
 

 9318 من ماهبه 62 شنبه /888/ شماره ششمسال / در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه

  به شهید حاج قاسم به چشم یک مکتب نگاه کنیم  / سیاسی تحلیل آموزش
 سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید اسالم سپاه عالیقدر سردار شهادت از روز چهل

 میلیونی چندده انقالب و شور و شهادتش که قدس نیروی فقید فرمانده. گذردمی

 یک اش،شخصیت و شد «اهللیوم» انقالب، فرزانه رهبر تعبیر به آن از پس مردمی

 سردار این شهادت از پس دوران در حال و ملت؛ برای «آموزدرس یمدرسه و مکتب»

 به نکنیم؛ نگاه فرد یک چشم به سلیمانی قاسم حاج شهید به» که اندفرموده مجاهد

 .«کنیم نگاه آموزدرس مدرسه یک و راه یک مکتب، یک چشم

 نمایشی؟ یا واقعی یمن از امارات نشینی عقب

 یمن درجنگ امارات. است کرده اعالم را یمن جنگ از خروج خبر بار دو اخیر، سال یک طول در امارات: بصیرت

 واقع ساحلی منطقه چند در آموزش، و فرماندهی مراکز نظامی، های پایگاه در که است کرده مستقر سرباز هزار 5 حدود

 جنگ به کرده استخدام که مزدورهایی طریق از یمن در امارات واقع در. اند بوده مستقر سرخ دریای و عدن خلیج در

 یمن در امارات اصلی نیروهای ماا.نبیند آسیب تا دارد می نگه دور جنگی مناطق از را خود سربازان و است پرداخته

 امارات نیروهای نقش. است خارجی مزدوارن و یمنی مزدوران بخش دو شامل که هستند کشور این استخدامی مزدوران

( امارات سربازان)نیروها این زیرا اند، داده تشکیل که است مسلحی های گروه و تشکیالت کنترل و هدایت در  یمن در

 شورای رئیس نائب «حمیدتی» به معروف «دقلو حمدان محمد. »هستند یمن در امارات امنیتی استراتژی اساسی ستون

 از ها آن اغلب که خوانده سرباز هزار ۰۳ بر بالغ را یمن جنگ در حاضر سودانی نظامیان شمار سودان بر حاکم نظامی

 دارفور داخلی جنگ در ها آن از البشیر عمر دولت یعنی سودان قبلی دولت که هستند سودان سریع واکنش نیروهای

 طبق. است کرده استخدام را مزدورانی نیز یدیگر کشورهای از سودانی نیروهای بر عالوه  امارات.  کردمی استفاده

 از همچنین امارات. است کرده گیری سرباز نیجر و آفریقا،چاد در قبایلی از امارات ٧۳٠٢ سال در انگلیس تایمز گزارش

 در که اند کرده اعالم نفر ٠۳۳ را کلمبیایی مزدوران تعداد ها رسانه. است کرده استفاده نیز کلمبیایی مزدوران از ٧۳٠٢ سال

 خروج اعالم اگر. اند شده مستقر عدن بندر در مزدوران این از نفر ٠۳۳ که اند شده مستقر یمن جنگ مقدم خطوط

 این در عامل ترین مهم را انصاراهلل موشکی حمالت از امارات هراس باید بپنداریم صادقانه را یمن از اماراتی نظامیان

 حمالت بعدی های گزینه که داد نشان کشور این مختلف مناطق و بستانعر آرامکوی به انصاراهلل حمالت. دانست مورد

 امارات هرچند. باشد یمن در خود نقش تغییر دنبال به امارات تا شده باعث مسئله همین. باشد ابوظبی و دوبی تواند می

 دستیابی به موفق شورک این باز اما دیده کمتری خسارات عربستان به نسبت یمن جنگ میدانی صحنه در گذشته ماه 55 در

 نهایت در که بوده الحدیده بندر در امارات شکست اوج. است شده متحمل زیاد های خسارات و نشده خود اهداف به

 یمن از خود نیروهای کردن خارج دنبال به امنیتی و مالی دالیل به امارات .شد منطقه این از امارات نشینی عقب به منجر

 در که مزدوری هزار ٧۳۳ طریق از امارات. بود نخواهد یمن جنگ در امارات نقش پایان نایمع به مسئله این البته. است

 .کرد خواهد نقش ایفای یمن جنگ در همچنان داده آموزش یمن
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 بلوغ انتخابات

 و کرد خواهد جری را آنان پایین مشارکت و راند خواهد عقب به را دشمن قطعاً مردم باالی مشارکت میزان :جوان

 سو یک از ایرانی دهندگانرأی ساله چهل بلوغ.دانست خواهند خود اقتصادی و روانی فشار محصول را شارکتم کاهش

 اساس. نیست قدرت درون در نخبگان چرخش صرفاً ایران در انتخابات که فهماندمی ما به دیگر سوی از دشمنان نگاه و

 از انقالب رهبر دلیل همین به. است خورده رقم کشور منیتا با انتخابات. دارد جوهری و ترعمیق معنای انتخابات اصل و

 بخش باشد، پایین مشارکت اگر که است این نه مگر.دهند رأی کشور امنیت برای که خواهندمی نیز خود و نظام مخالفان

 چرا گیرد؟می تعلق انقالبی و مذهبی هاینیرو به جماعت این رأی که است این مگرنه و دهند؟می رأی جامعه ترمذهبی

 که اینجاست نشود؟ منجر اسالمی انقالب یاران تریننزدیک پیروزی به است ممکن که کنندمی طلب را مشارکتی رهبری

 انتخابات در ایران ملت رأی.دانست قدرت به جریان فالن ورود و افراد انتخاب از فراتر را انتخابات معنای باید

 نفر میلیون ٧٠ به بعد سال چهار یعنی ٠۰٢۱ خرداد در وقتی اما بود، یونمیل نیم و پانزده حدود ٠۰٢٧ جمهوریریاست

 امنیت و رأی پس. کرد دور کشور از را نظامی بزرگ تهدید یک بزرگ حماسه این فرمودند رهبری معظم مقام رسید،

 رأی این. دارد دشمن پایگاه به موشک شلیک از بیش ارزشی قطعاً رأی این. دارند هم با ملموس و مشخص پیوندی

 چگونگی آوریم، دستبه دادن رأی سالهچهل تجربه و بلوغ از باید که دومی نکته.است دشمن محاسبات و قلب به شلیک

. ندارد وجود ملموسی همبستگی و ارتباط معموالً ما مردم نیاز و رأی بین که است باور این بر نگارنده. است دادن رأی

 هاپاسخ معموالً پرسیم،می محل بومی مردم از و هاشهرستان در را دالیل و مکنیمی ورود دادن رأی چرایی به وقتی

 دهم،می رأی فالنی به. است کنندهنگران واقعاً دالیل دهید؟می رأی فالنی به چرا که این به پاسخ در. است کنندهنگران

 دیگری. بیاورد رأی( است خابیهانت حوزه همین در که دیگر شهرستان کاندیدای) فالنی نباید. هستیم همشهری چون

 داریم فامیلی دور آشنایی یک گویدمی بعدی نفر. هستند پدرم همسایه گویدمی دیگری. هستیم قومهم چون گوید،می

. باشد گشاگره تواندمی و است ایدهصاحب و نظرصاحب ما مشکالت حوزه در ایشان چون گوید،نمی کسهیچ اما ،...و

 ما برای مجلس پرسندمی دهندگانرأی همین انتخابات فردای و رسید نخواهیم کارآمد مجلس به یلیدال چنین با طبیعتاً

 کنندهنفی و تند هایشعار به رأی از باید. است سلبی رأی سوم کنیم؟نکته شرکت بعدی هایانتخابات در که کرد کار چه

 سخنان اگر حتی. کنند مناسب برخورد هستند دیگران به حمله یکپارچه که کسانی با باید مردم. کنیم خودداری دیگران

 خود کارآمدی و عرضه اثبات آن دیگر نیم کند،می حل را مسئله از نیمی باشد، برخوردار حقانیت و منطق از طرف سلبی

 نقد را مجلس کرد، نقد را دولت. است شده سخنرانی برای جلسه یا مسجد یک وارد کاندیدایی کنید فرض. است فرد

 و بد بسیار گفتی که آنان همه و درست شما هایحرف همه گیریم گفت او به باید. کرد تخریب و نقد را رقیب کرد،

 حرف تند به که باشیم رسیده بلوغ این به باید کنید؟می چه ما مسائل حل برای چیست؟ شما برنامه حاال. هستند ناکارآمد

 هاشاخص.دهیم قرار توجه مورد نیز را رأی کنندگانطلب ایجابی و یاثبات هایجنبه و ندهیم رأی آن و این به حمله زدن،

 و اصل تدین، و اقتصادی سالمت کارآمدی، باشد؛ کافی شاید اصلی شاخصه سه اما کرد، لیست توانمی را هامالک و

 فردای رد نیاموزیم، تجربه گذشته از اگر .است اسالمی جمهوری نظام در مجلس تراز نماینده انتخاب برای اساس

 و کارآمد سالم، نماینده نفر ٧5۳ نفر هزار ٢ از بیش بین از توانمی قطعاً کنیم؟ سرزنش باید را کسی چه هاناکارآمدی

 .کرد انتخاب متدین
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 سلیمانی سردار نامهوصیت در «فقیه والیت»

 آغازین سطور از مهم این .است سلیمانی شهید سردار مبسوط نامهوصیت فراز ترینبرجسته «فقیه والیت» :کیهان

 سلوک و او فکر در فقیه والیت عظمت بیانگر این و است کرده پیدا استمرار آن نهایی خطوط تا و شده شروع نامهوصیت

 :است این آن اجمال که دارد وجود زیادی هایگفتنی خصوص این در. آیدمی حساب به او

 در مرا عزیز، خمینی صالحت عبد از پس که شکرگزارم را تو خداوندا: »نویسدمی خود نامهوصیت مقدمه در شهید -٠

 جهان و ایران و تشیع و اسالم امروز حکیم که مردی صالحیتش، بر است اعظم مظلومیتش که دیگری صالح عبد مسیر

 طابخ نامهوصیت پایانی بخش در سلیمانی سردار «ایقرارداده -باد او فدای جانم که -عزیز ایخامنه است، اسالم سیاسی

 که دیدممی من: »نویسدمی «بانیدیده برج از سربازی» موضع از آنان، از بسیار تکریم ضمن تقلید معظم مراجع  و علما به

 به جانبی به حق حالت و خود سخنان با را جامعه در موثر علمای و مراجع که دارند و داشتند سعی خناسان برخی

 امام میراث فقیه، والیت و هاارزش و اسالمی جمهوری است، ضحوا حق که حالی در - بکشانند مالحظه و سکوت

 تنها و مظلوم خیلی را ایخامنه العظمی اهللآیت حضرت من. بگیرند قرار جدی حمایت مورد بایستمی و هستند خمینی

 بایستمی ایشان با هایتانحمایت و دیدارهایتان و بیانتان با حضرات شما و شماست کمک و همراهی نیازمند او. بینممی

 سعی بلکه بود نخواهد هم ملعون شاه زمان - به بازگشت - حتی دید، آسیب انقالب این اگر. دهید جهت را جامعه

 استمرار شد اشاره آن به که نخست فراز «بود خواهد بازگشت غیرقابل عمیق انحراف و محض الحادگری بر استکبار

 را او روزهای واپسین تا شهید «محوری دغدغه» پایانی فراز و کندمی بیان را سلیمانی سردار ممتد مبارزات در فقیه والیت

 است فقیه والیت محوریت و بقاء گرو در اسالمی مواریث و اسالم آینده بلکه تشیع آینده فقط نه او نظر از. کندمی بیان

 ،«حکیم» است؛ آموزدرس و جالب خیلی رامولی و فقیه والیت درباره پرنکته، نامهوصیت این در سلیمانی سردار تعابیر -٧

 این اگر واهلل واهلل واهلل» ،«اهللرسول خیمه» ،«امت بخشنجات نسخه تنها» ،«باد او فدای جانم که عزیز ایخامنه» ،«مظلوم»

 مظلوم، ،حکیم این خصوصا فقیهولی یعنی اصول کنید، مراقبت اصول از» ،«بیندمی آسیب الحراماهللبیت ببیند، آسیب خیمه

 طالبابیابنعلی والیت والیت، این» ،«مقدس» ،«بدانید خود جان را عزیز ایخامنه» ،«معرفت عرفان، فقه، دین، در وارسته

 این خداست، رنگ فقیه والیت» ،«هستم شما همه با بگردید، آن دور» ،«است فاطمه حسین خیمه والیت، خیمه» ،«است

 عمل علمی، و شرعی حقیقی طبیب عنوانبه او تذکرات و توصیه به دل و جان با» ،«دهید ترجیح رنگی هر بر را رنگ

 عبارات، و کلمات این از هرکدام. «است فقیه والیت به عمل و حقیقی اعتقاد مسئولیت، احراز اساسی شرط» و «کنید

 خالصه طوربه. کندمی یانب -برکاتهدامت - ایخامنه امام حضرت و فقیه والیت به نسبت را شهید سردار تفکر از بخشی

 یک اعتقادات اینها. داندمی مظلوم حال عین در و مطاع حقیقی، طبیب خدایی، اعظم، نعمت محور، حکیم، را رهبری او

 نامهوصیت عبارات البته. است رازگونه کمی سلیمانی شهید عبارات در «مظلوم» واژه -۰ .نیست مدرسه یک در مدرس

 است آن «حق» که طورآن «زمان فقیه ولی» و «فقیه والیت» دکترین او نظر از. است داده توضیح زیادی حد تا را واژه این

 و است جهان و ایران تشیع، اسالم، محور فقیه والیت او منظر از. شودنمی عمل ،«است آن حق که آنطور» آن به و درک

 امام و فقیه والیت که است دیده خود یعمل و علمی تجربه در او. است آن به عمل و توجه به وابسته خیرها همه

 حال عین در و است آالم همه مرهم و مشکالت همه گشایش کلید -برکاتهدامت -ایخامنه امام و -علیه اهللسالم -خمینی

 نخبگان و ایران نخبگان تا و کشور مسئولین تا گرفته علما از اسالم جهان و جامعه از مهمی هایبخش در که بیندمی
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 سردار هایموفقیت و کار بزرگی به دشمنان و دوستان همه امروز. است گرفته قرار توجهیکم و غفلت مورد سالم،ا جهان

 او که بزرگی بسیار هایموفقیت و کرده او که بزرگی کارهای اصلی رمز که دانندمی همه و دارند اعتراف سلیمانی شهید

 نامهوصیت این در شهید. است بوده فقیه والیت با او عاشقانه رابطه و رهبری هاینسخه به عمل است، آورده دست به

 بیندمی شهید وقتی. است رهبری هاینسخه از تبعیت هاموفقیت کلید بگوید اسالم جهان و ایران به هم زبان با خواهدمی

 و ایران مسایل، حل در الهی ودیعه این محوریت به توجه عدم و فقیه ولی عظیم تأثیر و نقش به توجهیکم واسطه به

 -ایخامنه امام حضرت مظلومیت و فقیه ولی «مظلومیت» از دردمندانه است، مشکالت از انواعی گرفتار اسالم جهان

 .گویدمی سخن -برکاتهدامت

 نفی را فراجناحی بعضی. دهدمی ارائه بودن «فراجناحی» از متقنی بسیار تفسیر سلیمانی، شهید سردار نامهوصیت -٢

 دعوت نظام فرا و فراانقالب به واقع در و دانندمی انقالب و کشور هایجناح مقابل در دیگری خط را آن بعضی و هاجناح

 شهید منظر از بودن فراجناح. کندمی بیان است، دلنشین هم بسیار که دیگری تفسیر سلیمانی شهید نامهوصیت. کنندمی

 او. است ایخامنه العظمی اهللآیت حضرت و فقیه والیت محور لحو حرکت او، پرمحتوای بسیار نامهوصیت و سلیمانی

 هاجناح گویدمی و کرده رد را گراییجناح بلکه نکرده رد را هاجناح خود سیاسی ساله ٢۰ سلوک در البته و نامهوصیت در

 مدیریت را خود اختالفات این با باید بلکه باشند نداشته اختالف «خیمه» این با تنها نه و باشند رهبری محور حول باید

 را فقیه والیت او. گرددمی باز فقیه والیت از جناح یا فرد آن تبعیت به جناح و فرد هر اعتبار شهید سردار نظر از. کنند

 خود نامهوصیت در او. دهدمی پرهیز آن از و داندمی انحراف را آن از فراتر اقدام و حرکت هر و داندمی اصل اولین

 یک بودن، «فراجناحی» بنابراین. نباشند آن بر غباری خود و بزدایند امر ولی چهره از را مظلومیت باید هاحجنا گویدمی

 و رهبری به وقتی باید همه هاجناحی و هاجناح شهید منظر از. هاجناح برابر در خودجناحی نه است مسئولیت و رویه

 سلیمانی شهید نظر از. شود تبدیل محور یک به خود آنان نزد در ناحج مبادا و باشند فراجناح رسند،می او تدابیر و نصایح

 دشمنان با مقابله و مردم از حمایت اسالمی، جمهوری نظام فقیه، والیت اصل چهار مبنای بر را خود اقدامات باید هاجناح

 در خود از هاجناح عبور نیسلیما سردار منظر از فراجناحی. ندهند قرار اصول این مقابل در اصلی را خود و کنند تنظیم

 .است «فقیه والیت خیمه» به آنان همه بردن پناه و حادثه روز
 

 


