروها شد.
فعالیتهای سیاسی
ابومه��دی المهن��دس در اوایل دهه  50شمس��ی به عضویت
حزب «الدعوة االس�لامیة» درآمد و پس از آن از سوی حکومت
وق��ت عراق تحت پیگ��رد قرار گرفت .او در س��ال  ۱۳۵۹ناگزیر
ب��ه خروج از عراق ش��د و به کویت رفت و س��پس به ایران آمد.
او س��پس در س��ال  ۱۳۶۴ب��ه عضویت مجلس اعالی اس�لامی
عراق درآمد.
فعالیتهای نظامی
ابومهدی المهندس در س��ال  ۱۳۶۲عضو س��پاه بدر و در سال
 ۱۳۸۱به عنوان فرمانده آن منصوب شد .او مسئولیت ترور نافرجام
ط��ارق عزیز ،وزیر ام��ور خارجه عراق در دوره ص��دام را بر عهده
داش��ت .ابومهدی از پایهگذاران کتائب حزباهلل عراق بود و پس
از ش��کلگیری حشدالشعبی در عراق ،به عنوان جانشین فرمانده
آن منصوب ش��د .البته به لحاظ میدانی و به عقیده کارشناس��ان،
او فرمانده اصلی حش��د به ش��مار میآمد .این مجاهد ش��هید در
برنامهری��زی و اجرای عملیات برای ناب��ودی داعش نقش ویژهای
داشت.

وسیله آمریکا در فهرست تروریستهای خطرناک جهان قرار داده
ش��ود .ابومهدی پس از آن به اتهام عملیات نظامی علیه نیروهای
آمریکایی از منصب خود در پارلمان انصراف داد.
نابودی داعش
ش��هید ابومهدی المهن��دس در برنامهری��زی و اجرای عملیات
نابودی گروه تروریس��تی داعش در عراق نقش برجستهای داشت.
او بعدها پس از بازگشت به عراق و با بروز پدیده داعش به یکی از
فرماندهان نیروهای تازه تأسیس حشدالشعبی تبدیل شد و حضور
تأثیرگذاری در میدانهای مبارزه با گروههای تروریستی داشت.

دشمنی با آمریکا
ابومه��دی المهندس به دش��منی با آمریکا مش��هور بود و گفت ه
میش��ود او جزء کسانی بوده که در سال  ۱۳۹۸به سفارت آمریکا
در بغ��داد حمله ک��رد .آمریکا او را از س��ال  ۱۳۸۸در فهرس��ت
تروریستها قرار داده بود.
مستند «سلفی با ابومهدی»
«س��لفی با ابومهدی» عنوان فیلمی اس��ت که چگونگی حضور
ابومهدی المهندس به عنوان فرمانده حشدالشعبی در جبهههای
مقاومت را روایت میکند .در این مستند چهل دقیقهای که سید
هاشم موسوی آن را کارگردانی کرده و سال  ۱۳۹۵تولید شده به
جزئیات عملیات «ص�لاح الدین» و بازپسگیری «جرف الصخر»
پرداخته شده است.
حضور در حشد الشعبی
ابومه��دی المهندس پس از تش��کیل حشدالش��عبی ،به عنوان
جانشین فرمانده انتخاب شد و دائما در همه جبهههای نبردحاضر
بود .او در زمان حضور نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا ،علیه این
نیروها فعالیت نظامی داش��ت و همین عامل نیز موجب شد تا به

راهاندازی کتائب حزباهلل
گ��روه کتائ��ب حزباهلل عراق یک��ی از گروهه��ای زیر مجموعه
حشدالشعبی محس��وب میشود که توس��ط ابومهدی المهندس
راهاندازی و ایجاد شده است .این گروه شبه نظامی پیش از خروج
نظامیان آمریکایی از عراق ،درگیریهایی با آمریکاییها داش��ت و
این تقابلها موجب شد آمریکا این گروه را در فهرست سازمانهای
تروریستی قرار دهد .کتائب حزباهلل پس از خروج آمریکا از عراق
ب��ه فعالیتهای خود ادامه داد و نقش مهمی در مقابله با داعش و
تروریستهای تکفیری داشت.
پیشبینی قبل از شهادت
شهید ابومهدی در مصاحبهای قبل از به شهادت رسیدن توسط
نیروهای جنایتکار آمریکایی پیشبینی جالبی در مورد بازگش��ت
داعش داش��ت .او گفت« :داعش تمام نمیشود .داعش شکلی از
اش��کال تروریسم است .ابتدا نام آن حزب بعث بود .سپس نام آن
القاعده ش��د و پس از آن در قامت داعش ظاهر ش��د و به صورت
دیگری باز خواهد گشت».
شهادت
در حمله موشکی بالگردهای آمریکایی به دو خودرو در اطراف فرودگاه
بغداد ،ابومهدی المهندس معاون حشدالشعبی به همراه سردار قاسم
سلیمانی فرمانده سپاه قدس و تعدادی از اعضای حشدالشعبی مورد
هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند .البته پنتاگون پیرامون ماجرای
این حمله در اطالعیهای مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت و اعالم
کرد این عملیات را به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام
داده است.

11

سردار سرلشکر پاسدار یحیی صفوی،
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا؛

مکتب سلیمانی چراغ راهی
برای شکست راهبردی
رژیمهایتروریستی

یادداشت

رهبری و مصوبات ش��ورای عالی امنیت ملی جهت حفظ امنیت
ای��ران و منطقه و براندازی داعش و حفظ اماکن متبرکه خالصانه
مبارزه کرد.
شهادت ،پاداش تالشهای بیوقفه و مجاهدتهای شجاعانه
و مخلصانه س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در میدان جهاد با
دشمنان اسالم خصوصا استکبار جهانی به رهبری آمریکا بود.
یقینا اقدام تروریس��تی جنایتکاران آمریکایی در ترور ش��هید
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،قهرمان ملی ایران و
س��لیمانی ،ش��هید ابومهدی المهندس و یاران ایشان ،نمیتواند
جبهه مقاومت اسالمی است که میتواند الگوی قدرت نرمافزاری
خللی در راهبرد جهاد و مقاومت اس�لامی ایجاد کند و این اقدام
مدیریت و فرماندهی جهاد مؤمنانه و ش��جاعانه همراه با تدبیر و
نشان از ضعف راهبردی و شکستهای مکرر سیاستهای آمریکا
دانش دفاعی و اخالق انسانی و اسالمی باشد.
در منطق��ه ،خصوصاً در جبه��ه مقاومت دارد
مکتب س��لیمانی برای نس��لهای امروز و
که چهره تروریس��تی دولت و ارتش آمریکا و
فردای ایران و جبهه مقاومت از ش��مال آفریقا
مظلومیت و مقبولیت
پنتاگون را برای همه ملتهای جهان آشکارتر
تا غرب آس��یا و از کرانههای اقیانوس اطلس،
سپهبد شهید حاج قاسم
ساخت.
اقیانوس هند و اقیانوس آرام ،برای مجاهدان
سلیمانی در بین آحاد
خون پاک این ش��هید طی دو سال گذشته
و جوانان مبارز مس��لمان در جهت شکس��ت
مختلف و اقشار جامعه
تاکن��ون خواب راحت نیروه��ای آمریکا را در
راهبردی رژیم تروریستی امریکا و صهیونیسم
و ملت عزیز ایران و از
منطقه آش��فته کرده است و ثمره خون و روح
بین الملل ،الگو و چراغ راهنماست.
سوی دیگر میان جوانان
مطهر این شهید ،شکس��ت راهبردی آمریکا
با ش��هادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی
کشورهای اسالمی و
در غرب آس��یا و خروج آمریکا از کش��ورهای
المهندس هزاران جوان ایرانی ،یمنی ،لبنانی
آزادیخواه ،نویدبخش
اس�لامی منطقه و عراق و س��وریه را تس��ریع
و عراقی جایگزین این مسیر نورانی شدهاند و
پیروزیهای بزرگ و
خواهد کرد.
جه��اد در راه خدا را علیه متجاوزان آمریکایی
قطعی جبهه مقاومت
آمریکاییها ،صهیونیس��تها و سعودیها
ادام��ه خواهن��د داد و برای انتق��ام گرفتن از
اسالمی خواهد بود و
خوشحال نباش��ند؛ روزها و شبهای سختی
دس��تهای پلی��د جنایت��کاران آمریکای��ی ،بیداری و آزادیخواهی
در انتظار آنهاس��ت .طوفان خشم ملت ایران
صهیونیستی و سعودی آماده هستند.
ملتهای اسالمی را در
اس��اس آنها را برهم خواهد زد و آمریکاییها
از دش��تهای تفتیده خوزس��تان عزیز تا
آینده محقق
در غرب آسیا ماندگار نخواهند بود .این ایران
کوههای س��ربه فلک کش��یده غ��رب ایران و
خواهد کرد.
اس��ت که در این منطقه دائم��ا امنیت ،قدرت
جغرافی��ای وس��یعی در منطقه غرب آس��یا،
و مان��دگاری دارد .آمریکایی ه��ا مجبورند با
عرص��ه بی��ش از چه��ل س��ال مجاه��دت و
شکست و فضاحت منطقه را ترک کنند.
رشادت این ش��هید گرانقدر اس��ت و پس از رشادت و فداکاری
مظلومیت و مقبولیت س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در
خالصانه حاج قاس��م در دوران دفاع مق��دس و در جبهه مقاومت
بی��ن آحاد مختلف و اقش��ار جامعه و ملت عزیز ایران و از س��وی
بینالمل��ل بهعنوان فرمان��ده بینالمللی مقاومت ،جز ش��هادت
دیگر میان جوانان کش��ورهای اسالمی و آزادیخواه ،نویدبخش
پاداشی را نمیشد برای اخالص و شجاعت این مجاهد و فرمانده
پیروزیهای بزرگ و قطعی جبهه مقاومت اس�لامی خواهد بود
خستگیناپذیر تصور کرد.
و بی��داری و آزادیخواهی ملتهای اس�لامی را در آینده محقق
او به مدت بیست و دو سال فرماندهی سپاه قدس را در شرایط
خواهد کرد ،انشاءاهلل.
پرآش��وب منطقه بر عهده داشت و برای اجرای تدابیر مقام معظم
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سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری،
مسئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیهاهلل االعظم(عج):

انتقام خون
حاج قاسم محدود
به زمان و مکان نیست
مقاومت ادامه دارد
ش��هادت آرزوی حاج قاس��م بود و به آرزویش رس��ید .او جهاد در
راه خ��دا را برای ایجاد امنیت چه در داخل و چه خارج از کش��ور و در
جبهه مقاومت رها نکرد و به طور مس��تمر مشغول مبارزه با ظلم بود
و برای شهادت لحظهش��ماری میکرد .وقتی کارهای ایشان و اثرات
آن مرور میش��ود و ریلگذاری و زیرساختهایی که در منطقه ایجاد
کرد میبینیم ،درمییابیم که مقاومت به صورت ریش��هدار و ماندگار
در منطقه شکل گرفته و ادامه مییابد و این نتیجه فرماندهی خالصانه
چ
سردار سلیمانی است .همچنان که شاهد بودیم بعد از شهادتش هی 
خدشهای به مسیر و راه مقاومت وارد نشده است.

گفتوگو

کش��ور ما به موضوع مقاومت و تحرکات نیروی قدس در منطقه گره
خورده است .من در زمان مسئولیتم در سپاه به معاونتها گفته بودم
که فرض کنید حاج قاس��م فرمانده کل س��پاه است و شما خودتان را
معاون حاج قاس��م بدانید و هر کمکی که میخواهید به من بکنید به
حاج قاس��م بکنید؛ چه در تامین نیروی انسانی
چه در پش��تیبانی و لجستیک .تالشهای حاج
انتقامی سخت و در طول زمان
اگر دهها برابرِ حادثه
ِ
امنیت امروز کشور ما را رقم
قاسم و همرزمانش
داخل
در
ایشان
از سالها قبل دشمن برای ترور
عیناالسد تلفات به
زده است.
ها
ت
مراقب
بود.
کرده
و خارج کش��ور برنامهریزی
آمریکاییها وارد میشد،
بعدازجنگمادردونقطهجنوبشرقوشمال
انجام میش��د و جلس��ات زیادی برای حفاظت از
باز هم مردم راضی
غرب کشور مس��ئله امنیتی حاد داشتیم که با
ایش��ان در محل کار ،محل زندگی و مس��یرهای
نمیشدند و حق دارند
سرمایهگذاری سرویسهای امنیتی کشورهای
ترددشان برگزار شد .البته در جبهههای مقاومت که انتقام سخت را مطالبه
بیگانه به سردمداری آمریکا ،رژیم صهیونیستی
و صحنههای نبردی که در عراق و سوریه و لبنان
کنند .داستان این انتقام
و عربس��تان تح��رکات ناامنکنن��دهای در این
وج��ود داش��ت ،امکان ن��دارد مس��ائل امنیتی و سخت در یک مقطع تمام
دو منطقه صورت میگرف��ت .ماموریت مبارزه
حفاظتی به شکل کامال دقیق رعایت شود زیرا در
نمیشود .اتفاقا همین
با این ناامنیها به س��پاه واگذار ش��د و سپاه هم
صحنه نبرد شرایط متفاوت میشود .آمریکاییها
که آمریکایی ها بدانند
به نیروی زمینی واگذار ک��رد .در این مقطع ما
هم این اقدام حقیرانه را در کش��ور دیگری انجام
هیچوقت امنیت ندارند
قرارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه را تش��کیل
دادند و ایش��ان را به شهادت رس��اندند .دشمن با
و ما اجازه انتقام گرفتن
ِ
س��مت فرماندهی
دادیم و حاج قاس��م با حفظ
س��رمایهگذاری بر عوامل خود در عراق و سوریه
خون حاج قاسم را در
لش��کر  ۴۱ثاراهلل ،فرماندهی این قرارگاه را نیز
توانس��ت این جنایت ب��زرگ را انجام دهد .ارزش طول زمان برای خودمان
بر عهده گرفت و مبارزه با اش��رار را ش��روع کرد
وجودی حاج قاس��م با انتقامهای��ی که در اذهان
باز میگذاریم.
و با تعقیب و گریز و اش��راف اطالعاتی تقریبا در
اس��ت قابل جبران نیس��ت و ما هر بالیی هم سر
کمتر از یک س��ال کاری کرد که اش��رار همگی
دشمن بیاوریم ،پاس��خ خون حاج قاسم نخواهد
تسلیم شدند و سالح را زمین گذاشتند.
بود .اگ��ر دهها براب ِر حادثه عین االس��د تلفات ب��ه آمریکایی ها وارد
میشد ،باز هم مردم راضی نمیشدند و حق دارند که انتقام سخت را
امنیت امروز مرهون تالشهای خالصانه سردار شهید
مطالبه کنند .داستان این انتقام سخت در یک مقطع تمام نمیشود.
از همان سالی که ایشان فرماندهی نیروی قدس را بر عهده گرفت،
اتفاقا همین که آمریکایی ها بدانند هیچوقت امنیت ندارند و ما اجازه
تحول در منطقه هم ش��روع ش��د و ثمرات آن ام��روز در منطقه برای
انتق��ام گرفتن خون حاج قاس��م را در طول زمان ب��رای خودمان باز
همه دنیا قابل مش��اهده است .فرماندهی جبهه مقاومت توسط حاج
میگذاریم و به مرور زمان و به طور مستمر حوادثی را شاهد خواهند
قاسم و مجاهدت مدافعان حرم و جوانان مسلمان منطقه ،انسجامی
بود؛ این خود بدترین انتقامی است که میتواند برای آمریکا رخ دهد.
بینظیر به این جبهه بخش��ید که توانست توطئههای آمریکا و رژیم
این احساس عدم امنیت توسط شخصیتهای مرتبط با این موضوع،
صهیونیس��تی و داعش را با شکس��ت مواجه کند .حاج قاس��م همه
که کم هم نیستند ،بدترین عذاب برای دشمن است..
زندگی و هستی و جانش را در راه نظام اسالمی صرف کرد و نسبت به
امنیت مردم و کشور و منطقه بسیار حساس بود.
جبهه مقاومت ضرورتی برای امنیت کشور و منطقه
ی ۱۳۹۹
* خبرگزاری فارس 20 ،د 
درک این نکته ضروری است که سرنوشت انقالب اسالمی و امنیت
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سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری،
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران:

سردار سلیمانی افتخار
تمام آزادیخواهان
جهان است
داش��ته باشند و از ابعاد مختلف زندگی ایش��ان درس بگیرند و راهی
را که ش��هید س��لیمانی رفته طی کنند .تبیین و ترویج مکتب شهید
س��لیمانی انقالب و نظام را بیمه میکن��د .این مکتب تا زمانی که در
جمهوری اس�لامی ای��ران و میان مردم ما زنده و الگو باش��د همه جا
ِ
موفقیت پیدرپی خواهیم داشت.
پیروزیم و

گفتوگو

قهرمان مبارزه با تروریست
والیتمداری او زبانزد خاص و عام بود
برای
الگویی
س��لیمانی
قاسم
حاج
امروز س��ردار سپهبد ش��هید
امروز مردم شریف ایران با پیروی از امام خمینی (ره) ،امام خامنهای
نیروهای مس��لح کشورهای منطقه و جهان اس��ت .او قهرمان مبارزه
(مدظلهالعالی)  ،ش��هدای واالمقام و ب ه ویژه سردار سپهبد شهید حاج
با تروریست بود .کس��انی که در معرض خطر داعش بودهاند متوجه
قاس��م س��لیمانی در همه عرصههای ملی و فراملی س��ربلند و پیروز
میش��وند که داعش چه خطری داشته و سردار
خواهند بود .اخالص و والیتمداری سردار شهید
ش��هید س��لیمانی چه خدمت بزرگی انجام داده
امروز مردم شریف
س��لیمانی زبانزد خاص و عام بود و همین موضوع
اس��ت .حاج قاس��م ب ه دلیل رش��ادت ،اخالص
امام
از
پیروی
با
ایران
باعث شده است محبوب قلبهای مردم باشد.
و اینک��ه تمام وج��ودش را برای امنی��ت مردم ،خمینی (ره) ،امام خامنهای
مس��لمان و غیر مسلمان گذاش��ت افتخار ملت
(مدظلهالعالی)  ،شهدای
حاج قاس�م؛ قهرمانی متعل�ق به همه
ای��ران ،نیروهای مس��لح و تم��ام آزادیخواهان
ویژه
ه

ب
و
واالمقام
آزادیخواهان
جهان اس��ت .خدمتی که ش��هید س��لیمانی به
شهید
سپهبد
سردار
راه حاج قاسم سلیمانی ،راه انسانهای بزرگ،
کشورهای منطقه کرد ،هیچ شخصیتی تاکنون
حاج قاسم سلیمانی در
پیامبر عظیمالش��أن اسالم و اولیا و انبیا بود .او در
آن را انجام نداده اس��ت .حیات س��ردار ش��هید
همه عرصههای ملی و
راه سعادت ،آزادی انس��انها و مبارزه با طاغوت
همچون شهادتش برای کشور امنیت آفرین بود.
پیروز
و
سربلند
فراملی
همیش��ه در تالش ب��ود .هر جا ک��ه ظلم وجود
ش��هدای ما در زمانهای مختل��ف به داد ملت ما
خواهند بود .اخالص و
داش��ت حاج قاسم آماده ظلمس��تیزی بود .حاج
میرسند و ضمن نابودی دشمن موجب امنیت و والیتمداری سردار شهید
قاسم سلیمانی به نسل های آینده نیز تعلق دارد
تقویت روحیه استکبارستیزی ملت میشوند.
سلیمانی زبانزد خاص و
و افتخاری برای کشور ،بشریت ،آزادیخواهان و
موضوع
همین
و
بود
عام
تمام مظلومان اس��ت .او تنها متعلق به سپاه نبود
مکتب سردار سلیمانی انقالب را بیمه باعث شده است محبوب
و س��ایر نیروهای مس��لح نیز افتخار میکنند که
میکند
قلبهای مردم باشد.
چنین فرماندهانی دارند و خواهند داشت.
اگ��ر ابعاد مختلف زندگی س��ردار س��لیمانی
را از نظر اخ�لاص ،تدین ،مهربانی ،ش��جاعت و
درخت مقاومت تنومندتر از همیشه
اس��تراتژیک بودن تببین کنیم میبینیم که ایشان صرفا یک نظامی
قطعا درخت مقاومت در کش��ورهای اس�لامی تنومندتر خواهد شد
نبود بلکه ی��ک دیپلمات فهی��م و بادانش بود .رهب��ر معظم انقالب
و جبهه مقاومت با قدرت بیش��تر به کار خود ادام��ه میدهد و این اثرات
ه
اسالمی وجود پربرکت حاج قاس��م عزیز را مکتب دانستند و از آن ب 
انسجامی است که شهید حاج قاسم سلیمانی در این جبهه ایجاد کرده
عنوان «مکتب س��ردار سلیمانی» یاد کردند .در این مکتب ،نوجوان
و این انس��جام و وحدت باعث همدلی و ارتقای روحیه معنوی ،انقالبی و
و ج��وان ،پیرم��رد و پیرزن ،نظام��ی و غیر نظام��ی میتوانند حضور
مومنانهدرکشورومنطقه خواهدشد.
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امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده،
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

تاریخ اقدامات شایان
سردار سلیمانی را از
یاد نخواهد برد
سردار سلیمانی افتخار جهان اسالم است
به واقع ش��خصیت سردار س��پهبد شهید قاسم س��لیمانی به
گونهای بود که میتوان گفت ایشان افتخار ایران و همه ملتهای
آزاده جهان محسوب میشود.
خدمات سردار س��لیمانی در دنیای اسالم و در راستای ایجاد
اتحاد می��ان گروهه��ای مقاوم��ت و صفبندی منس��جمی که
در برابر اس��تکبار و صهیونیس��م جهانی ایجاد ک��رد قابل توجه و
تامل است.

گفتوگو

سردار سلیمانی خاری در چشم دشمنان اسالم بود
س��ردار ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی بیتردید از سرداران
قهرم��ان ،ش��جاع و مبتک��ر س��پاه اس�لام و خ��اری در چش��م
دش��منان بود که در نهایت با اقدام تروریس��تی شقیترین افراد
آنچه حاج قاسم را در دلها ماندگار کرد
به شهادت رسید.
سردار سلیمانی فردی عملگرا بود .تواضع،
ارتباط سردار سلیمانی
او متعل��ق به این دنیای فان��ی نبود و خود
قاطعی��ت ،اخالص و درایت ش��هید در میدان
با نیروی هوایی ارتش،
آن بزرگوار نیز بارها به استقبال شهادت رفته
سیاس��ت و نظامیگری از جمل��ه ویژگیهای
ویژه بود .نیروی هوایی
بود .رهبر معظم انقالب نیز او را ش��هید زنده
بارز س��ردار سلیمانی بود که سبب شد او برای
در
را
شایانی
های
ک
کم
نامیدند و برای ش��هادت این سردار بزرگ دعا
همیشه در دلها جای بگیرد.
پشتیبانی از جبهه مقاومت
کرده بودند.
تاریخ اقدامات ش��ایان سردار سلیمانی را از
یاد نخواهد برد .سردار سلیمانی منشا خدمات انجام میداد و این اقدامات
رس��الت بزرگ فرمانده رش��ید اس�لام با
سبب تعامل بیشتر سردار
پیام س��رخ شهادت تکمیل ش��د و اینک همه
بسیار ارزشمند و نابی برای جهان اسالم بود و
سلیمانی با نیروی هوایی
س��ربازان این س��رزمین و رزمندگان جبهه
قطعا فعالیتها و اقدامات ارزش��مند او در تاریخ
ارتش بود .او به سبب
مقاومت اسالمی در سراسر جهان اسالم ،فارغ
جه��ان اس�لام و حافظه تاریخی مل��ت ایران
این اقدامات ،با خلبانان و
از رنگ لباس و چهره و گویش ،سلیمانیهایی
ماندگار خواهد بود.
کارکنان فنی نهاجا ارتباط
هستند که در مسیر زمینهسازی ظهور منجی
نزدیکی داشت و همواره
منتقم گام بر میدارند.
ارتباط و همکاری س�ردار سلیمانی
جهت هماهنگی ،تعامل و
با نهاجا
نیروی
در
دادن
مشاوره
اخالقم�داری و عش�ق به م�ردم از
ارتباط س��ردار س��لیمانی با نیروی هوایی
هوایی حضور مییافت.
صفات بارز شهید سلیمانی بود
ارت��ش ،ویژه ب��ود .نیروی هوای��ی کمکهای
از صف��ات ب��ارز س��ردار س��لیمانی
ش��ایانی را در پش��تیبانی از جبه��ه مقاومت
اخالقمداری ب��ود .او به تمامی مردم ایران به
انجام م��یداد و ای��ن اقدامات س��بب تعامل
ش��دت عش��ق میورزید و مردم شریف و قدرش��ناس نیز عاشق
بیش��تر سردار سلیمانی با نیروی هوایی ارتش بود .او به سبب این
این س��ردار رش��ید اس�لام بودند که ای��ن عش��ق و عالقه خود
اقدامات ،با خلبانان و کارکنان فنی نهاجا ارتباط نزدیکی داشت و
را در تش��ییع تاریخی پیکر پاک س��ردار ش��هید به منصه ظهور
همواره جهت هماهنگی ،تعامل و مشاوره دادن در نیروی هوایی
گذاشتند.
حضور مییافت.
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حاج قاسم را چگونه باید شناخت؟
مقاله

برای ش��ناخت شخصیتهایی در تراز حاج
فرهیختگان
حسن عالیی فعال قاس��م تالش زیادی از س��وی
ِ
عرصهه��ای مختل��ف الزم اس��ت .نتیجه
مطالعات س��طحی ،هر چه باش��د ،مانع از دیده ش��دن حقیقت
وجودی چنین شخصیت هایی میشود.
برای تحقق مکتب و راه ش��هید س��پهبد س��لیمانی باید نقشه
راه��ی برای تجزیه و تحلیل ش��خصیت وی در چهار س��احت و
زمانه انقالب اس�لامی ،دفاع مقدس ،جریان مقاومت و حکومت
آخرالزمانی فراهم آورد .در حقیقت ش��خصیت متعالی حاج قاسم
در این چهار مقطع ش��اکله اساسی خود را یافته است و بیشک
ش��ناخت هر یک از ای��ن ابعاد به تنهایی نش��انگر چهره حقیقی
سردار سلیمانی نخواهد بود .سردار سلیمانی از جمله افرادی بود
ک��ه به نهضت و قیام امام ب��ا همه مولفهها و ویژگیهایش اعتقاد
و ایمان راسخ داش��ت .آشنایی حاج قاسم با نهضت امام خمینی
به س��الهای قبل از پیروزی انقالب اس�لامی برمیگردد؛ زمانی
که با حجت االس�لام کامیاب ،از روحانیان مشهد ،در ارتباط بود.
آش��نایی س��ردار با ایش��ان ،که در ایام ماه مبارک رمضان جهت
تبلیغ به کرمان میآمد ،پربرکت بود و حاج قاسم را با موج نهضت
امامخمینی آش��نا نم��ود و زمینههای ش��ناخت روحانی بزرگوار
دیگری به نام آیتاهلل سیدعلیخامنهای را برایش فراهم کرد.
سردار س��لیمانی بعد از پیروزی انقالب اسالمی جهت حفاظت
از انقالب و دس��تاوردهایش راهی کردستان شد تا با ضد انقالب
مب��ارزه کند .پای��گاه و مقر اصلی حاج قاس��م ب��رای مواجهه با
ضدانقالب و جداییطلبان در کردستان ،مهاباد بود.
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حاج قاسم در ساحت و زمانه دفاع مقدس
جنگ تحمیلی که جهت شکس��ت و نابودی انقالب اس�لامی
و نهض��ت ام��ام خمین��ی طراح��ی ش��ده ب��ود ،با وج��ود همه
پش��تیبانیهای منطقهای و بینالمللی ،بستری شد برای تثبیت
ی اسالمی و جهانی شدن آوازه
هرچه بیشتر نظام نوپای جمهور 

و پی��ام انقالب اس�لامی .این ،همه ثمرات جن��گ نبود بلکه در
هنگامه پرخطر هشت سال دفاع مقدس یکی از الطاف و برکات
الهی که رش��د ،بلوغ و بالندگی نیروهای انقالبی و پیرو امام بود
خ��ود را نمایان کرد .کس��انی که به ندای ام��ام در آغاز انقالب
لبی��ک گفت��ه بودند با آغاز جنگ کوله بار خ��ود را برای صیانت
از انقالب و دس��تاوردهایش بس��تند و راهی جبهههای جنگ در
غرب و جنوب کش��ور ش��دند .حاج قاسم یکی از این رویشهای
بیبدیل دفاع مقدس اس��ت که تاریخ این س��رزمین نمونهاش را
به خود ندیده.
س��ردار س��لیمانی از پاس��داران س��پاه کرمان و مربی پادگان
آموزش��ی قدس بود و مدتها قبل از نبرد طریقالقدس ،اندیش��ه
تش��کیل یگان رزم مستقل جنوب ش��رق کشور را در سر داشت.
این فرصت چندی بعد ،همزم��ان با طراحی عملیات فتحالمبین
به دس��ت آمد .وی تیپ  41ثاراهلل(ع) را تش��کیل داد .تیپ 41
ث��اراهلل(ع) در عملیاتهای فتحالمبی��ن ،بیتالمقدس و رمضان
حضور موفقی داشت.
بعد از عملیات رمضان ،تیپ  41ثاراهلل(ع) با گس��ترش سازمان
رزم به یکی از لشکرهای قدرتمند سپاه تبدیل شد .عملیات والفجر
 8و کربالی  5نقطه اوج عملکرد رزمندگان این لشکر بود.
حاج قاسم سلیمانی در کنار سایر فرماندهان از رویشهای بلند
انقالب اسالمی است که اس��تعداد شگرفشان در صحنه و عرصه
دفاع مقدس بروز و ظهور تام و تمام یافته است.
حاج قاسم در ساحت و زمانه مقاومت اسالمی
همزمان با حماسهآفرینی رزمندگان اسالم و مردم مقاوم ایران
اس�لامی در دوران هشت س��اله جنگ ،جریان مقاومت اسالمی
متاثر از فرهنگ دفاع مقدس در برخی از کش��ورهای غرب آسیا
مثل لبنان ،که پایگاه استعماری کشورهای غربی شده بود ،جان
گرف��ت .مجاهدان و مبارزان مس��لمان با الگوگیری از رزمندگان
اسالم حرکت جهادی خود را علیه اشغالگران آغاز کردند .پس از

پیروزی ایران در دفاع مقدس ،امید زیادی
در اردوگاه جری��ان مقاومت و کش��ورهای
اس�لامی پدید آمد .استکبار جهانی پس از
ناامی��دی از راهکارهای سیاس��ی به راهکار
تحری��م و فش��ار اقتص��ادی ،ایج��اد تنش،
جنگ داخل��ی و تج��اوز روی آورد .تحریم
و فش��ار اقتصادی حداکثری و کم س��ابقه
علی��ه جمهوری اس�لامی ب��ه بهانه تالش
ایران برای دست یافتن به سالح هستهای،
تجاوز متعدد به غزه و جنوب لبنان ،اشغال
کامل عراق پ��س از تجاوز صدام به کویت،
حضور نظامی در افغانستان به بهانه مبارزه
با تروریسم ،به آشوب کشیدن کشور سوریه
و ع��راق و حاکمیت گروهه��ای تکفیری و
حمله همه جانبه ائتالف به س��رکردگی عربس��تان س��عودی به
یمن از این دست برخوردهای خشن و جنگ سخت بود .در این
وانفس��ا س��پاه قدس به فرماندهی حاج قاسم سلیمانی عزم خود
را جزم کرده بود که به هر قیمتی ش��ده با اقدامات جنایتکارانه
اس��تکبار جهانی به س��رکردگی آمریکا ،کشورهای غربی و رژیم
صهیونیس��تی مقابله کند .چنین بود که نقش بینظیر و تاریخی
س��پاه قدس به فرماندهی س��ردار حاج قاسم س��لیمانی موجب
سرخوردگی و شکست ترفندهای دشمنان شد.
حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک استراتژیست تراز اول جهانی،
با تجربه ارزشمندی که از دوران هشت سال دفاع مقدس اندوخته
بود ،با اس��تعانت از امداد الهی و قدرت بس��یج نیروهای مردمی
کش��ورهای منطقه ،همزمان فرماندهی جبههه��ای مقاومت در
عراق و س��وریه و لبنان و غزه و یمن را برعهده داشت .فرماندهی
که ژنرالهای پنج س��تاره تجاوزگران و سیاستمداران کهنه کار
را به استیصال و درماندگی واداشته بود .نتیجه این درماندگی و
شکست این بود که باالترین مقام کشوری که داعیه مبارزه علیه
توتاز
تروریسم را داشت و سایر کشورها را با این بهانه مورد تاخ 
ق��رار میداد ،دس��تور ترور و حذف فیزیکی حاج قاس��م را صادر

حاج قاسم سلیمانی به عنوان
یک استراتژیست تراز اول
جهانی ،با تجربه ارزشمندی
که از دوران هشت سال
دفاع مقدس اندوخته بود،
با استعانت از امداد الهی و
قدرت بسیج نیروهای مردمی
کشورهای منطقه ،همزمان
فرماندهی جبهه های
مقاومت در عراق و سوریه
و لبنان و غزه و یمن را
برعهده داشت.

کرد تا نامش به عنوان یک دولت تروریست
و جنایت��کار برای همیش��ه در تاریخ ثبت و
ضبط شود.

ح�اج قاس�م در س�احت و زمان�ه
حکومت آخرالزمانی
وقت��ی به مجموع��ه روای��ات و اخباری
که درب��اره ویژگیه��ا و ش��رایط حکومت
آخرالزمان و یاران امام زمان (عج) نقل شده
مراجع��ه و به موضوع مس��لم رجعت که از
ضروریات فقه و فرهنگ شیعی است توجه
کنیم در مییابیم که افرادی با مشخصات و
ویژگیهای حاج قاسم ظرفیت و شایستگی
رجعت و نق��ش آفرینی در حکومت جهانی
امام مهدی (عج) را دارند.
ایم��ان ،طهارت و تقوا ،علم و معرف��ت الهی ،معنویت ،بصیرت،
قدرت روحی و صبر و ش��کیبایی ،روحیه شهادتطلبی ،سادگی
و بیپیرایگ��ی ،جدی��ت در کار و تالش روزانه ،س��اده زیس��تی،
والیتم��داری ،انضب��اط و روحیه تش��کیالتی ،اتحاد و انس��جام
و ب��رادری ،روحی��ه حماس��ی و سلحش��وری و عدالت پیش��گی
مجموع��های از خصلتها و صفات یاران امام مهدی (عج) اس��ت
که آن حضرت را در پیش��برد اهداف نهض��ت جهانی و حکومت
آخرالزمان��ی کمک خواهند کرد .این صفات و خصلت ها که مرور
می ش��ود چهره درخش��ان ،نورانی و باصفای حاج قاسم را به یاد
میآوریم .امید واثق داریم که حاج قاس��م س��لیمانی از آن دسته
مومنانی خواهد بود که در آخرالزمان رجعت کرده و پای در رکاب
امام مهدی(عج) دوباره دین خدا را یاری خواهد کرد.
به امید برخورداری از حق شفاعت شهیدان به ویژه سردار دلها
شهید حاج قاسم سلیمانی (رضوان اهلل تعالی علیه).
.................................................................

*پانوشت :آنچه خواندید چکیدهای از مقالهای جامع بود که با کسب اجازه از
نویسنده خالصهای از آن ارائه شد.
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سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر،
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس:

حاج قاسم
الگوی کاملی از
مجاهدت هوشمندانه بود

گفت وگو

سرباز والیت به معنای حقیقی
حاج قاسم سلیمانی یک الگوی کامل در والیتپذیری و شجاعت
در برابر دش��منان اس�لام و انقالب بود .او لباس مقدس سربازی را با
هیچ پس��ت و مقامی عوض نکرد و به معنای حقیقی «سرباز والیت»
بود.
به تعبیر رهبر معظم انقالب ش��هید حاج قاس��م سلیمانی به یک
جریان و چهره بینالمللی مقاومت تبدیل ش��د و مسیر دفاع از اسالم
و آرمانهای انقالب و خط جهاد و مقاومت را با شهادت خود طراحی
ک��رد .او الگوی کاملی از مجاهدت هوش��مندانه بود .بصیرت و درک
صحیح از ش��رایط و بحرانها از او یک س��ردار مقابل��ه با ظلم جبهه
استکبار جهانی و دفاع از مظلومان و مستضعفان ساخت.
اخ�لاص در عمل ،کار ب��رای خدا ،اخالقمداری با وجود داش��تن
باالترین جایگاه نظامی و سیاس��ی ،همچنی��ن توجه به خانوادههای
معظم ش��هدا ب��ه خصوص فرزندان ش��هدای مقاوم��ت عامل اصلی
محبوبیت حاج قاسم سلیمانی بود.
ترویج مکتب سردار سلیمانی؛ یک وظیف ه ملی
ترویج مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی باید به عنوان یک
وظیفه ملی در جامعه دنبال شود.
آمریکاییها فکر میکردند با ش��هادت س��ردار س��لیمانی جبهه
مقاومت تضعیف میش��ود ،در صورتی که خون حاج قاسم به مکتب
جان دوباره داد .ش��هید سلیمانی یک مکتب زنده و پویاست
مقاومت ِ
و این جوش��ش تا س��رنگونی کامل اس��تکبار و صهیونیسم ،با قدرت
ادامه دارد.
اگر بخواهیم به مکتب حاج قاس��م بپردازیم ابت��دا باید مفاهیم و
معارف دفاع مقدس را ،که سرچش��مه آن مکتب است ،ترویج کنیم.
بدون ش��ناخت معارف و مفاهیم دفاع مقدس ،شناخت مکتب حاج
قاسم امکانپذیر نیست.
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دفاع مقدس قله است و مقاومت دامنه آن
مقاومت نتیجه دفاع مقدس است .حاج قاسم با بهرهگیری از دفاع
مق��دس و الگو قرار دادن آن برای خ��ود و همرزمانش تالش کرد این
فرهن��گ را در تمام جبهه مقاومت گس��ترش دهد و به خاطر همین
ویژگی ،توانست جبهه متحدی از نیروهای داوطلب و شهادتطلب از
کشورهای اسالمی را دور هم جمع کند.
او خودش گفت که دفاع مقدس قله اس��ت و مقاومت در دامنه آن
قرار دارد .این یک اصل اس��ت و نباید خدای نکرده خطای راهبردی
کنیم و پرداختن به مفهوم مقاومت ،ما را از گنج بیکران دفاع مقدس
غافل نماید.
فرهنگ ناب دفاع مقدس و تجربیات گرانسنگ آن دوران از حاج
قاسم در جبهه مقاومت ،یک اسطوره ساخت .این همان مفهوم است

آمریکاییها فکر میکردند با شهادت
سردار سلیمانی جبهه مقاومت تضعیف
میشود ،در صورتی که خون حاج قاسم
به مکتب مقاومت ِ
جان دوباره داد .شهید
سلیمانی یک مکتب زنده و پویاست و
این جوشش تا سرنگونی کامل استکبار و
صهیونیسم ،با قدرت ادامه دارد.
که میگوییم مقاومت ادامه ،زاییده و تولد یافته از دفاع مقدس است.
در مسیر مقاومت ،شیعه و سنی تفاوتی ندارند
حاج قاس��م بارها تاکید میکرد که فرقی میان مسلمانان نیست و
باید به همه آنان ،چه ش��یعه و چه س��نی ،در برابر ظالمان و دشمنان
یاری رساند و آنها هیچ فرقی با هم ندارند .از جمله میتوانیم به مردم
فلسطیناشارهکنیمکهاگرچه قریببهاتفاقآنهااهل تسننهستند،
ولی جمهوری اسالمی ایران بیشترین دفاع و حمایت را از آنها داشته
ِ
حقیقت دین اسالم عینیت بخشید.
است .حاج قاسم به این
آثار و برکات شهادت سردار سلیمانی
شهادت حاج قاسم و همراهانش برکات فراوانی را به دنبال داشت.
اخراج آمریکاییها از منطقه یکی از برکات و اثرات ش��هادت او بود
که به یک مطالبه عمومی در س��طح کش��ورهای منطقه تبدیل شد و
موج جدیدی را به راه انداخت تا حدی که در پارلمان عراق به تصویب
رسید.
حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی عیناالسد آمریکایی ها توسط
سپاه پاسداران انقالب اس�لامی نیز پاسخی هر چند محدود به ترور
سردار س��لیمانی بود .این حمله آثار بسیاری داشت و برای ملتهای
مستضعف دنیا امیدآفرین بود .به عبارت دیگر شکسته شدن هژمونی
آمریکاییها در منطقه از برکات شهادت او بود.
همبس��تگی هویتآفرین و ش��ور عمومی مردم ایران در حماسه
میلیونی وداع با شهید سلیمانی نیز فراموشنشدنی است .دیدیم که
همه اقش��ار مردم از هر صنفی و با هر نگاه سیاس��ی به میدان آمدند و
پشتوانهای برای نظام اسالمی شدند.
ش��هادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس موج جدیدی
را در دو کشور ایران و عراق ایجاد کرد که بر خالف تصور آمریکاییها
به بسیج عمومی و اتحاد و انسجام ملی در دو کشور منجر شد .احیای
دوباره مفهوم مقاومت ،آن هم در همه ابعاد در ایران و منطقه از برکات
شهادت حاج قاسم بود.
زنده نگه داش��تن یاد حاج قاسم سلیمانی و ترویج مکتب مقاومت
میتواند تا مدتها کشور و نظام اسالمی را بیمه کند.

سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا جاللی،
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور؛

شهادت حاج قاسم
و گفتمانی که
جاودانه شد

گفتمان مقاومت ،در ذات خود دارای ویژگیهایی مانند جاودانگی،
اقناع و پویایی است .زمانی که داعش توسط آمریکا ،رژیم صهیونیستی
و آل س��عود در منطقه ایجاد شد ،حاج قاسم در دو جبهه نظامی و
گفتمانی -فرهنگی با تروریسم تکفیری وارد نبردی تمام عیار شد
و پیروزی مقتدرانه جبهه مقاومت در برابر دش��منان قس��م خورده
اسالم را رقم زد .مکتب سلیمانی در واقع نسخه بهروز شده مکتب
عاشوراست؛ مکتبی که انگیزهای برای حضور خودجوش جوانان در
سوریه و عراق شد و نمادی از قدرت نرم جمهوری اسالمی است.
قدرتس��ازی از مردم ،اتکای به مردم در دفاع ،حمایت و دفاع از
مظلوم ،نترسیدن از دشمن ،شجاعت انقالبی ،مدل و الگوی جدید
فرماندهی ،معنویت در جن��گ و رعایت اخالق و برادری در جنگ
از جمله ابعاد نظامی مکتب س��لیمانی است .حضور در صحنههای
راهب��ردی جن��گ ،همزمان با صحنهه��ای تاکتیک��ی آن یکی از
ویژگیهای منحصر به فرد و حاصل نبوغ حاج قاس��م بود که افراد
نادری در میان فرماندهان نظامی از آن برخوردارند .در بعد سیاسی
نیز مکتب س��لیمانی نگاهی جامع به جهان اسالم دارد و مرزهای
جغرافیایی جای خود را به مرزهای جهان اس�لام داده است .تاکید
بر دیپلماسی و تولید قدرت سیاسی و دفاعی و قدرت نرم در محور
مقاومت نیز از دیگر ویژگیهای برتر این مکتب است.
در بعد داخلی نیز مکتب سلیمانی مردم را سیاسی نگاه نمیکرد
بلکه همه را مانند خانواده خود میدانس��ت و در رفع مش��کالت و
خدمت به آنها لحظهای درنگ نمیکرد.
حاج قاسم والیت فقیه را محور انسجام ملی میدانست و به تعبیر
بسیاری ،وصیتنامه او در واقع یک والیتنامه است.
در بع��د فرهنگ��ی نیز خلق مفه��وم گفتمان مقاوم��ت از جمله
آموزههای مکتب سلیمانی است .بازتعریف گفتمان مقاومت موضوع
مهمی بود که حاج قاسم به آن عینت بخشید.
فرهنگ ،ش��خصیت و مکتب سردار ش��هید حاج قاسم سلیمانی
امروز به عنوان یکی از مولفههای قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران
مطرح است که در همه ابعاد از جمله سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
میتواند بسیار تاثیرگذار باشد و جامعه از برکات آن بهرهمند شود و
نماد قدرت ملی ما قرار گیرد.

یادداشت

به دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی نزدیک میشویم در
حالی که توطئه دشمنان برای حذف نام و یاد این بزرگمرد عرصه
جبهه مقاومت با شکس��ت مواجه شده و نیز در سایه گفتمانی که
خون این شهید بزرگوار جان تازهای به آن بخشید ،جبهه مقاومت
روز به روز پیروزیهای گستردهتری را به ستمدیدگان عالم بخشیده
است.
حاج قاسم سلیمانی ن ه تنها یک فرمانده بزرگ و نخبه نظامی ،بلکه
به تمام معنا در همه ابعا ِد زندگی فردی و اجتماعی خود ،انس��انی
وارسته و با تقوا بود.
فرماندهی ش��هید سلیمانی بر جبهه مقاومت را باید از دو دیدگاه
قدرت سخت و قدرت نرم بررسی کرد .استکبار تفکر تکفیری را به
عنوان زمینهای برای گشودن جبهه جدیدی از جنگ علیه جمهوری
اس�لامی از طریق آل س��عود مبنای کار خود قرار داد که داعش و
القاعده مولود نامبارک آن هستند .از طرف دیگر در تمام طول جنگ
وظیفه پشتیبانی مالی و لجس��تیکی از داعش را بر عهده گرفت و
حداکث�� ِر فناوریهای نظامی در اختیار آنها قرار گرفت .در چنین
شرایطی نیروی قدس سپاه به فرماندهی سردار سلیمانی به عنوان
محور مقابله با داعش وارد عمل شد.
در ش��رایطی که هیچکس حتی دولتهای عراق و سوریه تصور
تاب آوردن در برابر تهاجم و وحشیگریهای داعش را نداشتند ،این
حاج قاس��م بود که با تکیه بر تجربه دفاع مقدس ،دو ارتش مردمی
در سوریه و عراق تشکیل داد و تحت تدابیر مقام معظم رهبری به
سازماندهی جبهه مقاومت پرداخت.
حضور این ش��هید در خط مقدم میدان نبرد ،از دیگر ویژگیهای
بارز سردار سلیمانی بود که تاثیر بسزایی در پیروزی جبهه مقاومت
داش��ت .پیروزی بر داعش در واقع پی��روزی در یک جنگ نیابتی
مدرن بین جریان انقالب و جریان استکبار بود که از این نظر حاج
قاسم کاری بسیار بزرگ انجام داد .در واقع آمریکاییها هم در صحنه
راهبردی و هم در صحنه تکنیکی متحمل شکست سختی شدند.
پیشروی در جبهه جنگ نرم بدون توفیق در جبهه سخت ممکن
نیست و در واقع مبنای اقتدار در قدرت نرم ،پیروزی در جبهه قدرت
سخت است .شهادت حاج قاسم نیز خود یک رخداد منحصر به فرد
ب��ود چرا که نحوه ش��هادتش ،وی را به یک قهرمان ملی و قهرمان
جهان اس�لام تبدیل کرد و سبب ش��د تا خون تازهای به رگهای
جبهه مقاومت تزریق شود .به تعبیر دیگر حاج قاسم بعد از شهادتش
دوباره و در قالب مکتب سلیمانی متولد شد.
از مکتب س��لیمانی میتوان به عنوان مظهر قدرت نرم جمهوری
اسالمی ایران برای تولید گفتمان محوری مقاومت و انقالبیگری نام
ب��رد .این گفتمان ،محور همان مقاومت فعال و راهبرد مورد تاکید
مقام معظم رهبری است برای عبور از پیچ تاریخی بزرگی که ملت
ایران در آن قرار گرفته است.

شهادت حاج قاسم نیز خود یک رخداد منحصر
به فرد بود چرا که نحوه شهادتش ،وی را به یک
قهرمان ملی و قهرمان جهان اسالم تبدیل کرد
و سبب شد تا خون تازهای به رگهای جبهه
مقاومت تزریق شود .به تعبیر دیگر حاج قاسم بعد
از شهادتش دوباره و در قالب مکتب
سلیمانی متولد شد.
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امیر دریادار حبیباهلل سیاری،
معاون هماهنگکننده ارتش
جمهوری اسالمی ایران:

شهادت سردار سلیمانی
موجب وحدت
جهان اسالم شد

گفتوگو

رزمندهای شجاع ،عاشق و والیتمدار
سردار سلیمانی رزمندهای شجاع ،عاشق و والیتمدار بود که
ب��رای انجام ماموریت و نش��ان دادن اقتدار دفاعی کش��ور و دور
کردن هرگونه تهدید از ملت بزرگ ایران عاش��قانه و دلیرمردانه
جنگید و اجازه اظهار وجود به دشمنان کوردل و اذناب آمریکایی
و صهیونیستیشان در منطقه نداد.
اس��تکبار جهان��ی به س��رکردگی آمری��کای جهانخ��وار و
صهیونیس��م بینالملل ،که زخمخورده جبه��ه مقاومت بودند،
اینبار با طراحی نقش��ه شوم و ناجوانمردانه ترور سردار سلیمانی
ب��هدنبال محدود کردن عمق راهب��ردی و نفوذ منطقهای جبهه
مقاومت دست به کار شدند و با بزدالنهترین شکل ممکن فرمانده
رشید جبهه مقاومت را به شهادت رساندند.
این اقدام ش��نیع ،مذبوحانه و دور از مناسبات دیپلماتیک ،نه
تنها جبهه مقاومت را تضعیف نکرد بلکه رزمندگان و فرماندهان
این جبهه را با انگیزهای مضاعف درپی انتقام خون س��ردار شهید
مصممتر نمود تا مقتدرانهتر از گذش��ته ،خط س��رخ ش��هادت را
ادامه دهند و آرامش را بر چش��مان دش��منان کوردل بش��ریت
حرام کنند.
برکات تالشهای سردار سلیمانی
س��ردار ح��اج قاس��م س��لیمانی مطالبهگر ح��ق مظلومان و
مس��تضعفان بود و در برابر جبهه باطل ایستادگی کرد و با تدبیر
و رش��ادتی که از خود نشان داد ریش��ه تروریسم بینالمللی را در
منطقه خشکاند .ایش��ان ورای مرزهای جمهوری اسالمی تالش
کرد تا خطر و تهدید در دوردس��تها درهم شکس��ته ش��ود و به
مرزهای کشور نزدیک نشود.
امروز جبهه مقاومت به برکت خون این ش��هید بزرگوار و دیگر
ش��هدای مقاومت اسالمی با صالبت هرچه تمامتر و اقتدار هر چه
بیشتر در مقابل سلطهطلبی استکبار جهانی در منطقه ایستاده و
اجازه نداده اس��ت تا خون شهدای مقاومت و مسیر نورانی آنها با
دشمن توطئهگر ،از بین برود.
خدعههای
ِ
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جبه�ه مقاوم�ت اسلامی پس از ش�هادت س�ردار
سلیمانی
این ش��هید واالمقام در حقیقت ،ثمرۀ ایثار و تالشهای خود
را پ��س از ی��ک عمر مجاه��دت در راه احیای ارزشه��ای الهی،

سردار حاج قاسم سلیمانی مطالبهگر حق
مظلومان و مستضعفان بود و در برابر جبهه
باطل ایستادگی کرد و با تدبیر و رشادتی که
از خود نشان داد ریشه تروریسم بینالمللی
را در منطقه خشکاند .ایشان ورای مرزهای
جمهوری اسالمی تالش کرد تا خطر و تهدید
در دوردستها درهم شکسته شود و به
مرزهای کشور نزدیک نشود.
مبارزه با دشمنان اسالم و حضور موثر در جبهه مقاومت دریافت
کرد و در نهایت به آرزوی دیرینه خود رس��ید .بیش��ک شهادت
ایش��ان موجب وحدت دنیای اس�لام و تقوی��ت جبهه مقاومت و
افزایش انگیزه رزمندگان اس�لام در دفاع از ارزشهای اسالمی و
ایستادگی در برابر استکبار جهانی شد.
جبهه مقاومت با انگیزه و قدرت بیشتر راه و مسیر سردار دلها
را در پشتیبانی از ملل مستضعف جهان در برابر جبهه کفر و نفاق
ادامه خواهد داد .انس��جام و اقتدار ام��رو ِز جنبشها و گروههای
مقاومت اسالمی مرهون خدمات مدبرانه و خالصانه سردار رشید
سپاه اسالم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است.
امنیت امروز را مدیون شهیدان هستیم
امروز دش��منان ایران اس�لامی ب��ه خوب��ی درک کردهاند که
کش��ور ما به برکت خون شهدای جنگ تحمیلی و شهدای محور
مقاومت مملو از اس��طورههای ماندگار و فراموش نش��دنی چون
س��لیمانیها و صیاد ش��یرازیها است و اگر کس��ی بخواهد نگاه
چ��پ به این مرز و ب��وم بیندازد با خروش و غ��رش توفنده خود،
متجاوز را از کردهاش پش��یمان میکنند .اینها کس��انی هستند
که طعم فداکاری و جانبازی در مس��یر حق را چش��یدهاند و این
مبالغه نیس��ت اگر بگوییم که امنیت امروز را مدیون شهدا و ادامه
دهندگان راه آنان هستیم.

سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی،
معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران
انقالب اسالمی:

جهان رهایی خود از
تهدیدات داعش را مدیون
سردار سلیمانی است
سردار سلیمانی مطیع محض والیت بود
در مورد تمامی شهدا باید گفت که هر شهیدی بهواسطه داشتن
یکی از خصوصیات خود ،جلوه میکند و میدرخشد و آنچه شهید
سلیمانی را ممتاز و بر جسته میکند ،اطالعت محض وی از والیت
بود.اوجانشراجهتتحققمنویاتوالیتدرطبقاخالصگذاشت
آنهمدرمیدانوجبههایکهبسیاریازافرادواکثرصاحبمنصبان
و صاحبان نفوذ سیاس��ی و اجتماعی از ورود به آن حذر میکردند،
ولی وی در تبعیت از والیت به این میدان وارد شد.

آبرویی که خداوند به حاج قاسم داد
گذش��تن از نام ،ش��هرت و موقعیت برای حضور فداکارانه در
چنین میدانی باعث شد تا خداوند عظمت و شهرت چندین برابر
جهانی به او عطا کند .وی در ش��رایطی که هم��ه عالم اقدام او را
تخطئه و رد میکرد ،ش��هرت ،س��وابق و دوس��تیها را مخلصانه
تقدیم راه حقیق��ت و والیت کرد .ای��ن درس بزرگی برای تاریخ
اس��ت که اگر کسی آبرو و موقعیت خود را در راه خدا معامله کند،
خداوند آبرویی چندین برابر به او عطا خواهد کرد.
انتقام خون سردار سلیمانی ادامه دارد
زمانی که س��ردار س��لیمانی توس��ط آمریکاییها ترور ش��د،
اولین پاس��خ ما به این اقدام موش��کباران پایگاه نظامی آمریکا
در عیناالس��د عراق بود و پاس��خ بعدی ،اخ��راج آنها از منطقه
اس��ت که از افغانستان شروع شده و این روند ادامه خواهد داشت.
البته پاس��خهای بعدی هم در راه است و آمریکاییها نمیتوانند
احساس آرامش کنند چون این مسئله ادامه دارد و انتقام سخت

گفتوگو

آنچه شهید سلیمانی را از دیگر شهدا متمایز میکند
اق��دام س��ردار س��لیمانی در ورود ب��ه چنین میدان��ی برای
م��ن تداعیکننده مخالفتهایی اس��ت که همه ب��زرگان قوم و
شناختهش��دههای سیاس��ی و اجتماعی عصر امام حسین(ع) با
ایش��ان هنگام حرکت امام به سوی کربال داش��تند زیرا آنها نیز
حرکت امام حسین(ع) را قبول نداشتند .حادثهای که برای سردار
س��لیمانی پیش آمد نیز ش��بیه همین موضوع بود و در آن زمان
افراد برجس��ته سیاس��ی و صاحب نفوذ و دارای رسانه و تریبون،
دفاع از نظام سوریه را در برابر توطئه صهیونیستی داعش تخطئه
میکردند ،ولی این ش��هید بزرگوار تصمی��م گرفت در صحنهای
وارد ش��ود که تقریبا هیچکس جز مق��ام معظم رهبری ،که عمق
توطئه را شناخته بودند ،پشتیبان آن نبود .این همان برجستگی
و ویژگی اس��ت که شهید سلیمانی را در بین سایر شهدا برجسته
و ممتاز میکند.

همه عالم میدانند شکست توطئه آمریکایی ـ
صهیونیستی داعش جز با فداکاری مدافعان حرم
و سپهداری سردار سلیمانی امکان نداشت و
این هم در شرایطی تحقق یافت که آمریکاییها
رسما عنوان کرده بودند که برای شکست
دادن و بیرون کردن داعش از منطقه سی سال
زمان نیاز است .البته این سی ِ
سال مورد نظر
آمریکاییها برای این بود که داعش کارهای
خود را انجام دهد و در مناطق دیگر
هم نفوذ کند.
حزباهلل و انقالب اسالمی از کسانی که چنین جنایتی را مرتکب
شدند ،گرفته خواهد شد.
اگر سردار سلیمانی نبود ...
اگر ایثار و گذشت مدافعان حرم ،که پرچمدار آنها سردار حاج
قاسم سلیمانی بود ،و نیز والیت و رهبری ممتاز امام خامنهای که
این صحنه را بهخوبی ش��ناختند و ظرفیتهای انقالب و جوانان
کش��ور را به موقع پای کار آوردند ،نبود امروز ما در منطقه ،دولت
بزرگ تروریس��تی داش��تیم که از مدیترانه تا مرزه��ای ما ادامه
داشت و هر روز شاهد ش��رارتها ،ترورها ،انفجارها و کشتارهای
آنها میبودیم.
همه عالم میدانند شکس��ت توطئه آمریکایی ـ صهیونیستی
داعش جز با فداکاری مدافعان حرم و سپهداری سردار سلیمانی
امکان نداش��ت و این هم در شرایطی تحقق یافت که آمریکاییها
رس��ما عنوان کرده بودند که برای شکس��ت دادن و بیرون کردن
سال
داعش از منطقه س��ی سال زمان نیاز اس��ت .البته این سی ِ
مورد نظ��ر آمریکاییها برای این بود ک��ه داعش کارهای خود را
انجام دهد و در مناطق دیگر هم نفوذ کند.
تمام جهان مدیون سردار سلیمانی هستند
بنابرای��ن همه جهان آزادی امرو ِز خود را مدیون ایثار مدافعان
حرم به پرچمداری س��ردار سلیمانی است .جهان به برکت جهاد
و خون این س��ردار عزیز و ش��هدای مقاومت ،از تهدیدات داعش
و جنایته��ا و انفجارها و کش��تارهایی که این گروه تروریس��تی
تکفیری انجام میدادند مصون مانده است.
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ثمره خون حاج قاسم؛ اتحاد امت اسالمی
یادداشت
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س��ردار س��پهبد ش��هید ح��اج قاس��م
سیروس فتح اله س��لیمانی به همراه ابومهدی المهندس
دو س��ال پیش بهدس��تور دونالد ترامپ
رئیسجمه��ور آمری��کا ،در ف��رودگاه بینالمللی بغ��داد ترور
ش��د .این اقدام ش��نیع رئیسجمهور آمریکا ع�لاوه بر اینکه
ضعف و اس��تیصال ای��ن کش��ور را در مهار جبه��ه مقاومت
نمایانت��ر کرد ،موجب آش��فتگی منظومه فکری این کش��ور
در منطقه شد.
آمریکاییها یا نمیدانس��تند یا خودش��ان را به نفهمی زده
بودند که با ترور حاج قاس��م روند پیروزیهای جبهه مقاومت
در منطقه متوقف نمیش��ود و دیدند که با شهادت او وحدت
امت اسالمی خدشهدار نشد ،روند پیروزیهای پیدرپی محور
مقاومت ادامه یافت و مس��ئله فلس��طین در مدار توجه امت
اس�لامی باقی ماند زیرا سردار رشید اس�لام در طول دوران
نقشآفرینی خود در جبهههای مختلف نظامی و دیپلماتیک
از وحدت امت اس�لامی و مس��ئله فلس��طین تم��ام و کمال
حمایت و پشتیبانی میکرد.
س��ردار دلها مسئله فلسطین را ستون فقرات امت اسالمی
میدانس��ت که بای��د با تمام ت��وان از آن حمایت کرد و یکی
از اساس��یترین اصول این شهید واالمقام تقویت وحدت بین
مذاهب اس�لامی و گروههای مقاومت برای آزادسازی قدس و
فلسطین و نابودی نهایی رژیم صهیونیستی و در نهایت اخراج
آمریکاییها از منطقه بود.
حاج قاس��م معتقد بود که تقویت وح��دت در بین مذاهب
اسالمی و گروههای مقاومت موجب تقویت محور مقاومت در
منطقه میش��ود و اگر این همگرای��ی بین گروههای مقاومت
نهادینه ش��ود ،دست دخالتهای آمریکاییها در منطقه قطع
و پایههای لرزان رژیم کودککش صهیونیس��تی نیز سستتر
و در نهایت نابود خواهد شد.
حاج قاس��م با وحدتی که میان مذاهب اسالمی و گروههای
مقاومت ایجاد کرد ،دنیای اس�لام را در مس��یری قرار داد که
به سمت یک جبهه متحد پیشرود و بر همین اساس شاهد
یک همگرایی منحصربهفرد بین اهل سنت و شیعیان منطقه

و جه��ان هس��تیم و این امی��د میرود که ب��ا عنایت خداوند
متعال ،امت اس�لامی در آینده نزدیک تمدن نوین اسالمی را
ایجاد کنند و به پیروزیهای بینظیری دست یابند.
پی��روزی در جن��گ  33روزه و مب��ارزات فلس��طینیها با
صهیونیس��تها ،اعالم پایان خالف��ت جعلی داعش در عراق
و س��وریه و زمزمهه��ای اخراج نظامی��ان آمریکایی از منطقه
نتیج��ه همین همگرای��ی و وحدت میان مذاهب اس�لامی و
گروههای مقاومت اس��ت که از حاج قاس��م به یادگار مانده و
نشانه نزدیکی به تمدن نوین اسالمی است.
آمریکاییه��ا متوجه نبودند که ش��هادت در مکتب اس�لام
انس��جامبخش و س��عادتبخش اس��ت و خون ش��هدا مسیر
آین��ده جهان اس�لام را روش��ن میکن��د؛ همانگون��ه که از
صدر اس�لام تاکنون نیز ما ش��اهد ثمره خون شهدای اسالم
در جهتدهی ب��ه افکار مس��لمانان و آزادیخواهان جهان و
ی و مزدوران
اتحاد آنها بودهایم .اگر تروریس��تهای آمریکای 
منطقهای آنها میدانس��تند که با شهادت حاج قاسم چنین
اتح��اد فراگیری رق��م میخورد و ش��هید س��لیمانی تبدیل
ب��ه قهرمان فراملی برای ایرانیها و امت اس�لامی میش��ود،
هرگز چنین جنایتی را مرتکب نمیش��دند .بعد از ش��هادت
ح��اج قاس��م همه گروهه��ای مقاوم��ت در منطقه ب��ا عزم و
ارادهای آهنین مقابل آمریکا ایس��تادهاند و خواس��تار گرفتن
انتقام خون حاج قاس��م و اخراج ارتش تروریس��ت آمریکا از
منطقه هستند.
فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)
در دیدار با اعضای س��تاد بزرگداشت س��الگرد شهادت حاج
قاسم و خانواده این شهید واالمقام ،شهید سلیمانی را قهرمان
ملت ایران و قهرمان امت اسالمی خواندند و گفتند« :تشییع
میلیونی شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در عراق
و ایران ،اولین س��یلی س��خت به آمریکاییها بود ،اما س��یلی
سختتر ،غلبه نرمافزاری بر هیمنه پوچ استکبار و اخراج آمریکا
از منطقه است .البته آمران و قاتالن سردار سلیمانی نیز باید
انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باش��د،
قطعی است».

فرماندهای بیبدیل
یادداشت

شب س��وم خرداد س��ال  ،1377توفیقی
علی حیدری
حاص��ل ش��د ت��ا بهعن��وان ش��یک فعال
دانش��جویی همراه با جمعی از چهرههای
فرهنگی ،هنری و رسانهای عازم دیار کریمان شوم تا در اجالسیه
کنگره س��رداران و هشت هزار شهید استان کرمان و سیستان و
بلوچس��تان ش��رکت کنم .پرواز تهران به مقصد فرودگاه کرمان
با همس��فرانی چون حاج صادق آهنگ��ران ،محمد رحمان نظام
اسالمی ،اکبر نبوی و جمعی از فعاالن عرصه فرهنگ و هنر ،که
بس��یاری از آنها خود از یادگاران دفاع مقدس بودند ،در آخرین
دقایق ش��ب دوم خرداد به زمین نشست .پایین پلکان هواپیما از
تکتک مهمانان اس��تقبال میشد .در پیش��اپیش کسانی که به
پیش��واز مهمانان شهدا آمده بودند ،س��رداری ایستاده بود که با
تکتک مهمانان مصافحه میکرد و به آنها خوش��امد میگفت.
اگرچ��ه او را قبال ندیده ب��ودم ،اما چهرهای پ��ر جاذبه و نورانی
داش��ت که البته خستگی تدارک میهمانی بزرگ برای همرزمان
ش��هیدش در دو استان پهناور کرمان و سیس��تان و بلوچستان
در چش��مانش هویدا ب��ود .به نظرم اولین کنگره با این وس��عت
و عظمت ،ده س��ال پ��س از پایان جنگ تحمیلی در کش��ور در
حال برگزاری بود .تازه آنجا بود که فهمیدم س��ردار حاج قاسم
س��لیمانی فرمانده لش��کر 41ثاراهلل(ع) که داس��تان شجاعت و
ی او در دوران دفاع مقدس در کنار نام همتها و باکریها
ایثارگر 
و خرازیها برده میش��ود ،همین مرد بااخالص و متواضعی بود
که به گرمی ما را در آغوش گرفت و پذیرایمان ش��د .شاید هیچ
یک از مهمانان و مسافران این پرواز انتظار استقبال سردار را در
پای پلکان هواپیما در آن ساعت از شب نداشتند و همین روحیه
و منش حاج قاس��م بود که او را از دیگ��ران متمایز میکرد .هم
او که رهبرجانباز انقالب اس�لامی س��الها بعد در سفر به استان
کرمان او را ش��هید زنده نامیدند .پس از آن هم در طول دو دهه
تا ش��هادتش چند باری توفیق دیدار این مرد بزرگ را از نزدیک
داش��تم .فارغ از توصیفاتی که درباره س��ردار از زبان دوستان و
همرزمانش شنیدهایم و شنیدهاید ،آنچه من ب ه عنوان یک سرباز
عرصه رس��انه از این س��ردار نامدار دیدم؛ اقتدار و عظمت توام با
آرام��ش و مهربان��ی ،روحیه جهادی توام با تدبی��ر و فرماندهی،

ش��جاعت و ش��هامت توام با اخالص و معنویت ،میدانداری در
نبرد توام با قدرت و مدیریت چانهزنی و دیپلماس��ی در س��طوح
سیاس��ی در منطقه و نقشآفرینی در وسعت جهان اسالم توام با
مردمداری و سادهزیستی بود.
حاج قاسم صرفا یک فرمانده میدان نبرد نظامی و جنگ سخت
نبود ،او یک استراتژیست کامل بود که راهبردهایش را در میدان
به منصهظهور میرس��اند .س��ردار س��لیمانی یادگار دوران دفاع
هشتس��اله ملت ای��ران در مقابله با رژیم بعث ع��راق و حامیان
منطق��های و جهانیاش بود و با همان روحیه دوران دفاع مقدس
در جبه��ه مقاوم��ت ،مدیریت و راهبری نیروه��ای مقاومت را از
کشورها و ملتهای مختلف تحت پرچم اسالم و تشیع انجام داد
و الگوی بیبدیلی شد برای ملتهای مبارز جهان.
حاج قاس��م می��دان مبارزه را همه جانب��ه میدید و یک عنصر
را ف��دای عناصر دیگر نمیکرد .او ب��ه همان اندازه که به طراحی
عملیاته��ای بزرگ برای نابودی داعش فکر میکرد ،همزمان به
نقش رس��انه در تقویت محور مقامت توجه داش��ت و با سبک و
س��یاق خود پیام این مقاومت مردانه را در سرتاسر جهان منتشر
میکرد .او در بحبوحه درگیری با تروریسم تکفیری از خانوادههای
شهدا و بازماندگان شهدای مدافع حرم غافل نمیشد و با تکتک
خانوادهه��ا و فرزندان ش��هدا ارتباط قلبی و دلی داش��ت و برای
کمک و حل مشکالت آنها از هیچ تالشی دریغ نمیکرد.
حاج قاس��م نماد بصیرت و والیتم��داری بود .نگاههای عمیق و
کالن او به صحنه سیاس��ت کش��ور نشان از روش��نبینی و روح
بزرگ و متعالی او داشت که خود را در حلقه واژههای دستساز و
بازیهای سیاسی اسیر نمیکرد و بهعنوان یک فرمانده از نگاهی
همهجانبه به صحنههای سیاسی و اجتماعی بهرهمند بود.
اینه��ا و دهها ویژگی بارز دیگر ک��ه نگارنده از بیان آنها عاجز
اس��ت و مجال شرح آنها در این سطور نیس��ت ،از سپهبد حاج
قاسم سلیمانی فرماندهای بیبدیل و الگویی تمام عیار ساخت که
رهبر حکیم انقالب اس�لامی از آن بهعنوان مکتب س��لیمانی یاد
کردند .مکتبی که ریشه در اسالم و تشیع و انقالب اسالمی و امام
خمینی (ره) دارد و میتواند راهنمایی برای مسیر حق و انسانیت
و عدالت باشد.

23

امیر سرتیپ کیومرث حیدری،
فرمانده نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ایران؛

سردارسلیمانی
پرورشیافته اندیشههای
امامین انقالب اسالمی است

یادداشت

سپهبد ش��هید حاج قاسم سلیمانی اس��طوره مقاومت و ایثار و
نماد مکت��ب آزادیخواهی و استکبارس��تیزی و در راس حرکت
جهادگونه و نوک پیکان قدرت تهاجمی نظام اسالمی در مقابله
با خصم بوده است .او که پرورشیافته اندیشههای امامین انقالب
انقالب اسالمی با آرمانهای بلند و فراگیر ضد امپریالیستی و
اس�لامی است ،بیتردید س��هم قابل توجهی در صدور فرهنگ
ضد اس��تکباری ،بارقه امید و الهام را در میان مستضعفان جهان
ناب انقالب اس�لامی و دف��اع مقدس در ورای مرزهای کش��ور
احیا کرد و تفکرات منحط ضد انسانی شرقگرایانه و غربگرایانه
دارد .همچن��ان که عمر پر برکت این س��ردار ب��زرگ در مبارزه
را ب��ه چالش کش��ید و از هم��ان روزهای نخس��تین پیروزی با
با تروریسم و ریش��هکنی داعش برای جبهه
توطئههایی مواجه ش��د .این توطئهها که به
مقاومت ،بی بدی��ل بود خون ب ه ناحق ریخته
دنبال تخری��ب نظام نوپای اس�لامی بود به سردار سلیمانی شخصیتی
شده ایشان نیز در اتحاد جهان اسالم موثرتر
واس��طه مجاهدتهای پرورشیافتگان نظام
متواضع ،دیندار ،متعهد،
خواهد بود.
ارزشی انقالب اسالمی ناکام ماند.
با اخالص ،شجاع ،توانمند،
س��ردار س��لیمانی ش��خصیتی متواضع،
بیتردید این انقالب به واسطه آرمانهای رئوف ،صدیق ،خداترس،
دیندار ،متعهد ،با اخالص ،ش��جاع ،توانمند،
بلن��د و عالمان��هاش بسترس��از پ��رورش
پرهیزکار ،والیتمدار،
رئ��وف ،صدی��ق ،خدات��رس ،پرهی��زکار،
انس��انهای ژرفاندیش و مکتبسازی شد ایثارگر ،فکور ،منیعالطبع و
والیتم��دار ،ایثارگ��ر ،فک��ور ،منیعالطبع و
ک��ه غیرت و ّ
همی��ت را با عقالنی��ت دینی و سلیمالنفس بود .او به واقع
س��لیمالنفس بود .او به واقع مصداق بارز آیه
با
و
بودند
زده
گ��ره
والیت
از
تبعیت مح��ض
مصداق بارز آیه «اشداء
«اش��داء علیالکفار و رحم��اء بینهم» بود که
اقدامات هوشمندانه و خالصانه خود مرزهای علیالکفار و رحماء بینهم»
بع��د از می��دانداری در میادین س��همگین
سرزمینی و اعتقادی را درنوردیدند و بر افکار بود که بعد از میدانداری
نبرد با دشمنان بشریت ،رد پایش در محافل
مل��ل آزاده دنیا ،مهر ایمان و آزادیخواهی را در میادین سهمگین نبرد با
مرتبط با تکریم ایتام و فرزندان شهدا ملموس
ترسیم کردند.
دشمنان بشریت ،رد پایش
و مشهود بود.
مس��لما آنچ��ه ام��روز در بی��داری مل��ل در محافل مرتبط با تکریم
سردار رشید اسالم چهار دهه عمر خود را
مستضعف در نقاط مختلف جهان سبب اهتزاز
ایتام و فرزندان شهدا
در راه مبارزه با دشمنان اسالم و قرآن گذراند
پرچم استکبارستیزی و استعمارگریزی شده
ملموس و مشهود بود.
و شهادت اجر و مزدی بود که به آن نائل آمد.
است ثمره اقدامات دلیرمردان عرصه مبارزه
او که به دس��ت شقیترین دش��منان اسالم
و جهاد در جای جای این کره خاکی اس��ت.
یعنی آمریکای جنایتکار و همپیمانانش به ش��هادت رس��ید به
ت�لاش مردان خدا امروز در میان ملتهای دنیا همچون درخت
آرزوی دیرینه خود دست یافت.
تنومندی ریش��ه دوانده و از یمن ،سوریه ،عراق و لبنان گرفته تا
بر کسی پوش��یده نیست که شهید سلیمانی نماد حقطلبی،
بخشهایی از اروپا ،آفریقا و آمریکا فراتر رفته و ثمره این درخت
مدیریت جهادی و اس��طوره مقاومت و ف��داکاری بود و این مرد
تنومند را میتوان در گس��تره وس��یع جبهه ح��ق و مقاومت در
بزرگ پس از س��الها مجاهدت و گام برداشتن در مسیر نورانی
سراسر پهنه هستی مشاهده کرد.
شهدا ،عاقبت به همرزمان شهیدش ملحق شد و جام شهادت را
ام��روز یکی از درسه��ای والیتم��داری و والیتمحوری و
از دستان موالیش حسین (ع) دریافت نمود.
اقتدا به شهدا ،ماندن در مسیر مقاومت و استقامت است .سردار
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سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور،
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی؛

شهادت حاج قاس م
موجب انسجام بیشتر
جبهه مقاومت شد

یادداشت

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،پاسدار پیشکسوت
دفاع از ارزشهای انقالب اس�لامی ،فرماندهای شجاع و انقالبی،
س��ختکوش و متواضع بود که از هم��ان دوران جوانی ،هیچگاه
میدان مبارزه و جهاد را رها نکرد و س��رانجام به دست شقیترین
آش��کارتر نم��ود .راه حاج قاس��م س��لیمانی نیز تا ناب��ودی همه
دشمنان اس�لام و انقالب به آرزوی دیرینهاش یعنی شهادت در
تروریس��تها و اخراج آمریکاییها از منطقه ادامه خواهد داشت
راه خدا رسید.
و همه دلبس��تگان محور مقاومت و همرزمان و همفکران شهید
نظیر
ی
ب
ای
ه
فرماند
را
سلیمانی
شهید
س��ردار
متعددی
عوامل
حاج قاسم سلیمانی با ایمان و اراده راسخ و انگیزه و واالتر از پیش
او
های
ی
توانای
دش��من
و
دوس��ت
و
بود
ک��رده
ادامهدهنده راه آن مجاهد شهید هستند.
را تحس��ین میکردند .تبعیت ب��ی چون و چرا
بارزترین ویژگی شهید سلیمانی ،شناخت
و محض ش��هید س��لیمانی از موال ومقتدایش ،خون شهید سلیمانی پاکی
عمیق و نیز عش��ق و دلدادگ��ی و حرکت بر
این راه پرعظمت را بر
مقام عظم��ای والیت حضرت ام��ام خامنهای
اس��اس مکتب امام خمین��ی (ره) و ایمان و
(مدظلهالعالی) ،یک��ی از مهمترین این عوامل همگان آشکارتر نمود .راه
ِ
اعتقاد راس��خ و عملی ب��ه راه و منویات مقام
است .عامل دوم ،ویژگیهای فردی و شخصیتی حاج قاسم سلیمانی نیز تا
معظم رهبری بود که از او فرماندهای مخلص
حاج قاسم و نیز تجربیات متراکم ومتنوع ایشان نابودی همه تروریستها
و مجاهدی تالش��گر برای تحقق آرمانهای
و اخراج آمریکاییها
در دوران دفاع مق��دس و ماموریتهای ایجاد
امت اس�لامی ،بهویژه در کش��ورهای محور
از منطقه ادامه خواهد
امنی��ت و مقابله با گروهکه��ای ضد انقالب و
مقاومت ساخته بود.
داشت و همه دلبستگان
اش��رار بهویژه در جنوب ش��رق کش��ور است.
ویژگ��ی مه��م و تاثیرگ��ذار دیگ��ری که
محور مقاومت و
فرماندهی قرارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه
میتواند عامل بس��یار مهم��ی در توفیقات
همرزمان و همفکران
و مجاهدتهای بیوقفه چندینس��اله ایشان
ش��هید س��لیمانی باش��د ،نوعدوس��تی،
در جبهههای مختلف محور مقاومت به عنوان شهید حاج قاسم سلیمانی
مردمداری و احت��رام فوقالعاده ایش��ان به
با ایمان و اراده راسخ و
فرمانده نیروی قدس نیز در عظمت و توفیق آن
والدین گرامیش��ان ب��ود .صفاتی که ضمن
انگیزه و واالتر از پیش
شهید واالمقام نقش موثری داشته است.
جلب رضایت و عنایت الهی ،موجب ش��د آن
ادامهدهنده راه آن
مبارزه
حاج قاس��م س��لیمانی با ش��جاعت
برادر عزیز ،محبوب دلهای مردم شود.
مجاهد شهید هستند.
گروهک
علیه تروریس��ت را شروع کرد و مقابل
م س��لیمانی،
شهادت س��پهبد حاج قاس 
تکفیری صهیونیستی ایستاد تا آنها به اهداف
موجب انس��جام بیشتر و اس��تحكام اتحاد و
شوم خود در منطقه و جهان دست پیدا نکنند.
عزم تمامی ملتها و گروههای مبارز و انقالبی در تداوم مجاهدت
س��وریه
از
بعد
ها
ن
اگر این تقابل صورت نمیگرفت هدف بعدی آ
و تالش آنها در برابر ظلم و س��تم استکبار و رژیم صهیونیستی و
است
برقرار
ما
کش��ور
و عراق ،ایران بود و امنیتی که هم اکنون در
مزدوران دستنشانده ونیابتی آنها شد.
مره��ون تدبیر عمیق مق��ام معظم رهبری و خون حاج قاس��م و
شهادت ایشان نتیجه و پاداش یک عمر مبارزه ،تالش ،اخالص
همرزمانش در جبهه مقاومت است .مردم دنیا هم شاهد هستند و
و ماندن بر عزم راس��خ و عقیده الهی و پیمان اس��توار او و مصداق
دقیقا میدانند که چه کسانی داعش را شکست دادند.
ال َص َد ُقوا َما َعا َه ُدوا هَّ
ِين ِر َج ٌ
اللَ َعلَ ْيهِ»
بارز آیه ش��ریفه «م َِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
خون ش��هید س��لیمانی پاکی این راه پرعظم��ت را بر همگان
است.
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امیر دریادار شهرام ایرانی،
فرمانده نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران:

سردار سلیمانی
شخصیتی چند وجهی
و فراسازمانی بود
نقش سردار سلیمانی در نیروی دریایی ارتش
س��ردار س��پهبد ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی در نظر ما
دریاییه��ا یک فرمانده دریایی بود؛ چرا که تدابیر ایش��ان در
ح��وزه نظامی دریایی همواره تاثی��رات چند وجهی را در پی
داش��ت .ایش��ان وقتی برنامهای را پیاده میکرد اثربخشی آن
اقدام در عرصههای مختلف اعم از دریا ،خش��کی و فضا قابل
مشاهده بود.

توگو
گف 

دیدگاه سردار سلیمانی به جامعه جهانی
سردار سپهبد ش��هید حاج قاسم س��لیمانی معتقد بود که
جامعه بش��ری باید فارغ از هرگونه ظلم و س��تم اداره ش��ود
و مردم��ان جهان باید در صل��ح و آرامش در کنار هم زندگی
کنند .ایشان پاسدار حریم ارزش��مند خانواده ،ملت و کشور،
مستضعفان و ستمدیدگان دنیا بود.
سردار س��لیمانی بر مبنای تفکر جهادی و انقالبی با حضور
بهموقع و هوش��مندانه در جبهه مقاوم��ت با حداقل امکانات،
صحنه نب��رد را مدیریت و ملزومات اج��رای طرحهای بزرگ
را ب��ا قدرت و س��رعت فراهم میکرد .بزرگ��ی و قدرت اصلی
ایش��ان در میادین نبرد بر این اس��اس استوار بود که همواره
خدا را در کنار خود میپنداش��ت و با همین روحیه مخلصانه
در راس��تای فرامین ولی امر زمان حضرت امام خامنهای عزیز
گام برمیداشت.
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مهمترین ویژگی شخصیتی سردار سلیمانی
مهمترین ویژگی شخصیتی س��ردار دلها تبعیت محض از
رهبر معظم انقالب اس�لامی بود .سردار سلیمانی شخصیتی
فراس��ازمانی بود که هیچگاه به رنگ و لباس و مسائل ظاهری
کاری نداش��ت و تنها دغدغهاش این ب��ود که با وجود تمامی
مشکالت و مصائبی که جبهه کفر و الحاد ایجاد کردند باید با
تالش و ممارست شبانهروزی پرچم والیت را که همان پرچم
اسالم است باال نگهداشت و در این راه از هیچ کار و فعالیتی
مضایقه نمیکرد.
نیروهای مس��لح اعم از ارتش ،سپاه ،نیروی دریایی ،نیروی
زمینی و نیروی هوایی و بخشهای پدافند هوایی و موش��کی
کش��ور همه در تالش هس��تند ت��ا فرمان والی��ت اجرایی و
عملیاتی ش��ود و امروز اگ��ر بخواهیم نمونه ب��ارز و مصداقی
برای اجرای فرامین سلس��له مراتب فرماندهی در نظر بگیریم
میتوانیم این رویه و روحیه ارزش��مند را در شخصیت سردار
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مشاهده کنیم که همچون
س��ایر فرماندهان ب��ا قوت و قدرت مثالزدن��ی در این عرصه

سردار سلیمانی شخصیتی فراسازمانی بود که
هیچگاه به رنگ و لباس و مسائل ظاهری کاری
نداشت و تنها دغدغهاش این بود
که با وجود تمامی مشکالت و مصائبی که جبهه
کفر و الحاد ایجاد کردند باید با تالش
و ممارست شبانهروزی پرچم والیت را که
همان پرچم اسالم است باال نگهداشت.
گام نهاد و منش��أ خدمات شایان و ماندگاری در عرصه جبهه
مقاومت و ایثار شد.
نقش حاج قاسم در جبهه مقاومت اسالمی
او فرمانده��ی توانمند و نقطه ثقل جبهه مقاومت در منطقه
بود که حضورش همچون خاری در چش��م دشمنان اسالم به
ش��مار میرفت .آنقدر برنامهها و طرحهایعملیاتی استکبار
جهان��ی را با شکس��ت مواجه ک��رده بود که آمری��کا و اذناب
منطقهایاش تصمیم به ترور ایشان گرفتند.
دالورمردیهای خالصانه شهید عزیزمان حاج قاسم سلیمانی
برای همیش��ه در تاریخ جهان اس�لام جاودانه خواهد ماند .او
نماد مبارزه با نظام س��لطه و ظلم جهانی بود و الحق مصداق
تمام عیار پیروی از مکتب اسالم ناب محمدی(ص) بود.
سرانجام زندگی شرافتمندانه ،جهادگرانه ،خستگیناپذیر و
عزتمندانهاش با ش��هادت پیوند خ��ورد .امید که بتوانیم راه و
مسیر ایشان را با قوت و بصیرت ادامه دهیم.

سردار سرتیپ پاسدار علیرضا تنگسیری،
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی:

جبهه مقاومت در قلوب
مردم آزادیخواه
جهان جای دارد
دشمن از درک عظمت شهادت محروم است
درک عظمت شهادت به طهارت باطن نیاز دارد و درک آن توسط
دش��منانی که در منجالب فکر و اندیشه و رفتار رذیالنه خود ،گرفتار
فس��اد و توحش و جنایت هستند محال اس��ت .آنها نمیتوانند این
معنای ملکوتی را دریابند که ش��هادت و کش��ته ش��دن برای انسان
مجاهد در راه خدا یک آرزوی همیش��گی است و برای رسیدن به آن
قرار و آرام ندارد .شقیترین دشمنان خدا که دستشان به خون پاک و
ِ
حقیقت «فزت و رب الکعبه»
مطهر سردار سلیمانی آلوده شد ،از فهم
و «احلی من العسل» محروم هستند.

خدا حاج قاسم را بزرگ کرد
ما ش��خصیتی را از دس��ت دادیم که خیلی بزرگ بود .حاج قاسم
در جان و دلها رس��وخ پیدا کرده اس��ت زیرا خالصانه در راه خدا قدم
برداش��ت و مردم را دوست میداشت .اخالص و مردمی بودن او باعث
ش��د که خ��دا او را بزرگ کن��د .عزت و عظمت برک��ت اخالص برای
خداست.
وجود سرلشکر سلیمانی بسیار ارزشمند بود و فقدانش سنگین ،اما
امروز به لطف خدا در کش��ور حاج قاسمهای زیادی داریم .اگر خدا را
در نظر بگیریم و خالصانه مسیری را که سرلشکر سلیمانی رفت ،طی
کنیم و خدا به ما عنایت داش��ته باشد ،میشویم حاج قاسم .آیا بعد از
شهید آیتاهلل بهشتی انقالب از بین رفت؟ امام فرمودند« :بکشید ما
را؛ ملت ما بیدارتر میشود».
سنگر مبارزه خالی نمیماند
حاج قاسم جایگاه رفیع و بینظیری داشت ،اما این سنگر نیز خالی
نماند .جانش��ین ایشان سردار رشید و شجاع اس�لام برادر عزیزم آقا
اسماعیل قاآنی جای او را در نیروی قدس گرفت و هر چند رفتن حاج
قاسم خیلی سخت بود ،اما راهش ادامه دارد.

توگو
گف 

مبارزه با استکبار در ژرفای دل ملتها
دشمن خیال کرده با حذف فیزیکی حاج قاسم سلیمانی میتواند
جریان پرش��ور انقالبی را که با قدرت و اقتدار در سراسر منطقه شکل
گرفته و ریشه دوانده است نابودکند ،غافل از اینکه جریان مقاومت و
مبارزه با ظلم و استکبار جهانی در دل ملتهای منطقه جایگاه ژرفی
پیدا کرده و قلوب مردمان آزاده را به تس��خیر خود درآورده است و با
حذف فیزیکی فرمانده و مجاهدانش ،حذفشدنی نیست.
دش��من نمیتواند ما را از مرگ و ش��هادت بترساند .شهادت برای
ما یک آرزوی بزرگ اس��ت و تا آخرین نفر و آخرین قطره خون اجازه
استیالی ظلم و استکبار را نخواهیم داد.

وجود سرلشکر سلیمانی بسیار ارزشمند بود و
فقدانش سنگین ،اما امروز به لطف خدا در کشور
حاج قاسمهای زیادی داریم .اگر خدا را در نظر
بگیریم و خالصانه مسیری را که سرلشکر سلیمانی
رفت ،طی کنیم و خدا به ما عنایت داشته باشد،
میشویم حاج قاسم .آیا بعد از شهید آیتاهلل
بهشتی انقالب از بین رفت؟ امام فرمودند:
«بکشید ما را؛ ملت ما بیدارتر میشود».
در مورد انتقام از عامالن ترور حاج قاس��م سلیمانی هم باید به این
نکته اشاره کنم که خداوند از ما نمیپذیرد که در مقابل مستکبر کرنش
کنیم و زانو بزنیم .مطمئن باشید همانگونه که وعده داده شده ،انتقام
سختی از عامالن ترور سپهبد سلیمانی گرفته خواهد شد.
شکست دشمن حتمی است
دش��منان پاس��خ اق��دام ذلیالنه خ��ود را دریاف��ت خواهند کرد؛
همانطور که بخش��ی از انتقام خون امام حسین(ع) را افراد گرفتند و
بخش دیگر را خداوند گرفت.
خداوند در سوره مبارکه محمد(ص) وعده داده است« :اگر خدا را
یاری کنید ،شما را یاری میکند و گامهایتان را استوار میدارد».
ما در مبارزه با ظلم ثابتقدم هستیم و گوش به فرمان والیت اجازه
نمیدهیم ظالمان و مس��تکبران دوامآورند .بیگانگان و آمریکاییها
باید حتماً از منطقه بروند زیرا هرکجا آمریکاییها حضور پیدا کردند،
ناامن��ی و فس��اد را به همراه خود ارمغان بردند .راه ش��هید س��پهبد
سلیمانی ادامه دارد و جبهه مقاومت پیروز است.
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تا لب چشمه خورشید

نرجس سلیمانی:
گفت وگو

پدرم با ورود به خانه
نظامیگری را پشت در
میگذاشت
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مراقبت دقیق در حدود شرعی؛ مدالی بر سینه شهید
مق��ام معظ��م رهب��ری در تبیی��ن ش��خصیت حض��رت ام��ام
خمین��ی (ره) در س��ال  ،۱۳۷۶فرمودن��د« :ام��ام بزرگ��وار م��ا،
مظه��ر پاکدامن��ی و پارس��ایی و بیاعتنایی به دنیا ب��ود» و حاج
قاس��م یک دلداده و س��رباز در ای��ن مس��یر و تربیتیافته مکتب
امام خمینی (ره) بود .در بیانی شریف ،رهبر معظم انقالب اسالمی،
سربازش��ان را اهل معنویت و اخ�لاص و دور از تظاهر معرفی و به
شجاعت برآمده از تدبیر سردار سلیمانی اشاره میکنند.
حضرت آقا همچنین مراقبت دقیق در حدود ش��رعی را مدالی بر
سینه شهید میدانستند و عشق به شهادت را در کنار نوعدوستی بر
نشانهای سرباز شهیدشان افزودند.
قهرمان ملت ایران
مق��ام معظم رهبری در س��ال  ۱۳۹۹در همین ایام آذر ،س��ردار

سلیمانی را قهرمان ملت ایران برشمردند زیرا ملت ایران داشتههای
فرهنگی و معنوی خود را در ایش��ان مشاهده میکرد .بسیار پرکار
و دلس��وز بود و همه اقش��ار جامعه او را تکریم میکنند و دوس��ت
میدارند.
گفتوگو بخش جدایی ناپذیر درآیین پدر و فرزندی
ایشان در هنگام ورود به منزل نظامیگری را با تمام ملزوماتش
پش��ت درب منزل کنار میگذاش��ت و پدر به خانه میآمد گویا
تنها همین مسئولیت را دارد.
روزی نیس��ت که بدون پدرم ش��روع کرده باش��م و از قضا به
نظر میرس��د به دلی��ل فراغت از جهان م��اده و حضور معنوی،
بس��یار در دس��ترستر از همیش��ه هس��تند و این ی��ک اعتقاد
آن
حقیق��ی اس��ت راجع ب��ه همه ش��هدا .جای��گاه نظ��ارت از ِ
شهدا است.
گفتوگو ،بخش جدایی ناپذیر در آیین پدر و فرزندی اس��ت و
مصادیق آن بهتبع زمان و مکان در گستره وسیعی قرار دارد.
شهید زنده است و فراق معنا ندارد
فراق برای شهدا فاقد معناست .البته حجاب وجود دارد و گریزی
از این پرده فیمابین نیست.
باید س��وخت و س��اخت ،اما فراق به معنای دوری و فقدان برای
شهدا وجود ندارد .شهدا زندهاند و این حقیقتی قابل درک است.

دختران سردار از پدر میگویند ...

زینب سلیمانی:

پدرم تمام جهاد
و وظیفهاش را در راه
ت میدید
حفظ والی 

بیش از شهادت باید به اندیشه شهید نگاه کنیم
ش��هادت حاج قاسم مصیبتی عظیم و جبرانناپذیر است ،اما
بیش از ش��هادت باید به اندیش��ه ،منش و والیتمداری ایشان
نگاه کنیم .پدر شهیدم تمام جهاد و وظیفهاش را در راه حفظ
والی��ت میدید و توصیهاش به ما مان��دن در راه والیت و خط
رهب��ری بود .موجی که در دنیا به خاطر ش��هادت پدرم ایجاد
ش��د عالوه بر خدمات ارزش��مند او ،به این عل��ت بود که دنیا
فهمید سردار سلیمانی در هر شرایطی دغدغه حفظ وحدت و
همبستگی مردم سراسر دنیا را داشت.
با شهادت پدرم آزادیخواهان جهان بیدارتر شدند
آمریکا با ترور پدرم بزرگتری��ن و احمقانهترین کار را انجام
داد .شهادت پدرم نه تنها موجب ضعف ایران و جبهه مقاومت
نش��د ،بلکه تمام آزادیخواهان و جوانان سراسر دنیا را بیدار و
وحدت میان مردم را بیش��تر و بیشتر کرد .پدرم مانند شیشه
عطری بود که با شکس��تن آن رایحه خوش��ش در سراسر دنیا
پیچید.
داستان کربال دوباره در عصر ما تکرار شد
ام��روز کرب�لا دوباره در عص��ر ما تکرار ش��د و علمدار محور
ولی امرش آسیب نبیند .در همه حال
مقاومت تکهتکه ش��د تا ِ
و همیش��ه توسل پدرم به عمه س��ادات بود و میخواست پیام

عاشورا را به دنیا برس��اند .علمدار رفت تا ایران و ایرانی بماند.
علم��دار رفت تا ناموس حفظ ش��ود و او با ش��هادتش حجت
را ب��ر هم��گان تمام ک��رد و به تمام دنیا نش��ان داد ش��یطان
بزرگ کیس��ت .من ب��ه عنوان کوچکترین فرزند حاج قاس��م
قسم میخورم تا آخرین لحظه عمرم دست از والیت برنخواهم
داشت و با شیطان بزرگ مبارزه میکنم.
روح حاج قاس�م در ذره ذره وجود دنیا دمیده ش�ده
است
امروز من با خون پدر شهیدم در میدان نبرد ،حریف میطلبم
و دنیا بداند روح حاج قاسم در ذره ذره وجود دنیا دمیده شده
و هزاران قاس��م س��لیمانی آماده حرکت به س��مت کاخ سفید
هس��تند .آمریکا و رژیم صهیونیس��تی و آل سعود باید همواره
بترسند و منتظر ما باشند.
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به نام پدر

گزارش

روایتی از عشق و محبت خانواده شهدای مدافع حرم به حاج قاسم
خانواده شهدا عاشقانه حاج قاسم را دوست داشتند .این عالقه
به محبت و توجهی برمیگش��ت که حاج قاس��م نسبت به این
خانوادهها داشت .کنارشان مینشست ،با آنان همسفره میشد و
صمیمانه صحبت میکرد .مردی که یکتنه کابوس تروریستهای
جهانی بود برای فرزندان شهدا پدری مهربان بود و برای همسران
شهدا برادری مشفق .برای خانواده شهدا دیدن حاج قاسم کمتر
از دیدن شهیدشان نبود .بعد از دیدارهای دورهای با رهبر معظم
انقالب ،ش��یرینترین مهمانی همین دیدارهای هرازگاه با حاج
قاس��م بود .اینرا از شوق خانوادههای ش��هدا ،زمانی که درباره
سردار صحبت میکنند و بغضهایی که در حین گفتن از شهادت
سردار گلویشان را میگیرد میتوان فهمید.
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بابا را دوباره دیدم
نرگس دختر شهید اسماعیل خانزادی
است؛ ش��هیدی که کافیس��ت نام او را
در مرورگرها جستجو کنید و عکسهای
جانس��و ِز در آغوش کش��یدن مزار پدر
توسط دختر را ببینید.
م��ادر نرگس اینط��ور روایت میکند:
«دیدار با سردار به ما آرامش خاصی داد.
نرگس تا سردار را دید گفت مامان حس
کردم بابا دوباره آمده و خیلی آرام شدم.
وقت��ی که حاج قاس��م آمد س��ر میز ما،
نرگس به س��ردار گفت دلش میخواهد
تا تولدش حداقل یک بار دیگر ایش��ان را
ببیند .یک ماه و نیم بعد که رفتیم خدمت

آقا ،قرار بود حاج قاس��م را هم ببینیم که نتوانسته بود بیاید
و پیغام فرس��تاد برای نرگس که ببخش��ید دخترم نتوانستم
خودم را برسانم».

بهترین روز زندگیام
ش��هید علی سعد ،از فرماندهان محور خانطومان در سوریه
بود .او سال  1394در خانطومان به شهادت رسید ،اما پیکرش
در منطقه ماند و پس از چهار س��ال توسط گروههای تفحص
شهدا کشف شد .خانم کلثوم ناصر ،همسر این شهید ،خاطره
دیدارش با حاج قاسم را چنین بازگو میکند« :پنجشنبه دوم
آبان  ،1398از ساعت نه صبح منتظر بودم .حدود ساعت یازده
و نیم ،حاجی همراه شهید پورجعفری آمدند خانه ما .تا چشمم
به حاج قاس��م افتاد شروع کردم به گریه کردن و گفتم حاجی!
این چه کاری بود؟ شما چهار سال به من
گفتی علی اسیر اس��ت و برمیگردد .این
مردی که یکتنه کابوس
دیگر چه اس��ارتی بود؟ گفت دخترم! مگر
تروریستهای جهانی
علی اس��یر نبود؟ گفتم شما به من گفتی
بود برای فرزندان شهدا
زنده است .گفت :مگر غیر از این است که
پدری مهربان بود و برای
شهدا زنده هس��تند؟ این آیه قرآن است،
همسران شهدا برادری
من از خودم نمیگویم...
مشفق .برای خانواده شهدا
همیشه بغضی در گلو داشتم ،اما وقتی
دیدن حاج قاسم کمتر از
دیدن شهیدشان نبود .بعد از حاج قاس��م آمد با شنیدن حرفهای او،
انگار همه غمهایم تمام شد».
دیدارهای دورهای با رهبر
معظم انقالب ،شیرینترین
یکییکی برای بچهها غذا کشید
مهمانی همین دیدارهای
خانم زهرا غالمی همسر شهید اسماعیل
هرازگاه با حاج قاسم بود.

حیدری ،از فرماندهان جبهه مقاومت و
ی��ار حاج قاس��م ،از روزی میگوید که
س��ردار برای نهار مهمان منزلشان شد:
«نزدیک ظه��ر بود .س��ردار تنها آمد،
خیلی س��اده .بدون هیچ محافظی وارد
منزل ما ش��د .ب��ا بچهها حرف میزد و
خاطرات پدرشان را میگفت؛ از دورانی
که حاج اس��ماعیل در شهر حلب بود و
از مهربانی و ش��جاعت پدرشان .تعریف
میک��رد ک��ه ح��اج اس��ماعیل چطور
حواس��ش به بچههای جنگزده حلب
بوده و در ش��رایط س��خت ،روستاهای
ناام��ن را زیر پا میگذاش��ته ت��ا برای
کارخانه آسیاب اهالی روستا که گرسنه
مانده بودند نفت پیدا کند .حرفها بهجایی رسید که بچهها
بغضکرده بودند و خود حاج قاس��م نیز اشک در چشمانش
حلق ه زده بود .برای اینکه بچهها را از فضای حزنانگیز بیرون
بیاورد ،صدایش را ش��نیدم که گفت حاج خانم نمیخواهید
به ما ناهار بدهید؟
خودش اول از همه س��ر سفره نشس��ت .بچهها را به اسم
صدا ک��رد؛ زینبجان ،فاطمهخانم و حس��ینآقا .بچهها که
نشستند خودش یکییکی برایشان غذا کشید».

سردار سلیمانی دقایقی با
من حرف زدند و دقایقی با
همسرم .گویا برادر همسرم
هستند .حالش را پرسیدند
و مشکالت را جویا شدند.
از پسرمان هم پرسیدند.
شاید این جمله شعاری به
نظر بیاید ،ولی در این دیدار
نمیتوانستم لحظهای چشم
از چهره گرم و نورانی حاج
قاسم بردارم .او واقعا یک
انسان و یک مرد بود».

با آرامش او آرام شدیم
دختر ش��هید حسین محرابی از شهدای مشهد نیز خاطره
حضور حاج قاسم در منزلشان را اینطور روایت کرده است:
«ش��ب عرفه حاج قاس��م با همراه من تماس گرفت و کمی
صحبت کردیم .ایشان را به منزل دعوت کردم .گفت مشهد
هستم و اگر فرصت کنم میآیم.

فردا صبح ساعت هشت بود که مادرم اطالع
داد از طرف حاج قاسم تماس گرفتهاند و قرار
اس��ت به منزل ما بیایند .خیلی مشتاق بودم.
وقتی به خانه رس��یدند ک��ه در حال خواندن
نماز بودم .بعد از نماز کنارش��ان نشس��تم و
احوالپرس��ی کردیم .آنقدر آرامش داش��تند
که ما هم آرام شدیم .به ایشان گفتم همیشه
در مقابل دوستانم شما را عمو صدا میکنم و
آنها میپرسند این عمو تا به حال به خانهتان
آمده؟...س��ردار به اتاقم آمدند و عکس عماد و
جهاد مغنیه را به ایشان نشان دادم و خواستم
پش��ت آن چیزی برایم بنویس��ند و نوشتند
امیدوارم مورد الطاف شهید باشید».

صمیمیتر از برادر
ش��هید قاس��م یداللهی منفرد از جمله ش��هدای ارتش��ی
اس��ت ک��ه در جبهه دفاع از حرم به ش��هادت رس��ید .پدر
ش��هید روز دیدار حاج قاس��م با خان��واده را اینگونه روایت
کرده اس��ت« :با وجود اینکه منزل ما آسانس��ور دارد حاج
قاس��م سه طبقه را از پلهها با همراهان باال آمدند تا تشریف
بیاورند منزل ما .واقعا هیجانزده و خوش��حال بودم .ایشان
آمدند داخل و صمیمیتر از چیزی که ش��ما فکر کنید با ما
برخورد کردند .حدود بیست نفر همراه ایشان بودند .سردار
سلیمانی دقایقی با من حرف زدند و دقایقی با همسرم .گویا
برادر همسرم هستند .حالش را پرسیدند و مشکالت را جویا
ش��دند .از پسرمان هم پرسیدند .شاید این جمله شعاری به
نظر بیاید ،ولی در این دیدار نمیتوانس��تم لحظهای چشم از
چهره گرم و نورانی حاج قاس��م بردارم .او واقعا یک انسان و
یک مرد بود».
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حاج قاسم از منظر

حجتاالسالم مجتبی ذوالنور ،عضو کمیسیون
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی:

تمایالت شخصی
هیچگاه حاج قاسم را
از حکم خداوند
با ز نداشت
گفت و گو
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شهید حاج قاس��م سلیمانی مصداق یک انس��ان رشدیافته در
ل بیت(ع) ،امام خمینی و انقالب اسالمی بود.
مکتب اه 
ایشان ش��خصیت قابل توجهی داشت .کس��انیکه به کارهای
نظامی اش��تغال دارند ممکن است عطوفت و لطافت در آنها به
تناس��ب نوع کارشان کمتر باشد چون عمدتا برای مبارزه تمرین
میکنند ،ولی حاج قاسم صالبت و شجاعت یک فرمانده نظامی و
لطافت و معنویت را با هم داشت.
سردار سلیمانی فردی پایبند به مسائل اخالقی بود .در جلساتی
که با هم داشتیم یکی از خصوصیات ایشان این بود که کمتر در
چش��مان افراد نگاه میکرد و یک حیای خاصی داشت و رعایت
اخالق در رفتار ،کردار و منش او هویدا بود.
حاج قاس��م در عین حال که بسیار عاطفی و مهربان بود هنگام
برخورد با دشمن و مقاتله ،شجاعت و قاطعیت زیادی داشت.
او اهل گریه و توس��ل به اهل بیت(ع) بود .در بسیاری از فضاها
وقتی از ش��هیدی یاد میکرد بغض گلوی او را میگرفت و اشک
در چشمانش حلقه میزد.
ی را که با خدا معامله
قرآن کریم در سوره توبه ویژگیهای کسان 
میکنند بیان میکند و حاج قاسم چنین بود.
در آیه صد و یازده سوره توبه میفرماید کسانیکه با خدا معامله
میکنند دش��منان دین را میکشند و خود نیز کشته میشوند و
تس��لیم حکم خدا هستند و تمایالت شخصی ،آنها را از راه خدا
ب��از نمیدارد .ما به واقع حاج قاس��م را در عرصه مبارزه اینگونه
دیدیم .سردار س��لیمانی در یمن ،عراق ،سوریه و حوزه مقاومت،
هر جاکه عطوفت و مالطفت نیاز بود همان خصلت را داش��ت و
ی که الزم بود ش��ر دش��منان اسالم را از س��ر مردم کم کند
جای 
ذرهای دچار تردید نمیشد.

محمدمهدی زاهدی ،نماینده مردم کرمان
در مجلس شورای اسالمی:

تبعیت محض از
ولیفقیه شاخصترین
ویژگیهای شخصیتی
حاج قاسم بود

ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی سیدالش��هدای مقاومت و سردار
دلهاست .ایش��ان دارای شخصیتی چند بعدی است .یک منظومه
است که در این منظومه ،تبعیت محض از رهبری ،مدیریت جهادی
و میدانی ،سبک زندگی ،توجه به خانواده ،پاکدستی و سادهزیستی،
توجه به خانوادههای شهدا و ایثارگران ، ،اخالص در عمل و وفاداری
از مهمترین ابعاد ش��خصیتی شهید سلیمانی هستند که بررسی هر
ک��دام از اینها به زمان زیادی نیاز دارد .س��ردار دلها چه در زمان
حیات امام خمینی(ره) و چه رهبری امام خامنهای بهمعنای واقعی
ذوب در والی��ت ب��ود و این موضوع بهعنوان یکی از ش��اخصترین
ویژگیهای ایشان محسوب میشود .حاج قاسم همچنین فردی بود
که به فقرا و مس��تضعفان توجه ویژه داش��ت .ایشان در طول حیات
پربرکت��ش همواره تالش میکرد امت واحده اس�لامی را در جهان
اسالم تحقق عینی ببخشد و در این راستا در مسیر استکبارستیزی
و مبارزه با صهیونیسم گام برمیداشت .یکی از کارهای بزرگی که ما
در راستای شناخت ابعاد شخصیتی حاج قاسم انجام دادیم این بود
که در سال گذشته با همکاری وزارت علوم ،سازمان برنامه و بودجه
و دانشگاه شهید باهنر کرمان و براساس آنچه در قانون بودجه مصوب
کردیم ،پژوهشکدهای با نام سردار سلیمانی راهاندازی شد .اساس کار
این پژوهشکده بررسی منظومه شخصیتی حاج قاسم است تا با نگاه
به گذشته و تجربیات ارزشمند ایشان و نیز درک اهداف بلندمدتی
که برای آینده داشت و نتوانست آنها را محقق کند در تحقق تمدن
نوین اسالمی تالش کنیم.

نماینـدگان مردم

ت
سید نظامالدین موسوی ،سخنگوی هیئ 
رئیسه مجلس شورای اسالمی:
حسین نوشآبادی ،عضو کمیسیون امنیت
ملی در مجلس شورای اسالمی:

حاج قاسم
جز به اعتالی نظام
و انقالب به هیچ چیز
دیگر نمیاندیشید

ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی انس��ان بینظیری بود .وی هم
در دوران دف��اع مق��دس و ه��م پس از آن تالش وافری داش��ت
ت��ا تعام��ل الزم را ب��رای رس��یدن به اه��داف انقالب اس�لامی
سامان دهد.
ایشان به تعبیر مقام معظم رهبری خود صاحب یک مکتب بود.
مکتب حاج قاسم مکتب اخالص ،کار و تالش شبانهروزی ،ایثار و
فداکاری و مکتب تواضع و فروتنی بود.
ش��هید س��لیمانی ذوب در والی��ت ب��ود و ج��ز به پیش��رفت
کش��ور و اعت�لای نظ��ام و انق�لاب ب��ه هی��چ چی��ز دیگ��ری
نمیاندیشید.
ب��رای او هم��ه اف��راد و جریان��ات محت��رم بودند و ش��بانهروز
ت�لاش میک��رد آنه��ا اهداف بلن��د انق�لاب را تعقی��ب کنند.
ح��اج قاس��م خ��ود را وقف خدمت ب��ه مردم و کش��ور و انقالب
کرده بود.
افکار دوراندیش��انه و نگاههای نافذ او نس��بت به مس��ائل ملی،
منطق��های و بینالمللی بینظیر بود .عظمت ش��خصیت س��ردار
س��لیمانی تنها در بعد نظامی خالصه نمیش��د و تفکری پویا در
حوزه دیپلماسی داشت و برای رسیدن به اهداف انقالب اسالمی
بسیار همگرا بود.
کارآمدی حاج قاس��م در رسیدن به اهداف واالیش کمنظیر بود
و ما در کشور نیازمند چنین شخصیتهایی هستیم.

اقدامات مدبرانه
حاج قاسم ،ژئوپلتیک
منطقه را به نفع مردم
مسلمان تغییر داد

ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی به معنای واقعی کلمه ،اسطوره
حقیقی ملت ایران بهش��مار میرود؛ س��رداری بیادعا که نه تنها
در ایران بلکه در همه دنیا بهعنوان فردی شجاع و مدبر شناخته
میشود.
ایشان کسی است که محور مقاومت حول شخصیت و تدابیر او
شکل گرفت و تأثیرگذاری اقداماتش باعث شد تا در هر منطقهای
که به نوعی بیداری اس�لامی ش��کل میگیرد یاد او همچون یک
اسطوره بدرخشد.
س��ردار سلیمانی فردی بود که با اقدامات مدبرانهاش ژئوپلتیک
منطقه را به نفع مردم مسلمان تغییر داد و اینکه امروز میبینیم
آمریکاییها بعد از هزینه کردن صدها میلیارد دالر در حال خروج
از منطقه هس��تند محصول و مرهون زحمات این شهید بزرگوار
است.
حاج قاس��م همچنین ش��عار «ما میتوانیم» را ،ک��ه از ارکان و
شعارهای اساسی انقالب اسالمی است ،در سطح منطقه به منصه
ظهور رساند و در بین مسلمانان اعتماد بهنفس ایجاد کرد.
شهید سلیمانی عالوه بر شجاعت ،از تدبیر و عقالنیت سرشاری
هم برخوردار بود و ما بعد از ش��هادت ایش��ان به بس��یاری از این
ابعاد پی بردیم.
ی او لرزه ب��ر دل آمریکاییها و قدرتهای بزرگ
توانای��ی نظام 
میانداخت ،اما عطوفت و رقت قلب سرشاری داشت و با کودکان
و فرزندان شهدا بسیار مهربان بود.
مواردی که ذکر شد شخصیت واال و چند بعدی سردار سلیمانی
را نشان میدهند ،اما مهمتر از همه اینها اعتقاد و باوری است که
ایش��ان به جایگاه والیت داش��ت و بهمعنای واقعی خود را سرباز
والیت و کشور میدانست و به آن افتخار میکرد.
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سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی،
رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

حاجقاسم فاتح
نبردهای بزرگ
و الگوی اقتدار
مردم ایران

توگو
گف 

جبهههای مقاومت توسعه یافت و تکثیر شد .شهادت آن فرمانده
بزرگ موجی از همراهی و عظمت را در ایران و س��طح کشورهای
مسلمان و حتی غیرمسلمان خلق کرد.
ش��هید س��لیمانی با هدایت رزمندگان جبهههای مقاومت و
مدافعین حرم با لش��کرهای س��یاهی جنگید تا صلح و آزادگی را
آن اسالم
در جهان برقرار کند و توانس��ت در این راه پیروزی را از ِ
کند .لذا امروز شاهدیم که دشمنان اسالم شکست را پذیرفتهاند
و اس��تکبار جهانی و اس��رائیل به پایان موجودی��ت خود نزدیک
شدهاند.
سردار سپهبد ش�هید حاج قاسم سلیمانی را چکونه
باید شناخت؟
سردار سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی همانگونه که رهبر
معظم انقالب اس�لامی فرمودن��د ،افتخار ملت و جهان اس�لام
محس��وب میش��ود .او در دوران رژیم ستمشاهی و دفاع مقدس
ج��زء آفرینندگان اصلی این پیروزیهایبزرگ و حماس��ههای
بیام��ان بود .عالوه بر اینها در امنیت جنوب ش��رق کش��ور نیز
الگوی برجسته اقتدار برای مردم ایران بود.
شهید س��لیمانی آنگاه که ایران در ساحل امن و آرامش پهلو
گرفت ،در جبهههای مقاومت برای نجات مس��لمانان از جنایات
رژیم صهیونیس��تی ،با مردم فلسطین و لبنان همراه شد و جبهه
مقاومت را تشکیل داد.
او در مبارزه با لش��کر س��یاه و تاریک داعش یک مصلح بزرگ
جهانی بود و با فرماندهی رزمندگان اس�لام ،عدالت و پیشرفت و
صلح را برای جهان به ارمغان آورد.
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نقش حاج قاسم در گستره جهانی
دف��اع ش��هید س��لیمانی ،مقدس و جهان��ی بود زی��را نه تنها
دس��تاوردهایی ب��رای جه��ان اس�لام به دنب��ال داش��ت بلکه
قرنه��ای متمادی اث��رات آن برای بش��ریت مان��دگار و پایدار
خواه��د بود .به عبارت دیگر حاجقاس��م نه تنه��ا فاتح نبردهای
ب��زرگ و ایجادکننده صلح و آرامش برای مس��لمانان و بش��ریت
ب��ود ،بلکه به عن��وان فاتحهالکتاب گام دوم انقالب اس�لامی نیز
شناخته میشود.
مکتب حاج قاس��م ،مکتب و الگوی دفاع مقدس اس��ت که در

اهمیت و ضرورت واکاوی مکتب شهید سلیمانی
مکتب حاج قاسم ،مکتب بسیج و مکتب انقالب اسالمی است.
حاج قاس��م ش��خص نیس��ت بلکه یک مکتب و راه است با وجوه
گس��ترده که نیاز به تبیین و واکاوی دارد .ب��ه همین جهت باید
بتوانیم مکتب حاج قاس��م را تببین کنیم تا این آغاز یک نهضت
فرهنگی در درون کشور باشد.
بهترین تفکری که میتوان��د در گام دوم انقالب برای جوانان
میهن اسالمی درسآموز باشد تفکری است که از مکتب حاج قاسم
الگو گرفته باش��د .نمونههای مجس��م این تفکر را سیدالشهدای
مقاومت در میدانهای مختلف اعم از سیاس��ت ،جهاد ،عبودیت،
مردمداری ،اخ�لاص در عمل ،دس��تگیری از محرومان و ترویج
فرهنگ ایثار و ش��هادت و در همه میدانها نش��ان داده است .ما
باید تالش کنیم این مکتب الهی و والیی را درس��ت درک کنیم و
ترویج دهیم.
خطای محاسباتی امریکا در ترور سردار سلیمانی
دش��من در همه عرصههای واقعی از جمله در ائتالفس��ازی
ترامپ ،تروریس��ت اقتصادی ،تهدید به حمله نظامی ،استفاده از
ایجاد فتنه و آش��وب در کشور و  ...شکست خورده و حتی زمانی
که س��پهبد س��لیمانی را ناجوانمردانه به ش��هادت رساند تصور
میکرد که یک موفقیت برای اوست ،اما دیدیم که چه شکستی بر
حیثیت و قدرت آمریکا وارد شد و در تمام جهان حتی کشورهای
غربی ،مردم عکسهای شهید س��لیمانی را بهدست گرفتند و به
میدانها آمدند.
ت دشمن حتمی
راه سردار شهید سلیمانی ادامه دارد و شکس 
و نزدیک است.

امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی،
فرمانده نیروی هوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران؛

شهید سلیمانی
مومنانه در خط مقدم
مبارزه با تروریسم
مجاهدت کرد

یادداشت

واقعی��ت غیرقابل ان��کار درباره حوادث تاریخی این اس��ت
ک��ه هر اندازه فاصله زمانی با حوادث تاریخی زیاد میش��ود،
ش��خصیتهای اثرگذار در حوادث ،از ش��کل عینی به شکل
ذهن��ی در میآیند .در واقع از ش��کل محس��وس به ش��کل
معق��ول تغیی��ر ماهیت میدهند و این باع��ث دخل و تصرف
در ش��خصیتهای واقعی تاریخس��از میش��ود .برای مثال با
گذش��ت س��الها از حوادثی همچون مقاومت مردانه دلیران
تنگستان یا قیام جنگل ،ما با شکل ذهنی رئیسعلی دلواری
و میزاکوچکخان جنگلی مواجه هستیم.
با گذر از س��الهای جنگ تحمیلی ،ش��خصیتهای بزرگی
همچون فرماندهان ش��هیدمان به ش��کل ذهنیشان در بین
نسل جوان شناخته میشوند.
جوان ما حق دارد در بین شخصیتهای حاضر و همروزگار
خود چنان ش��خصیتهای بیبدیل��ی را مطالبه کند .یکی از
خوش��بختیهای همه ما در دهههای اخیر ،امکان تحقق این
مطالبه بهحق با وجود شخصیت برجستهای است که اتفاقاً از
تربیتش��دگان مکتب امام و اسالم و رشدیافته در بستر دفاع
مقدس بود.
همچن��ان که رهبر معظم انقالب اس�لامی فرمودند« :ملت
ایران داش��تههای فرهنگی ،معنوی ،انقالبی و ارزشهای خود
را در س��ردار ش��هید حاج قاسم س��لیمانی متبلور و مجسم
میدید».
بخش��ی از فرماندهان و کارکنان غیرتمن��د نهاجا در طول
س��الهای دفاع مقدس از ح��رم آلاهلل و پش��یبانی از جبهه
مقاوم��ت ،فرصت و مجال حضور با ایش��ان را در س��نگرهای
محور مقاومت داشتند و خصایص برجسته ایشان را از نزدیک
مشاهده کردند.
اگر از ویژگیهای عمومی فداکاری ،نوعدوستی و خصلتهای
ِ
ش��جاعت کمنظیر
واالی معنوی و اخالص و پرهیز از تظاهر،
و درایت و ذکاوت فرماندهی ایش��ان بگذری��م ،ویژگی بارز و
شاخص آن شهید عزیز تمسک به سیره و مشی امام خمینی
(ره) و رهب��ری معظم انقالب و التزام عملی به انقالب بود که
خط قرمز تصمیم و اقدام او تلقی میشد.
حاج قاس��م س��لیمانی مرد اقدام بهموقع ب��ود .این خصلت
برجس��ته از بصیرت سرچشمه میگیرد .همین اقدام بهموقع
در جبه��ه مقاومت باعث ش��د جهان او را ب��ه عنوان فرمانده

بزرگ مبارزه با تروریس��م بشناس��د و قلم��داد کند .مردم و
ملت در ادبیات و اعتقادات ایش��ان دایره محدود و مختصری
نداش��ت .او مصداق اعتقاد قلبی به ای��ن فراز از عهدنامه امام
علی (ع) به مالک اشتر بود که مردم از دو گروه خارج نیستند
یا در دین با تو برادرند یا در آفرینش با تو برابر .همین اعتقاد
باعث میشود چنین مومنانه در خط مقدم مبارزه با تروریسم
مجاهدت کند.
این تفکر ،از سردار سلیمانی نمونه بارز «اشداء علیالکفار و
رحماء بینهم» س��اخته بود و دایره رحماء بینهم برای مکتب
س��لیمانی محدود به مرزهای ایران نمیشد ،بلکه شهروندان
تحت محاصره فوعه و کفریا و اهالی شیعه و سنی و مسیحی
س��وریه و عراق برای او از دایره این دو گروه خارج نبودند؛ یا
در آفرینش با او برابرند یا در دین برادرند .ش��هید س��لیمانی
در یک اس��م  ،یک عنوان نظامی ،ذیل درجه و سلسله مراتب
نظامی قابل تعریف نیس��ت .به همین دلیل فرماندهی معظم
کل قوا (مدظلهالعالی) از وی به عنوان قلمروی اندیشه یعنی
مکت��ب س��لیمانی یاد میکنن��د .مردی که میش��د به عینه
شو
در مجاهدتش ،درایتش ،م��ردمداریاش ،والیتمداریا 
دلس��وزیاش لشکری از خوبان را یکجا دید؛ باباییها ،صیاد
شیرازیها ،چمرانها ،همتها ،باکریها ،کاظمیها و طهرانی
مقدمها را.
امیدوارم بتوانیم در بازخوانی اندیش��ه و نهادینهس��ازی تفکر
ایشان در خودمان به ویژه در جامعه سیاسی و مدیریتی کشور
عزیزمان برای پرهیز از جناحبندیها و خدمت جهادی و بیمنت
موفق باشیم و مورد شفاعت آن شهید آبرومند قرار گیریم.
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یک دنیا و یک حاج قاسم
اظهارنظر چهرههای بینالمللی درخصوص
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

دیدگاه
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سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از چهرههای
برجس��ته و تاثیرگذار ای��ران ،منطقه و جهان اس��ت .او
فرماندهای توانا بود که از عنفوان جوانی پا به میدانهای
جهاد گذاش��ت و عمر با برکت خ��ود را در راه مبارزه با
دش��منان انقالب اس�لامی و اس�لام ناب محمدی(ص)
صرف کرد و در نهایت به گونهای به شهادت رسید شود
که همگان را از دوست تا دشمن به واکنش واداشت.
پیش از ش��هادت حاج قاس��م نتایج یک نظرسنجی در
مرک��ز مطالعات بینالملل��ی و امنیتی دانش��گاه مریلند
آمریکا نشان داد ژنرال س��لیمانی ،فرمانده نیروی قدس
سپاه پاسداران انقالب اسالمی محبوبترین شخصیت از
نگاه مردم ایران است.

«قویترین مرد خاورمیانه» عنوانی اس��ت که روزنامه
لموند فرانسه در گزارشی به ژنرال سلیمانی داد.
مقامات آمریکایی بارها در مقابل هیبت سردار سلیمانی
لب به سخن گش��ودند و اعتراف کردند که ژنرال ایرانی
آن��ان را مغلوب خود کرده اس��ت .چنانچ��ه پمپئو ،وزیر
سابق امور خارجه آمریکا اعتراف کرد که سردار سلیمانی
نامه ارس��الی او را باز نکرده و نخوانده اس��ت .این نامه را
رئیس س��ازمان س��یا به وس��یله یکی از رابطان خود در
منطقه به حاج قاس��م رس��انده بود که سردار گفته بود:
«ای��ن نامه را نمیگی��رم و نمیخوانم و اصال با این افراد
صحبتی ندارم».
جان کری ،وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در یکی از

دیدارهایش ب��ا محمدجواد ظریف ،وزیر
وقت امور خارجه ایران به او گفته بود:
«برای یکبار هم ش��ده مایلم قاس��م
سلیمانی را از نزدیک ببینم».
ژن��رال پترائوس ،رئیس س��ابق س��تاد
مش��ترک ارتش آمریکا و مدیر کل سابق
سیا در مورد سرلشکر سلیمانی گفته بود:
«قاسم س��لیمانی فردی بسیار توانمند و
مدبر و دشمنی شایسته است».

شهادت حاج قاسم سلیمانی
و ابومهدی المهندس نشانه
پیروزی بر داعش بودند
و ترور فرمانده عراقی که
منصب رسمی دارد دشمنی
و تجاوزی به دولت و ملت
عراق به شمار میرود.

سید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزب اهلل لبنان:
«من به ش��هادت عظیم حاج قاس��م س��لیمانی ،فرمانده
نیروی قدس س��پاه پاسداران و ابومهدی المهندس ،معاون
نیروهای حشدالش��عبی عراق غبطه میخورم .آمریکاییها
با این اقدام خود نخواهند توانس��ت هیچ یک از اهداف این
جنایت بزرگ را محقق کنند ،بلکه تمامی اهداف حاجقاسم
در نتیجه عظمت روح و خون ایش��ان به دس��ت برادران و
همرزم��ان او در محور مقاوم��ت و عناصر مجاهد در تمامی
ملتهای منطقه که ذلت و تسلیم شدن در برابر مستکبران
و مستبدان را محکوم میکنند ،محقق خواهد شد».
بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه:
«خبر شهادت ستارهای از فرماندهان مقاومت كه در رأس
آنها س��ردار سلیمانی بود را با حزن و اندوه دریافت كردیم.
یاد شهید سلیمانی در اذهان ملت سوریه باقی خواهد ماند
و ملت سوریه هرگز ایستادن سلیمانی در كنار ارتش عربی
سوریه را در دفاع از این كشور ضد تروریسم فراموش نخواهد
كرد .ش��هید س��لیمانی عمر خود را در خدمت كشورش و
محور مقاومت س��پری كرد .اطمینان داریم كه این جنایت
عزم محور مقاومت را برای ایستادگی در برابر سیاستهای
تخریبی آمریكا افزایش خواهد داد».
اسماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی حماس:
«سلیمانی فرمانده ش��هیدی است که جان خود را فدای
حمایت از مقاومت کرد .او ش��هید قدس اس��ت .او ش��هید
قدس است .او شهید قدس است».

احم�د بدرالدین حس�ون ،مفتی
سوریه:
«ش��هید سلیمانی ،یک شهید جهانی
اس��ت .ایران فرزن��دان خ��ود را اعزام
میکند تا برای دفاع از قبله نخست ما،
با عربها همخون شوند».

س�ید هاش�م صفیالدی�ن ،رئیس
شورای اجرایی حزباهلل لبنان:
«به پناهگاه مقاومت آمدهایم تا به شهید سلیمانی بگوییم
مقاومت خواهد ماند».

عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر سابق عراق:
«شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس نشانه
پی��روزی بر داعش بودند و ت��رور فرمانده عراقی که منصب
رس��می دارد دش��منی و تجاوزی به دولت و ملت عراق به
شمار میرود».
مسعود بارزانی ،رئیس منطقه كردستان عراق:
«حادثه از دست رفتن س��ردار حاج قاسم سلیمانی جای
بس��ی تأسف و نگرانی برای مردم و دولت منطقه كردستان
شده است .ایشان از دوستان ما در جبهه جنگ با دیكتاتور
و حامی و همس��نگر ما علیه گروه تروریس��تی داعش بوده
اس��ت كه بارها همه مقامات عراق و اقلیم از این زحمات و
فداكاری قدردانی نمودهاند .امیدواریم جای ایش��ان بهشت
برین باشد».
یوگنی گونچاروف ،افسر ارشد ارتش روسیه:
«ژنرال سلیمانی ،یک فرمانده واقعی بود .ژنرال سلیمانی،
اس��تخوانبندی تروریس��تها را دره��م شکس��ت .ت��رور
ناجوانمردانه و رذیالنه ایشان را هیچگاه نمیبخشیم».
هاش�م الموس�وی ،از فرماندهان جنبش النجباء در
عراق:
«ش��هیدان س��لیمانی و المهندس یک مؤسس��ه نظامی
جهانی را برای ما به ارث گذاش��تند که مأموریتش ساختن
نیروهای انقالبی در گوشه و کنار جهان است».

برهم صالح ،رئیس جمهور عراق:
در
که
فرمانده
دو
المهندس
«شهادت سلیمانی و ابومهدی
نوری المالکی ،نخست وزیر اسبق عراق:
شکست داعش نقش بزرگی داشتهاند،
«حاج قاسم سلیمانی (ره) با اقدامات,
من به شهادت عظیم حاج
غ��م انگیز بود و ما این اقدام ش��نیع را
پیگیریها ,اهتمام و جهاد خود توانست
قاسم سلیمانی ،فرمانده
محکوم میکنیم».
نیروی قدس سپاه پاسداران توطئهه��ای بزرگ��ی را که ب��رای تغییر
و ابومهدی المهندس ،معاون تحوالت منطقه در یمن ,س��وریه ,لبنان
س�ید مقتدا صدر ،رهب�ر جریان
نیروهای حشدالشعبی عراق و عراق برنامهریزی ش��ده ب��ود ،متوقف
صدر عراق:
غبطه میخورم .آمریکاییها کند».
توسط
قاس��م
حاج
دادن
قرار
«هدف
با این اقدام خود نخواهند
جهاد،
قراردادن
هدف
جهانی،
استکبار
طلال ناجی ،معاون دبیرکل جبهه
توانست هیچ یک از اهداف
معارض��ه و روحیه انقالب��ی بین المللی
خلق برای آزادی فلسطین:
این جنایت بزرگ را
اس��ت .اما آنها نمیتوانند در عزم ما و
«شهید س��لیمانی از همه مستضعفان
محقق کنند.
جهاد ما خللی ایجاد کنند».
جهان حمایت میکرد».
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امیر سرتیپ علیرضا صباحیفرد،
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران؛

سقوط جبهه
طاغوت با شهادت
حاج قاسم نزدیکتر شد

یادداشت

با همه وجود از دولتهای اس��تکباری به س��توه آمده بودند؛ این
دله��ای به تنگ آم��ده از اس��تکبار به همت ت��و ،دور هم جمع
ش��دند و بینی جبهه اس��تکبار را به خاک مالیدند و امروز هم به
حول و قوه الهی خونت موجب انس��جام بیشتر در جبهه مقاومت
با ش��هادت سردار حاج قاسم سلیمانی ،هزاران بلکه میلیونها
شده است.
سردار سلیمانی در سراسر این س��رزمین روییدند و اکنون برای
امروز نیز با رفتنت میلیونها قاس��م س��لیمانی پشت در پشت
انتقام از خون مقدس سردار شهید مطیع امر والیت ،آماده هرگونه
ه��م ،راه ت��و را ادامه میدهند .پس دش��من نباید از به ش��هادت
جهاد هستند تا دست در دست یکدیگر ،عزت و اقتدار ایران را به
رساندن ناجوانمردانه تو ،آن هم در مرزهای دور از ایران با آن همه
رخ بکشند؛ اقتداری که دشمن حتی در خواب هم نمیتواند عبور
تجهیزات ،به خود بنازد.
از آن را ببیند.
اگر مرد میدان باش��د ،بای��د وارد این گود
امروز با رفتنت
بیگمان ردای ش��هادت برازنده توس��ت.
و میدان ش��ود و با میلیونها سردار سلیمانی
چقدر نوش��یدن از جام ش��هادت برایت گوارا میلیونها قاسم سلیمانی
مبارزه کند.
بوده که آن ش��هد که تو نوشیدی نابترین و
پشت در پشت هم ،راه
تو همانگونه که الی��ق یک قهرمان بزرگ
مطهرترین باده الهی است.
تو را ادامه میدهند.
بود به ش��هادت رس��یدی و این شهادت مزد
باد.
وجودت
گوارای
قاسم عزیز ،ش��هادت
پس دشمن نباید از
ی��ک عمر مجاهدتت بود و به جوار ارواح طیبه
خویش
دل
مراد
به
شک
ای س��ردار دلها ،بی
به شهادت رساندن
رهسپار شدی.
رسیدهای و یک ملت به وجود پر خیر و برکت ناجوانمردانه تو ،آن هم
ش��هادت بیگم��ان تنه��ا چیزی ب��ود که
تو افتخار میکنند.
در مرزهای دور از ایران
الیق و شایس��ته س��ردار حاج قاسم سلیمانی
خون پاکت موجب تقویت و بالندگی بیشتر
با آن همه تجهیزات،
بود .کس��ی که حتی نامش هم ل��رزه به جان
جبهه مقاومت ش��ده است و دش��منان با این
به خود بنازد .اگر مرد
دشمن میانداخت و چون موالیش ابوالفضل
حرک��ت قبیح و تروریس��تی ،هرچه بیش��تر
میدان باشد ،باید وارد
العباس(ع) کس��ی را یارای ستیز رو در رو با او
حقانی��ت جبهه مقاوم��ت را ثاب��ت کردند و
نبود و س��رانجام با ترور و مظلومانه به شهادت
این گود و میدان شود
چه��ره خبیث خود را به همه جهانیان نش��ان
رسید.
دادند .قطعا سقوط جبهه طاغوت با شهادتت
و با میلیونها سردار
مالک اشتری دیگر معروف به سردار دلها با
نزدیکتر میشود.
سلیمانی مبارزه کند.
نگاهی به تیزی شمشیر ذوالفقار ،با قدمهایی
روحی��ه اخ�لاص و ایثار و کار ب��رای خدا و
به استواری س��رو ،نماد تواضع ،عدالتطلبی،
اعتالی کلمه حق و گام برداش��تن در مس��یر
حقخواه��ی ،مهربانی که فقدانش برای ول��ی زمان تلخ بود ،ولی
والی��ت ،قدرت و اش��رافت در فرماندهی را ش��کوفا کرده بود .در
ادامه مبارزه و پیروزی یارانش کام یزیدیان را تلختر خواهد کرد.
س��الهای مجاهدتت این قدرت و اش��راف فرماندهی برخاسته
خون شهیدان باید بدانند که
دشمنان این پهن ه سرسبز شده با ِ
از خل��وص نیت و حرکت در خ��ط والیت چون نگین س��لیمان
شهید سلیمانی قویتر از سردار سلیمانی است.
چشمها را به س��وی تو خیره کرد و در وضعیتی که مردم منطقه
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سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجیزاده،
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران
انقالب اسالمی:

مبارزه حاج قاسم
در اوج مظلومیت
و تنهایی بود

توگو
گف 

سردارسلیمانی قهرمان ایجاد صلح در منطقه بود
سردار س��پهبد شهید قاس��مس��لیمانی قهرمان ایجاد صلح
در منطق��ه بود زیرا ب��ا گروههای مخالف امنیت کش��ورها یعنی
تکفیریه��ا و داعش مبارزه کرد .اگر مبارزه س��ردار س��لیمانی
توان موش��کیمان پای کار بود و اگر آنها پاس��خ میدادند ،همه
نبود عالوه بر حاکمیت تروریس��تها بر منطقه ،شاهد صدور این
پایگاههایش��ان را از اردن تا عراق و خلیج فارس و همه ناوهایشان
گروههای تروریستی به اروپا و سایر کشورها به صورت وسیع هم
را حت��ی در اقیانوس هند میزدیم .ب��ه عبارت دیگر آن روزی که
بودیم.
عیناالسد را میزدیم ،تصور خود ما این بود که آمریکاییها پاسخ
ام��روز امنیت و آرامش اروپ��ا مدیون مبارزه
میدهند که در ای��ن صورت ما هم چهارصد
سردار شهید سلیمانی و یاران اوست ،اما آمریکا
نقطه را آماده کرده بودیم که بزنیم.
همه توان موشکیمان
ناجوانمردان��ه او را ترور میکند .البته عامالن و
مبارزه حاج قاسم در اوج مظلومیت
آمران حمله به شهید سلیمانی همچنان تحت پای کار بود و اگر آنها
و تنهایی بود
پاسخ میدادند ،همه
تعقیب ایران قرار دارند و از جنایت خود رهایی
مبارزه حاج قاسم در جنگ سوریه و عراق،
پایگاههایشان را از اردن
پیدا نخواهند کرد.
مبارزه در اوج مظلومیت و تنهایی بود زیرا در
تا عراق و خلیج فارس
روزهای اول ،حاج قاسم را به دفاع از دیکتاتور
و همه ناوهایشان را
انتقام خون سردار شهید
محکوم و با سادهاندیش��ی ،داعش و جریان
حتی در اقیانوس هند
حاج
شهید
س��ردار
در ارتباط با انتقام خون
تکفیر را مردم س��وریه قلم��داد میکردند .با
قاسم س��لیمانی میتوانستیم چند راه مقابله را میزدیم .به عبارت دیگر
این وجود حاج قاس��م دست از فرمان والیت
دنبال کنیم .یک راه این بود که جنگ تمامعیار آن روزی که عیناالسد
نکش��ید و در اوج مظلومیت و تهمت ،همراه
راه بیندازیم .در اینصورت میباید پایگاههای را میزدیم ،تصور خود ما
ب��ا یارانش به کار خود ادام��ه داد؛ این همان
این بود که آمریکاییها
آمریکاییها را در منطقه میزدیم و بعد یک زد
نکتهای است که باعث شد او برجسته ،ممتاز
و خورد س��نگین بین م��ا و آمریکاییها صورت پاسخ میدهند که در این
و متفاوت شود.
صورت ما هم چهارصد
میگرف��ت و مث� ً
لا یک جن��گ یکماهه اتفاق
نقطه را آماده کرده
ه

نتیج
در
بود؟
منطقی
کار
این
میافت��اد ،اما آیا
آمریکاییها به دنبال تحقیر ایران
بودیم که بزنیم.
این اقدام تعدادی کش��ته از آنها میگرفتیم و
بودند ،اما ...
آنها ه��م چند هزار نفر از مردم عادی و نظامی
آمریکاییها ش��هید س��لیمانی را شهید
بیست
الی
ده
ما
و
را میکشتند و ضربهای به کش��ور وارد میشد
کردن��د ،اما ب��رای چ��ه مس��ئولیت آن را قبول کردن��د؟ چون
سال عقب میافتادیم.
میخواستند بگویند نماد مقاومت را زدیم تا فرماندهان مقاومت
به این نتیجه رس��یدیم که جنگ نتای��ج خوبی برای ما ندارد و
بترس��ند .به عبارت دیگر آنها اطمینان کاذبی پیدا کرده بودند
باید کاری انجام دهیم که دس��تاوردهای خوبی برای ما و منطقه
که ایران پاسخ نمیدهد .وقتی دیدند مردم شعار انتقام میدهند،
داش��ته باش��د .بر این اس��اس چون آنها یک اقدام نظامی انجام
گفتند اگر ای��ران اقدامی کند ،پنجاه و دو نقط��ه را خواهیم زد و
داده بودن��د ،ما هم باید یک اقدام نظامی انج��ام میدادیم .لذا به
آن نقطه فرهنگی هم که میگفتند بی��ت رهبری بود ،اما دیدند
عیناالس��د حمله کردیم .اگر همه پایگاههای آمریکا در منطقه
که عیناالسد موشکباران شد و صبح همان روز هم برنامه دیدار
را هم میزدیم ،جواب خون حاج قاس��م نمیشد ،ولی ما در زدن
رهبری به صورت زنده از حسینیه امام خمینی (ره) پخش شد.
عیناالس��د در واقع حیثیت و هیمنه آمریکا را زیر ضربه بردیم نه
در واق��ع آنها به دنبال این بودند که ایران را بیحیثیت کنند،
اینکه بخواهیم چهار تا سوله را بزنیم.
اما به عکس ایران عزیز ش��د و ما امروز با افتخار اعالم میکنیم که
همه
و
بودیم
آماده
هم
ها
ی
آمریکای
از س��وی دیگر برای جواب
یک ابرقدرت هستیم.
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مقاله

چرا نباید به شهید سلیمانی
به چشم یک فرد نگاه کرد؟

فرهنگ مقاومت یکی از اصول زندگی بشر
پیام تیرانداز
است که انسان بدون بهرهمندی از آن توان
زندگی عزتمند را ندارد و س��پهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی نمونه بارز الگوگیری از فرهنگ مقاومت در
عصر کنونی است.
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ملت ایران داش�تههای فرهنگ�ی و معنوی خود را در
حاج قاسم متبلور دید
رهبر معظم انقالب اسالمی  ۲۶آذر سال  ،1399در فرمایشات
خود سردار س��لیمانی را تبلور ارزشهای فرهنگی ایران معرفی
میکنند و میفرمایند« :ملت ایران داشتههای فرهنگی و معنوی
خ��ودش و انقالبی خودش را و ارزشهای خودش را در او متبلور
مجسم دید .تبلور ارزشهای فرهنگی ایرانی و ایران بود
دید .در او ّ
 ...دارای شجاعت و روحی ه مقاومت بود .شجاعت و مقاومت جزء
خصلتهای ایرانی اس��ت .زبونی و عقبنشینی و انفعال و مانند
اینها ضد روحی ه ملی ماست .آنهایی که ادعای ملیت میکنند و
عم ً
ال زبونی از خودشان نشان میدهند ،دچار تناقض هستند».
راهی برای آشنایی با مکتب حاج قاسم
س��ردار س��لیمانی س��رباز والیت و دانشآموخته مکتب امام

ن س��یدعلی خامنهای است و
خمینی (ره) و رهبر فرزانهای چو 
مکتب س��ردار سلیمانی از مکتب اسالم و خط امام خمینی(ره)
و آموزهه��ای رهبر معظم انقالب جدا نیس��ت و در این مس��یر
وفاداری ،والیت پذیری ،درک درس��ت از مس��ائل و تحلیلهای
متفاوت در راس��تای یک مشی فکری در موقعیتهای مختلف؛
همه از جهانبینی ایشان بوده است.
همانط��ور که مقام معظم رهبری اش��اره فرمودند ما نباید به
ش��هید س��لیمانی به عنوان یک فرد نگاه کنیم ،بلکه باید امروز
مکتب شهید سلیمانی را در خاطرات دوستان وهمرزمان و نیز
در سخنرانیها ،وصیتنامه و نوشتههای ایشان جستوجو کنیم.
هرچند شخصیت کاریزماتیک ایشان باعث شده درصد باالیی از
مردم ،این ش��هید بزرگوار را در حیات و پس از آن در ش��هادت
همچنان دوست داشته باشند ،اما شناخت ما از ایشان به اندازه
جرعهای از دریاست.
س��ردار س��لیمانی در اقدام��ات و عملیاته��ای مختل��ف به
کشورگشایی و سلطهگری فکر نمیکرد و یاریگر مردم آزادیخواه
جهان ب��ود .ما نیز باید با الگوگیری از این تفکر و ش��یوه ،برای
زندگی متعالی همراه با سعادت و دوستی بر پایه مفاهیم اخالقی
تالش کنیم.
س��لیمانی یک فرد نبود ،بلکه جریانی اس��ت که همیش��ه در

رگه��ای ایرانیان میجوش��د .مقام معظم رهب��ری در  ۲۶آذر
 ،1399درباره سردار مقاومت فرمودند:
«ایرانیها به خودش��ان افتخار کنند که م��ردی از میان آنها
از یک روس��تای دورافتاده برمیخیزد ،تالش میکند ،مجاهدت
میکند ،خودسازی میکند ،تبدیل میشود به چهر ه درخشان و
قهرمان امت اسالمی ... .برایش این ملت و آن ملت و مانند اینها
[مطرح] نبود؛ نوعدوست بود ... .از طرفی اهل معنویت و اخالص
و آخرتجویی بود .واقعاً اهل معنا و اهل اخالص بود و اهل تظاهر
نبود .اینها مجموع ه مکارم اخالق است».
روحیه و فرهنگ مقاومت در روحیه حاج قاسم قبل از
انقالب تا شکست داعش
س��ردار س��لیمانی قبل از پیروزی انقالب اس�لامی زمانی که
نوجوانی بیش نبود علیه ظلم و استبداد رژیم پهلوی قیام کرد و
برای نخس��تین بار عکس اما م خمینی(ره) را به شهرستان خود
یعنی رابُربرد تا مردم آنجا را نیز با بیداری اس�لامی آشنا کند.
حاج قاسم در دوران سیاه طاغوت مبارزه علیه استکبار را شروع
کرده بود و بعد از پیروزی انقالب اس�لامی نی��ز در دوران دفاع
مقدس با ورود به س��پاه و فرماندهی لش��کر چهل و یک ثاراهلل،
اقدامات ارزش��مندی را به ثمر رس��اند و عملیاتهایی همچون
کربالی پنج و والفجر هشت را فرماندهی کرد.
پس از جنگ تحمیلی حاج قاس��م دست از مبارزه برای ایجاد
امنیت در ایران اس�لامی برنداش��ت و با حضور در شرق کشور
فعالیت خود را از س��ر گرفت ت��ا بار دیگر امنیت را به منطقه و
کش��ور هدیه کند .با عملیاتهای مختلف توانست اشرار نقاط
مختلف را مجبور به تس��لیم کند و چا ه آب و زمین کش��اورزی
در اختیار آنها قرار داد تا برای تأمین معیشت دست به خالف
نزنند و زندگی آبرومندی داش��ته باشند .در سال  1376نیز که
با حکمی از س��وی مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده نیروی
قدس سپاه منصوب شد ،برای برقراری امنیت در مرزها به ویژه
مرز ایران و افغانس��تان تالش کرد ت��ا اینکه با ظهور داعش در
منطقه ،به مقابله با آنها برخاس��ت و در سوریه و عراق و لبنان
ب��رای ایجاد امنیت ملتهای اس�لامی خالصانه مب��ارزه کرد و
توانست داعش را نابود کند.
پیشینه فرهنگ مقاومت در ایران
تاریخ کشور ما نشان میدهد که ایرانیان همیشه شرک و ظلم
را مورد س��رزنش و عتاب قرار دادهاند؛ از س��تارخان و باقرخان،
میرزاکوچک خ��ان و امیرکبیر گرفته تا مردمی که برای مبارزه
ب��ا طاغوت قی��ام کردند و در  ۲۲بهم��ن  ،1357با رهبری امام
خمینی (ره) بس��اط جور و ظلم را برچیدن��د .در دوران پهلوی،
مقاوم��ت ملت ایران با ظهور انقالب اس�لامی فرصتی را فراهم
کرد تا همه برای استقالل و آزادی برخیزند و با مشارکت و رأی
اکثریت به جمهوری اسالمی ،این مقاومت را به پیروزی انقالب
اسالمی تبدیل کنند.
فرهنگ مقاومت ثمرات بس��یار گرانبهایی ب��رای ما ایرانیان
داشته است .آموختهایم روی پای خود بایستیم و از رهبران دینی
و بزرگان خود در حوزههای مختلف تبعیت کنیم.
اگرچ��ه در مقاط��ع مختلف افرادی همچ��ون امیرکبیر ،نواب
صف��وی و آی��تاهلل کاش��انی و  ...تالشهای��ی برای اس��تقالل
ایران کردند ،اما هنر امام و ش��اگردان انقالبی و ش��جاع ایش��ان
ی گره زدن فرهنگ مقاومت ایرانیان
همچون س��ردار س��لیمان 
با فرهنگ عاش��ورایی امام حس��ین(ع) است که انقالب اسالمی
را ش��کل داد و در دفاع مقدس به خوبی درخش��ید و در جبهه
مقاومت تداوم یافت.

43

سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی،
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی:

حاج قاسم پرچم
مقاومت را از میان
آیات قرآن بلند کرد

توگو
گف 

ساالر شهیدان جبهه مقاومت
امروز ادامه راه حاج قاسم و حرکت در مسیر حاج قاسم ،انتقام
خون حاج قاسم است؛انتقام از جنایتکاران از لحظه اول آغاز شده
و به نقطه پایانی نیز خواهد رس��ید .به دشمن میگوییم شکست
شما و انتقام از آمریکا شروع شده و شما درون خانههای خودتان
هم دیگر آرامش ندارید.
سردار سلیمانی ساالر ش��هیدان جبهه مقاومت است .علمدار
مح��ور مقاومت پرچم مقاومت را دوباره از میان آیات قرآن بلند و
مسلمانان را به مقاومت دعوت کرده است.
او حکیمانه عمل میکرد
ش��هید س��لیمانی مکتب مقاومت را یادآوری کرده و اینگونه
نبوده که شهید سلیمانی این مکتب را ایجاد کند .به عبارت دیگر
وقتی شهید سلیمانی در مبارزه بود ،دل همه رزمندگانی که برای
دفاع از اسالم آمده بودند شاد بود .آنها میدیدند یک فرمانده که
دین را میفهمد و بر مبن��ای دین عمل میکند بین آنها حضور
یافته اس��ت .او حکیمانه عمل میکرد و حتی با دش��منش اول بر
مبنای منطق وارد میشد.
ب��ه نحوی ک��ه ش��هید س��لیمانی حت��ی در اوج جن��گ نیز
کوچکترین ظلمی به کس��ی نکرد .این ویژگیها بود که ش��هید
سلیمانی را برجسته کرد.
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قهرمان در همه ابعاد
ً
همه باید بدانیم تعریف ش��هید س��لیمانی صرفا از بعد نظامی
تعریف کاملی نیس��ت .او واقعاً قهرم��ان در میدان نظامی بود ،اما
تواناییهایش فقط در میدان رزم با دشمن خالصه نمیشد.
اوواردهراجالسیکهمیشدوسخنرانیمیکردبااستداللهای
محکم و منطق عمیق همه را متحیر میکرد .این نش��ان میدهد
حاج قاس��م از عمق فکری و نگاه نافذ بصیرتی برخوردار بود و در
کارها یک تصمیم پخته عقبهدار میگرفت.
ش��هید س��لیمانی قهرمانی اس��ت ک��ه در منط��ق ،در فکر و
بندگی
تیزهوشی و نگاه راهبردی و در عمق بصیرت و عبودیت و
ِ
خداوند قهرمان بود .او چون بر خودش مس��لط شده بود ،توانست
بر دیگران مسلط ش��ود .به همین دلیل همه کسانی که با شهید
س��لیمانی کار کردند از درون روستاهای کرمان تا سرتاسر ایران
و منطقه ،هر کدامشان یک اثرپذیری تربیتی جدی از او داشتند.
علمداری میدان مقاومت را مبتنی بر اصول اسالمی جلو میبرد.

شهید سلیمانی قهرمانی است که در منطق،
در فکر و تیزهوشی و نگاه راهبردی و در
ِ
بندگی خداوند
عمق بصیرت و عبودیت و
قهرمان بود .او چون بر خودش مسلط شده
بود ،توانست بر دیگران مسلط شود .به همین
دلیل همه کسانی که با شهید سلیمانی کار
کردند از درون روستاهای کرمان تا سرتاسر
ایران و منطقه ،هر کدامشان یک اثرپذیری
تربیتی جدی از او داشتند .علمداری میدان
مقاومت را مبتنی بر اصول اسالمی
جلو میبرد.
در عمل بر محور والیت بود
از سوی دیگر کنار تمام برجس��تگیهایی که داشت هممحور
ک��ردن ویژگیهایش با محور والیت ویژگ��ی بزرگتر وی بود .به
عبارت دیگر بزرگی شهید سلیمانی این بود که او کاری جز طریق
والی��ت انجام نمیداد .ب��ا افراد مختلف با کم��ال احترام برخورد
میکرد ،اما با این وجود در عمل بر محور والیت بود.
ترس آمریکا از سردار سلیمانی
حاج قاس��م با خلوص و شجاعت در مس��یر حق و برای دفاع از
اسالم و مظلومان جهاد کرد و دشمنان از سایه او هم میترسیدند.
ش��هید س��لیمانی زمانی توس��ط خو ِد مردم عراق ،فش��اری بر
آمریکاییها آورد که افس��ران آمریکای��ی درون تانکهای خود
ایزیالیف میپوش��یدند .بعد از ت��رور او هم آمریکایی ها بهدلیل
جنایت��ی که انجام دادند از روز اول تحت فش��ار ق��رار گرفتند .به
همین جهت به حول و قوه الهی شاگردان مکتب شهید سلیمانی
اول اس��تخوان آمریکاییها را خرد و بعد آنها را از منطقه خارج
میکنند .بر این اساس به دشمن میگوییم شکست شما و انتقام
از آمریکا ش��روع شده و ش��ما درون خانههای خودتان هم دیگر
آرامش ندارید و بعید نیست درون خانه از شما انتقام بگیریم.
شهید سلیمانی نیازی به اغراق ندارد
نکته مهم اینکه بعد از ش��هادت حاج قاسم ،عالقهمندی برای
نوش��تن پیرامون او زیاد شده اس��ت .توجه داشته باشید هر کس
میخواهد مطلبی برای شهید سلیمانی بنویسد باید او را درست
تعریف کند زیرا شهید سلیمانی نیازی به اغراق ندارد.

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان،
رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی
ارتش جمهوری اسالمی ایران؛

حاج قاسم مالک اشتر
سپاه اسالم بود

منطقهای است .دکستر فیلکینز ،نویسنده مجله آمریکایی نیویورکر به
او لقب «فرمانده س��ایهها» یا «فرمانده پنهان» را داد .این لقب سپس
بارها و بارها در رس��انههای دیگر از مجل��ه آمریکایی آتالنتیک گرفته
تا خبرگزاری فرانس ۲۴فرانس��ه و جاهای دیگر تکرار ش��د تا بر نقش
ی که دارد
نسبتاً پنهان شهید قاسم س��لیمانی به عنوان «فرمانده ایران 
خاورمیانه را بازطراحی میکند» تأکید شود.
سردارشهیدحاجقاسمسلیمانی،انسانیمخلصوازبندندانمطیع
امر والیت بود و به س��بب همین اطاعت و فرمانبرداری ،عملکرد وی در
دفاع هشتس��اله و در معرکه عظیم مبارزه با گروهکهای تروریستی
تکفیری ،قابل سنجش در معیارهای مادی و دنیایی نیست و بیشتر به
معجزه شباهت دارد.
از مجموع مطالب باال میتوان نتیجهگیری کرد که طرح اس��تکبار
برای منطقه غرب آسیا (طرح خاورمیانه جدید) ،طرحی طوالنیمدت
بود و فقط منافع نظام س��لطه و امنیت رژیم غاصب صهیونیس��تی در
آن دیده ش��ده بود .این طرح مزورانه غربی ،عبری ،عربی با راهکارهای
متعدد اجرایی از جمله جنگ داخلی بنا داشت که هر یک از کشورهای
هدف را به چند کشور کوچکتر تقسیم کند و از این طریق به نتایج زیر
برسد:
 - 1ظهورکش��ورهای کوچک و ایجاد نیازهای جدید ،رونق اقتصاد
غرب را برای تامین و عرضه محصوالت و خدمات فراهم میآورد؛
 – 2تغییر فرهنگ و ادبیات کش��ورهای کوچک به مراتب سهلتر و
آسانتر است؛
– 3کشورهای کوچک نمیتوانند تهدیدی برای رژیم صهیونیستی
باشند.
نکته حائز اهمیت اینکه س��ردار حاج قاسم سلیمانی با فرماندهی،
هدای��ت و مدیریت عالمانه خود و ایج��اد اتحاد بین صفوف رزمندگان
جبه��ه مقاومت ،توانس��ت راهب��ردی را که موسس��ات تحقیقاتی و
کانونه��ای آیندهپژوهی غربی با صرف میلیاردها دالر طراحی و برای
پیادهسازی آن چند صد هزار نفر را با انواع تجهیزات ،وارد میدان کرده
بودند ،با شکس��ت و ناکامی روبهرو کند .ع�لاوه بر این با ایجاد ظرفیت
دفاع��ی و عملیاتی در جبهه مقاومت ،ضمن ایجاد توازن در دو س��وی
معادله ،توان بازدارندگی محور مقاومت را افزایش داد و امکان هرگونه
تهاجم و تجاوز آشکار را از جبهه استکبار سلب کرد و این عظمت کاری
است که او با هدایت مقام معظم فرماندهی کل قوا (حفظهاهللتعالی) و
با جانفشانی رزمندگان جبهه مقاومت به انجام رساند و همین مسئله
موجبات بغض و کینه نظام س��لطه را به دنبال داش��ت ،به گونهای که
ب��رای التیام این درماندگی و تحقی��ر ،تصمیم به حذف فیزیکی و ترور
ناجوانمردانهاوگرفتند.
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پیروزی انقالب اس�لامی برای آمریکاییها یک شوک سیاسی بود
که آنها را گیج کرد و تمامی معادالتش��ان را در منطقه و جهان بر هم
زد و منافع غاصبانهشان را در ایران قطع کرد .دیری نپایید که انعکاس
امواج نورانی انقالب بر کشورهای منطقه تابیدن گرفت و زمینه بیداری
اس�لامی را فراهم ساخت؛ موضوعی که اس��تکبار را آشفتهتر کرد .به
همین س��بب از طریق راهبردهای گوناگ��ون نظیر حضور فیزیکی در
منطقه غرب آسیا ،س��اخت گروهکهای تکفیری و پیادهسازی طرح
خاورمیانه جدید و  ....به مقابله با توسعه تفکر اسالمی پرداخت.
ایجاد گروهک تروریستی و تکفیری داعش چنان ترس و وحشتی را
در جان و روح یگانهای نظامی و امنیتی کشورهای هدف ایجاد کرده
بود که در مدتی کوتاه و با توس��ل به کش��تار وحشیانه و دستهجمعی
م��ردم و مدافعان و در برابر دیدگان جامعه بیاراد ه بینالملل ،بیش��ت ِر
استانهای عراق و سوریه به تصرف درآمدند .در چنین شرایط تاریک
علی زمان ،مقام معظم
و سراس��ر ناامیدی برای منطقه و مس��لمانانّ ،
رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (حفظهاهللتعالی) به مالک اشترش،
سردار سرلش��کر پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرمان دادند که دست بر
قبضه س�لاح برده و اقتدار نیروهای مس��لمان والیتمدار را به جهان
استکبار و تکفیریها نشان دهد.
وقتی در سوریه و عراق آن بحران عظیم رخ داد و اتباع هشتاد کشور
در هیبت گروهکهای تروریس��تی تکفیری با ملت و نظام آن کشورها
میجنگیدند ،شهید سلیمانی تنها حامی آنها بود و مخلصانه در جهت
حفظ تمامیت ارضی و نظام سیاسی آن کشورها تالش میکرد .در طول
این مدت او توانست محور مقاومت را به جریان مقاومت تبدیل کند و در
نهایت به اتحاد مقاومت ارتقا دهد .فرماندهی و تجارب ارزنده آن شهید
واالمقام با حضور در جبهههای مختلف زمینی از مرزهای شرقی ایران
تا عراق و سوریه و لبنان ،عمال او را به مرکز ثقل و نقطه کانونی این اتحاد
مقاوم��ت تبدیل کرده بود .به جرات میتوان بزرگترین اقدام س��ردار
سلیمانی را خنثی کردن توطئههای محور غربی عبری عربی در جنگ
داخلی عراق و سوریه برشمرد .پس از حمله غافلگیرانه و هماهنگشده
داعش ،او با اش��راف مدیریت��ی و ژرفنگری عالمانه توانس��ت دوباره
ارتشهای عراق و سوریه را با رویکردی مردمی بازسازی کند و با کمک
مش��اوران خود به صورت همزمان ،هم با گروههای تروریستی مبارزه
کندوهمتوطئههایآمریکاراخنثیکند .شهیدسلیمانیهمچنیندر
کنار کردهای عراق در این مناطق علیه نیروهای تکفیری جنگید و پس
از آن نیز با نفوذ و اعتبار و مش��اورههایش نقش مهمی در خنثی نمودن
توطئه تجزیه عراق و کردستان داشت.
از جمله نقاط درخشان فرماندهی سردار شهید سلیمانی بر نیروی
قدس ،تقویت حزباهلل لبنان و گروههای مبارز فلسطینی بود که نمود
عینی آن را میتوان در نبردهای متعددی از جمله جنگ  33روزه لبنان
و پیروزی مبارزان فلس��طینی در جنگ  22روزه غزه علیه ارتش مجهز
اسرائیل مشاهده کرد.
نکتهای که درباره س��ردار سلیمانی به ش��دت واضح است ،تعریف
و تمجید دش��منان ش��ماره یک جمهوری اس�لامی از شخصیت او و
اذع��ان آنها به تأثیرگذاری و نفوذ بیمانند وی در عرصههای مختلف
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فتنه تکفیریها در عراق و س��وریه را
سید محمدجواد میرخانی میتوان یک��ی از بزرگترین فتنههای
تاریخ اس�لام برش��مرد که بر اثر آن،
بسیاری از مردم مسلمان ناجوانمردان ه قتل عام شدند و زیرساختهای
این کشورها تا حدی زیادی نابود شد.
تکفیریها پس از اشغال شهرها و روستاها در عراق و سوریه ،ضمن
س��ر بریدن مردم بیگناه خصوصاً ش��یعیان و ب ه بردگی گرفتن زنان،
ب��ه تخریب حرمهای مطهر اهلبیت (ع) و اصحاب رس��ول خدا (ص)
پرداختند و جمهوری اس�لامی ایران را نیز تهدید کردند تا جایی که
حتی در نقش ه س��رزمینهای آینده دولت اسالمی خیالی خود ،برای
خاک کشورمان خط و نشان کشیدند .از ابتدای شکلگیری این فتنه
بزرگ ،بسیجیان و رزمندگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی با درخواست
رسمی دولت مشروع کشورهای مورد تهاجم ،بهصورت مستشاری به
این کش��ورها رفتند و در کنار آنها رزمندگانی از دیگر کشورها نظیر
افغانستان ،پاکستان و ...نیز به جبهه مقابله با تکفیریها ملحق شدند و
در کنار ارتش عراق و سوریه به مبارزه با گروههای تروریستی پرداختند
و به این ترتیب «جبهه مقاومت اسالمی» در منطقه قوت گرفت.
حضور رزمندگان در جبهه مقاومت و رشادتهای آنها پس از مدتی
گ و بوی ایثار
همانند دوران هش��ت س��ال دفاع مقدس به جامعه رن 
و ش��هادت داد و آنها «مدافعان حرم» لقب گرفتند و شهدای جبهه
مقاومت را نیز ش��هید مدافع حرم نامیده شدند ،اما برخی جریانهای
داخلی و پروپاگاندای رسانهای آنها ،بهدلیل افکار غربگرایانهای که
دارند ،تقویت جبهه مقاومت و حماسههای مدافعان حرم را برنتابیدند و
همسو با رسانههای غربی ،به تخریب آنها پرداختند.
جریانهای غربگرای داخلی از س��ال  ۱۳۸۸با مطرح کردن تفکر
«نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای ایران» س��عی کرده بودند در راس��تای
سیاستهای دشمن پشتوانه مردمی را از نظام جمهوری اسالمی ایران
در زمینه حضور منطقهایاش س��لب کنند .آنها با ادامه رویه خود و
با سوءاستفاده از مشکالت معیشتی موجود ،که بخشی از آنها ناشی
از تحریمهای ظالمانه و بخش دیگر آن نیز به س��وءمدیریت مسئوالن
مرتبط میشود ،با تحریک احساسات مردم ،به ترویج شبهات گوناگون
نسبت به حضور مدافعان حرم در کشورهای سوریه و عراق پرداختند.
برای نمون��ه ،ارزش ایثار و مجاهدتهای مدافعان حرم و حضور آنها

در جبهه مقاومت را در حد گرفتن پول و مس��ائل مادی کاهش دادند
و حق��وق آنها را مبلغهای نجومی عنوان کردند ،اما بعد از ش��هادت
فرمانده��ان جبهه مقاوم��ت و به برکت خون این ش��هیدان بزرگوار،
بسیاری از فتنهها و توطئههای این جریانها علیه جبهه مقامت تا حد
زیادی خنثی ش��د .با این وجود ،هنوز هم هجمههای زیادی از جانب
رس��انههای بیگانه و لیبرالهای داخلی علیه جبهه مقاومت اسالمی و
مجاهدتهای سیدالش��هدای مقاومت در داخل کشور وجود دارد .این
موضوع ،ضرورت تبیین چرایی حضور مدافعان حرم را در کش��ورهای
منطقه ،هم از بعد اعتقادی و هم از بعد سیاسی ،به مسئوالن فرهنگی
کشور گوشزد میکند .در این راستا ما از گنجینه بزرگی که همانا سیره
و منش س��ردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است ،برخورداریم؛
همان گنجینه عظیمی که رهبر معظم انقالب اسالمی از آن بهعنوان
یک «مکتب» یا د و بر ضرورت ترویج آن تأکید کردهاند .بنابراین ترویج
مکتب سلیمانی با بهرهگیری از ابزار قدرتمند رسانه ،میتواند راهکاری
اساسی در این زمینه باشد« .بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد قاسم
سلیمانی» یکی از نهادهای فرهنگی است که تاکنون فعالیتهای مثبتی
را در جهت ترویج مکتب شهید سلیمانی انجام داده ،اما الزم است که
حمایت همهجانبه از این مؤسسه مورد توجه مسئوالن فرهنگی کشور
قرار گیرد و نباید در این مس��یر به جوس��ازیهایی که گاهی از جانب
غربگراها علیه این مؤسسه ارزشی ایجاد میشود ،توجه کرد.
به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی (مدظلهالعالی) ،حضور میلیونی
مردم در مراسم تشییع پیکرهای مطهر فرماندهان شهید جبهه مقاومت،
نخستین سیلی به دشمن در راستای «انتقام سخت» از عامالن و آمران
جنایت خونین بامداد سیزدهم دی ماه سال  ۱۳۹۸در فرودگاه بغداد
بود؛ حضوری حماس��ی که اتحاد بینظیری را در میان ملت بهوجود
آورد .بنابراین مسئوالن و متولیان فرهنگی کشور نباید بگذارند تا این
سیلی سخت ملت ایران به دشمن ،به فراموشی سپرده شود و همواره
این حرکت بزرگ و حماس��ی ملت را خصوصاً در ایام سالگرد شهادت
فرماندهان جبهه مقاومت و همراهان آنها زنده نگه دارند.
دنیای امروز ،دنیای رسانه و ارتباطات است و همانگونه که دشمن در
جنگ نرم و تهاجم فرهنگی خود از این ابزار بهره میگیرد ،الزم است تا
مسئوالن و متولیان فرهنگی نیز از ابزار رسانه و فضای مجازی در جهت
تبیین و ترویج مکتب سلیمانی در جامعه بیش از گذشته تالش کنند.

سعداهلل زارعی؛
استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی
و کارشناس مسائل بینالمللی:

شخصیت معنوی سردار
سلیمانی مهمترین علت
محبوبیت اوست

نگاه مردم عراق به سردار دلها
مراودات و منش ش��هید س��لیمانی در داخ��ل ایران مثل
خارج از کشور بود .اینگونه نبود که در ایران یک شخصیت
داش��ته باشد و در خارج شخصیت دیگر .دو سال از شهادت
س��ردار دلها میگ��ذرد و آمریکاییها چن��د هفته پیش در
ع��راق نظرس��نجی و اعالم کردند که س��ردار س��لیمانی در
ع��راق  85درصد محبوبی��ت دارد .مردم ایش��ان را پاره تن
و دلس��وز خودش��ان میدانن��د .مهمترین دلی��ل محبوبیت
س��ردار س��لیمانی چ��ه در داخل چه خ��ارج بُع��د معنوی
شخصیت اوست.
به معنای واقعی دلسوز مردم بود
س��ردار س��لیمانی به معنای واقعی کلم��ه غمخوار مردم و
بس��یار متواضع بود .مث�لا وقتی درباره دخت��ران بدحجاب
صحبت میکرد ،احساسش این بود که آنها دختران خودش
هس��تند .میگفت ما مقصر این بیحجابیها هستیم زیرا از
عدال��ت صحبت میکنی��م؛ ام��ا آن را در کارهایی که انجام
میدهی��م ،رعای��ت نمیکنیم .ما مدعی پی��روی از حضرت
علی(ع) هس��تیم ،اما رفتارهایمان با رفتارهای ایشان فاصله
دارد .در واقع ما هستیم که با رفتارهایمان باعث بروز بعضی
از ناهنجاریها میشویم .هیچ وقت خودش را در یک موضع
باال نمیدید.

سردار سلیمانی به معنای واقعی کلمه
غمخوار مردم و بسیار متواضع بود.
مثال وقتی درباره دختران بدحجاب
صحبت میکرد ،احساسش این بود
که آنها دختران خودش هستند.
میگفت ما مقصر این بیحجابیها
هستیم زیرا از عدالت صحبت میکنیم؛
اما آن را در کارهایی که انجام
میدهیم ،رعایت نمیکنیم.
تداوم فداکاری در مسیر جهاد
هر کجا که ملتها با تهدیدات مواجه میش��دند تا حد توان
ملتها را در مقابل تهدیدات سازماندهی و توانمند میکرد .در
عراق ،س��وریه ،لبنان ،یمن ،افغانستان از خود مردم گروههایی
تشکیل و به آنها آموزش میداد و به میدان میفرستاد .سردار
س��لیمانی یک انس��ان بود که از طریق عبودیت خدای متعال
دشمنان امنیت مردم را
و رفتار مخلصانه و مش��فقانه توانست
ِ
ذلیل کن��د و در قلبها و ذهنها باقی بماند .هر کس که این
مسیر را طی کند میشود یک حاج قاسم سلیمانی و به میزانی
که به خدا و مردم نزدیک باش��د میتوان��د بازتابی از این مرد
بزرگ در جامعه خودش باشد .سردار سلیمانی از جان و وقت و
سالمتی و خانواده خودش مایه گذاشت .در حال حاضر نیز در
جامعه کسانی را داریم که از جان و مال و خانواده و آبرویشان
مایه میگذارند تا به مردم خدمت کنند .س��ردار قاآنی در واقع
یک قاسم سلیمانی دیگر است و یاران و رفقای سردار سلیمانی
همه به فرماندهی او در این مسیر تالش میکنند.

توگو
گف 

محبت پایدار نتیجه اخالص
مهمتری��ن علت محبوبیت س��ردار ش��هید س��لیمانی بُعد
معنوی شخصیت اوست .در قرآن کریم آمده است اگر انسان
اخالص داش��ته باش��د و در جهت کسب رضای خدا حرکت
کند و یک زندگی سرش��ار از تالش برای جلب رضایت الهی
داش��ته باش��د ،خدای متعال دلهای مومنان را به سمت او
هدایت میکند.
خدای متعال که مقلب القلوب و االبصار است ،محبت پایدار
آن ش��خص را در دلهای مومنان قرار میدهد .در واقع این
محبت از جنس محبتهای تکمیلی اس��ت که خدای متعال
وقتی وارد قلب انس��انی میکند در آن قلب ساکن میشود و
پایدار میماند.
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محله حاج قاسم

گزارشی از سراسرنمای سپهبد شهید قاسم سلیمانی ،نمایشگاه پایان داعش و اقتدار جبهه مقاومت

گزارش

اینجا محله حاج قاسم است ،نه در کرمان،
روزبه قمصری در قل��ب ته��ران و در م��وزه مل��ی انقالب
اس�لامی و دفاع مق��دس .اینجا همه چیز
گواه از عظمت بزرگمردی میدهد که به فرموده رهبر عظیمالشان
انقالب اسالمی یک فرد نیست ،یک مکتب ،یک راه و یک مدرسه
درسآموز اس��ت .در بدو ورود ،اولین چیزی که توجهمان را جلب
میکند دستنوش��تهای از رهبر معظم انقالب اس�لامی است که
مرق��وم فرمودهاند« :آن جنتلمنهای پش��ت می��ز مذاکره همان
تروریستهای فرودگاه بغداد هستند».
ترکیب این نوش��ته با عکسی که از سه چهره بنیامین نتانیاهو،
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دونالد ترامپ و بوریس جانس��ون ،بیانگ��ر رهنمود موکد معظمله
در خصوص عبث بودن مذاکره با غرب و آمریکاس��ت ،چرا که آن
س��وی میز بهجای دیپلمات ،قاتالنی نشس��تهاند که دستشان به
خون مردمان بیگناه آغشته است.
کمی آنطرفتر به غرفهای میرسیم ،کوچک اما به وسعت یک
دریا که براس��اس طرحی از منزل پدری حاج قاسم طراحی شده
است .خانهای از جنس مهر و محبت که با تیرهایی چوبی در سقف
و طاقچهای کوچک که بر روی آن ،قاب عکسی خانوادگی از سردار
دله��ا به همراه پدر و مادر و یک جلد کالماهلل مجید و یک چراغ
گردس��وز قرار دارد .در ضلع دیگر این خانه تابلویی به دیوار نصب

است که در آن حاج قاسم عاشقانه پدر را در آغوش گرفته است.
مسیر را که طی میکنیم با قاب عکسهایی مواجه میشویم که
برای تفسیر هرکدامشان میتوان کتابها نوشت.
عکس��ی از دوران نوجوانی حاج قاسم؛ تصویری از چهر ه مصمم
و با اراد ۀ نوجوانی س��اده و روستایی که گواهی میدهد از عظمت
مردی بزرگ در آیندهای نزدیک .قاب دیگر ،تصویر نوجوانی حاج
ش پهلوانی است که نشان از
قاسم در زورخانه و در حال انجام ورز 
وجوه شخصیتی او در ابعاد مختلف دارد.
تصویری بعدی عکسی از دوران نوجوانی حاج قاسم است که ب ه
عنوان کارگر در رستورانی مشغول به کار است.
در سیر معنادار چیدمان عکسها به تصویری میرسیم از حضور
ح��اج قاس��م در روزهای ملتهب مبارزه م��ردم علیه رژیم پهلوی.
عکس��ی که نش��ان از حضور فعال و تاثیرگ��ذار او در میان مردم
کرم��ان در آن روزگاران دارد .ق��اب دیگر تصوی��ری از یک کلت
کمری است که حاج قاس��م در کوران مبارزات انقالب اسالمی از
یک ساواکی غنیمت گرفته است.
در ادامه به عکس برجس��تهای میرس��یم که ترکیبی اس��ت از
تصویر حاج قاس��م در کنار سردار شهید احمد کاظمی و در میان
رزمندگان در جبههها .عکس��ی که با دی��دن آن به خوبی حال و
ه��وای دوران طالیی و خاطرهانگیز دف��اع مقدس در ذهن و روح
انس��ان زنده میش��ود .در پهنۀ دیوار ،تابلوی بزرگی از جلس��ات
فرمانده��ی حاج قاس��م در قرارگاه قدس به چش��م میخورد که
مربوط به یکی از عملیاتهای دوران دفاع مقدس است.
در انتهای این گذر ،به پایان داستان زندگی دنیوی بزرگمردی
میرس��یم که هرگز پایان نخواهد داش��ت .تصاویر و نش��انههایی
پیرامون نحوۀ ش��هادت س��ردار دله��ا در فرودگاه بغ��داد که با
اس��تفاده از فناوری و جلوههای ویژۀ بصری ،ش��علههای ناشی از
انفجار خودروی حامل سردار و رفیق شفیقش ابومهدی المهندس
محسوس است.
تابوت نمادین س��ردار و تصویری از اقامه نماز بر آن توسط رهبر
معظم انقالب اس�لامی به همراه تصویری از اجتماع عظیم مردم
حاضر در مراس��م تش��ییع پیکر مطهر در می��دان آزادی تهران،
پایانبخش این نمایشگاه جذاب و معنوی است.
توگ�و ب�ا دکتر جعف�ری ،مدیرعامل م�وزه انقالب
گف 
اسالمی و دفاع مقدس
توگویی با دکتر علیاصغر جعفری،
در حاش��یه این گزارش گف 
مدیرعامل موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس داشتیم.

دکتر جعف��ری در ارتباط با راهاندازی م��وزه مقاومت میگوید:
«یکی از ماموریتهایی که از سوی هیات امنای موزه ملی انقالب
اس�لامی و دفاع مقدس بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری به ما
واگذار ش��د بحث بازنمایی رش��ادتها و مجاهدتهای رزمندگان
اسالم در جبهه مقاومت بود .ما برای شکلگیری این موضوع ،طرح
موزه مقاومت را ارائه کردیم و خدمت س��ردار ش��هید حاج قاسم
س��لیمانی در زمان حیات با برکت ایشان درخواستی ارائه کردیم
که با موافقت سردار شهید ،مقرر شد موزه مقاومت را در مجموعه
موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ایجاد کنیم».
مدیرعامل موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس در خصوص
تجهی��ز الزامات این م��وزه میگوید« :با مس��اعدت و نگاه ویژه و
متعالی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،تجهیزات و غنائم جنگی
داعش از کشورهای سوریه و عراق به تهران منتقل شد و در اختیار
این موزه قرار گرفت و بر این اساس ما امروز یکی از بینظیرترین و
متنوعترین مجموعه تجهیزات غنیمتی داعش در دنیا را در تهران
و موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس داریم».
دکت��ر جعفری بازدید از این نمایش��گاه را فرصتی میداند برای
بازدیدکنندگان در راس��تای دشمنشناس��ی ،مقاومت و حماسه
رزمندگان در جبهه مقاومت اسالمی و میگوید« :در بخشی از فاز
نخست این نمایشگاه به صورت ویژه به سردار سپهبد شهید حاج
قاس��م سلیمانی ،از زمان تولد تا شهادت پرداخته شده است و فاز
دوم موزه هم در دس��ت اقدام و آماده سازی است که در آیندهای
نزدیک به بهرهبرداری خواهد رسید».

49

خالد القدومی ،نماینده جنبش مقاومت
اسالمی حماس در ایران:

ناصر ابوشریف ،نماینده جنبش
جهاد اسالمی در ایران:

برادر بزرگ در محور مقاومت
ما فلسطینیها حاج قاسم را شهید قدس مینامیم و افتخار
میکنی��م که با ش��خصیتی مثل ایش��ان در راه آزادی قدس
همکاری میکردیم .در نظر ما فلس��طینیها حاج قاسم فقط
مب��ارز نبود ،بلکه برادر بزرگ ما در محور مقاومت بود که در
تمامی امور به ما مش��اوره میداد و مشکالت الینحل را حل
میکرد.
ش��خصیت حاج قاس��م هم بع��د نظامی داش��ت ،هم بعد
سیاس��ی و هم دیپلماس��ی ،اما مهمترین بعد شخصیتی این
شهید واالمقام بعد انسانی ایشان بود.
قطبنمای ش��خصیت حاج قاس��م قدس ب��ود و به همین
دلیل شهید قدس نامیده شد .شخصیت حاجقاسم زمانی به
این مرحله رس��ید که راه س��خت مبارزه با صهیونیست را در
پیش گرفت و آن را ادامه داد.
شهید سلیمانی تجربیاتشان را به محور مقاومت و فلسطین
منتق��ل ک��رد و در بحرانهای منطقه به بس��یاری از نیروها
آموزش سیاس��ی داد و در مبارزه علیه اس��رائیل و استحکام
مقاومت نقش محوری داش��ت تا ایس��تادگی فلسطینیها و
مقاومت را تقویت کند.

گروههای مقاومت استوار در برابر دشمنان
نمیت��وان گفت که آمری��کا با جنایتی که علیه حاج قاس��م
سلیمانی مرتکب شد ،توانست به هدف خود علیه مقاومت دست
پیدا کند .حاج قاس��م س��لیمانی یک فرد نبود ،او یک اندیشه
بود .این ش��خصیت و نیز فکر و اندیشه او همواره در طول زمان
در ذه��ن و قلب تمامی مجاه��دان و نقشآفرینان در گروههای
مقاومت باقی خواهد ماند.
بدون شک فقدان حاج قاسم خسارت بزرگی برای ما محسوب
میش��ود ،اما باید گفت که گروههای مقاومت همچنان قادر به
رویارویی و ایس��تادگی در برابر پروژههای دش��منان هستند و
تضعیفنشدهاند.

حاج قاسم
شهید قدس است

توگو
گف 
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عاشق مبارزه با رژیم صهیونیستی
این فرمانده بزرگ ،عش��ق زیادی به جهاد در راه فلسطین
داش��ت .هی��چ فرمانده و مجاه��دی را ندیدهام ک��ه به این
اندازه عاش��ق فلسطین ،حمایت از مقاومت و مقابله با رژیم
صهیونیستی باشد.
هرچند ش��هادت آرزوی حاج قاسم بود ،اما شهادت ایشان
خأل بس��یار بزرگی برای مقاومت ب��ود .همه ما میدانیم که
اس��رائیلیها با وجود ایش��ان چقدر به مشکل خورده بودند.
انشاءاهلل که سردار قاآنی جانشین ایشان و همه ما در محور
مقاومت بتوانیم مسیر این شهید عظیمالشان را ادامه دهیم.
قطعا خون ش��هید حاج قاسم سلیمانی تضمینی برای ادامه
مس��یر نابودی کامل رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین از
«بحر تا نهر» خواهد بود.

حاج قاسم
یک اندیشه است

وحدت جریانهای مقاومت
امروز دیگر نقش حاج قاس��م و موقعیت ایش��ان در مقاومت
اس�لامی نه فقط در ایران بلکه در تمام جهان ش��ناخته ش��ده
است .کار حاج قاسم متصل کردن تمام جریانهای مقاومت به
یک برنامه و پروژه واحد بود و آن پروژه واحد نبرد با استعمار و
استکبار غربی و اشغالگری صهیونیسم است .حاج قاسم از زمان
به عهده گرفتن فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران تمام این
گروهها و جنبشها را برای نبرد متحد کرد.
مقابله با رژیم صهیونیستی؛ اولویت نخست
طبیعتاً از زمانی که حاج قاسم سلیمانی بهعنوان فرمانده نیروی
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب شد ،جنس حمایت
جمهوری اسالمی ایران از مقاومت فلسطین نیز متفاوت گردید.
حاج قاسم سلیمانی جنبشهای اسالمی زیادی را برای ایستادگی
و رویارویی در برابر رژیم صهیونیس��تی ش��کل داد و حمایت از
جنبشهای اسالمی و مقاومتی را در رأس اولویتهای خود قرار
داد .به برکت تالش حاج قاسم در نزدیک کردن هرچه بیشتر این
جنبشهای مقاومت اسالمی به یکدیگر و حمایت و پشتیبانی
از آنها ،با وجود هجمه س��خت از س��وی غرب و رسانههایش،
پیروزیهای بزرگتر و روزهای درخش��انتری در انتظار جبهه
بزرگ و وسیع مقاومت اسالمی خواهد بود ،انشاءاهلل.

حسین اکبری،
رئیس مرکز تحقیقات
و مطالعات مجمع بیداری اسالمی:

حاج قاسم در ایمان
اخالص و شجاعت
بینظیر بود

مبارزه با اشرار در جنوب شرق کشور
حاج قاس��م س��لیمانی در طول دوران دف��اع مقدس در
صحنههای پیچیده ایف��ای نقش کرد و یک فرمانده موفق
ب��ود .بع��د از آن ب��ا توجه به مش��کالت متعدد در ش��رق
کش��ور ،در آن مناطق حضور یافت و نقش بس��یار موثری
داش��ت .زمانی ش��خصیت حاج قاس��م س��لیمانی تقویت
و برجس��ته شد که در سیس��تان و بلوچس��تان و زاهدان
چند سالی مس��ئول مبارزه با اش��راری بود که از مرزهای
ناام��ن وارد کش��ور میش��دند و امنیت م��ردم را به خطر
میانداختند.
تقویت فراگیر جبهه مقاومت
حاج قاسم بعد از حضور در شرق کشور ،به تقویت جبهه
مقاومت پرداخت .فع��االن در جبهه مقاومت ،چه در ایران
و چه در خارج از کش��ور ،معتقدند بعد از اینکه حاج قاسم
فرمانده نیروی قدس س��پاه شد یک جهش کلی در جبهه
مقاومت رخ داد و با دوراندیش��ی ایش��ان مح��ور مقاومت
خ��ود را برای تهدیده��ای آینده آماده ک��رد .اگر حزباهلل
برای تهدید آینده آماده نمیش��د حتما در جنگ  33روزه
نمیتوانست خودش را تجهیز کند.

حاج قاسم سلیمانی در طول دوران دفاع
مقدس در صحنههای پیچیده ایفای نقش
کرد و یک فرمانده موفق بود .بعد از آن با
توجه به مشکالت متعدد در شرق کشور ،در
آن مناطق حضور یافت و نقش بسیار موثری
داشت .زمانی شخصیت حاج قاسم سلیمانی
تقویت و برجسته شد که در سیستان و
بلوچستان و زاهدان چند سالی مسئول
مبارزه با اشراری بود که از مرزهای ناامن
وارد کشور میشدند و امنیت مردم را
به خطر میانداختند.

توگو
گف 

حاج قاسم؛ فرماندهای بینظیر
دوران دفاع مقدس در تاریخ کشور ما منحصربهفرد است
زیرا در این دوران افرادی ش��اخصی همچون حاج قاس��م
س��لیمانی تربیت ش��دند که به دلیل نبوغ بیبدیلشان در
کوتاهتری��ن زمان ب��ه باالترین درجات نظامی دس��ت پیدا
کردند.
یکی از مهمتری��ن توانمندیهای فرماندهان ما در دوران
دفاع مقدس ،که زبانزد همه است ،شجاعت و ایمانشان در
عملیاتها بود .حاج قاسم یکی از این فرماندهان شاخص و
در ایمان ،اخالص و شجاعت بینظیر بود.
در دوران دف��اع مق��دس وقتی فتح یک معب��ر ،پیچیده
و س��خت میش��د حاج قاس��م معتقد بود گردانهایی که
اخالص بیش��تری دارن��د ،فاتح��ان آن میدانهای پیچیده
هس��تند .در کنار تخصص و آم��وزش ،ایمان و اخالص نیز
برای وی مهم بود.

حضور در قلب میدان
نقش حاج قاس��م در کادرسازی مشتمل بر دو بُعد است؛
ی��ک بُعد نیروه��ای داخلی و بُعد دیگ��ر نیروهای میدان و
مقاومت .وقتی فرمانده یا مسئول در سختترین صحنههای
بحران حاضر شود و ایفای نقش کند؛ این خود یک آموزش
و تربیت است .او همیشه در صحنه و نفر اول میدان بود نه
یک فرمانده در اتاق شیش��های که عقب بنشیند و دستور
بدهد و بقیه انجام دهند.
پایبندی به اصول در همه شرایط
حاج قاس��م به یک س��ری اصول و مبان��ی پایبند بود که
ب��ه هیچ وجه و در هیچ ش��رایطی حتی س��خت و پیچیده
حاضر نبود از آن اصول و مبانی دس��ت بردارد .این اهتمام
ی��ک الگوی عملی برای افرادی ب��ود که در کنارش تالش
میکردند و موجب توفیق و عزت پایدار ایشان شد.
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سبکباالنی که با
شهید حسین پورجعفری

گزارش

حس��ین پورجعفری ،سال  ،1345در گلباف اس��تان کرمان دیده به جهان
گش��ود .وی تحصیل تا مقطع راهنمایی را در محل تولد خود گذراند و سپس به
شهر کرمان رفت و با اخذ دیپلم به گلباف بازگشت.
حسین پورجعفری از سال  ،1361وارد سپاه شد و در همان سال هم ازدواج
کرد .مدتی از ازدواجش نگذش��ته بود که برای دفاع از انقالب و میهن اسالمی،
عاشقانه به جبهههای نبرد حق علیه باطل شتافت و وارد دانشگاه دفاع مقدس
ش��د .از س��ال  ،1363در کنار حاج قاس��م س��لیمانی ،در دبیرخانه لشکر 41
ثاراهلل(ع) مشغول به فعالیت و بهتدریج مسئول دبیرخانه محرمانه لشکر شد.
حسین سال  ،1364در هورالعظیم همراه با شهید میرحسینی از ناحیه کمر
مجروح و ب ه مدت یکس��ال و نیم از جبههها دور شد تا اینکه مجددا ً به جبههها
بازگشت و تا پایان جنگ تحمیلی در منطقه جنگی بود.
صداقت ،س��ادگی ،منظم و مطیع بودن و بیش از همه محرم راز بودن از ویژگیهای خاص حس��ین بود که موجب شد تا وی مورد توجه حاج قاسم
قرار بگیرد.
او بعد از پایان جنگ نیز همراه حاج قاس��م در لش��کر  41ثاراهلل(ع) به مجاهدت پرداخت و س��ال  ،1376وارد نیروی قدس سپاه شد و تا پایان عمر
پربرکت خود در این نیرو در کنار حاج قاسم ماند .او به نوعی دستیار ویژه و دست راست فرمانده نیروی قدس سپاه قلمداد میشد.
شهید پورجعفری چهار فرزند دارد و همسرش از شب شهادتش میگوید« :شب جمعه بود و خیلی بیتاب بودم و از نگرانی خوابم نمیبرد .زیارت
عاش��ورا میخواندم و صلوات میفرستادم .بعد از نماز صبح گوشی پسرم زنگ خورد و برای صحبت رفت سمت تراس .بعد که برگشت ،هراسان گفت
تلویزیون را روش��ن کنید .وقتی تلویزیون را روشن کردم دیدم عکس حاج قاسم روی صفحه تلویزیون است و فهمیدم حسین هم شهید شده است...
این اواخر میگفت ما طوری شهید میشویم که اثری از ما باقی نمیماند».
سردار حسین پورجعفری بامداد سیزدهم دی ماه  ،۱۳۹۸همراه با دوست و فرمانده قدیمیاش سردار حاج قاسم سلیمانی ،شربت شهادت نوشید
و پیکر مطهرش در گلزار شهدای شهر کرمان به خاک سپرده شد.

شهید شهروز مظفرینیا
ش��هروز مظفرینیا س��ال  ،۱۳۵۷در محله کهک قم دیده به جهان گشود .در
ته��ران زندگی کرد و بزرگ ش��د .او دوران ابتدایی ،راهنمایی و دبیرس��تان را در
مدارس محله تهرانپارس س��پری کرد و روحیه بس��یجیاش زبان��زد خاص و عام
بود .مهربانی ،خوشاخالقی ،تواضع و ش��جاعت از خصوصیات اخالقی شهروز بود،
جوانی بس��یجی که انس��انیت در وجود او موج میزد و وقتی نیازمندان را میدید،
برایش فرقی نمیکرد که آنها غریبه هس��تند یا آشنا ،در هر صورت به این افراد از
نظر فکری و عملی کمک میکرد.
خانواده شهید گفتهاند که او بعد از خداوند ،به پدر و مادرش احترام میگذاشت
و از آنها تبعیت میکرد و در مواجهه با مشکالت صبر بسیار زیادی داشت .شهروز
به تعبیر س��ردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،پیش از اینکه شهید شود ،شهید شده
بود؛ یعن��ی خودش را برای خدا خالص کرده بود و خانوادهاش میدانس��تند که او
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آرزوی شهادت دارد.
ورود شهروز به سپاه در سال  ،1381و سپس همنشینیاش با حاج قاسم ،موجب شد تا خصوصیات اخالقی او بیشتر از گذشته بروز کند.
همسر شهید خدمت به اسالم و ائمه اطهار(ع) را دلیل ازدواج خود با شهروز عنوان میکند .از این شهید واالمقام دو دختر و یک پسر به یادگار مانده
اس��ت که فرزند س��ومش یعنی علیرضا سه ماه و هیجده روز بعد از ش��هادت پدرش قدم به دنیا گذاشت .همسرش در اینباره میگوید« :توصیف پدر
برای علیرضا که هیچگاه پدرش را ندیده ،یعنی تعلیم و آش��نایی او با مکتب عاش��ورایی .اگر بتوانم انشاءاهلل او را با تربیت دینی صحیح بزرگ خواهم
کرد .مسلماً توصیف پدر برای علیرضا بسیار آسان است ،با یک جمله :پدرت قهرمان بود».
همس��ر ش��هید مظفرینیا همچنین میگوید« :همسرم همیشه آرزوی شهادت داشت؛ بهطوری که هرگاه مرا مشغول دعا و توسل میدید ،از من
میخواست که برای شهادت او دعا کنم».
تقدیر هم برای او همینگونه رقم خورد .شهروز مظفرینیا در کنار سردار حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید و از آنجایی که همیشه خواستار
این بود تا در حرم حضرت معصومه (س) آرام بگیرد ،پیکر مطهرش پس از تش��ییع ،در مقبرهالش��هدای حرم حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک
سپرده شد.

سردار دلها پرگشودند
شهید هادی طارمی
هادی طارمی س��ال  ،1358در خانوادهای متولد ش��د که امروز افتخار دارند
بهعنوان خانواده دو ش��هید ش��ناخته شوند .اولین شهیدش��ان جواد ،در پانزده
س��الگی به جنگ رفت و در عملیات خیبر به ش��هادت رسید .پیکر ایشان بعد از
یازده س��ال به میهن اسالمی بازگشت .در س��ال  ،۱۳۷۳زمانی که پیکر جواد به
کش��ور بازگشت ،هادی شانزده س��اله بود و دیدن پیکر برادرشهیدش تحوالت
زیادی در درون هادی به وجود آورد.
هادی از نوجوانی اهل مس��جد و مجالس اهل بیت (ع) بود و از غیبت و دروغ
دوری میکرد .همچنین فردی جس��ور و نترس بود و زیر بار حرف زور نمیرفت.
سال  ،1379که سربازیاش تمام شد به سپاه وارد شد و در سال  1390به جبهه
مقاومت پیوست.
پدرش میگوید« :هادی بسیار تودار بود و از مأموریتهای خود چیزی تعریف
نمیکرد و بیشتر سعی داشت بهخاطر مسائل امنیتی ،شغلش را مطرح نکند .البته اطالع داشتیم که محافظ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.
بعد از مدتی عالقه شدیدی بین سردار و او برقرار شد و هادی شیفته سردار شده بود .سردار سلیمانی هم بسیار به هادی عالقهمند بود .خلوص هادی
باعث ش��هادتش شد .انسان وقتی خلوص داشته باشد ایمانش قوی میشود و اینها باعث میشود فرد خستگیناپذیر شود .در قدم اول خلوص برای
انسان مهم است ».
حاصل پانزده س��ال زندگی مش��ترک هادی با همسرش دو دختر به نامهای محیا و هانیه است .ارتباط هادی با خانواده بسیار خوب بود .همسرش
او را چنین توصیف میکند:
« از همان ابتدا که هادی را دیدم دل بس��ته او ش��دم .هادی امام حسین(ع) را خوب میشناخت .او از جوانی در این راه قدم گذاشت .کمصحبت و
بیشتر مرد عمل بود .همه دغدغهاش نابودی اسرائیل بود .آقا هادی راهش را با جان و دل انتخاب کرد و هدفش دفاع از اسالم بود .به شغلش به عنوان
یک هدف نگاه میکرد .هیچوقت سختیهای کار به چشمش نمیآمد و از سختیها سخن نمیگفت».
هادی طارمی س��رانجام به آرزوی خود رس��ید و همراه با مراد خود ،سردار حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید و پیکر مطهرش پس از تشییع ،در
جوار مزار برادر شهیدش واقع در قطعه پنجاه بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

شهید وحید زمانینیا
وحید زمانینیا س��ال  ،1371در محله اتابک تهران متولد ش��د .وی س��نین
نوجوان��ی و جوانی خود را همانگونه که مقتدای��ش امام خامنهای از یک جوان
انتظار دارند ،با پرداختن به «تحصیل ،تهذیب و ورزش» گذراند.
وحید سال  ،1391وارد دانشگاه افسری شد .وقتی فارغالتحصیل شد ،برای
دفاع از حرم اهلبیت(علیهم الس�لام) به جبهه مقاومت پیوست تا اینکه سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی او را برای همراهی در مأموریتهایش انتخاب کرد.
کردن پسرش به سوریه میگوید:
مادرش درباره راهی
ِ
«مگر میشود مادر نگران نباشد؟ اما مملکت ما نیاز دارد که چنین جوانهایی
برای مقابله با دش��منان اس�لام در عرصه حضور داشته باش��ند .اگر من نگذارم
فرزندم ب��رود ،دیگری هم نگذارد ،آن وقت چه بالیی س��ر م��ردم و مملکتمان
میآی��د؟ ما در یکی از مأموریتهای آقا وحید به همراه تعدادی از خانواده ش��هدای مدافع حرم به مدت س��ه روز ب��رای زیارت حضرت زینب (س) و
حضرت رقیه (س) به س��وریه رفتیم؛ دمش��ق تبدیل به خرابه ش��ده بود .برای امنیت منطقه ،تعداد زیادی از نظامیان سوری و ایرانی در آنجا حضور
داشتند .با دیدن آن شرایط به راهی که آقا وحید رفت یقین پیدا کردم و دیگر نتوانستم به پسرم بگویم به سوریه نرود».
وحید زمانینیا هفدهم آبان سال  ،۱۳۹۸مراسم عقد خود را برگزار کرد و قرار بود مدتی بعد لباس دامادی بر تن کند ،اما حجله شهادت را برگزید.
او سه هفته قبل از شهادتش به همسرش گفته بود« :دوست دارم به شهادت برسم و در رختخواب از دنیا نروم».
همس��ر او چنین میگوید « :آقا وحید چهار س��ال مدافع حرم بودند و ش��هادت خیلی از دوستانشان را به چش��م دیده بودند .همیشه برای من از
اندوهشان بعد از شهادت ایشان تعریف میکردند».
وحید ارادت بس��یاری به حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) داش��ت و هربار که از مأموریت برمیگشت همراه همسرش به زیارت میرفتند و وصیت
کرد در جوار حرم حضرت عبدالعظیم (ع) به خاک سپرده شود.
سرانجام همان شد که وحید همواره برای رسیدن به آن دعا میکرد؛ شهادت ،آن هم در کنار سردار دلها .بنا بر وصیت او ،پیکر مطهرش در جوار
حرم حضرت عبدالعظیم (ع) به خاک سپرده شد.
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وصیتنامه

والیت فقیه؛ تنها نسخه نجاتبخش امت اسالمی
گزیدهای از وصیتنامه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

خدای�ا ،از کاروان دوس�تانم
جاماندهام...
خداون��دا ،ای عزیز؛ من سالهاس��ت از
کاروانی بهجا ماندهام و پیوس��ته کس��انی
را بهس��وی آن روان��ه میکن��م ،اما خود
ج��ا مان��دهام ،اما تو خ��ود میدانی هرگز
نتوانس��تم آنها را از یاد ببرم .پیوسته یاد
آنه��ا ،نام آنها ،نه در ذهنم بلکه در قلبم و
در چش��مم ،با اشک و آه یاد شدند .خالق
من ،محبوب من ،عش��ق من که پیوسته
از تو خواس��تم سراس��ر وجودم را مملو از
عش��ق به خودت کنی؛ مرا در فراق خود
بس��وزان و بمیران .معبود من ،عشق من
و معشوق من ،دوس��تت دارم .بارها تو را
دیدم و حس ک��ردم .نمیتوانم از تو جدا
بمانم .بس اس��ت ،ب��س .مرا بپذی��ر ،اما
آنچنان که شایسته تو باشم.
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خط�اب ب�ه ب�رادران و خواه�ران
مجاهدم...
خواهران و برادران مجاهدم در این عالم،
ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند
عاری��ه دادهاید و جانها را بر کف دس��ت
گرفته و در بازار عشقبازی به سوق فروش
آمدهاید ،عنایت کنید :جمهوری اس�لامی،

مرکز اسالم و تشیع است.
امروز قرارگاه حسینبن علی ،ایران است.
بدانید جمهوری اسالمی حرم است و این
حرم اگ��ر ماند ،دیگر حرمها میمانند .اگر
دش��من این ح��رم را از بین ب��رد ،حرمی
باق��ی نمیماند؛ ن��ه ح��رم ابراهیمی و نه
حرم محم��دی (ص) .برادران و خواهرانم؛
جهان اسالم پیوسته نیازمند رهبری است؛
رهبری متصل به و منصوب شرعی و فقهی
معصوم .خوب میدانید منزهترین عال ِم دین
که جهان را تکان داد اس�لام را احیا کرد،
یعنی خمینی بزرگ و پاک ما ،والیت فقیه
را تنها نسخه نجاتبخش این امت قرار داد؛
لذا چه شما که بهعنوان شیعه به آن اعتقاد
دینی دارید و چه شما بهعنوان سنی اعتقاد
عقلی دارید ،بدانید [باید] بهدور از هرگونه
اختالف ،برای نجات اسالم خیمه والیت را
رها نکنید .خیمه ،خیمه رس��ولاهلل است.
اساس دشمنی جهان با جمهوری اسالمی،
آتش زدن و ویران کردن این خیمه است،
دور آن بچرخید .واهلل واهلل واهلل این خیمه
اگر آس��یب دید ،بیتاهلل الح��رام و مدینه
حرم رس��ولاهلل و نج��ف ،کربال ،کاظمین،
سامرا و مشهد باقی نمیماند؛ قرآن آسیب
میبیند.

خط�اب ب�ه ب�رادران و خواه�ران
ایرانی...
برادران و خواهران عزیز ایرانی من ،مردم
پرافتخار و سربلند که جان من و امثال من،
هزاران بار فدای ش��ما باد ،کما اینکه شما
صدها هزار ج��ان را فدای اس�لام و ایران
کردید .از اصول مراقبت کنید .اصول یعنی
ولی فقی��ه ،خصوصاً این حکی��م ،مظلوم،
وارس��ته در دی��ن ،فقه ،عرف��ان ،معرفت؛
خامنهای عزیز را جان خود بدانید .حرمت
او را مقدسات بدانید.
ب�رادران و خواه�ران ،پ�دران و
مادران ،عزیزان من
جمهوری اسالمی ،امروز سربلندترین دوره
خود را طی میکند .بدانید مهم نیست که
دشمن چه نگاهی به شما دارد ،دشمن به
پیامبر شما چه نگاهی داشت و [دشمنان]
چگونه با پیامبر خدا و اوالدش عمل کردند،
چ��ه اتهاماتی به او زدند ،چگونه با فرزندان
مطهر او عمل کردند؟ مذمت دش��منان و
ش��ماتت آنها و فش��ار آنها ،شما را دچار
تفرقه نکن��د .بدانید که میدانید مهمترین
هن��ر خمینی عزیز این بود که اول اس�لام
را به پش��توانه ایران آورد و سپس ایران را

در خدمت اس�لام قرار داد .اگر اسالم نبود
و اگر روح اسالمی بر این ملت حاکم نبود،
ص��دام چون گرگ درندهای این کش��ور را
میدرید .آمریکا چون س��گ هاری همین
عم��ل را میکرد ،اما هن��ر امام این بود که
اسالم را پشتوانه آورد .عاشورا و محرم ،صفر
و فاطمیه را به پش��توانه ای��ن ملت آورد...
عزیزانم ،در اصول اختالف نکنید.
شهدا ،محور عزت و کرامت همه ما هستند؛
نه برای امروز ،بلکه همیشه اینها به دریای
واسعه خداوند سبحان اتصال یافتهاند .آنها
را در چش��م ،دل و زبان خود بزرگ ببینید،
همانگونه که هس��تند .فرزندانتان را با نام
آنها و تصاویر آنها آشنا کنید .به فرزندان
شهدا که یتیمان همه شما هستند ،بهچشم
ادب و احترام بنگرید .به همسران و پدران و
م��ادران آنان احترام کنید .همانگونه که از
فرزندان خود با اغماض میگذرید[ ،به] آنها
را در نبود پدران ،مادران ،همسران و فرزندان
مسلح خود
خود توجه خاص کنید .نیروهای
ِ
را که امروز ولی فقیه فرمانده آنان است ،برای
دفاع از خودتان ،مذهبتان ،اس�لام و کشور
احترام کنید و نیروهای مس��لح میبایست
همانند دفاع از خانه خود ،از ملت و نوامیس
و ارض آن حفاظ��ت و حمای��ت و ادب و
احترام کنند و نسبت به ملت ،همانگونه که
امیرالمومنین موالی متقیان فرمود ،نیروهای
مسلح میبایست منش��أ عزت ملت باشد و
قلعه و پناهگاه مستضعفین و مردم باشد و
زینت کشورش باشد.
خطاب به خانواده شهدا...
فرزندان��م ،دختران و پس��رانم ،فرزندان
ش��هدا ،پدران و مادران باقیمانده از شهدا،
ای چراغهای فروزان کشور ما ،خواهران و
برادران و همسران وفادار و متدینه شهدا! در
این عالم ،صوتی که روزانه من میشنیدم و
مأنوس با آن ب��ودم و همچون صوت قرآن
به من آرامش میداد و بزرگترین پشتوانه
معنوی خود میدانس��تم ،صدای فرزندان
شهدا بود که بعضاً روزانه با آن مأنوس بودم.
صدای پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و
پدرم را در وجودشان احساس میکردم...
خواهش میکنم م��را حالل کنید و عفو
نمایید .من نتوانس��تم حق الزم را پیرامون
خیلی از شماها و حتی فرزندان شهیدتان
ادا کنم ،هم اس��تغفار میکنم و هم طلب
عفو دارم...
خطاب به سیاسیون کشور...
نکتهای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور
دارم :چه آنهایی [که] اصالحطلب خود را
مینامند و چه آنهایی که اصولگرا .آنچه

پیوسته در رنج بودم اینکه عموماً ما در دو
مقطع ،خدا و ق��رآن و ارزشها را فراموش
میکنیم ،بلکه ف��دا میکنیم .عزیزان ،هر
رقابتی ب��ا هم میکنید و هر جدلی با هم
داری��د ،اما اگر عمل ش��ما و کالم ش��ما یا
مناظرههایتان بهنحوی تضعیفکننده دین
و انقالب ب��ود ،بدانید ش��ما مغضوب نبی
مکرم اس�لام و ش��هدای این راه هس��تید.
مرزها را تفکیک کنی��د .اگر میخواهید با
هم باشید ،شرط با هم بودن ،توافق و بیان
صریح حول اصول اس��ت .اصول ،مطول و
مفصل نیس��ت .اصول عبارت از چند اصل
مهم است:
اول آنه��ا ،اعتقاد عملی به والیت فقیه
ِ
اس��ت؛ یعنی اینکه نصیحت او را بشنوید،
ب��ا جان و دل به توصی��ه و تذکرات او به
عن��وان طبیب حقیقی ش��رعی و علمی،
عمل کنید .کسی که در جمهوری اسالمی
میخواهد مسئولیتی را احراز کند ،شرط

امروز قرارگاه
حسینبن علی ،ایران
است .بدانید جمهوری
اسالمی حرم است و
این حرم اگر ماند،
دیگر حرمها میمانند.
اگر دشمن این حرم
را از بین برد ،حرمی
باقی نمیماند؛ نه حرم
ابراهیمی و نه حرم
محمدی (ص).
اساسی آن [این است که] اعتقاد حقیقی
و عمل به والیت فقیه داشته باشد.
مقابله با فس�اد و دوری از فساد و
تجمالت را شیوه خود قرار دهند...
مسئولین همانند پدران جامعه میبایست
به مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست
از جامعه توجه کنند ،نه با بیمباالتی و ب ه
خاطر احساس��ات و جلب برخ��ی از آرای
احساس��ی زودگ��ذر ،از اخالقیاتی حمایت
کنن��د ک��ه ط�لاق و فس��اد را در جامعه
توس��عه دهد و خانوادهها را از هم بپاشاند.
حکومتها عامل اصلی در استحکام خانواده
و از طرف دیگر عامل مهم از هم پاش��یدن
خانواده هس��تند .اگر به اصول عمل ش��د،
آن وقت همه در مس��یر رهب��ر و انقالب و
جمهوری اس�لامی هس��تند و یک رقابت
صحیح بر پای��ه همین اصول برای انتخاب
اصلح صورت میگیرد.

خط�اب ب�ه ب�رادران س�پاهی و
ارتشی...
م�لاک مس��ئولیتها را ب��رای انتخاب
فرماندهان ،ش��جاعت و قدرت اداره بحران
قرار دهید .طبیعی اس��ت به والیت اش��اره
نمیکنم ،چون والیت در نیروهای مس��لح
جزء نیس��ت ،بلکه اس��اس بقای نیروهای
مس��لح اس��ت ،ای��ن ش��رط خللناپذی��ر
میباشد.
نکته دیگر ،ش��ناخت بهموقع از دش��من
و اهداف و سیاس��تهای او و اخذ تصمیم
بهموقع و عمل بهموقع [اس��ت]؛ هر یک از
اینه��ا اگر در غیر وقت خود صورت گیرد،
بر پیروزی شما اثر جدی دارد.
خطاب به علما و مراجع معظم...
سخنی کوتاه از یک سرباز چهلساله در
میدان ،ب��ه علمای عظیمالش��أن و مراجع
گرانقدر ک��ه موجب روش��نایی جامعه و
سبب زدودن تاریکی[هستند] .مراجع عظام
تقلید! سربازتان از یک برج دیدهبانی دید که
اگر این نظام آس��یب ببیند ،دین و آنچه از
ارزشهای آن [که] شما در حوزهها استخوان
خُ رد کردهاید و زحمت کش��یدهاید ،از بین
میرود.
این دورهها با همه دورهها متفاوت است.
این بار اگر مس��لط شدند ،از اسالم چیزی
باقینمیمان��د .راه صحی��ح ،حمایت بدون
هرگون��ه مالحظ��ه از انق�لاب ،جمهوری
اسالمی و ولی فقیه است.
نباید در حوادث ،دیگران شما را که امید
اسالم هس��تید به مالحظه بیندازند .همه
شما امام را دوست داشتید و معتقد به راه
او بودید .راه امام مبارزه با آمریکا و حمایت
از جمهوری اسالمی و مسلمانان تحت ستم
استکبار ،تحت پرچم ولی فقیه است.
من با عقل ناقص خ��ود میدیدم برخی
خناسان سعی داش��تند و دارند که مراجع
و علمای موثر در جامعه را با سخنان خود
و حالت حقبهجانبی به سکوت و مالحظه
بکش��انند .حق واض��ح اس��ت؛ جمهوری
اس�لامی و ارزشها و والی��ت فقیه میراث
ام��ام خمینی (رحمة اهلل علیه) هس��تند و
میبایست مورد حمایت جدی قرار گیرند.
م��ن حضرت آیتاهللالعظم��ی خامنهای را
خیل��ی مظلوم و تنها میبین��م .او نیازمند
همراهی و کمک شماست و شما حضرات
با بیانتان و دیدارهایتان و حمایتهایتان با
ایشان میبایست جامعه را جهت دهید .اگر
این انقالب آس��یب دید ،حتی زمان ش��اه
ملعون هم نخواهد بود ،بلکه سعی استکبار
بر الحادگری مح��ض و انحراف عمیق غیر
قابل برگشت خواهد بود...
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ثبت است بر جریده عالم دوام تو...
سردار ملکوتی ما سالم
فهیمه روح اللهی
آنان که از چش��مه حضور ش��ما سیراب
شدهاند بیشتر تشنه دیدارند و دلتنگتر ،اما ما نیز که از نزدیک
در تواضع چش��مان ش��ما تالقی قدرت و تدبیر را نظاره نکردیم
و در قلمرو ش��جاعت و مهربانیتان ،خاک و خاطر امن را تجربه
میکنیم ،دلمان برای فرمانده تنگ شده است.
ای کابوس امریکا و داعش
از جاذب��ه و دافع��ه امیرمومنان(ع) بس��یار ش��نیده بودیم اما
دس��تهای درک ما کوتاه بود و زندگی شما تجسم شیرین این
خرما را در کام دل ما نش��اند و با خ��ود زمزمه کردیم که وقتی
سردار ما که شاگردی علی (ع) کرده چنین است پس مقتدایش
چگونه اس��ت و دلمان در ش��کر و نشاط ش��یعه علی بودن غرق
میشود.
گویند علی میزده صد وصله به کفشش
ی کاش دل خسته ما کفش علی بود....
ا 
سردا ِر سید علی
نش��ان عال��ی ذوالفق��ار خیل��ی پیشتر ب��ر دوش جان ش��ما
نشسته بود.
اینک��ه کودکان ش��ام و عراق و ایران ام��روز در آرامش به
خواب میروند ،جاری برکات بیداریهای شماس��ت
که گامهای استوارتان را بر چهره کریه و قلبهای
فاس��د دش��منان مینهادی و دستهایتان در
قن��وتِ عش��ق ،از ش��کوفههای اعتالی
معن��وی پر میش��د .جانتان
معطر ب��ه حب خ��دا بود که
دوس��تتان میداشت و
عاش��قتان کرده بود:

((یحبهم و یحبونه )).
رزق روح و روان ،معرفت است و خدا بر سفره معشوق خود رزق
بسیار بخشیده بود؛ معرفتی اصیل در سایه والیت .هر که از چشمه
چنین معرفتی نوشید تشنهتر میشود و این گونه است که معرفت
میجوشد و تعالی مییابد و شهادت متولد میشود و زهی سعادت
که این رزق توحیدی ،شما را برد سوی بیتوته با خدا.
ای تجلی ایمان و طهارت
ما گمش��دگانیم در جغرافیای غفلت و در دامگه خاک ،عافیت
به بهای ایمان خریدهایم .راه و رس��م ش��هید زیس��تن شفابخش
دردهای دل ماس��ت و طبیب ،ولی خداس��ت .تو دس��تان بیعت
م��ا را در دس��تان والیت نه��ادی و بارها به این تنه��ا راه نجات
امیدوارمان کردی؛ کلید گنج مقصودی که ما را از کنج پریشانی
رها میکند.
در «عند ربهم» از خدا بخواه که این نعمت را پاس��دار باشیم
و شاکر.
ای شجاعترین سردار
روح پاک تو در دام تعلقات اسیر نشد .ما نیز مشتاق چنین حیات
طیبهایم .اگرچه مدرنیته ما را با خود برده است و در غربت سرعت
زمانه خود ،زیس��تن آرام و زیب��ا را از یاد بردهایم .پایان ما
مس��تور اس��ت ،اما ابواب عنایت خدا مسدود نیست
و به برک��ت دعای مقربانی چون ش��ما و ایمان
به صدق و صفای راهتان میتوان جرعهنوش
جام معرفت بود و صعود را آموخت .به کرم،
نف��س غافل ما را دریاب ای صیا ِد دلهای
م��ا و دعا کن رزق جان ما کوچ از مجاز به
حقیقت باشد و جهاد در راه حق را آنگونه
که شما درک کردید بفهمیم.

