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 گفتاری از حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی
نماینده ولی فقیه در سپاه  پاسداران

پاسداران برای  سلیمانی  مکتب  ۱۰شاخصه 

دیباچه

رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های 
نمــاز جمعــه تهــران )1398/10/27( 
فرمودند: »ســردار شــهید عزیز مــا را به 
چشــم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه 
درس آموز، با این چشم نگاه کنیم، آن وقت 

اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.«
در ادبیــات دینی و سیاســی متاســی 
از انقــالب اســالمی، مکتب بــه تعبیر 
شــهید مطهری مشــتمل بر ســه مؤلفه 
نیســت ها(،  و  جهان بینی)هســت ها 
ایدئولوژی )بایدهــا و نبایدها( و معرفت 
 شناسی نســبت به آن دو است که در واقع، 
عامل پیوند و استحکام آنها به شمار می آید. 
اما زمانی که از مکتب به همراه نام یک فرد 
یا یک شهر یا یک سبک هنری و اندیشه ای 
سخن گفته می شــود، مانند دسته بندی در 
مشارب و مکاتب فکری حوزه های علمیه 
که گاهی نحله های مختلف را به نام افراد 
یا شهرهای شاخص، مانند مکتب نجف 
یا ســامرا و قم دســته بندی می کنند یا به 
مکتب امام، عالمه یا آخوندخراسانی اشاره 
می شــود، منظور برجسته سازی تمایزات 
و مختصات فردی، ســبکی و اندیشه ای 
آن مکتب از ســایر مکاتب و گفتمان های 
فکری است. واال کالن مکتبی که شهدای 
مقاومت به ویژه حاج قاســم سلیمانی در 
پرتو تعالیــم آن بالید و بــه قهرمان بزرگ 
و ملی کشــور و منطقه تبدیل شد، همان 
مکتب عزیز اســالم است. اما آنچه فردی 
مانند ســردار شهید سلیمانی را این چنین 
برجسته می کند که بتوان مجموعه ویژگی ها 
و مختصات منحصربه فرد وی را در قالب 
مکتبی ارائه کرد، ارائه نظام معنایی ویژه و 
متفاوت در حوزه هایی است که وی در آنها 

ورود کرد.
از این رو زمانی که از مکتب حاج قاسم 
صحبت می شــود، سخن از سبک و شیوه 
جدید و بدیعی است که حاج قاسم در پرتو 
کالن مکتب اسالم و خرده مکاتب فکری 
امام و رهبری در حــوزه دفاع، مقاومت و 
دیپلماســی دفاعی و منطقه ای خلق کرد و 
با عمل به آنها زمینه آفرینش خرده مشرب 
و مکتب تازه ای به نام خود شد که همانند 
ویژگی هر مکتبی قابلیت آموزش دادن و یاد 
گرفتن دارد و می توان آن را به نسل مشتاق 
امــروزی القا و تفهیم کرد؛ بــه ویژه آنکه 
آزمون خود را خوب پس داد و این شــیوه 
موفق عمل کرد. با ایــن نگاه مقدماتی به 
مفهوم مکتب سلیمانی می توان گفت، این 
مکتب سه رکن اساسی دارد؛ »عقالنیت«، 
»معنویت« و »والیت مــداری« که نقطه 
کانونی و مرکز ثقل آنهــا بینش توحیدی 
اســت که محور حرکت بوده و نمی گذارد 
عقالنیت حاج قاســم به سمت عقالنیت 
ابزاری دنیوی امروزی و صرف نگاه هزینه ـ 
فایده شیفت کند؛ بلکه عقالنیت استعالیی 
اســت که در همه رخدادهــا و اتفاقات به 
دنبال تعالی روحی و فطری انسانی است و 
تنها ایصال الی المطلوب و شهادت در راه 

دوست را پاداش خود می داند.
در نهایت این عناصر و ارکان هســتند 
کــه الگــو آن حاج قاســم می شــود که 
جامع مختصاتی چون استکبارســتیزی، 
بن بست شکنی، انقالبی، جاذب اکثری به 
انقالب و اسالم و دافع اقلی از آن می شود 
و همه در مصیبت فقدانش اشک از دیدگان 
می بارند و مویه می کنند و هم قسم می شوند 
که انتقام سردار را با اخراج ابرقدرتی مانند 
آمریکا بگیرند؛ زیرا سردار آن چنان بزرگ 
است که انتقام دیگری هم وزن و عدل وی 

نیست. 

مکتب درس آموز سلیمانی
شــهادت شهید حاج قاسم ســلیمانی ثمرات ویژه ای داشت و 
او با چهل ســال مجاهدت سرانجام با خون خود توانست این 
مجاهدت ها را تکمیل کند. بر اساس این، با توجه به بیان رهبر 
معظم انقالب درباره این قهرمان مجاهد می توان چند ویژگی او 

را برای الگوسازی در پاسداران بیان کرد:

سربازی والیت: این اولین چیزی بود که او خیلی روی آن تأکید 
می کرد. خیلی دوست داشــت به جای اینکه بگویند سردار، ۱

سرلشــکر و... بگویند ســرباز والیت. خیلی ها مدعی والیت مداری 
هستند؛ اما حاج قاســم در والیت مداری دو چیز را رعایت می کرد: اول 
فهم درست مواضع و دوم عمل متعبدانه به آن. روی واژه تعبد او به رهبری 
تأکید دارم. خودش برایم تعریف کرد که تحلیل های خودش را داشت؛ 
امــا وقتی تحلیل و تدبیر رهبری را در جلســه می شــنید همــه را کنار 
 اجتهاد 

ً
می گذاشــت و حرف حرف آقا بــود. در مقابل رهبــری اصال

نمی کرد. نسبت به والیت یک تبعیت مطلق داشت و متعبد بود و می گفت 
من شک ندارم که خدا، حضرت آقا را مدیریت و هدایت می کند.

جامعیت: او جامعیت داشت. آنهایی که ناله و گریه و نماز 
شب سردار را دیده اند، می دانند. آنجایی که جای ایستادن و 2

فریاد بود، محکم بود و یک بعد او را از ابعاد دیگر باز نمی داشــت. 
سیاست از اخالق، اخالق از نظامی گری و... .

نگاه وسیع و بلند: پاسداری برای او مرز و جغرافیا نداشت. 
قائل بود هر کجا ظالم هســت، باید سپاه مقابل او باشد و 3

هرکجا مظلوم هست، باید پاسدارها حامی او باشند. این هم مبتنی بر 
آموزه های درست دینی او بود. 

توانمندی و قدرت فرماندهی و مدیریت به ویژه در شــرایط 
سخت: اعتقاد من این است که حاج قاسم در امر فرماندهی 4

به وسیله خدا هدایت می شد. تصمیماتی را در لحظاتی می گرفت که 
 چــه تصمیمات 

ً
بعدهــا داســتان هایش را می شــنوید کــه واقعا

 بخشی از این تصمیمات را در 
ً
سرنوشت ســازی بوده است. شخصا

زمان حیات حاج قاسم از شخص سیدحسن نصرالله شنیده ام. او فقط 
متعبد نیست، هر کجا که وارد می شــود توانایی انجام آن کار را هم 

دارد.

 منطق مستحکم و توانایی در گفت وگو: او فقط یک نظامی 
برجســته نبود، یک دیپلمات و سیاســتمدار هم بود که با 5

بزرگان سیاسی دنیا می نشست و آنها را تحت تأثیر قرار می داد. خیلی 
از رؤسای جمهور، خیلی از حاکمان در نشست با او تحت تأثیر قرار 
می گرفتند. در میدان دیپلماسی با منطق، استدالل، برهان و سنجیده 

سخن می گفت.

 صراحت، شجاعت و قاطعیت در دفاع از حق: او مثل بعضی 
نبود که بصیرت دارند، امــا قدرت اظهار آن را نه. هر کجا 6

حقیقتــی را تشــخیص مــی داد دیگــر مالحظــه هیــچ چیــز و 
مصلحت اندیشــی های غلط ما را نمی کرد و بــا صراحت جواب 
 نگاه 

ً
می داد. به معنای واقعی آمر به معروف و ناهی از منکر بود. اصال

نمی کرد طرف چه کســی است؛ رئیس جمهور است یا مردم عادی. 
شهادت می دهم او مصداق بارز پیاده کننده دین خدا بود. بعد از آقا به 
هیچ چیز مانند سپاه وابسته نبود. او معتقد بود همه در حفظ انقالب 
ســهم دارند؛ اما خط مقدم را پاســداران پر می کنند و نگران بود که 

دشمن خدای ناکرده بتواند ما را در سنگرنشینی ضعیف کند.

اخالص: اخــالص فوق العاده او را رهبر معظم انقالب در 
دیدار با خانواده شهدا تأکید کردند. تالشی که برای گمنامی 7

داشت، خیلی مهم بود. یعنی خدا می بیند، حاال دیگران نبینند یا ببینند 
هم مهم نیســت. دوربین های خدا و اشــراف خدا هست. خیلی ها 
می خواستند او را مطرح کنند؛ اما خودش خیلی مقاومت می کرد. او 
همیشــه خود را در محضر خدا می دانست و باورش این بود که کار 

برای غیر خدا ضرر دارد و خسران است. خدا هم اجر او را داد. 

زادی از دنیا و ساده زیســت بودن: به معنای واقعی دنیا را به 
استخدام خود در آورده بود و به استخدام دنیا در نیامد. او دنیا 8

را بهترین مزرعه برای آخرتش کرد و بیشــترین عمل صالح را برای 
آخرتش جمع کرد. سردار اسیر دنیا نبود.

 تکلیف گرایی برخاسته از تکلیف شناسی: هم دنبال شناخت 
تکلیف بود و هم عمل به آن. این کار سنگینی است که انسان 9

هر جایی بفهمد خواسته خدا از او چیست؛ خدا شدت می خواهد یا 
نرمش، فریاد می خواهد یا تواضع؟!

روحیه عاشورایی و حسینی: حاج قاسم حسینی بود. صحنه 
کربال یک امام حسین)ع( داشت و یکسری یاران حسینی که ۱0

در جبهه امام)ع( بودند. یا حسین گفتن ارزش دارد؛ اما با حسین)ع( 
بودن با ارزش تر است. روحیه عاشورایی، جهادی و شهادت طلبی او 
 با این همه عمل صالح به غیر شهادت از 

ً
از همین جا بود و اگر حقیقتا

دنیا می رفت، سزاوارش نبود.
نکته آخری که باید اشاره کنم این است که او مصداق آیات فراوانی از 

قرآن و تجسم عینی بسیاری از آیات الهی بود.

سردار مقاومت از زبان دوستان مقاومت

الگوی زنده اسالمی و جهانی
درباره ســپهبد شهید »حاج قاســم سلیمانی« 
هرچه بگوییم و بنویســیم آنگونه که شایســته 
است، حق مطلب ادا نمی شود. توصیف ابعاد 
و زوایای گوناگون شخصیت ارزنده و برجسته 
این شــهید واالمقام در کمتر بیان و زبان و قلمی 
می گنجــد. ولی به هر حال این یک رســالت و 
تکلیف همگانی اســت. در این نوشتار تالش 
شده است تا از دوســتان و همراهان مقاومت، 
نگاهی گذرا به ابعاد مهم شخصیت این شهید 
بزرگوار که حتی خون مطهرشان نیز مایه خیر و 
برکت برای کشور و منطقه و جهان اسالم بوده و 

خواهد بود، داشته باشیم: 

BB مکتب، راه و مدرسه درس آموز
بهترین، زیباترین و واقعی ترین تعابیر درباره شــهید 
ســلیمانی مربوط به »رهبر معظم انقالب اسالمی« 
اســت. تعابیر معظم له که ارتباط عاطفی خاصی نیز 
با شهید سلیمانی داشــتند و در دیدار با مردم قم، از 
شهید سلیمانی به  عنوان »رفیق خوب و عزیز و شجاع 
و خوشــبخت« برای خودشــان یاد می کنند، نه تنها 
از جایگاه فرماندهی کل قوا که از نگاه یک دوســت 
و همراه جبهه مقاومت درباره شــهید سلیمانی بیان 
می شــود، بی نظیر و مثال زدنی و گویای ابعاد پنهان و 
متعالی این شهید بزرگوار است. عبارات زیر مهم ترین 
تعابیر معظم له از شهید سلیمانی است که از متن پیام 
تســلیت، دیدار با خانواده شهید، دیدار با مردم قم و 

خطبه های نماز جمعه ایشان استخراج شده است:
چهره بین المللــی مقاومت؛ نمونه برجســته ای از 
تربیت شــدگان اســالم و مکتب امام خمینی)ره(؛ 
بی پروا در مقابل دشمن و حرف های این و آن و تحمل 
زحمات؛ عاشق، شیفته و دلتنگ شهادت؛ شجاعت و 
تدبیر توأمان و اقناع کننده؛ بااخالص؛ فرمانده جنگاور 
مســلط بر عرصه نظامی؛ به  شــدت مراقب حدود 
شرعی در میادین جنگ؛ به  شدت انقالبی و ذوب در 

انقالب؛ خنثی کننده تمام نقشه های نامشروع آمریکا 
در منطقه غرب آسیا؛ اهل دیده نشدن؛ سرشناس ترین 
و قوی ترین فرمانده  مبارزه با تروریسم؛ نه یک فرد بلکه 

یک مکتب، راه و مدرسه درس آموز. 

BBالگوی زنده اسالمی و جهانی
پس از رهبر معظم انقالب، »سیدحسن نصرالله« را 
باید نزدیک ترین و صمیمی ترین یار شهید سلیمانی 
دانســت که از روابط نه تنها تشــکیالتی و کاری، 
بلکه عاطفی ویژه ای با این شهید بزرگوار برخوردار 
بودند. ایشــان در وصف شهید سلیمانی به  ویژه در 
سخنرانی ای که به مناسبت شهادت ایشان داشتند، 
از شــهید ســلیمانی به  عنوان یکــی از »مهم ترین 
دالیل پیــروزی حزب الله در مقابل اشــغال گری 
رژیم صهیونیســتی« نام می برند. از نظر سیدحسن 
نصرالله، شــهید سلیمانی کســی بود که به  عنوان 
پیام رســان جمهوری اسالمی، »لبنان را از کشوری 
ضعیف از نگاه رژیم صهیونیستی به یک کشور قوی 

و تهدیدکننده راهبردی این رژیم تبدیل کرد.«
از نظر سید مقاومت، »سردار سلیمانی هیچ گاه، نه 
مخفی و نه علنی، به خاطر کمک هایش، بر ما منت 
نگذاشت و می گفت این تالش ها توشه من در روز 
قیامت خواهد بود.« به باور دبیرکل حزب الله لبنان 
»تواضع، عشق و برادری و حضور حاج قاسم در همه 
جبهه ها یک الگوی زنده اسالمی و جهانی است و ما 
باید این شــخصیت را به مردم معرفی کنیم.« سید 
مقاومت در واکنش به خبر شهادت سردار سلیمانی 
نیز با بیان اینکه »به او به خاطر این سرنوشت و این 
شهادت عظیم غبطه می خورم«، تأکید می کنند »ما 
کسانی هستیم که پس از سردار سلیمانی باید راه او 
را تکمیل کرده و برای تحقق اهدافش و حمل پرچم 

او به پا خیزیم.«

BBفرمانده مجاهد و آزاده
انصارالله یمن در  »عبدالملک الحوثی« دبیــرکل 
سخنرانی ای که به مناسبت شهادت سردار سلیمانی 
داشــتند، با تجلیل از این شهید، بیان می کنند: »در 
حمله اخیر و عملیات جنایتکارانه اخیر یک فرمانده 

از فرزندان این امت اســالم هدف قرار گرفت؛ یک 
فرمانده مسلمان و مجاهد و آزاده و بزرگ که نامش 
حاج قاسم سلیمانی است. این مرد متعلق به این امت 
است که ما مسلمانانی از آن هستیم و یکی از فرزندان 
این امت است، قبل از هرگونه وابستگی دیگری او 

مسلمان و متعلق به اسالم و این امت است.«

BBدرهم شکننده هیبت آمریکا
»شیخ نعیم قاســم« معاون دبیرکل حزب الله لبنان 
در توصیف شخصیت شــهید سلیمانی معتقدند: 
»حاج قاســم ســلیمانی در زمــان حیــات خود، 
دستاوردهای زیادی داشــت و بخشی از برنامه اش 
بیــرون راندن نظامیــان آمریکایــی از منطقه بود و 
شهادت ایشــان عاملی برای تصمیم گیری جهت 
اخــراج آمریکایی ها شــد که این خــود می تواند 
دســتاوردهای گســترده ای برای کشورهای منطقه 
به  دنبال داشته باشــد. اساس ترور شهید سلیمانی، 
ماهیت و شرایط جدیدی را در منطقه به  وجود آورد 
که هیبت آمریکا را درهم شکســت و این امر زمینه 
خروج نظامیان آمریکایــی را از منطقه فراهم کرده 

است.«

BB شهید قدس
»اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت 
اســالمی حماس شــهید ســلیمانی را فرماندهی 
می داند که »در راه فلسطین و مقاومت فداکاری های 
بســیاری کرد تا به این جایگاه امروز رسیده است و 
ســبب افزایش توان و نیرومندی و پایداری و نتایج 
مثبت این مقاومت بود... فرمانده شــهید سلیمانی 
که همه زندگی خود را در حمایت از فلسطین به سر 
برد و او در رأس فرماندهی نیروی قدس بود، اعالم 
می کنم که او این فرمانده بزرگ، شهید قدس است، 

شهید قدس است، شهید قدس است.«

BBنذر آزادی قدس
»عباس زکی« از رهبران جنبــش فتح با تجلیل از 
شهید سلیمانی تصریح می کند: »او جان خود را نذر 
فلسطین و مسجداالقصی و قدس و همه مظلومان 

و ســتمدیدگان جهان کرده بود. قاســم سلیمانی، 
زندگی خود را وقف مبارزه با گروه های شــرارت و 
افراط گرایــی و زورگو کرده بود و دغدغه اصلی اش 
قدس و فلســطین بود. تصمیم ترور قاسم سلیمانی 
پیامدهای بســیار زیادی به همــراه دارد که ممکن 
است دامنه آن از مرزهای خاورمیانه هم فراتر رود. 
هر کس همانند سردار سلیمانی، قدس را یاری کرد، 
در زندگی و مرگ پیروز اســت و هر کس با دشمن 
هم دســت شــد، ضرر خواهد کرد و سرنوشــتش 

زباله دان تاریخ خواهد بود.«

BBنقش محوری در مبارزه با داعش
»سیدعمار حکیم« رهبر جریان حکمت ملی عراق 
هم در پیام تسلیت شــان، شهید ســلیمانی را جزء 
فرماندهانی معرفی می کند که »بخش اعظم حیات 
خویش را به جهاد و فداکاری گذراند و در جبهه های 
جنگ با تروریسم و پیروزی بر داعش نقشی محوری 

داشت.«

BBوقف زندگی برای محور مقاومت
»بشار اسد« رئیس جمهور ســوریه در پیام تسلیتی 
که برای رهبر معظم انقالب ارســال کردند شهید 
سلیمانی را شخصیتی توصیف می کنند که »زندگی 
خود را در کار ملی و خدمت به کشور خود و محور 
مقاومــت و آرمان های بر حــق ملت ها در جنگ با 

تروریسم و حامیان آن سپری کرد.«

BBافتخار می کنم به سردار سلیمانی
»آیت الله شیخ عیسی قاسم« ضمن تجلیل از مقام 
واالی شهید سلیمانی و شهید ابومهدی  المهندس: 
»این دو شهید عزیز و گرانقدر در برابر آمریکا سرخم 
نکردند و به دنبال نابودی فســاد و یاری رساندن به 
محرومان جامعه اسالمی بودند. سردار حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی مهندس انسان های مؤمن بودند 
و در راه جهاد گام برداشــته و روحیه فداکاری در راه 
اسالم داشتند، سیاســت ضعیف آمریکا نتوانست 
این شهیدان را که برای اسالم کار می کردند تحمل 

کند.«

حمیدخوشآیند
کارشناسمسائلبینالملل

فتحاللهپریشان
کارشناسسیاسی
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حجت االسالم والمسلمین سعیدی در گفت وگو با صبح صادق مهم ترین شاخصه مکتب شهید سلیمانی را تبیین کرد

BBBBB مکتب سلیمانی چیست و چرا رهبر 
معظم انقالب از واژه مکتب درباره 

ایشان استفاده کردند؟
مکتب نامیــدن شــهید بزرگوار حاج قاســم 
سلیمانی نگاه جدیدی اســت که رهبر معظم 
انقالب هوشــمندانه مطرح کردنــد. در واقع 
مکتب شمولیت بزرگی دارد که مبانی، اصول، 

اهداف و ایدئولوژی را در بر می گیرد.
مکتب سلیمانی مبتنی بر جهان بینی توحیدی 
و حاکمیت اندیشه و مبانی توحیدی و الهی در 

جغرافیای جهان اسالم و مقاومت است.

BBBBB چه اصول و مبانی بر مکتب شهید
سلیمانی متصور است؟ 

برای این مکتب می توان چند مبنا را برشمرد، 
اولین مبنا تغییر گرایش ملت های منطقه غرب 
آسیا به اسالم بود؛ این در حالی است که تا پیش 
از آن منطقه محل تاخت وتاز آمریکایی ها شده 
بود و همین امر دومین مبنا، یعنی خیزش های 
انقالبی را در منطقه رقم زد و اآلن هم در برخی 

جاها آتش زیر خاکستر است.
مبنای سوم، انگیزه و روحیه مقاومت در این 
مکتب است که بر پایه تأکید اسالم، امام و رهبر 
معظم انقالب روی این موضوع شــکل گرفته 
اســت و این روحیه بر اثر این مکتب در منطقه 

جاری شد.
مکتب ســلیمانی ظرفیت اســالم را برای 
پاســخگویی به نیازهای جامعه اثبات کرد و از 
طرفی سبب شد ظرفیت های تقابل تمدنی بین 

اسالم و غرب عیان شود.
اصولی هم بر این مکتب متبادر است؛ اصل 
اول در این مکتب فرانگری در مســئله امنیت 
بود، یعنی امنیت فرامنطقه ای و فرامرزی است، 
همان چیزی که امیرالمؤمنین علی)ع( در خطبه 
27 نهج البالغه درباره آن سخن گفتند و از مردم 
کوفه گالیه داشتند که مردمی که در خانه خود 
با دشمن می جنگند؛ خوار و ذلیل خواهند شد. 
البته برخی مسئوالن و خواص و طرفداران شان 
در ابتدا مخالف حضور ایران در خارج بودند؛ 
اما امروز که دســتاوردهای آن را دیده اند، دیگر 

مخالف نیستند. 
دیگر مشــخصه مکتب سلیمانی گسترش 
استکبارســتیزی در منطقه اســت. تا مدت ها 
آمــال مردم منطقه آمریکا بود، امــا آرام آرام بر 
اثر عنایت هــای امام و رهبر معظم انقالب این 
روحیه شکل گرفت و با تالش شهید سلیمانی 

در منطقه دمیده شد.  
اصل دیگر در مکتب ســلیمانی که خیلی 

شاخص اســت، والیت مداری و در باالترین 
درجه پیاده کردن اراده ولی بود. چهارمین اصل 
حاکم بر این مکتب سلیمانی اصل مشروعیت 
وســیله است. باور اســالم این است که هدف 
وســیله را توجیــه نمی کند و وســیله هم باید 

مشروعیت داشته باشد.
تبدیل نبــرد نابرابر به نبرد نامتقــارن و ایجاد 
بازدارندگــی در دشــمن از دیگر دســتاوردهای 
اقدامات حاج قاســم است که در مکتب خود آن 
را محقق کرده اســت. روزی فلســطین با سنگ 
مقاومت می کرد و حزب الله با سالح سبک و نیمه 
سنگین، اما امروز با سالحی مانند موشک توازن 
و بازدارندگی بین جریان های مقاومت و دشــمن 
در منطقه ایجاد شــده که این محصول تفکر نبرد 

نامتقارن و نا همتراز است.  
مهم ترین اصل این مکتــب اصل اتکا به ذات 
ربوبی و معنویت است. همین اتکا به ذات ربوبی 
و  عنصر معنویت نصرت الهی را به همراه داشته 
و ما بارها در مأموریت های مربوط به حاج قاسم 
در نیروی قــدس و دفاع مقدس این نصرت الهی 
را درک کرده ایم. بر اساس قرآن اگر صبر، بصیرت 
و ایمان با هم جمع شــوند، نصرت الهی محقق 

می شود.  
ایجاد رعب در دشمن اصل دیگر این مکتب 
اســت. ایجاد رعب در دشمن هم در قرآن آمده و 
هم در تاریخ صدر اســالم وجود داشته و خداوند 
تأکید دارد، در برخی جاها مؤمنان را با ایجاد رعب 

در دشمن پیروز گردانیده است.  

BBBBB درباره خصوصیات فردی و سازمانی
سردار سلیمانی توضیح دهید. 

ویژگی های حاج قاســم در سه قالب »فردی«، 
»مدیریتــی« و »کارکردی« قابل بیان اســت. 
دنیای غرب و فراماســونری توانسته خود را با 
قهرمان سازی های کاذب حفظ کند که با استفاده 
از ابزار رسانه، هنر، ورزش و جوایز قهرمان هایی 
را که خود می خواهد برای مردم الگو شوند، به 
جهان ارائه کرده اســت؛ در حالی که در اسالم 
و در جریان انقالب اســالمی هم قهرمان هایی 
داریم که در رأس آنها امروز حاج قاسم سلیمانی 
به عنوان یک چهره جهانی شــناخته شــد؛ از 
این رو خصوصیات ایــن قهرمان را به جهانیان 
معرفی می کنیم تا الگوسازی شود و جوانان ما 
که بعد تاریخی از شخصیت هایی مانند مالک 
اشتر و عباس بن علی)ع( دارند، امروز باور کنند 
مالک اشترهایی مثل سلیمانی هم در غیاب امام 

معصوم و پیامبران تربیت شده اند.
مهم ترین وجه شهادت حاج قاسم سلیمانی 

معرفی او به جهان به منزله یک ابرقهرمان بود که 
موجب شده است تا بسیاری نه در ایران، بلکه 

در جهان باور کنند اسالم هم قهرمان دارد.  
اولین شاخصه فردی شهید سلیمانی خلوص 
ویــژه او بود. او همه چیز را برای خدا انجام داد 
و خداوند هم پاداش این خالص بودن به او داد. 
دومین شــاخصه فردی حاج قاسم هم تواضع 
بود. چــه زمانی که رزمنده بود و فرمانده گردان 
شد، چه زمانی که فرمانده لشکر شد، چه زمانی 
که فرمانده قرارگاه جنوب شرق کشور شد و چه 
مدت مدیدی که فرمانده نیروی قدس سپاه بود 
و آن همه دستاورد داشــت، حاج قاسم همان 
حاج قاسم خاکی و متواضع بود. سرلشکر شد و 
باالترین مدال های نظامی تاریخ ایران را گرفت؛ 
اما همان حاج قاســم روز اول بود. این فرهنگ 
بسیجی و همان تواضعی است که اسالم از آن 

یاد می کند.
وجه بعدی حاج قاسم سلیمانی، »شجاعت« 
او بود. در حاج قاسم جبن نبود، از خطر استقبال 
 در همه 

ً
می کــرد، بــه دل خطر مــی زد، تقریبــا

جبهه های درگیری محــور مقاومت حاضر بود. 
 او را در خط مقدم جبهه ها 

ً
همه رزمنده ها تقریبــا

دیده اند، حضرت آقا هم در نماز جمعه از خاطره 
حضور این شهید با بالگرد در منطقه محاصره شده 

سخن گفتند.  
این روحیه شهادت طلبی انتهای فرآیند ایمان 
راسخ به معاد است. او از مرگ استقبال می کرد 
به خصــوص از نوع زیباتریــن، با ارزش ترین و 
فوزعظیمش، یعنی شهادت و همیشه از اینکه در 
بستر بمیرد پرهیز داشت، انگار که معاد را دیده 

بود و مشتاق رسیدن به آن مقام بود.  
دربــاره خصوصیات مدیریتی این شــهید 
بزرگوار باید گفــت، او از چهــار مرحله اول 
والیت مــداری، یعنــی یک ـ فهم درســت از 
والیت، دو ـ والیت باوری، سه ـ والیت یاوری و 
چهار ـ دفاع از والیت گذشــته بود و به بحث به 

تحقق رساندن ارده ولی رسیده بود. 
مدیریت جهــادی دیگر ویژگــی این مکتب 
اســت. مدیریت جهادی یعنی انسان خودش را 
وقف کار و تالش کند و آرام و قرار نداشته باشد و 
همیشه در حال جهاد باشد؛ حاج قاسم چنین بود؛ 
هم مدیریت جهادی داشت و هم در جهاد خود با 

مدیریت و تدبیر بود. 
مدیریت بحران توانایی مهم حاج قاســم بود. 
تخصــص علمی در حوزه مدیریــت و مدیریت 
بحران نداشــت؛ اما همانطور که از خطر واهمه 
نداشت و به قلب تهدید می زد، متخصص این نوع 
مدیریت هم بود. شاید خیلی ها در شرایط عادی و 

آرامش خوب مدیریت کنند، اما حاج قاسم خود 
را مأمور به امر ولی که می دانست در هر شرایطی 
چه بحران و چه عادی بهترین مدیریت را می کرد و 
این از الطاف الهی بود که اکسیر این موضوع را در 

وجود او نهاده بود.
در بعد خصوصیــات کارکردی و عملکرد 
این شــهید بزرگــوار باید به موضــوع اعتالی 
امنیت ایران اشــاره کرد. 30 سال تالش ایشان 
در فضای منطقه و 10 ســال هم فرماندهی در 
دفاع مقدس برای کشور ما امنیت را به ارمغان 
آورد. شــاید عده ای مذاکــره و برجام را عامل 
امنیت امروز معرفی کنند؛ اما در حقیقت کسی 
که در این زمینه نقش اساسی داشت، در جهت 
تحقــق فرامین رهبری برای ایجــاد امنیت در 
کشور تالش کرد، شخص حاج قاسم سلیمانی 
بود. امنیتی که در گرو برقراری امنیت در منطقه 
و ایجــاد توازن و بازدارندگی بــود، از ماجرای 
اخراج رژیم صهیونیســتی از جنــوب لبنان و 
جنگ های 33 روزه، 22 روزه، 51 روزه و... تا 
همین جنگ عراق و افغانستان و جنگ با تکفیر 
داعشی در عراق و سوریه همگی با هدف آغاز 
تهدید امنیتی برای ایران رقم خورد؛ اما تدبیر این 
 امنیت در کشور برقرار 

ً
شهید سبب شد تا عمال

باشد و شــّر داعش خوابانده شــود، بر همین 
اساس یکی از کارکردهای مهم او خواباندن شّر 
شــرورترین دشمن تاریخی ما در منطقه، یعنی 

داعش بود. 
شهید سلیمانی و شاگردان مکتب او عامل 
بازگرداندن امنیت به حرم های ائمه)ع( در عراق 
و ســوریه و نیز مانع از ســقوط بغداد و دمشق 
بودند. حتی در ماجــرای کودتای ترکیه دولت 
فعلی این کشــور مدیون شــخص حاج قاسم 

سلیمانی است.
شکســت طرح تجزیه کشــورهای منطقه به 
ویژه سوریه و عراق که در قالب طرح »خاورمیانه 
بزرگ« دیده شده بود، محصول تالش های شهید 
ســلیمانی بر اســاس تدابیر رهبر معظم انقالب 
بود. مردم منطقه همه مدیون حاج قاسم سلیمانی 
هستند، چراکه او تمام طرح های ناامن ساز دشمن 
در منطقه را خنثی و از طرف دیگر محور مقاومت 

و گروه های مقاومت را حفظ و تقویت کرد. 
تدابیر رهبر معظم انقالب و تالش های حاج 
قاسم سلیمانی و مجموعه نیروی قدس توانست 
 همــه طرح های دشــمن را خنثی کند و 

ً
عمال

امروز در مسیر تحقق اراده ولی الهی، موضوع 
اخراج آمریکایی هــا در منطقه محصول خون 
پاک این شهید و سایر شهدای مقاومت خواهد 

شد. 

یادداشت

رفتار سیاســی تعریف خاص و روشنی در 
ادبیات سیاســی دارد و آن جهت گیری های 
هر فــرد در رابطه با یک موضوع سیاســی 
 مادی و بر اساس 

ً
اســت. این دیدگاه صرفا

منافع شخصی است. در نگاه اسالمی، رفتار 
سیاسی و جهت گیری های هر فرد بر اساس 
اصول و مبانی اسالمی و جهان بینی توحیدی 
تعریف می شود. امری که نمود آن در شهید 
 بارز و قابل لمس 

ً
ســپهبد ســلیمانی کامال

بود. این دیدگاه الهی نوعی جهان بینی بدیع 
و نو در عرصه سیاســی است که گزاره های 

گوناگونی را می توان برای آن ذکر کرد:

والیت مــداری: در ایــن گزاره 
شهید سلیمانی والیت فقیه را در ۱

امتداد والیت ائمه می دانست و رهنمودهای 
ولی فقیه را به عنوان چراغ راه آینده قلمداد 
می کرد. شهید سلیمانی شخص و جایگاه 
ولی فقیــه را باالتــر از هر مقام سیاســی و 
حکمت های او را برگرفته از سنت های الهی 
می دانســت. نظر وی در این زمینه مبتنی و 
برگرفته از رویکرد جهان بینی اوست؛ یعنی 
دیدگاهی جوهری و معنوی که برخاسته از 
نگاهــی دینی و آرمانی اســت. در منظومه 
فکری و سیاسی شــهید سلیمانی، رهبری 
نظام در رأس و در قاعده آن نخبگان و توده 
مردم حضور دارند؛ این قاعده ها باید هم سو 
با رأس حرکت کنند. سردار سلیمانی سه بار 
قســم جالله یاد کرد که یکی از مهم ترین 
شئون عاقبت به خیری، میزان اتصال افراد به 
ولی فقیه جامعه است که اکنون در حضرت 
امام خامنه ای)مدظله العالی( متجلی است.

به فرموده  با توجــه  انقالبی گری: 
انقالب)مدظله العالی( 2 رهبرمعظم 

سردار ســلیمانی به شدت انقالبی و پایبند به 
خط نورانی و مبارک امــام)ره( بود. می توان 
چند نکته را در رابطه با ویژگی انقالبی ایشان 
عنوان کرد: مقدم بودن آرمان و مسائل انقالب 
بر ســایر تئوری ها و جریان ها؛ روش و سیره 
ایشان )پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی 
اسالم و انقالب( در رابطه با مسئله انقالب و 
تعمیم آن به مسائل سیاسی؛ توجه به آرمان های 
انقالب و رســیدن به آن اهداف بلند از طریق 
ایجاد امید؛ بصیرت باالی ایشــان نسبت به 

توطئه های دشمن و مقابله جدی با آنها.

فراجناحی بودن: این ویژگی شهید 
از 3 گســترده ای  محدوده  سلیمانی 

مباحث و موضوعات را شــامل می شود؛ به 
گونه ای که می توان فراجناحی بودن ایشان را 
در نداشتن وابستگی به احزاب و جریان های 
خاص سیاســی در قالب استقالل سیاسی و 
حمایت از ارکان نظام دانست. شهید سلیمانی 
خود را متعلق به انقالب و مردم می دانست و 
همین عاملی بود که ایشان در هیچ دسته بندی 

سیاسی و جریانی قرار نگرفت.

 مــردم داری: ایــن خصوصیت 
ســردار بزرگ اســالم در موارد 4

گوناگونی نمود داشت؛ برای نمونه در کمک 
به مردم مظلوم منطقه در برابر تروریست های 
وحشــی یــا در کمک بــه مردم ســیل زده 
خوزستان. البته این شکل از مردم داری تنها 
در ابعــاد حمایتی خالصه نمی شــد، بلکه 
ایشــان در عملیات های گوناگــون بارها به 
نیروهای تحت امر خود گوشزد کرده بود باید 
با مردم رفتار مناسب داشته باشند. همان طور 
که رهبر معظم انقالب فرمودند، این شهید 
عزیز با قائل بودن به حدود شــرعی مترصد 

بود به کسی ظلم و تعدی نشود.

 منطق رفتار سیاسی
شهید سلیمانی

در آستانه چهلمین روز شهادت سردار مقاومت سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی پای حرف های حجت االسالم والمسلمین 
علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرمانده معظم کل 
قوا که از ســالیان دراز با شهید سلیمانی آشــنایی داشته و در 
دوره نمایندگی ولی فقیه در ســپاه از نزدیــک با وی همکاری 
کرده، نشستیم تا در تبیین مکتب شهید سلیمانی ابعاد سیاسی 

شخصیت آن شهید را بررسی کنیم.

رئیس دفتــر عقیدتی  - سیاســی فرمانده کل قــوا در این 
گفت وگو تأکید کرد، یکــی از مهم ترین ویژگی های مکتب 
شهید سلیمانی والیت مداری در باالترین سطح آن است، 
به گونه ای که این شــهید بعد از طی مراحل والیت مداری 
به دنبــال تحقــق اراده و تدبیر والیت که باالترین ســطح 

والیت مداری است.

علیرضاجاللیان
خبرنگار

احدکریمخانی
تحلیلگرمسائلسیاسی

تالش برای تحقق اراده ولی
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چله عشق
4

یادداشت

ســردار حاج قاســم ســلیمانی از جملــه 
فرماندهانی بود که در طول زندگی پر برکت 
خویش ـ که ۴0 ســال از آن به مجاهدت در 
میادین مبارزه با دشمن گذشت ـ در پرورش 
شــخصیت فردی آنچنان کوشیده بود که در 
اوج قرار داشت. شخصیتی جامع االطراف به 
لحاظ پرورش روح با عظمت که رهبر معظم 
انقالب فرمودند مقابل روح بزرگ او ســر 
تعظیم فرود می آورم در برابر آنچه برای ایران 
و منطقه ارمغان آورد و شجاعت و تدبیر این 
فرمانده دالور را ستودند. این شهید واالمقام 
آنقدر در مسیر بندگی خدا جد و جهد کرده 
بود که از آبشــخور معنویات الهی بهره مند 
بود. وقتی وجوه شخصیتی سردار سلیمانی 
با آنچه موالی متقیان علی علیه الســالم در 
نامه 38 نهج البالغه در وصف مالک اشــتر 
بیان فرمودند مقایسه می کنیم، پرواضح است 
که آن صفات در وجود حاج قاسم تبلور یافته 
است که در ادامه به چند مورد اشاره می کنیم:
الف ـ بندگی خدا: او بنده ای از بندگان 
خداست »بعثت الیکم عبد من عباد الله«؛ 
بنده خدا بودن یکی از نشــانه های ایمان به 
خداســت که در تمام بخش های زندگی 
فردی و اجتماعی این شهید بزرگوار ایمان به 
خدا و دستورات او موج می زند؛ به گونه ای 
که دل ها را تسخیر کرده بود و در میان آحاد 
مردم ایران و منطقه، اعم از شیعه و سنی و 
سایر مذاهب تا موافق و غیر موافق در داخل 
کشور، این ادعا در استقبال تاریخی از پیکر 

مطهر او و همرزمانش ثابت شد.
ب ـ چشم بیدار یا بصیرت: او پیوسته 
در ایام خطر برای محافظت از اســاس دین 
و انقالب بیدار بود »ال ینام ایام الخوف...«؛ 
۴0 ســال برای اینکه مــردم، هموطنانش، 
جوانــان و نوجوانــان مرز و بومــش آرام و 
راحت زندگــی کنند، زندگــی ناآرامی را 
تجربه کرد. ۴0 ســال بــرای اینکه جوانان 
ایران زمین در فضــای امن تحصیل کنند، 
زنان و مــردان ســرزمینش از زندگی خود 
لذت ببرند، استقالل کشورش آسیب نبیند، 
اقتصاد کشورش رشد کند، دشمن از چشم 
طمع داشتن به سرزمنیش ناامید شود، علم 
در دانشگاه های مملکتش پله های ترقی را 
طی کند و دانشــمند بپروراند، خواب را بر 
چشــمان خود حرام کرده بود. او هم چشم 
ظاهری اش بیدار بود و هم در حوادث تلخ و 
شیرین انقالب بصیرتی قوی و نافذ داشت و 
هیچ گاه دشمن نتوانست از موضع گیری های 
ایشان سوءاستفاده کند. پیوسته در مسیر حق 
در اطاعت و فرمانبری از ولی خود نه متقدم 
بود، نه متأخر، بلکه پیوسته الزم و الحق بود. 
ج ـ پشــت نکــردن به دشــمن: در 
سخت ترین وضعیت که نفس ها در سینه ها 
حبس می شد، حرامیان داعشی در ترس و 
وحشــتی که برای مردم منطقه ایجاد کرده 
بودند، به دل خطر می زد »و ال ینکل علی 

االعداء ساعات الروع...«؛
د ـ ســوزنده تر از آتش بر دشــمن: دیگر 
ویژگی ممتاز این بزرگوار »اشد علی الفجار من 
حریق النار...« بود. همان گونه که برای دوستان 
و ســتم دیدگان و مظلومان و رنج کشــیدگان 
سرشــار از رحمت و عطوفت بود، نســبت به 
دشــمنان خدا و ظالمان مانند شعله آتش بود 
که بر سرشــان فــرود می آمد و می ســوزاند و 
خاکسترشان می کرد و نمونه بارز آیه شریفه »... 

اشداء علی الکفار رحماء بینهم...« بود.
با رفتــن قاســم ســلیمانی، قاســم 
سلیمانی های رشــد یافته در مکتب امام 
و انقالب این مســیر را پــر رهرو خواهند 
کرد؛ کما اینکه چهل ساله انقالب این را به 
اثبات رسانده و محور مقاومت را در گستره 

بین المللی تعریف خواهد کرد.

سردار سلیمانی سیف الله بود

محمدامینمرادی
معاونسیاسیسپاه

خراسانشمالی

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه در گفت  وگو با صبح صادق

قاسم  حاج 
ناب  الگوی 
است جوانان 

BBBBBبفرمایید چرا »مکتب سلیمانی«؟ 
اینکه آقا فرمودند مکتب ســلیمانی، در حقیقت 
برای تبیین شهید سلیمانی و الگو قرار گرفتن ایشان 
برای جامعه به ویژه نسل جوان بوده است؛ چه در 
ایران و چــه در جهان. مردم ایران در زمان حیات 
حاج قاسم به ایشان عالقه داشتند. چیزی در وجود 
او دیــده بودند که چنین جاذبه هایی ایجاد شــده 
اســت. همه گروه ها از هر جناح کوچک و بزرگ 
و زن و مرد جذب این انسان بزرگوار شدند؛ زیرا 
او به دنبال این بود که موبه مو حرف های حضرت 
امام خمینی)ره( و امام خامنه ای)مدظله العالی( 
را اجرایی کند، حتی در مورد جذب حداکثری. 
وی دنبال این بود که مردم را در مسیر درست قرار 
دهد؛ لذا شــعار نمی داد؛ بلکه حرف و عملش 
یکی بود و روی مباحث مبانی و اصول انقالب با 
کسی تعارف نداشت. شهید سلیمانی در مسیری 
حرکت می کرد که امام و آقا ترسیم کردند و مردم را 
به این مسیر دعوت می کرد، با شیوه ای که بر اساس 
شیوه پیغمبر بود؛ یعنی با اخالق نیکو و مهربانی. 
خداوند ســبحان در قرآن هم درباره پیامبر)ص( 
این موضوع را گفته اند کــه اگر تو خوش اخالق 
نبودی و با اخالق نیکــو و مهربانی با مردم رفتار 

نمی کردی، مردم از دورت کنار می رفتند. 

BBBBB حــاج آقا چون ســال ها با ســردار 
نزدیک همکاری داشتید  از  سلیمانی 
لطف کنید کمــی با بیان خاطره پیش 
بروید و مسائل را با خاطرات بفرمایید.
حاج قاســم مردم را با محبت جذب کرد. حتی 
می خواست کسانی را که از روی غفلت و جهالت 
مســیر اشتباه را طی کرده بودند، به مسیر بیاورد و 
به جریان انقالب بازگردانــد. بارها به من گفت 
دوســت دارم وقتی ســوار هواپیما می شوم، در 
کنار من کســی بنشــیند و از من سؤال کند و من 
به ســؤاالت او جواب دهم. احســاس خستگی 
نمی کرد و با همه مشغله هایی که داشت، جذب 
و توجیه مــردم را هم دنبال می کــرد. در یکی از 
 15 روز طول 

ً
سفرهایش به سوریه و لبنان که تقریبا

کشــیده بود، وقتی برگشت شــهید پورجعفری ـ 
که همراه همیشگی حاج قاسم بود ـ به من گفت 
حاج قاســم در این 15 روز شاید 10 ساعت هم 
نخوابیده اســت، با این حال وقتی سوار هواپیما 
می شد اگر کســی در کنارش بود دوست داشت 
با او هم صحبت کند و پاســخ های او را بدهد. به 
خانواده شهدا سر می زد. من خودم با ایشان چند 
بار همراه بودم. بعضی وقت ها که اولین بار به خانه 
شــهیدی می رفتیم، رفتارش طوری بود که انگار 
سال ها آنها را می شناسد. تحویل شان می گرفت 
و درد دل بچه ها را می شــنید. به آنها هدیه می داد 
و با آنها عکــس می گرفت. خیلی خودمانی بود، 

نصیحت شان می کرد. از کوچک ترین چیزی هم 
 وقتی در جلسه ای  خانوم یا 

ً
غفلت نداشت؛ مثال

دختری کمی از موهایــش بیرون افتاده بود، روی 
کاغذ می نوشــت و بــه او می داد تــا حجابش را 
درست کند. به حجاب بچه های خود و بچه های 
شهدا حساسیت داشت. مرام او حرکت در مسیر 

امر به معروف و نهی از منکر بود.

BBBBB ،از پایبندی به اصول صحبت کردید 
چه خاطره ای در این باره دارید؟

اگر کســی نســبت به اصول دهن کجی می کرد، 
 با او برخورد می کرد. اگر کسی در جلسه ای 

ً
حتما

 تحمل 
ً
علیه آقا و امام ســخن می گفــت، اصال

نمی کرد. یــک خاطره در این زمینه تعریف کنم؛ 
حاج قاســم با وجود فشار کاری زیاد خیلی صبر 
و حوصله داشــت.  آقای رزم حســینی استاندار 
خراســان بود. او از زمان جنگ قائم مقام لشکر 
ه بود. چند ماه قبل از شــهادت ایشان دیدم 

ّ
ثارالل

که به ایشان می گفت، حاجی حوصله ات خیلی 
زیاد اســت، خیلی حوصله عجیبی داری. حاج 
قاســم گفته بود من را 150 مادر شهید به اسم هر 
روز دعا می کنند. البتــه صدها هزار نفر او را دعا 
می کردند و می کنند. با این حال کســی که چنین 
صبر و حوصله ای داشت، وقتی می دید به ارزش ها 
اهانت می شود، ســریع برخورد می کرد؛ چه در 
جلســات و چه در جاهای دیگــر. خط قرمزش 
والیت بود، اجازه نمی داد کســی وارد حریم آقا 
شود و اهانت کند. در یک جلسه دو نفری بودیم، 
من از حاج قاســم پرسیدم شما نسبت به یکی از 
مسئوالن چقدر ارادت دارید؟ ایشان به من گفت 
من هیچ کس را با آقا معامله نمی کنم، فاصله آن 
فالن مســئول با آقا از زمین تا آسمان است. من از 
آقا چیزهایی دیده ام که نمی توانم پشت سر ایشان 

حرکت نکنم.

BBBBBحاج قاسم فدایی ایران بود، یا اسالم؟ 
خود حاج قاسم چند جا این را پاسخ داده است. 
در نامه ای که سال 1396 نوشته بود. به صراحت 
اعالم کرد من سرباز صفر دفاع از ملتی هستم که 
امام فرمودند جانم فدای آنها باد. در وصیتنامه اش 
هم که منتشر خواهد شــد، می گوید هزاران بار 
جانم فدای این ملت، ملتی که هزاران بار جانش را 
برای اسالم گذاشت. در سخنرانی هایش می گوید 
من نه به واســطه این و آن جناح، بلکه به واسطه 
پیروی از والیت فقیه در کنار کســی که از اسالم 
و انقالب دفاع می کند،  می ایســتم. فکر می کنم 
این گفته های خود حاج قاسم پاسخ  خوبی به این 

سؤال است.

BBBBBهدف حاج قاسم از اقداماتش چه بود؟ 

بعضی ها چند متر جلوی خود را هم نمی بینند؛ اما 
او هزاران متر جلوتــر از خود را می دید، او دنبال 
این بود که یک حرکت عظیم در جهان انجام شود 
و سیره امام در دنیا تبیین و با صدور انقالب به همه 
جهان، مردم به انقالب جذب شــوند تا به سمت 
تمدن اسالمی حرکت شــود. مکرر می گفت ما 
باید رفتــار خودمان را طوری درســت کنیم که 
بتوانیم مردم را به سمت انقالب بکشانیم و جذب 

کنیم.
 او حتــی رعایت حال داعشــی ها را هم می کرد 
و می گفت اینها دشــمن غافل و جاهل هستند؛ 
اما اســتکبار دشمن ریشــه دار است، مثل نمرود 
و فرعــون. جوانانی را کــه از روی جهل جذب 
داعش شده بودند و در محاصره قرار می گرفتند، 
اجازه می داد تا راه گریزی برای آنها ایجاد شود و 
می گفت راه را باز کنید تا سالح ها را تحویل دهند 
و بیایند بیرون، شاید کسی از این جماعت هدایت 
شود. نمونه های هدایت شده این طوری هم زیاد 
است که برخی حتی برای تشییع جنازه حاج قاسم 
به ایران آمدند. حاج قاســم نگاهش به دشمن و 
مردم متفاوت بود. مردم را شاید از فرزندان خود 
هم عزیزتر می دانســت. ایران و سوریه نداشت و 

فکر غذا و سالمت مردم بود. 
در جلسات نیروی قدس که شاید مأموریت آن چیز 
دیگری باشد، یکی از هم و غم هایش این بود که هر 
کاری که می شود باید برای مردم ایران انجام دهیم تا 

بر مشکالت و مسائل فائق بیایند. 

BBBBB خانواده حاج قاســم چقدر با ایشان 
همراهی می کردند؟

خانواده ایشان صددرصد همراه شان بود. در جریان 
جنگ 33 روزه شاید چهل روز در لبنان بود؛ با این 
حال زمانی که الزم بود به تهران بیاید، آمد و جلسه 
را در همان فــرودگاه برگزار کرد. بــا خانه تماس 
گرفت و تنها چند دقیقه صحبت کرد و دوباره به لبنان 

برگشت. 

BBBBB حاج قاسم فرمانده مدافعان حرم هم
بود؛ در این باره بفرمایید.

وقتــی که شــنید حرم حضــرت زینــب)س( در 
معرض خطر تکفیری هاســت و زمانی که متوجه 
شد تروریست ها وارد عراق شده اند همه وجودش 
را گذاشت تا تروریســت ها را عقب براند و در هم 
بشکند. ســردار سلیمانی از ســال 1359 که وارد 
جنگ شد تا لحظه شهادت حتی یک روز هم سالح 
را بر زمین نگذاشت و همیشه در میدان جنگ بود. 
امام خامنه ای فرمودند، او شــاگرد مکتب امام)ره( 
اســت. در واقع مکتب ســلیمانی نیز شاخه ای از 

مکتب امام راحل است.
آقا در زمان حیات حاج قاســم در ســال 138۴ 

در کرمان در خانه یکی از شــهدای کرمان زمانی 
یکی از خانواده شــهید از آقا خواست تا آقا شفیع 
محشرشــان باشــد، فرمودند: »بروید از سردار 

سلیمانی قول شفاعت بگیرید.«

BBBBBارتباط آقا با حاج قاسم چطور بود؟
عاشقانه. بارها دیدم که حضرت آقا، حاج قاسم را 
طور دیگری تحویل می گیرد. حتی در جلسه ای که 
یکسری میهمانان خارجی را با حاج قاسم خدمت 
حضــرت آقا بردیم، در حیاط منزل آقا منتظر بودیم 
که ایشان وارد شدند حاج قاسم را در آغوش گرفتند 
و بعد از کلی تحویل گرفتن حاج قاسم آمدند سراغ 
مابقی مهمانان. این رفتار آقا یکی دوبار نبود. تجلی 
این ارتباط را در نماز بر پیکر حاج قاســم به خوبی 

می توان دید. 

BBBBB ارادت حاج قاســم به ائمه و شــهدا 
چگونه بود؟

ایشــان هر عصر جمعه در منزل جلســه روضه 
خانوادگی داشــت و برخی دوستان و روحانیون 
را دعوت می کرد تا احکام و مسائل بگویند و بعد 
هم روضه بخوانند. در هنگام روضه مثل ابر بهاری 

می گریست. 
عکس شــهدا در منزل و محل کارش مزین بود؛ 
ه و شهید یوسف 

ّ
به ویژه شهدای لشکر ۴1 ثارالل

الهی. در مقدمه کتابی که در کنگره شهدای کرمان 
منتشر شده بود، حاج قاسم می گوید: »اگر کسی 
این کتاب را بخواند و عشــق او از عشــق من به 
یوسف الهی بیشتر شــد، من دق می کنم. من را 

کنار این شهید دفن کنید.«

BBBBB جایی گفتید ایشــان حــق مأموریت 
نمی گرفت؟

حاج قاســم با اینکه بیشــتر از خیلی از نیروهای 
سپاه مأموریت می رفت، هیچ وقت حق مأموریت 
نگرفت. بعد از شهادتش هم مسئول نیروی انسانی 
نیروی قدس گفت، حاج قاسم حقوق عادی خود 
را بدون اضافه کار و حــق مأموریت می گرفت. 
خودش هم به من گفت من برخی مواقع در اداره 
زندگی می مانم. به تازگی که بحث ازدواج پسرش 
بــود، می گفت برای هزینه خرید ازدواج پســرم 
 حل 

ً
)انگشــتر و...( مشکل دارم، بعد گفت فعال

شد؛ ولی هزینه مراسم را ندارم. مراسم هم قرار 
بود فروردین سال بعد باشد.

هزینه های حاج قاســم بیشتر هزینه های پذیرایی 
از مهمان هایش بود. او خیلی مهمان داشت؛ هم 
از ایران به ویژه خانواده شــهدا؛ از جمله شهدای 
کرمان و مهمان های خارجی از مســئوالن جبهه 
مقاومت کــه خانوادگی به ایران می آمدند و حاج 

 آنها را به خانه می برد. 
ً
قاسم حتما

»حجت االســالم علی شیرازی« مســئول نمایندگی ولی فقیه 
در نیروی قدس سپاه اســت. او اگرچه از سال ۱390 در ستاد 
نیروی قدس سپاه در کنار سردار سلیمانی بوده، اما سابقه ارتباط 
او با حاج قاسم از اســتان کرمان و در دفاع مقدس بوده است. 

همین امر سبب شــده تا زمانی که موضوع انتصاب فرد جدید 
بر دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس مطرح شــود، سه نفر 
از سوی نماینده وقت ولی فقیه در سپاه به حاج قاسم سلیمانی 
معرفی شــوند که ایشان هم آقای شــیرازی را انتخاب کردند. 
نماینده ولی فقیه در نیروی قدس از نویسندگان و خاطره نگاران 
فعال پاســدار هم هست و هین امر ســبب می شود تا ایشان در 
بیان خاطرات و شــرح ارتباط خود با حاج قاســم بسیار روان 

ســخن بگوید. هفته گذشته در دفتر ایشان حاضر شده و درباره 
مکتب سلیمانی و شنیدن خاطرات حاج آقای شیرازی از حاج 
قاســم مصاحبه ای را ترتیب دادیم. به قول خود ایشان »دریایی 
از خاطرات وجود« دارد، اما وســع صفحه و ستون های نشریه 
محدود است و لذا در ادامه بخشی از خاطرات و صحبت های 
نماینده ولی فقیه در نیروی قدس را درباره فرمانده شهید این نیرو 

می خوانید. 

احسانامیری
خبرنگار
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پاسداشتاربعینسرداردلها
ضمیمهشماره۹۳۴هفتهنامهصبحصادق

 ابعاد شخصیت سردار سلیمانی
در گفت وگوی صبح صادق با عباس سلیمی نمین

تمام نمای آینه 
مکتب

خمینی)ره( امام 

BBBBB به نظر شما علت محبوبیت شهید 
حاج قاسم سلیمانی در کشور پیش 

و پس از شهادت ایشان چه بود؟
این شهید بزرگوار یک شخصیت چند بعدی 
و چند وجهی داشت؛ ضمن اینکه ایشان یک 
فرد نظامی و یک سرباز واقعی در سنگرهای 
دفاعی بود، یک سیاســتمدار برجســته نیز 
به شــمار می آمد، در عین حــال یک عارف، 
مهذب، عابد و زاهد هم بود. جمع این ابعاد 
شخصیتی را کمتر در یک انسان دیده ایم؛ به 
 ایشــان در جامعه ما محترم 

ً
همین دلیل واقعا

شــناخته می شد. قبل از شــهادت، ایشان در 
نظرســنجی ها باالتریــن جایــگاه را از نظر 
محبوبیت داشــت؛ اما متأســفانه شاهد آن 
هستیم که برخی افراد و جریان ها می خواهند 
این جایگاه ناشناخته باقی مانده و در گذر زمان 

مهجور واقع شود.

BBBBB چــرا و با چه هدفــی برخی افراد 
می خواهند شخصیت حاج قاسم 

شناخته نشود؟
شــهید بزرگوار ضمن اینکه در دفاع از مبانی 
قاطع بود؛ اما هرگــز از او تندی ندیدیم. این 
بسیار مهم است که بتوان با قاطعیت از مبانی 
دفاع کرد؛ اما هرگز دعوا و منشأ دعوا نشد. این 
جمله امام)ره( را که فرمودند »بیشترین دعواها 
در نفسانیت ریشه دارد« نشانه ای است که در 
شخصیت ایشان مبری از نفسانیت بود. ایشان 
در دولت هــای مختلف کار کرد که هیچ یک 
به مأموریت های برون مرزی اعتقاد نداشــتند 
و حتی به شــدت مخالف بودند و ایستادگی 

می کردند.
اما ایشــان در برابر برخی از کســانی که این 
مطلب برای شــان قابل هضم نبود که ما باید 
در برابر توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در منطقه بایســتیم، ایســتاد و با وجود این، 
بــا همــه دولت ها از هــر طیــف کار کرد و 
نگذاشت اخاللی در انجام مأموریتش ایجاد 
شود. سردار ســلیمانی توانست در مقام یک 
سیاســتمدار تعامل منطقــی در این زمینه به 
وجود آورد و کار خود را پیش ببرد و درســتی 
مســیر و دیدگاه نظام را ثابت کند. او در این 
وادی هرگز دنبال مصالح شخصی خود و به 

دنبال طرح خود نبود.

BBBBB در زمینه تعامل ایشان با چهره های 
دیگر بیشتر توضیح می دهید؟

سردار سلیمانی برای نمونه با آقای روحانی کار 
می کرد؛ اما در عین حال با صراحت مواضع 
انقالبی خود را بیان می کرد و این خطاب را به 

صراحت داشت که اگر در این مسیر )حمایت 
از جریان مقاومت و حضور منطقه ای ایران( 
قرار بگیرید، حاضرم دســت شما را ببوسم. 
ضمن اینکه سمبل مقاومت و ایستادگی بود، 
هم در داخل و هم خارج از کشور در برخورد 
با افــرادی که از نظر فکــری نظرات دیگری 
داشتند، انعطاف داشت تا بتواند آنها را به این 
وادی بکشاند که اگر یک قدم در این زمینه جلو 
آمدند، تشویق شان کند و پشتوانه شان باشد تا 

گام های بیشتری در این قضیه بردارند. 
شــهید ســلیمانی در ارتباط با بســیاری از 
دعواهایی کــه ما در داخــل داریم، مقداری 
متفاوت بود؛ چرا کــه هوای نفس را در خود 
 چون 

ً
کنترل کرده بود و این طور نبود که صرفا

خود را در موضع حق می دید، هر برخوردی 
را بــا دیگران جایز بداند و در واقع منافع ملی 
را در نظر می گرفت. شیوه ای که ایشان در متنبه 
کردن دیگران به کار می گرفت، خیلی با شیوه  
برخی از ما فرق می کرد که فقط دیگران را در 
آن وادی محکوم می کنیم و در واقع آنها را در 
آن وادی زمین گیر می کنیم. شیوه اصالح گری 
شهید بســیار محبت آمیز بود ضمن اینکه در 
مدیریت بسیار قاطع و جدی بود؛ اما در ارتباط 
با دیدگاه های مختلف بسیار منعطف بود که 
این خصوصیات در شــخصیت هایی وجود 

دارد که ابعاد وجودی گوناگون دارند.

BBBBB جایگاه ایشان در سطح بین المللی 
چگونه بود؟

این شــهید بزرگــوار در ســطح بین الملل 
جایگاهــی پیدا کــرده و توانســته بود حتی 
نیروهای روسیه را وارد عرصه مقاومت کند، 
یعنی در خدمــت مقاومت قــرار دهد. این 
مســئله یک تدبیر کالن می خواست تا بتوان 
دولت روســیه و در رأس آن پوتین را قانع کند 
کــه ورود به این عرصــه می تواند هم برایش 
کم هزینه باشد و هم دستاوردهای قابل توجهی 
رقــم بزند. این قانع کــردن، یعنی اینکه زبان 
دیپلماسی را بلد بودن و به آن مسلح بودن که 
به نظر بنده یکی از توانمندی های قابل توجه 

این شهید بود. 

BBBBB با توجه به این صحبت ها، شــما 
عملکرد ســردار ســلیمانی را در 
تعامل با کشورهای محور مقاومت 
از منظر دیپلماتیک چگونه ارزیابی 

و تحلیل می کنید؟
ســردار این موضوع را به طور کامل پذیرفته 
بود که باید روی اشــتراکات کار و توجه کرد؛ 
 ایشــان در عراق، لبنان و ســوریه 

ً
البته طبیعتا

با نیروهــای متعددی مواجه بود. ایشــان در 
کشــورهای مختلــف با افرادی که ســالیق 
متفــاوت و گرایش های گوناگونی داشــتند، 
تعامل داشــت. این نکته بسیار مهم است که 
یک شخصیتی سعه صدر باالیی داشته باشد 
و بتواند روی کمترین اشــتراکات ایستادگی 
کند. در عراق شخصیت هایی داریم که متأثر 
از کانون های قدرت متفاوتی هستند یا در لبنان 
نیز به همین صورت اســت. اینکه شخصیتی 
مانند حاج قاســم بتواند حتی در منطقه اقلیم 
کردستان تأثیرگذار باشد و آنها را ذیل برخی 
منافع مشــترک جمع کند، خیلی بلند نظری 
می خواهد در مقایسه با افرادی که اگر کمترین 
اختالفی پیدا کنند، بــه هیچ وجه نمی توانند 
حول یک موضوع با هم کار کنند و کافی است 
یک اختالف و دیدگاه متفاوتی بروز کند و همه 
اشتراکات را کنار بگذارند و نظر متفاوت حول 
آن موضوع سبب شــود هیچ همکاری و کار 

مشترکی انجام نشود.  
شهید ســلیمانی با نیروهای بسیار متنوع و با 
خاستگاه های بســیار گوناگون کار کرد و کار 
را پیش برد و توانست دشمن را زمین گیر کند 
که این یعنی تعامل باال داشتن و قدرت تحمل 
دیدگاه های مختلف و شکیبایی به خرج دادن 

در این راه.
به نظر بنده این موارد نکاتی است که باید دیده 
شــود؛ چرا که بسیاری از مشکالت امروز ما 
در جامعه همین کم تحملی ها، بی توجهی به 
اشــتراکات و بزرگ نمایی افتراقات است. ما 
با خیلی ها اشتراک های بســیاری داریم؛ اما 
 
ً
به قدری افتراق ها را بزرگ می کنیم که اصال

نمی توانیم روی اشتراکات کار کنیم.
در حالی کــه بارها رهبر معظم انقالب حتی 
درباره انتخابــات تأکید کرده اند که همه افراد 
برای ایــران و وطن بیاینــد رأی دهند؛ یعنی 
روی اشتراکات آنقدر توجه دارند، اما عملکرد 
برخی از ما به هیچ وجه با رهبری ســنخیت 
 با 

ً
ندارد؛ ولی عملکرد شــهید سلیمانی قطعا

رهبر معظم انقالب ســنخیت داشت، یعنی 
در واقع الهام گرفته و الگوی عملی این قضیه 
بود، چرا که خیلی مهم است. شاید ما در بیان 
خود بگوییم این حرف هــا را قبول داریم؛ اما 
در عمل هرگز این سعه صدر و قدرت تحمل 
را نداشته باشیم، بنابراین ایشان ضمن اینکه 
یک دیپلمات بود، اما به شــدت به ارزش ها 
نیز پایبند بود، به عبارتــی هرگز در ارتباط با 
تعامالت خود با دیگران، از خاستگاه و نگرش 
خود کــه نگرش منبعث از مکتب اســالم و 

امام)ره( بود، کوتاه نیامد. 
امــا در عین حال این قدرت را داشــت که با 

همه تعامل داشــته باشد و آنها را قانع کند که 
اتخاذ برخی مواضع، علیه مصالح شان است 
و قرارگرفتن در مسیر مقاومت این سعادت و 
شــأنیت آنها را تأمین و تضمین می کند که به 
نظر بنده خیلی دشــوار است کسانی را که با 
مقاومت خیلی آشــنایی ندارند، قانع کند که 
مقاومت، منافع دنیوی و اخروی شما را تأمین 
خواهد  کرد که همه اینها از جهات مختلف 
از شأن و شخصیت واالی این شهید گواهی 

می دهد.

BBBBB آنچــه رهبــر معظم انقــالب در
نماز جمعه تحت عنوان »مکتب 
ســلیمانی« از آن نام بردند، شامل 
و ویژگی هایی  چــه شــاخصه ها 

می شود؟
بــه طور مســلم شــهید ســلیمانی یکی از 
درس آموختگان مکتب امام)ره( است؛ یعنی 
به قدری ایشــان نمونه بارز این مکتب است 
که می توانــد آن را نمایندگی کند. به عبارتی 
شهید ســلیمانی آینه تمام نمای مکتبی است 
که امام)ره( در این کشور بنیان گذاشتند. رهبر 
معظــم انقالب فرموده اند برخی شــجاعت 
دارنــد اما تدبیــر ندارند و برخی نســبت به 
مبانی حساســیت دارند؛ اما کماالت الزم را 
برای پیشبرد آن مبانی ندارند. کماالت یعنی 
برخوردار بــودن از توانمندی های مختلف 

برای اینکه در خدمت آن مبانی قرار دهند.  
شهید سلیمانی همانند امام)ره(و رهبر معظم 
انقالب خصوصیات مختلفــی در این وادی 
داشــت؛ از ایــن رو می توانیــم بگوییم آینه 
تمام نمــای مکتب امام)ره( و مکتبی اســت 
کــه رهبری آن را ترویج می کنند و ســعی در 
 شهید را 

ً
تقویت آن در جامعه دارند. بنده قطعا

شخصیتی می بینیم که شما می توانید از طریق 
ایشان با مکتب امام)ره( و رهبری آشنا شوید، 
یعنی وقتی در احواالت امــام)ره( و رهبری 
نگاه می کنید، خیلی بــا آن بزرگواران منطبق 
است. زهد و دقت در مسائل مختلف، توجه و 
صداقت با مردم، پایبندی به مصالح عمومی، 
خود را ندیدن و خود را فدای مردم و ارزش ها 
کردن، همه مواردی اســت که در اوج خود به 

عنوان نمونه در مکتب امام)ره( می درخشد.  
 شما می توانید از طریق شهید سلیمانی 

ً
طبیعتا

به مکتب امام)ره( نزدیک شوید، یعنی ایشان 
به گونــه ای تبلور این مکتب می شــود و یک 
نمونه و شــاخصی از این مکتب می شود که 
می توانید به سهولت از طریق ایشان با مکتب 
امام)ره( آشنا شوید و همه جانبه نگری را در او 

دریابید.

یادداشت

به گواهی تاریخ شــهادت مــردان بزرگ 
تأثیری شــگرف در ادامــه راه حق طلبی 
دارد و ســبب می شــود خون تــازه ای در 
رگ هــای مبــارزات حق طلبــی جریان 
یابــد. نمونه واقعی آن شــهادت حضرت 
که  بود  یارانش  و  اباعبدالله الحســین)ع( 
چهره پلید حکومت امــوی را بر همگان 
آشــکار کــرد. گمان حکومــت غاصب 
بنی امیه این بود که با به شــهادت رساندن 
امــام و یاران باوفایش نهضــت آنان برای 
همیشه خاموش می شود؛ اما غافل از آنکه 
شهادت آن امام مظلوم سرآغاز حرکت ها و 
قیام های عظیمی در جهان اسالم شد که تا 
امروز ادامه دارد و هیچ وقت خاموش نشده 
است. پیروان واقعی مکتب عاشورا پس از 
واقعه کربال راه حضرت را ادامه دادند که 
نمونه واقعی آن »حاج قاسم سلیمانی« بود.

سردار بزرگی که به تأسی از امام شهیدان 
از ابتدای انقالب اســالمی علم مبارزه با 
ظلم و ستیز را برداشت و ۴0 سال از عمر 
خویــش را صرف مجاهــدت در راه خدا 
ه 

ّ
کرد. او نمونه کامل مجاهد فی ســبیل الل

بود که در دوران جنگ تحمیلی و بعد از آن 
در بالد اسالمی حماسه ها آفرید و دوست و 
دشمن را به اعتراف واداشت که نمونه عینی 
آن پایان دادن به حکومت داعش در منطقه 
بود. حاج قاسم همچنین سد محکمی در 
برابر خواســته ها و جنگ طلبی های جبهه 
استکبار در منطقه به شــمار می رفت؛ از 
این رو این امر بر اســتکبار گران آمد و در 
یک تصمیم غلط استراتژیکی کمر به ترور 
وی گرفت و عاقبت االمر در شامگاه جمعه 
13 دی ماه  به دســت شقی ترین افراد بشر 
به شهادت رسید. خبر شهادت این سردار 
بزرگ موجــی از نگرانی را در دل مردم به 
ویژه نیروهای مؤمــن انقالبی ایجاد کرد. 
عمــده نگرانی ها از این بابت بود که جبهه 
مقاومت بعد از شهادت حاج قاسم چگونه 
راه ایشان را ادامه می دهد که حوادث بعد از 
شهادت ایشان گویای چند مطلب به شرح 

زیر است:
خروش ملــت ایران و عــراق در 

بدرقه سردار ســلیمانی و به تعبیر ۱
رهبر معظم انقالب خلق بزرگ ترین تشییع 

جنازه تاریخ.
چهره پلید و خونخوار آمریکایی ها 

بیش از پیش بر همگان هویدا شد؛ 2
زیــرا دولتی که خــود را منادی مبــارزه با 
تروریست می خواند، دست پلید خود را به 
خون کسانی آغشته کرد که سال ها در سنگر 
مبارزه با تروریسم و داعش مجاهدت کردند.
 هدف استکبار از ترور حاج قاسم 

ســلیمانی ایجاد شکاف در جبهه 3
مقاومت بود؛ اما آنچه بــه برکت خون این 
شهدای عزیز حاصل شد، انسجام گسترده در 
جبهه مقاومت است و می رود برای آینده ای 
نه چندان دور بساط آنان از منطقه جمع شود.
حال می توان به درستی دریافت با شهادت 
حاج قاسم ســلیمانی و همرزمانش فریاد یا 
»لثارات القاســم« از فرزندان عاشــورایی 
جبهه مقاومت شنیده می شود که در تدارک 
اخراج کامل یزیدیان زمان از منطقه هستند. 
همان وعده ای که خداوند در قرآن به آن اشاره 
فرمودند: »و مــا اراده کردیم که برآن طایفه 
ضعیف در آن سرزمین منت گذارده و آنان را 
پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک و جاه 

گردانیدیم.«)قصص/ 5(

شهادت رمز تداوم مبارزه

روحاللهقاسمی
کارشناستاریخانقالباسالمی

شــهید »قاســم ســلیمانی« کــه از او به 
»سیدالشــهدای مقاومت« یاد می شــود، 
بی شــک یکی از بندگان خالص و خاص 
پــروردگار بود کــه ویژگی هــای رفتاری و 
اخالقی سردار افزون بر ویژگی های نظامی، 

سیاسی و دیپلماتیک او را در جایگاه واالیی 
قرار داده بود، به گونه ای که پس از شهادت و 
تشییع با شکوه و میلیونی پیکر مطهر ایشان، 
رهبر معظم انقالب ایــن روز را »ایام الله« 
نامیدند که همه اینها را می توان در خالصانه 
و برای خدا کار کردن ایشــان دانست. برای 
شناخت بیشــتر ابعاد شخصیتی این شهید 
واالمقام با »عباس سلیمی نمین« تاریخ پژوه 
و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت وگو کردیم 

که در ادامه می خوانید:

زهراظهروند
خبرنگار
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یادداشت

در  ایــران  برجســته حــوزه  پژوهشــگر 
دانشگاه های آمریکا با اعالم اینکه »با ترور 
قاسم سلیمانی احیای داعش در عراق و به 
خصوص در شــمال آن کشور و در موصل 
امکان پذیر شــده اســت«  بر نقش سردار 
سلیمانی در مبارزه با تروریسم تأکید می کند. 
در واقــع، وقتــی آمریکا بــه زعم خود 
اجرای طرح خاورمیانه بزرگ در منطقه را 
رقم زد و در این راســتا به ایجاد گروه های 
تروریستی، مانند داعش در عراق و سوریه 
روی آورد، این شهید سلیمانی بود که برای 
حفظ تمامیت ارضی این کشورها و مقابله با 
تروریسم وارد عمل شد و مانع رسیدن آنها به 

اهداف شان شد. 
ســردار ســلیمانی مبــدع همــکاری 
گروه های مقاومت در مبارزه با تروریسم بود 
و گروه های مقاومت را به جریان مقاومت، 
در نهایــت به اتحاد مقاومت تبدیل کرد.  با 
توجه به نقش تعیین کننده سردار سلیمانی، 
اقدام ناجوانمردانه و بزدالنه آمریکا در ترور 
این شــخصیت بزرگ با ایــن هدف انجام 
گرفت کــه تغییری در سیاســت منطقه ای 
ایران ایجاد شــود.  اما سردار سلیمانی یک 
مقام نظامی و سیاسی عادی نبود، بلکه یاور 
و محبوب مظلومان منطقــه، مردم ایران و 
بســیاری از شهروندان کشــورهای غرب 
آســیا بود و مردم ایران و کشورهای حوزه 
مقاومت از حضور سردار سلیمانی احساس 
امنیت و آرامش می کردند و نام سردار برای 
ملت ایران و ملت های مظلوم منطقه معادل 
آرامــش،  امنیت و ثبات بود؛ از این رو تفکر 
و راهی که او طی ســال های گذشته ایجاد 
کرد پایان نخواهد یافت و مجاهدانی که در 
همه محورهای مقاومت در سالیان گذشته 
تربیت کرده است، بدون حضور فیزیکی و 
ظاهــری او نیز به این راه ادامه خواهند داد. 
مکتبی که او پایه گذاری کرده اســت اراده 
رزمنــدگان مقاومت را در ادامه مســیرش 
صد چندان کرده اســت. از این رو شهادت 
سردار سلیمانی نه تنها تأثیر منفی بر انگیزه 
و اقتدار محــور مقاومت بر جا نمی گذارد، 
بلکــه این جریان  را بــا انگیزه مضاعف به 
سمت اهداف مقدس ایشان هدایت خواهد 
کرد.  برکت خون شهید فراتر از معیارهای 
مادی اســت و امروز در ایــران ارزش های 
بزرگی، چــون جهاد، خدمت بــه مردم، 
تعهد بــه انقالب اســالمی و والیت فقیه 
حول محور شــخصیت ســردار سلیمانی 
تثبیت شده است. در کشــورهای منطقه، 
همچون عراق نیز بعــد از حمله آمریکا به 
ه و شــهادت سرداران 

ّ
گردان های حزب الل

مقاومت شاهد به آتش کشیده شدن سفارت 
آمریکا و تصویب قانون اخراج آمریکا یی ها 
در مجلس و تظاهرات میلیونی مردم عراق 
علیه اشغالگری آمریکا بوده ایم و در مجموع 
این تفکر دشــمن که ترور سردار سلیمانی 
موجب عقب نشینی محور مقاومت خواهد 

شد، رؤیایی بیش نبوده است. 
همچنین حضور باشــکوه مردم ایران و 
عراق در تشییع ســرداران شهید مقاومت، 
به ویژه ســردار سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهنــدس که بنا بــر فرمایش رهبر معظم 
انقــالب »این حضور باشــکوه ســوخت 
موشــک های ما بود«، به مثابه مهر تأیید و 
حمایت قاطع از مقاومت بود،  حمایتی که 
پیش از این هرگز چنین آشکارا ابراز نشده 
بود و سبب خواهد شد مقاومت اسالمی در 
منطقه با روحیه و انگیزه ای قوی تر و عزمی 
راسخ تر به نقش آفرینی های خود ادامه دهد 

و به پیروزی نهایی دست یابد.

 مکتب سلیمانی
مکتب مقاومت

پای حرف های تعدادی از همسران شهدای مدافع حرم

بچه های شهدا دوباره یتیم شدند

BBدرس بخوانید
خانم شیخی، همسر شــهید مدافع حرم »حشمت 
ســهرابی« می گوید: اوایل شــهادت همسرم بود که 
برای زیارت راهی ســوریه شدیم. در هواپیما متوجه 
شدیم سردار سلیمانی هم سفر ماست. مجالی شد تا 
فرزندانم سردار را از نزدیک ببینند و محبت پدرانه او 
را که چون نعمتی برای فرزندان شهدای مدافع حرم 

بود، بچشند.
در هواپیما دیدیم سردار با چند نفر از دوستان شان 
آمدند، نشستند و شــروع کردند به مطالعه. بچه هایم 
ایشــان را نمی شــناختند. به آنها گفتم ایشان سردار 
سلیمانی هستند، بروید و به ایشان سالم کنید؛ چون 
بچه ها کوچک بودند، گفتند خجالت می کشــیم. با 
اصرار بنده رفتند و ســالم کردند و ایشان به هر کدام 
هدیه ای داد و با آنها صحبت کرد. بچه کوچکم را روی 
پایش نشاند. بعد هم بچه ها را برد داخل کابین هواپیما 

و با هم چند عکس یادگاری گرفتند.
دو سال بعد ما در مراسمی حضور داشتیم که ایشان 
هم آمده بودند. آنجا با بچه ها که صحبت می کردند، 
من گفتم: »بچه های من خیلی دوســت دارند شما به 
 
ً
منزل ما بیایید.« ایشــان گفتند: »چشم، چشم، حتما

می آیم.« حدود دو هفته بعد آمدند.
بچه ها گفتند: »ما دوســت داریم مانند پدرمان 
شهید شویم.« که حاج قاسم گفتند: »نه، شما فقط 
باید درس بخوانید. شــما بایــد درس بخوانید که 
بدانید پدرتان برای چه شهید شده است.« به شوخی 
می گفتند اما اگر بعد از اینکه درس خواندید، شهید 
شدید، اشکالی ندارد. ایشان خیلی مهربان بودند و 

حاال با رفتن سردار شهید ما دوباره یتیم شدیم.
هیچ کس مانند ایشان نبود. مشکالت ما را هم 
حل کردند و چند وقت یک بار جویای حال بچه ها 
می شــدند. خیلی مهربان و صمیمی بودند. وقتی 
آمدند منزل ما ســر بزنند، دختر یکی از شــهیدان 
دوران دفاع مقدس هم منزل ما بودند؛ سردار منزل 
ایشان هم رفتند و خیلی به ایشان هم احترام گذاشتند 
و گفتند: »دعا کن ما هم مانند پدرتان شهید شویم.«

BBخوشا به حال شان که با شهادت رفتند
خانم جعفری، همســر شــهید مدافع حرم »سعید 
انصاری« می گوید: نشســته بودیم و سخنرانی آقای 
شــیرازی، نماینده ولی فقیه در ســپاه قدس را گوش 
می دادیم که از انتهای ســالن صدای همهمه آمد؛ به 
عقب نگاه کردیم، سردار سلیمانی را به همراه دو نفر 
دیدیم که از انتهای ســالن به سمت جلو  آمدند و در 
ردیف جلو نشستند. سالن شلوغ شد، همه همسران 
و بچه های شــهدای مدافع حرم دور سردار سلیمانی 
جمع شــده بودند و از سردار می خواستند با بچه های 
شــهدا عکس بگیرند. هر کس یک تلفــن همراه به 
دســت گرفته بود و از لحظه لحظه حضور ســردار 
عکس می گرفت. بچه های کوچک در آغوش سردار 
سلیمانی می نشستند و بقیه بچه های شهدا هم دوست 
داشتند کنار سردار باشند. حاج آقا شیرازی که در حال 
ســخنرانی بود و با این همه سر و صدا دیگر صدایش 
به گوش کسی نمی رسید، صلواتی فرستاد و با صدای 
بلند حضور سردار ســلیمانی را در سالن خوش آمد 
گفت و از سردار خواست باالی سن بروند و صحبت 
کنند. با صدای صلوات جمع ســردار باال رفتند و با 
لبخندی بر لب، بعد از ســالم به حاضران خوش آمد 
گفتند و از حاضران خواســتند گوشی های شــان را 
خامــوش کنند. همه به حرف ســردار گوش دادند و 

گوشی ها خاموش شد.  
ســردار خیلی خودمانــی و راحت یک ســری 
موضوعات را با خانواده شــهدای مدافع حرم مطرح 
کردند که به قول خودشان درد دل بود. جمع خوب و 
صمیمی  بود. بعد از پایان صحبت سردار، همه بچه ها 
روی ســن می آمدند و سردار را می بوســیدند و با او 
عکس می گرفتند. سردار بین ازدحام بچه های شهدا 
به زحمت پایین آمدند. با راهنمایی مسئوالن قرار شد 
هر خانواده شــهید پنج تا ده دقیقه کنار سردار بنشیند 
و صحبت کند. کلی صبر کردیم تا نوبت به ما برسد. 
حسینم که لباس نظامی  پوشیده بود، با سردار سلیمانی 

روبوسی کرد. سردار پرسیدند: »پسر کدام شهیدی؟« 
حسین گفت: »حسین، پسر شــهید سعید انصاری 
هستم.« ســردار پرسیدند: »پســرم، چند سالته؟« 
حسین گفت: »ده سال.« و سردار دوباره پیشانی پسرم 
را بوسیدند و گفتند: »شهید انصاری خیلی باهوش و 
باذکاوت بود، شجاعت زیادی داشت.« و خطاب به 
حســین گفتند: »چقدر شبیه پدرت هستی!« حسین 
کنار سردار نشست و من و زینب، دخترم هم روبه روی 
ســردار نشستیم. ســردار کمی هم با زینب صحبت 
کردند، بعد زینب پرســید: »ســردار، پیکر بابامون 
 پیکری داره؟ راســتش رو به ما 

ً
کی برمی گرده؟ اصال

بگید.« ســردار در حالی که چشمان شان پر از اشک 
شده بود، بغض شان را فروخوردند و گفتند: »به شما 
قول می دم که ان شاءالله پیکر باباتون رو هر طوری شده 
برگردونیم.« زینب و حسینم گفتند: »سردار مطمئنید؟ 
ما خیال مون راحت باشه که پیکر بابامون برمی گرده؟« 
سردار در حالی که روی شانه حسین می زدند گفتند: 
»حسین جان، تو بعد از بابات مرد خونه تون هستی؛ 
اما خیالت راحت، ان شــاءالله پیکر بابات به همین 
زودی ها برمی گرده.« حسین چفیه ای روی دوشش بود 
که عکس همسرم روی آن بود. سردار سلیمانی دستی 
روی عکس شهید انصاری کشیدند و گفتند: »خوشا به 
حال شون که با شهادت رفتند. ان شاءالله ما هم بتونیم 

ادامه دهنده  راه شهدا باشیم.«
سردار دست نوازشی به سر حسین کشیدند، و 
او را بوسیدند و خطاب به بنده گفتند: »خدا بهتون 
صبر بده، ان شاءالله بچه ها را طوری تربیت کنید که 

ادامه دهنده راه پدرشون باشند.« 
وقتی صحبت ها تمام شد، دل مان نمی آمد از کنار 

میز سردار بلند شویم و خداحافظی کنیم.

BBانگار بچه ها پدرشان را دیده اند
خانم انجین، همســر شــهید مدافع حــرم »محمد 
مســرور« می گوید: پاییز سال گذشــته به همراه همه 
خانواده های شــهدای مدافع حرم کشور و تعدادی از 
خانواده های شهدای دفاع مقدس و امنیت با حضرت 
آقا دیدار داشتیم. در هتل محل اقامت برنامه ای تدارک 
دیده بودند. من هم همراه پدر و مادر همسرم و همسر 
شهید توفیقی سر یک میز، جلوی سالن و نزدیک در 
نشسته بودیم. بنده ســرم پایین بود. یک لحظه دیدم 
همســر شــهید توفیقی با هیجان بلند شــد و گفت: 
»وای!« ســرم را بلند کردم و دیدم سردار بدون هیچ 
هیئت همراهی، با لباس شخصی و ساده، با چهره ای 
نورانــی و مهربــان، در اوج فروتنــی و در عین حال 
بهت، در چند قدمی ما با یک آقای جوان ایستاده اند. 

ُ
پرا

همه مبهوت شــده بودند و هیچ کس از آمدن سردار 
خبر نداشت. همین که خانواده ها سردار را دیدند، در 
چند ثانیه اطراف سردار را پر کردند، خانواده ها دورش 
را گرفته بودند، شاید حدود ۴5 دقیقه یا بیشتر وضعیت 
به همین  گونه بود. هر چه مسئوالن اصرار می کردند 
بنشینید، خود سردار ســر میزهای تان می آیند، هیچ 
کس دلش نمی آمد از سردار جدا شود. فرزندان شهدا 
انگار پدرشــان را دیده بودنــد، از او دل نمی کندند. 
شاید هر کس جای سردار بود از فشار جمعیت و این 
اوضاع خسته می شــد و حداقل درخواست می کرد 
کمی اطرافش را خلوت کنند تا فشــار کمتر شود؛ اما 
ســردار با لبخندی بر لب و چهره ای مهربان دســت 
تک تک شان را می گرفت، فرزندان شهدا را در آغوش 
می کشید و هیچ گونه اعتراضی هم نمی کرد. باالخره 
با هزار زحمت چند نفر از آقایان مســئول دور سردار 
را گرفتند تا ایشان به جایگاه سخنرانی بروند. سردار 
ه گفتند و بین سخنان شان از نحوه  انتخاب عنوان 

ّ
بسم الل

مدافعان حرم برای رزمندگان اسالم در سوریه صحبت 
کردند.

BBکاش امیرعلی هم بود
خانم کمالیان، همسر شهید مدافع حرم »علی اصغر 
شیردل« می گوید: برای مراسمی دعوت شدیم و چون 
امیرعلی کسالت داشــت، او را با خودم نبردم. وقتی 
رسیدم، طبق معمول مراسم با قرائت قرآن و خیرمقدم 
آغاز شد. ناگهان دیدیم سردار سلیمانی وارد مجلس 

 انتظارش را نداشتیم، 
ً
شد. همه تعجب کردیم، اصال

من فقط داشــتم غصه می خوردم چــرا امیرعلی را 
نیاوردم. بچه های شهدا دور سردار را گرفته بودند و هر 
کس با خوشــحالی مطلبی می گفت و من با حسرت 
بچه ها را نگاه می کردم و می گفتم کاشــکی امیرعلی 
هم بود. از ســردار دعوت کردند برای ســخنرانی به 
جایگاه برود. ایشــان سخنانی درباره مسائل منطقه و 
جایگاه خانواده شــهدا بیان کردند، بعد هم با بچه ها 
عکس یادگاری گرفتند. ســردار با تک تک خانواده ها 
صحبت کردند. نوبت به من که رسید، هر چه خواستم 
حرفی بزنم، نتوانســتم. با خودم گفتم خود ســردار 
به اندازه کافی درگیر هســتند، من چه بگویم؟ بیشتر 
ناراحت شــان می کنم. فقط خودم را معرفی کردم و 

گفتم همسرم کجا شهید شده  است. 
موقع رفتن سردار به ایشان نگاه می کردم و مدام 
به این فکر می کردم چطور ممکن اســت انسانی به 
این درجه از تقوا و شجاعت برسد. اما نتوانستم این 

را از خودشان بپرسم.

BB داستان انگشتر حاج قاسم
خانم عادلی، خواهر شهید مدافع حرم »رضا عادلی« 
می گوید: داداش رضای ما همیشه می گفت خدایا، از 
عمر من بگیر، ولی به عمر رهبرم و حاج قاسم اضافه 
کن. وقتی از حاج قاسم صحبت می کرد حس غرور و 
افتخار داشت. خیلی دنبال حاج قاسم عزیزمان گشت، 
مثل یک عاشــق که دنبال معشوق اســت از عراق تا 
سوریه رفت؛ اما موفق نشد حاجی را ببیند. حتی یک 
روز قبل از شــهادت رفت و دوبــاره تمام گردان ها را 

گشت، شاید آمده باشد؛ ولی حاجی نیامده بود.
ساعاتی قبل از شــهادتش به هم رزمش می گوید: 
»اگر من شــهید شدم و حاج قاســم رو دیدید، سالم 
من را بهشون برسونید، بگید خیلی دنبال انگشتر شما 

بودم، انگشتر رو واسه خانواده ام بفرستید.«
دوستان رضا هم وقتی حاج قاسم را می بینند قضیه 
را برای ایشان تعریف می کنند و حاج قاسم هم انگشتر 
را همراه یک نامه به ســردار گرجی زاده می دهند که 
برای ما بیاورند. این بهترین و دوســت داشتنی ترین 

هدیه ای بود که ما دریافت کردیم.

BBغرور و منیت در وجودش نبود
خانم فتحی، همســر شهید مدافع حرم »محمدرضا 
الوانــی« می گوید: آنچــه ما از ســردار دل ها دیدیم 
همه رفتــار متواضعانه، خلوص نیت، آزادمنشــی و 
بزرگ مردی بود. ایشان انسانی بودند که غرور و منیت 

در وجودشان نبود، سفیدی و پاکی بود که خدا به سبب 
خلوص نیت در وجود ایشــان قرار داده بود. وقتی ما 
ایشان را مالقات کردیم، ایشان به حدی تواضع داشت 
که انگار یکی از دوستان صمیمی  آقا رضا را می بینیم، 
انگار نه انگار که ایشان یک شخصیت بزرگ نظامی  
هســتند. با رفتن ایشان زخم شهادت عزیزان مان تازه 

شد و نمک به زخم مان خورد. 

BBهدیه ای برای محمد
خانــم حمیدی نامدار، همســر شــهید مدافع حرم 
»محسن فانوسی« می گوید: پسرم محمد ارتباط خیلی 
نزدیکی با شهید سلیمانی داشــت. ایشان به محمد 
می گفتند: »شما بعد از پدرتان باید میدان دار این جنگ 
باشید و بعد از او باید مراقب مادر و خواهرتان باشید. 
جایگاه پدر شــما خیلی باالست و شــما هم بعد از 

پدرتان می توانید سربازان خوبی باشید.«
یک انگشــتر هم به محمد داده بودند. قضیه از 
این قرار بود که با بچه ها شوخی کرده بودند و محمد 
هم گفته بود: »خب حاج آقا، هر کس برنده شد چی 
بهش می دید؟« حاج آقا هم گفته بود: »انگشترم رو 
می دم.« در آخر هم انگشتر نصیب محمد شده بود. 
 شبیه همان انگشتری بود که در زمان شهادت 

ً
دقیقا

در دست سردار بود.

BB کالم آخر
فرزندان شهدای مقاومت از سردار دالور ایران زمین 
پندها گرفته و محبت او را درک کرده بودند. ســردار 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی الگویی بی نظیر برای 
تمام دوران اســت که ندای آزادی خواهی او بر جان 
همه آزادی خواهان جهان به نیکویی نشست. به راستی 
سردار شهید ما، حاج قاسم سلیمانی فرزند خلف امام 
راحل، رهبر معظم انقالب و ساالر شهدای مقاومت 
است که توانســت پیام برحق مســلمانی و آزادگی 
انقالب اســالمی را به جهان مخابــره کند. امروز که 
می بینیم در سرتاســر جهان سردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی دوستداران بسیاری دارد، به این دلیل است 
که او جز کالم حق ســخن نگفــت و با الگوگیری از 
امام علــی)ع( به عدالت و آزادی انســان ها اعتقادی 
راسخ داشــت و برای نجات مظلومان و ستم دیدگان 
عالم چون شیری دلیر در برابر استکبار و ظالمان عالم 
قیام کرد. علت فراوانی دوســتداران این سردار شهید 
شــفقت و محبتی اســت که بذر آن را در دل همگان 
کاشــته است. روحش شاد، یادش گرامی و راهش پر 

رهرو باد، ان شاءالله.

وصــف حاج قاســم ســلیمانی را فقــط بایــد از فرزندان و 
خانواده های شــهدا شــنید و بس، کســانی که با گوشت و 
پوست شان ســختی های جنگ را چشیدند و سرانجام هم به 

درد فراق عزیزان شان مبتال شدند. آنها هستند که فرق محبت 
واقعی و ظاهری را می فهمند، آنها هســتند که محبت پدرانه 
ســردار دل ها را با تمام وجود درک کردند و از داشــتن چنین 
فرمانده دلســوزی به خود بالیدند؛ فرمانــده ای که با وجود 
تمامی  دغدغه ها و مشــغله های کاری، لحظه ای از فرزندان و 
خانواده های شهدا غافل نشد و آنان را همچون خانواده خود 

حمایت کرد.
محبت ســردار ســلیمانی به این خانواده ها به حدی بود که با 
شــهادتش بار دیگر داغ و جراحت این عزیزان تازه شد. آنها که 
پدری مهربان و دلسوز را از دست دادند، سخنان نگفته بسیاری 
از شهید سپهبد سلیمانی در دل دارند که در این مجال قطره ای از 

این دریا را روایت می کنیم.

سیدمحمدمشکوة
خبرنگار

ابراهیمرستمی
کارشناسسیاسی
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می شدم مبهوت نماز شب های حاجی 

BBBBB.اول خودتان را معرفی کنید 
نصرالله جهانشــاهی هستم؛ پاســدار بازنشسته 
نیروی زمینی که 63 ســال دارم. بنده ورودی سال 
1362 هســتم؛ البته دو ســال پیــش از آن هم از 
عملیات فتح المبیــن و طریق القدس در جنگ به 
عنوان بسیجی حضور داشــتم و تا سال 1397 به 
ه، قرارگاه 

ّ
صورت دائم راننده حاجی در لشکر ثارالل

قدس و نیروی قدس بودم تا اینکه به دلیل جانبازی 
اواخر دهه هفتاد بازنشسته شدم؛ ولی حاج قاسم 
اجازه نداد بروم و تا سال 1397 در خدمتش بودم.

BBBBB.از حاج قاسم برای ما بگویید 
کار کردن با چنین فرمانده موفقی که صالبت دارد 
و یک دنیا او را تأیید کرده، خیلی ســخت است و 
هر کســی نمی تواند از عهده آن برآید. من و شهید 
پورجعفری ـ که یار و همراه حاجی بود و با او شهید 

شد ـ بیشترین مدت را با حاجی بودیم. 

BBBBB حاج قاسم شما را به چه اسمی صدا 
می زد؟  

جهانشــاهی، نصرالله و... فرقی نداشت، ولی با 
احتــرام و رفاقت. به بچه هایش هــم از همان اول 
تأکیــد کرده بود به من بگویند عمــو، چون من از 
وقتی بچه ها کوچک بودند،  وقت هایی که ســردار 
مأموریــت بود کارهای خانــواده حاجی را انجام 
مــی دادم و خانــواده من و خانــواده حاجی چون 
همســایه بودیم، همیشــه در رفــت و آمد بودند. 
بچه های حاجی را از همان زمان کودکی می شناسم 
و با من بزرگ شده اند. ماه رمضان ها سه چهار بار 
ما می رفتیم منزل حاج قاســم و خانواده ایشان هم 

می آمدند منزل ما. تا این حد نزدیک بودیم.
 تاب و 

ً
اآلن هم که حاجی شهید شده است، اصال

توان مواجهه با بچه های حاجی را ندارم و با دیدن 
بچه ها قلبم از فشار این غم کنده می شود.

BBBBB از روحیــات حاجــی در فضای کار 
بگویید.

حاج قاسم خیلی شجاع بود. دورانی که در قرارگاه 
قدس حضور داشــت، اشــرار 90 نفر از نیروی 
انتظامی را گــروگان گرفتند و بــه 70 کیلومتری 
مرز افغانستان و پاکستان بردند. حاج قاسم خیلی 
ناراحت شد و با نقشــه و طرح ریزی و اطالعات 
دقیق به داخل مرز افغانستان و پاکستان نیرو برد و 
همه 90 نفر را آزاد کرد و چندین پایگاه اشــرار را 

هم با خاک یکسان کرد. 
اما همین حاج قاســم مرد صلح بــود و دیدیم که 
برای اشرار در داخل کرمان و سایر مناطق امان نامه 
داد. همین اشــرار در اثر رفتار خوب حاج قاســم 
به دامن انقــالب آمدند و خیلی از اینها که غالم و 
کنیز داشتند، آنها را آزاد کردند. وضعیت خوبی در 
منطقه مأموریتی قــرارگاه قدس نبود، ولی حاجی 
وضعیت منطقه را به خصــوص در کرمان بهبود 
بخشید. در نیروی قدس هم خیلی جدی بود، ولی 

با نیروهای مقاومت بسیار صمیمی.

BBBBB حاج قاســم ســلیمانی تقریبًا در همه 
خطوط مقدم دفاع از حرم حضور پیدا 
کرد و با خانواده شهدای مدافع حرم 
دیدار داشــت، در این زمینه توضیح 

دهید که چقدر ایشان فعال بود؟
حاجی مرد کار بود. اگر کرمان می رفت و فرصت 
کوتاهی می یافت، به دیدار خانواده شهید می رفت. 
اگر در تهران بود و یک ساعت وقت پیدا می کرد، 
به بازدید از خانواده شــهید می رفت. مشــهد اگر 
می رفت، هــر موقع که فرصت پیــدا می کرد، به 
بازدید از خانواده شــهدا اختصاص می داد. حاج 

قاسم وقتی در تهران بود، روزی چندین جا جلسه 
می رفت، از وزارت امور خارجه و ســتاد کل سپاه 
گرفته تا دفتر رهبری و... همه جا به موقع می رفت؛ 
به استان ها سفر داشت. در کرمان که کارش بیشتر 
از همه جا بود. بازدید خانواده شــهدای لشــکر و 
شهدای مدافع حرم از مهم ترین برنامه های سردار 
بود. جلسه با فرمانده گردان ها و نیروهای لشکر در 
دفاع مقدس، جلسه کنگره شهدای کرمان و هزاران 
 خستگی برایش معنا 

ً
کار دیگر هم داشــت؛ اصال

نداشت. این در حالی بود که تمام بدن حاجی جای 
تیر و ترکش بود.

BBBBB والیت مداری« مشخصه مهم حاج« 
در  قاسم سلیمانی است؛ می خواهم 

این باره برای مان توضیح دهید.
حاج قاســم ارادت خاصی به حضرت زهرا)س( 
داشت. به سادات خیلی احترام می گذاشت؛ چون 
فرزندان حضرت زهرا)س( هستند. والیت مداری 
حاج قاسم از تبعیت از پیامبر)ص( شروع می شد تا 
تبعیت از ائمه و حضرت زهرا)س( و بعد تبعیت 
از ولی فقیه. آقا و امــام خمینی)ره( را خیلی قبول 
داشــت. قســم جالله می خورد که امام خامنه ای 
در هیــچ جای جهان نمونه ندارد. اعتقاد داشــت 
آقا به باال وصل اســت. می گفت من این را درک 
کردم. شما این ارادت حاجی را زمانی که مالقات 
حضوری با آقا داشــت، ببینید. همیشه سر پایین 
و از ســر ارادت ویژه خدمت آقا می رسید، آقا هم 
 وقتی 

ً
خیلی حاج قاســم را دوست داشــت. مثال

آقا حاج قاسم را می بوســید، حاج قاسم در برابر 
آقا متواضع تر می شــد. مرید خاص آقــا بود. در 
 در خط حضرت زهرا)س( 

ً
والیت مداری واقعــا

فدایی والیت بود. حرف از دهان آقا خارج نشده، 
به دنبال انجامش بود و به محض اینکه آقا می گفت 
فالن کار بشود، حاج قاسم تمام وجودش را برای 

تحقق همان حرف آقا می گذاشت. 

BBBBB.از روحیات معنوی حاج قاسم بگویید
حاج قاســم حضرت زهرایی بــود. خیلی جاها 
در جنــگ و بعــد از جنگ با توســل به حضرت 
زهرا)س( مشکالت را حل می کرد. یک فاطمیه 
هم در روســتای خود در کرمان ساختند که در آن 
مراســم می  گیرند. از همه اینهــا بگذریم، باید به 
نماز شب های حاجی اشــاره کنم. هر شب نماز 
شــب می خواند، آن هم با ناله و گریه و نجوا. من 
خودم شــاهدم؛ چون در همــه مأموریت ها من با 
حاجی بودم. اگر خیلی خســته هــم بود باز یک 
ســاعت می خوابید، بیدار می شــد و بعد شروع 
 این صحنه عشــق بازی و 

ً
می کرد به نمــاز. واقعا

نجواهای حاجی در نماز شب هایش تماشایی بود. 
ما هم که می خواستیم نماز بخوانیم در مواجهه با 
این حال حاجی از خود بی خود می شدیم و دیگر 
نمی توانستیم نماز بخوانیم، فقط مبهوت حاجی 
بودیم. باید در آن صحنه باشید تا متوجه حرف من 

بشوید.

BBBBB حاج قاسم 40 سال هر روز در
میدان نظامــی و امنیتی مبارزه 
کرد، دربــاره روحیــات دیگر 

حاجی هم بگویید. 
یکی از روحیاتی که حاج قاســم داشت، 

این بود که هر موقع تهران می رســید و 
وارد خانه می شد و فرصتی داشت، به 

می رسید.  خانه اش  کوچک  باغچه 
من هــم بعضی وقت هــا در کار 

باغچه به حاجی کمک می کردم. 
از طرفی مهمان نــواز هم بود. 

خیلی ها به منزل ایشان رفت وآمد می کردند.
 

BBBBB گفتید که با حاج قاسم هم رفت و آمد 
خانوادگی داشــتید؛ از فرزندان حاج 

قاسم بگویید. 
همه فرزندان حاجی را از کودکی می شناســم. به 
من عمو می گویند. بچه های حاجی یکی از یکی 
گل ترند. هیچ گاه از مقام پدر سوءاستفاده نکردند. 
در ایــن مدتی که من در خدمت حاجی و خانواده 
 در منزل 

ً
بودم و با هم رفت وآمد داشتیم و من بعضا

حاجی رفت و آمد می کردم، می دیدم که چقدر به 
رعایت حجاب اهمیت می دهند.

یکی از دالیلی که حاج قاســم حاج قاســم شد، 
 حاجی را همراهی کرد. 

ً
همسر ایشــان بود. واقعا

تا جایی که به نظرم می آید و همســرم هم تصدیق 
می کند، همسر حاج قاسم هیچ گاه از او گله نکرد 
که اآلن موقع کار نیســت به خانواده برسید. علت 
 همســرش بود. من هم که 

ً
موفقیت حاجی واقعا

توانستم با حاجی همراه باشم، به خاطر همراهی 
همسرم بود. همسرم وقتی یکی از بچه های حاجی 
یا خود حاجی زنگ می زد و کارم داشــت، به من 
می گفت اینقدر کند نباش، سریع لباس بپوش برو. 
او تازه مرا تشویق و بدرقه هم می کرد. زمان جنگ 
حاجی خیلی خانه نبــود. زمان قرارگاه قدس هم 
همین طور. در نیروی قدس که همیشه در سفر بود. 
جایی یادم هست که یکی از پسرهای حاج قاسم 
بیمار شد و حاجی در مأموریت قرارگاه قدس بود، 
نتوانست باالی سر پسرش باشد و پسرش هم در 
اثر بیماری در بیمارســتان فوت شد. حتی حاجی 
باالی ســر پدر و مادرش هم در زمانی که در بستر 

بودند، نتوانست برسد و بعد از فوت آنها رسید. 
بچه هایش خیلی عالی هستند. هم دخترها و هم 

پسرها. 

BBBBB چــرا در میــان بچه ها بیشــتر از همه 
زینب خانم در صحنه و رسانه ها  فعال 

هستند؟
زینب حاج قاسم شــبیه ترین فرد در عالم به حاج 
قاسم است. کوچک ترین فرزند حاجی است؛ ولی 
هم در روحیه و هم در رفتار خیلی شــبیه حاجی 

است. زینب حتی بارها با 
حاجی مأموریت های 

کشور  از  خارج 
بود؛  رفته  هم 
حاجی  مانند 
لهجه های  به 
و  عربی  زبان 

انگلیسی  زبان 
مسلط است. 

BBBBB درباره رفتار ایشــان با خانواده شهدا 
بگویید.

حاجی بچه هایش را خیلی دوست داشت، اما اگر 
یک فرزند شهید روی یک پایش نشسته و روی پای 
دیگرش فرزند خودش بود و فرزند شهیدی دیگر 
می آمد، بچه خودش را می گذاشــت زمین و روی 
پای دیگرش بچه شــهید را می گذاشــت؛ اینقدر 
به بچه های شــهدا اهمیت می داد. برای بچه های 
شهدا وقت می گذاشت و به خانه  آنها می رفت. چه 

مدافعان حرم و چه شهدای لشکر.

BBBBB.از مهمان نوازی حاج قاسم بگویید 
حاجــی خادم امــام رضا)ع( بــود، ولی خادمی 
راننده اش را هم می کــرد. می رفتیم خانه حاجی 
مهمانی، می دیدم کفش های مــان را دم در جفت 
کرده اســت. از ما پذیرایی می کرد و در خانه اگر 
 آن را به مهمان می داد و 

ً
غذای خوبی داشت حتما

 در 
ً
تا نمی خوردی نمی گذاشت بروی. تکبر اصال

وجود او نبود و به چیزی وابستگی نداشت.

BBBBB هدف حاج قاســم از کارهایی که در 
نیروی قدس انجــام می داد، چه بود؟ 
یعنــی به ایــران و عزت ایــران عالقه 
داشــت یا نه، اهداف دیگری را دنبال 

می کرد؟
فقــط انجام فرمان آقا برایش مهــم بود. می گفت 
باید عزت ایران و بعد قدرت شیعه و اسالم را باال 
ببریم و مردم مظلوم را که فرق نداشــت چه دینی 
داشته باشــند، نجات دهیم. ایران و اعتالی ایران 
برایش خیلــی مهم بود و همه اینها را بر اســاس 

والیت مداری انجام می داد. 

BBBBB شــما ســال ها در نیروی قدس و در 
محل زندگی تان عالوه بر حاج قاســم 
ســلیمانی با حاج اسماعیل قاآنی هم 
مأنوس بودیــد، به عالوه با ایشــان 
همسایه بودید، نظر شما درباره سردار 

قاآنی چیست؟
حاج اســماعیل به منطقه خیلی مســلط است و 
اطالعاتش خیلی زیاد دارد. هرکس خصلتی دارد 
مخصوص خودش. ولی برداشــت من این است 
که اگر شهید صیاد شیرازی برگ قرآن ارتش بود، 
حاج اســماعیل قاآنی برگ قرآن ســپاه است. 
ایشان خیلی فهیم و عزیز است و درک باالیی 
دارد. خیلی مردمی اســت. بارهــا او را در 
صف نانوایی و... دیده ام و در واقع کارهای 
شــخصی اش را در کنــار، خانــواده انجام 

می داد. 

یادداشت

شــاید زمانی که رهبر معظم انقالب سال 
1398 را »سال فرصت ها، سال امکانات 
و گشایش« برای ملت ایران دانستند، کمتر 
 باور داشــت این پیروزی ها 

ً
کســی عمیقا

محقق خواهد شد. درواقع، آن زمان ابهام 
این بود که علی رغم تحریم و فشــارهای 
جامــع و حداکثــری دشــمن، امســال 
چگونه می تواند ســال فرصت، امکانات 
و پیروزی هــای بــزرگ برای ما باشــد. 
چگونگی و نقطه شروع این موضوع را باید 
در تغییر راهبــرد در قبال برجام، از انفعال 
به »مقاومت فعال« دانست؛ راهبردی که 
پیگیری آن سبب شد دشمن و شبکه همکار 
منطقه ای آن به تحمیل هزینه و عقب نشینی 

وادار شوند.
درواقع، از ابتدای امسال تاکنون، چند 
ضربه و ســیلی محکم بر صورت دشمن 
زده ایم؛ از ســرنگونی پهپاد فوق پیشــرفته 
آمریکایــی گرفتــه تــا توقیــف مقتدرانه 
نفت کش انگلیسی در خلیج فارس، ضربه 
به منافع دشــمن و همکاران منطقه ای آن 
 
ً
به دست نیروهای محور مقاومت و اخیرا
ه مهم؛ تشییع میلیونی پیکر 

ّ
خلق دو یوم الل

مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و 
حمله  نقطه زنانه به پایگاه هوایی آمریکایی 
عین األســد در عراق. نکتــه جالب توجه 
اینکه همه این دســتاوردها در حالی اتفاق 
افتاده است. که ایران در شرایط فشارهای 
حداکثری و جامع دشــمن به سر می برد 
و دشــمن هیچ گاه تصــور نمی کرد ایران 
بتواند اینگونه قاطعانــه در برابر آن ظاهر 
شــود. به عبارتی، تصور دشــمن این بود 
که با حداکثرسازی فشــارها، ایران دیر یا 
زود تسلیم خواهد شــد؛ از این رو شاهد 
بودیــم رئیس جمهور تروریســت آمریکا 
اعالم می کــرد ایرانی ها بــه زودی به من 
زنگ می زننــد؛ اما علی رغــم این توهم 
آمریکایی ها، روند تحوالت درســت در 

جهت عکس اوهام آنها پیش رفت. 
با این وجود، بحث اصلی این اســت، 
همانگونه که در ماه های اخیر نقشه و توهم 
دشــمن را از جنبه های گوناگــون خنثی و 
آنها را بیــش از پیش ناامیــد کرده ایم، اما 
ضروری اســت با حضور در راه پیمایی 22 
 ســیلی همگانی 

ً
بهمن و انتخابات، مجددا

و میلیونــی دیگری به صورت دشــمن زده 
شــود تا بار دیگر تصورات موهوم دشمنان 
باطل شــود. آنچه اهمیت ایــن حضور را 
مضاعف می کند، هدف دشــمن از اعمال 
فشــارهای حداکثری و تصورش از فضای 
داخلی ایران است؛ به این معنی که دشمن 
با اعمال فشــارهای حداکثری درصدد بود 
عرصه را بیش از پیــش بر ملت ایران تنگ 
و آنهــا را ناراضی کند تا اتصال و پیوند آنها 
با نظام را تضعیف شود و آنها را به اعتراض 
وادارد. مبتنی بر همین تصور، دشمن گمان 
می کرد چنانچه قهرمان ملی ایرانیان را ترور 
کنــد، نه تنها با اعتــراض و انزجار، بلکه با 
استقبال و تشکر ایرانیان مواجه خواهد شد؛ 
اما به لطف الهی و بصیرت و حضور آگاهانه 
مردم در تشییع پیکر مطهر سردار سلیمانی و 
پیش از آن، همراه نشدن آنها با آشوب گران 
در وقایع آبان ماه امســال، مهر ابطال بر این 
توهم دشــمنان زده شــد. در واقع، مردم با 
حضور میلیونی خود در تشییع پیکر سردار 
سلیمانی، شکست سیاست فشار حداکثری 
و جامع ترامپ را به او نشــان دادند. حال با 
خلق حماسه میلیونی و مشارکت حداکثری 
در انتخابات، سیلی محکم تری بر صورت 
ترامپ زده خواهد شد و شکست فشارهای 
حداکثری او بیش از پیش نمایان می شود و 
به باوری مستحکم نزد او تبدیل خواهد شد. 

تداوم سلسله سیلی ها

همه هم و غمش این بود حاال که اینجا آمده تا از حاج قاسم سخن 
بگویــد، بتواند به کمک خداوند در حــد و اندازه عظمت حاج 
قاســم صحبت کند. با همان لهجه کرمانی می گوید روستای ما 

با روســتای حاج قاسم یک کیلومتر فاصله دارد. در دوران جنگ 
با حاج قاســم مأنوس شــدم گاهی وقت ها هــم راننده حاجی 
بودم. در عملیات والفجر 8 حاجی به من مسئولیت داد که باید 
با کمپرســی ها کار کرده و آنها را مدیریــت کنم، خودم رانندگی 
کمپرسی را در مرحله نهایی انجام می دادم که یک دفعه دیدم حاج 
قاسم هم کنارم هست و دارد کمک و نظارت می کند. بعد از پایان 

جنگ با حاج قاسم رفتیم قرارگاه قدس و بعدش هم حاج قاسم 
گفت برای انجام مأموریتی باید به تهران برویم و یکی دو ســالی 
آنجا هستیم. ما هم رفتیم، ولی تا شهادتش مأموریتش ادامه یافت. 
 با »نصرالله جهانشــاهی« راننده و یار همراه حاج قاســم که 
افتخار همسایگی ایشــان را هم داشته،  در گفت وگویی با ما از 

حاج قاسم می گوید.

حسنابراهیمی
خبرنگار

مصطفیقربانی
کارشناسسیاسی



پاسداشتاربعینسرداردلها
ضمیمهشماره۹۳۴هفتهنامهصبحصادق

چله عشق
8

در عصر ما بسیاری از کشــورهای جهان، به ویژه کشورهایی که در 
منطقه غرب آسیا واقع شده اند، سال های طوالنی درگیر جنگ های 
گوناگون هســتند. مختصات جنگ ها دیگر مانند گذشته نیست که 
کشــوری به سبب اختالفش با کشــور دیگر، به آن لشکرکشی کند 
و همه چیز در میان همین دو کشــور محدود باشــد. در حال حاضر 
هرگاه شــاهد جنگی هستیم، پشت هر کشــور درگیر جنگ، یک 
ائتالف قدرتمند دیده می شــود. حال آنکه در بســیاری از این موارد 
دیگر جنگ کشورها با یکدیگر معنا پیدا نمی کند، بلکه جنگ، جنگ 

قدرت هاست.
اما آنچه از گذشــته های دور تاکنون در جنگ ها ثابت مانده است، 
وجود سردارانی است که حضور یا غیبت آنها معادالت جنگی را 
تغییر می داده است. در تاریخ و متون ادبی ما از اسطوره های فراوانی 
نام برده شده اســت؛ اما در عصر حاضر با یکی از این اسطوره ها 
زیسته ایم؛ این شخص »شهید حاج قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی 
قدس سپاه بود که حتی نامش لرزه بر اندام دشمنان می افکند. البته 
این گزاره  فقط ادعای مردم ایران نیست، بلکه در بسیاری از موارد 
غربی ها، حتی دشمنان جمهوری اسالمی و حاج قاسم به این نکته 

اذعان می کنند.

BBدست برتر ایران
نشــریه »نیویورکر« در سپتامبر 2013 گزارشــی تفصیلی را درباره 
حاج قاسم سلیمانی منتشر و ابعاد گوناگون زندگی او را بررسی کرد. 
در بخشی از این گزارش، به نقل از یک افسر پیشین سیا در عراق آماده 
است: »سلیمانی یکی از قوی ترین عوامل اجرایی در خاورمیانه امروز 
اســت، ولی هیچ کس تا به حال چیزی از او نشنیده است.« جالب 
اینجاســت این نکات در زمانی بیان شد که نام حاج قاسم حتی میان 

مردم ایران هم زیاد شناخته شده نبود.
»The National« روزنامــه ای اماراتی اســت که همــان روزها 
یادداشــتی را با قلم »مایکل تئودولو« منتشــر می کند: »سلیمانی 
این روزها فرمانده ارتشــی اســت که گســتره قدرت آن از غرب 

به شــرق منطقه کشیده شده اســت؛ موفقیت سلیمانی پیدا کردن 
استراتژی های سیاسی و انجام عملیات های خاص است. »موفق 
الربیعی« وزیر امنیت ملی عراق زمانــی درباره او گفته بود درباره 
قدرت ســلیمانی در منطقه نباید سؤال کرد. هیچ چیز نمی تواند او 

را از پا دربیاورد.«
»علی صوفان« مأمور ویژه ســابق اف بی آی است که اصالتی لبنانی 
دارد. او بعدها تابعیت آمریــکا را نیز گرفت و در عملیات های خط 
مقدم مقابل القاعده حضور داشــت و به عنوان بازجو و مأمور ارشد 
 شناخته  شده است. او در گزارشی که درباره 

ً
مبارزه با تروریسم کامال

»دســت برتر ایران« در ماه نامه »مرکز مبارزه با تروریسم« وابسته به 
آکادمی نظامی ایاالت متحده موســوم به »وست پوینت« در نوامبر 
2018 منتشــر کرده است، می نویســد: »سرلشکر قاسم سلیمانی، 
فرمانده کهنه کار نیروی قدس ایران اســت. بدون شــک سلیمانی، 
امروز، قدرتمندترین ژنرال خاورمیانه اســت. وی همچنین یکی از 

محبوب ترین افراِد در ایران است.«
اواسط ماه مارس ســال 2019، شبکه »بی بی سی دو«ی انگلیس 
مستندی یک  ســاعته را تحت عنوان »فرمانده سایه ها: مغز متفکر 
نظامی ایران« پخش کرد که بار دیگر بر نقش ســردار سلیمانی در 
تحوالت خاورمیانه و توصیف مقامات ارشد سابق آمریکا، مانند 
ژنرال »دیوید پترائوس« فرمانده سابق سربازان آمریکایی و »استنلی 
مک کریستال« فرمانده ســابق عملیات های ویژه آمریکا در عراق 
درباره شخصیت حاج قاسم و تجربه برخورد یا مقابله با او تمرکز 

دارد.
این مستند بی بی سی با ارائه تصویری از یک قاسم سلیمانی جوان و 
این جمالت دراماتیک از قول »دانی یاتوم« )رئیس ســرویس امنیت 
موساد بین سال های 1996 تا 1998 و مشاور امنیتی »ایهود باراک« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بین سال های 1999 تا 2001( آغاز 
می شــود: »هر وقت از مداخله ]نظامی[ ایــران ]در هر کجای دنیا[ 
صحبت می کنید، مغز متفکر پشت آن قاسم سلیمانی است و آن کسی 
که این مداخله را رهبری می کند هم قاســم سلیمانی است.« سپس 
راوی مستند می گوید: »اکثر مردم هرگز درباره او چیزی نشنیده اند، 
اما او ده ها سال است که از پشت پرده، نخ های ]عروسک گردانی در[ 

خاورمیانه را می ِکشد.«

BBدشمنی شایسته
»پترائوس« فرمانده سابق نیروهای آمریکا در عراق حدود چهار سال 
پیش طی مصاحبه ای به ویژگی های منحصر به فرد رقیب قدرتمندش 
در غرب آسیا اشاره کرد و گفت: »قاسم سلیمانی فردی بسیار توانمند 
و مدبر و دشــمنی شایســته اســت. او بازی خود را به خوبی انجام 
می دهد، اما این بازی طوالنی است؛ پس اجازه دهید ببنیم حوادث 

چگونه پیش می رود.«
»باراک اوباما« رئیس جمهور سابق آمریکا که دولتش نقش اول تولید 
داعش بوده است، در یکی از دیدارهایش با »حیدرالعبادی« نخست 
وزیر عراق در ســال 201۴ پیرامون سرلشــکر سلیمانی گفت: »او 

دشمن من است، ولی من برای او احترام ویژه ای قائل هستم.«
در دســامبر 2017 »مایک پمپئو« رئیس وقت ســازمان سیا طی 
سخنانی در همایش سالیانه امنیت ملی ریگان در کالیفرنیای جنوبی 
ناخواسته به یک اعتراف تلخ تن داد و گفت: »درباره رفتار های ایران 
در عراق نامه ای را برای ژنرال ســلیمانی نوشته ام، اما او نامه من را 

باز نکرده است.«
اینها تنها بخشــی از اظهارنظرهای دشــمنان حاج قاسم پیش از به 
شهادت رسیدنش به دستور ترامپ بود؛ اما همان طور که در بسیاری 
از گزارش ها و اظهارنظرهای آمریکایی ها می بینیم، آنها حاج قاســم 
را دارای کاریزمایی نهفته می دانند و همین موضوع موجب شده بود 
بســیاری از سیاســتمداران آمریکایی، به ویژه ترامپ و مردم آمریکا 
نسبت به وقایعی که قرار است پس از ترور ناجوانمردانه حاج قاسم رخ 
دهد، هراسان و نگران باشند. رعشه های دست ترامپ هنگام توجیه 

چرایی این ترور بازتاب های گوناگونی پیدا کرد.
آمریکا و رژیم صهیونیســتی بسیار بیشتر از ما به نقش سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی واقف بوده اند و ترور او را یک پیروزی برای خود 
تلقی می کنند. »برایان هوک« گفته است دونالد ترامپ »سلیمانی را 

از صحنه خارج کرد و این دستاوردی بزرگ است.« 
همچنین حساب رسمی توئیتر دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی 
فیلمی از بنیامین نتانیاهو منتشــر کرده است که در آن از اقدام آمریکا 
قدردانی کرده اســت؛ این یعنی حاج قاسم سلیمانی در این سال ها 
مأموریت خود را که نتیجه اش چیزی جز نابودی رژیم صهیونیستی 

نخواهد بود، به درستی انجام داده است.

جرعه

ما شیر میدانیم

در سینه هامان زخم صدها بغض پنهانی است
چشما ن مان از این مصیبت ابر بارانی است

ای بادهای هرزه در فکر کفن باشید
حال و هوای شهرمان بدجور طوفانی است

از پشت گرچه باز هم خنجر زدید اما
این شهر این خانه پر از قاسم سلیمانی است

این خانه از اهل وفا خالی نخواهد شد
این شهر این خانه پر از یار خراسانی است

آری عزاداریم اما غرق امیدیم
آری پس از این روزهای سخت آسانی است

آری پس از این، غنچه بسیار می روید
صدها گل قاسم در این گلزار می روید
سردار ما را بی هوا کشتن کجا زیباست

این گونه جنگیدن مرام بچه ترسوهاست
ای گرگ ها مرد نبرد تن به تن باشید

شیر آمده آماده جان باختن باشید
چشم عدالت روز و شب در انتظار ماست

هیهات من الذله تا آخر شعار ماست
ما  نان ز دست خصم  پیغمبر نمی گیریم 

ما مرد میدانیم در بستر نمی میریم
با دوستان خویش کارونیم و اروندیم 

با دشمنان خویش البرز و دماوندیم 
باید ببینی در رگ ما خون آرش را

در چشم هامان غیرت صدها سیاوش را
ما یک به یک از نسل خون از نسل شمشیریم 

وقتش بیاید انتقامی سخت می گیریم
از ایستادن آسمان خسته نخواهد شد 

راهی که با خون باز شد بسته نخواهد شد
حس می کنم روی سر خود دست قائم را

باید بگیریم انتقام حاج قاسم را
ای آسمان خون خواهی هابیل نزدیک است

شب های نابودی اسرائیل نزدیک است
حاال ببین تأثیر خون مرد مخلص را

هم حاج قاسم هم ابومهدی مهندس را
ای چشم بسته جمعه فریاد را دیدی؟

جمعیت میلیونی بغداد را دیدی؟
از آبرو تا جان مرید امر جانانیم

ای گاوهای شیرده ما شیر میدانیم
در راه میهن لشکر آماده بسیار است

سرباز جان برکف چو حاجی زاده بسیار است
بر عکس بعضی مدعی ها عاشقیم آری

 با مردم خود ما همیشه صادقیم آری
از وعده صد روزه با آنها نمی گوییم

نان را میان سفره شیطان نمی جوییم
 از زلزله تا سیل هر جا بنگری آنجاست 

آبادی این خاک مدیون سپاه ماست
 با کدخدا بستید پیمان وفاتان را 

تا پر کند هی جیب آقازاده هاتان را
اندیشه و راه شما از نطفه معیوب است

آن کس که در سوریه می جنگد ژن خوب است
ما تا همیشه یک دل و یک رنگ و یک دستیم

ای نابلد ما راه حل ها را بلد هستیم
ای آنکه می بندی دهان منتقدها را

جاری است در رگ های ما خون »جهان آرا«
ما با همین معمار باال می رویم آری

با خشت ایمان تا »ثریا« می رویم آری
غیرت شرف عزت بزرگی ارمغان ماست

پایش بیفتد باز موشک گفتمان ماست
بر طبل خوشحالی شیطان ها نمی کوبیم

با یک خطا سربازهامان را نمی کوبیم
ما هم عزاداریم از داغ کبوترها 

ای کاش ما بودیم جاشان در هواپیما
ای هم وطن خوب است اصل انقالب ما

آرام می گویم خراب است انتخاب ما
حاال ببین سروی شده امروز این الله

گرچه پر از زخم است این مرد چهل ساله
دست علی و فاطمه پشت و پناه ماست

این خانه خالی نیست صاحب خانه اش زهراست
زهرا همانی که سرود جان نثاری خواند

تا آخرین لحظه فقط پای والیت ماند
ای حضرت خورشید هنگام ظهور توست
درمان این ظلمت فقط مهتاب نور توست

من شک ندارم شهرمان آباد خواهد شد
من مطمئنم قدس هم آزاد خواهد شد
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