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در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه او، به ویژه شهید 
»ابومهدی المهندس«، رهبر انقالب پیامی خطاب به ملت ایران صادر کردند که متن آن به 

شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

مّلت عزیز ایران!
سردار بزرگ و پرافتخار اسالم آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه شهیدان، روح مطّهر 
قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدان های 
مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سال ها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز 
را به این مقام واال رسانید و خون پاک او به دست شقی ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. 
این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّةاهلل ارواحنا فداه و به روح مطّهر خود او تبریک 

و به مّلت ایران تسلیت عرض می کنم.
او نمونه برجسته ای از تربیت شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود. او همه عمر 
خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تالش بی وقفه او در همه این سالیان 

بود. با رفتن او به حول و قّوه الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام 
سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه 

دیشب آلودند.
شهید سلیمانی چهره بین المللی مقاومت است و همه دلبستگان مقاومت خونخواه 
اویند. همه دوستان -  و نیز همه دشمنان- بدانند خّط جهاد مقاومت با انگیزه مضاعف 
ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار 
فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتالن و 

جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد .
مّلت ایران یاد و نام شهید عالی مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او 
به ویژه مجاهد بزرگ اسالم جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و 
اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعالم می کنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز 

و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت می گویم.

                                                                  سیّدعلی خامنه ای
                                                                 ۱۳دی ماه ۱۳۹۸

رهبرمعظم انقالب: 
همه دلبستگان مقاومت خونخواه سلیمانی عزیز هستند

ویژه نامه نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی
مدیر مسئول: سیدمحمود دعایي 
دبیر ویژه نامه: سیدمصطفي كاظمي

دبیر اجرایی: آرزو رستم زاد

همكاران: علیرضا بردبار ، شیما فتح نجات، امیر طوسي نژاد، بهروز قطبی
صفحه آرا : محسن رزاقی، علیرضا كیماسی
تصحیح : محمدرضا بختیاری، سپیده رسولی

ویرایش تصاویر: ابوطالب ژیان اقدم، رضا صالح
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سردار سلیماني ساده زیست و ساده رفت. در یک روز 
سرد زمستاني، در حالي که هنوز چشمان بسیاري از ایراني ها 
و مردم منطقه به خواب نرفته بود شلیک چند فروند موشک 
آمریکایي به زندگي مردي پایان داد که محبوب مردم خود و 

کابوس دشمنان بود.
۱۳ دي ماه ۹۸ مردم ایران بار دیگر دچار اندوه بزرگ 
شدند، همان گونه که ۱۳ خرداد 6۸ جهان عظمت غم ملت 
ایران را در رحلت امام دید، اگر نحوست عدد ۱۳ را ساخته 
ذهن و خرافه اي بیش ندانیم حداقل در این مورد خاص 
ملت ایران دوتجربه بسیار سخت و سنگین را داشته است. 
راز محبوبیت امام و مریدش سردار سلیماني در مردمي بودن 

بود.
سردار سلیماني 40 سال پوتین از پاي در نیاورد. در 
دوران دفاع مقدس بي نظیر ترین صحنه ها و حماسه ها را 
خلق کرد و لشکر تحت امرش قوت قلب همه نیروها و 
قرارگاه هاي عملیاتي بود. آن راد مرد جلوتر از نیروهایش 
مي ایستاد و فرماندهي مي کرد نه  پشت سر آنان و در 

قرارگاه ها و ستادها.
بعد از جنگ هم وقتي اشرار و قاچاقچیان در شرق کشور 
تهدید زا شدند با قدرت وارد عمل شد و به مدد کفایت و 
تدبیر ذاتي  اش غائله دیگري را پایان داد. شهید سلیماني در 

همه خصایل سرآمد بود. خاطرات دوستان و همراهان 
و بستگان درباره منش و سلوک سردار، درس آموز 

است. در همه کارها شایسته و پیشرو بود.
به راستي سردار خود یک مکتب و مدرسه 
براي درس آموزي است. چرا در غم شهادتش همه 
گریستند؟ چرا مراسم تشییع پیکرش تا آن حد 
با شکوه بود؟ میلیون ها انسان چگونه عاشقش 
شدند؟ چرا جوانان امروزي در آن روز سرد 
زمستاني در مراسم عظیم و بي نظیر تشییع 
ناباورانه به جمعیتي که پروانه وار تابوتش را 
در میان گرفته بودند خیره بودند و به پهناي 
صورت اشک مي افشاندند؟ چرا آن پیر زن و 
پیر مرد روستایي که سردار را شاید تنها چندبار 
از قاب تلویزیون دیده بودند آن گونه از خود 
بي خود شده گوییا فرزند واقعي شان  را از 

دست داده بودند؟
این مرد چه سّري با مردم خود و خدا 
داشت که حتي دشمنانش او را تحسین 

مي کردند.
خوشتر آن باشد که سردلبران 

گفته آید در حدیث دیگران
»ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم 

الرحمن ودا«
کساني که ایمان آورده و کارهاي شایسته کرده اند، 
به زودي خداي رحمان براي آنان محبتي در دلها قرار 

مي دهد«
او اسیر جاه و جالل پست ها و مدیریت ها نبود و نشد. 
لباس ساده مي پوشید و به نقل از دوستان و همرزمانش تمام 
ذکر و فکرش شهدا و خانواده هایشان بود. هرگز یاران و 
همراهانش را فراموش نمي کرد. دلبسته دنیا نبود، این را در 
دعاي همیشگي اش براي وصال به همرزمان شهیدش دیده 
یا شنیده ایم. از فرزندان شهید مي خواست براي شهادتش دعا 
کنند؛ چرا؟ در صحنه مقابله با مولود پلیدي چون داعش و 
تروریست ها یک لحظه از پاي ننشت، شعار نداد، از مقاتله 

این مرد
 چه سّری 

 با خدا داشت؟
 سيدمصطفي كاظمي

نترسید، شب ها و روزها در میدان نبرد بود و فوق العاده عمل 
مي کرد، اما وقتي منطقه و جهان با نابودي داعش به آرامش 
رسید، سردار ما باز هم بي قرار بود؛ بي قرار ماندن و تنهایي  
خودش؟ او جمع اضداد بود و مصداق کامل این حدیث 
حضرت امیرسالم اهلل که چنان زندگي  کن که گویا ابدي 
خواهي بود و چنان آماده رفتن باش که انگار همین لحظه 

خواهي رفت.
چنین مي مانست که سردار سرشار از آرزوها و عالیق 
است، اما در لحظه اي دیگر، ابایي نداشت از این که بگوید 
تا چه حد دلتنگ یاران سفر کرده اش است و از زیست در 
دنیا ملول و خسته. انسان عجیبي بود که طبعاً شناخت ابعاد 

وجودي اش نه کار انسانهاي عادي است.
او اینجایي نبود، اما در میان ما بود؛ بي حاشیه و بي آالیش. 
در قالب دسته و حزب و گرایش هاي مرسوم نمي گنجید. 
همگان مي دانستند او فراتر از این تقسیم بندي هاست. از آِن 
هیچکس نبود اما همه او را از آن خود مي دانستند. به تعبیر 
زیباي یک مقام عراقي، او به خوبي به همه حرف ها گوش 
مي داد ولي نمي دانستي که در مقام تأیید است یا مخالف. 
بسیار عمیق مي  اندیشید و این خصلت بارز، او را از بقیه 
متمایز مي کرد. وارد هیچ دسته بندي نشد چون فراتر از 
مناصب و سلسله مراتب قدرت بود. اگر به کانون قدرت 
چشم داشت غیر از سربازي، کار دیگري کرده بود. نرفت و 

ماند تا بر صدر دلهاي مردمش بنشیند.
»آب دریا را اگر نتوانست کشید

همه به قدر تشنگي باید چشید«
خصوصیت مشترک سلیماني و سلیماني هاي تاریخ 
این سرزمین عشق وافر به میهن و فداکاري براي مردم 
و این آب و خاک بود. اصال اگر این افراد فداي 
ملتشان نشوند اسطوره نخواهند شد و از یادها 

خواهند رفت.
سلیماني ذوب در مردم بود و حب آب و 
خاک او را به مرز جنون شهادت کشاند، واال 
آنکه سوداي قدرت و مال اندوزي دارد، در 
سنگرها و خاکریزها و ویرانه ها زیر  آتش توپ 
و تانک و موشک در این سرزمین و آن سرزمین 
نمي چرخد و جانش را دور از وطن و خانواده 

برکف نمي گیرد.
آنکه سوداي خدمت دارد کشش ها و امیال 
مادي را در خود کشته است. سوداي خدمت با 
عطش کسب ثروت، قدرت و پست و سمت 
در تعارض ابدي است. این را سلیماني هاي این 
ملک و خاک با خون خودشان و با تکه پاره هاي 

بدنشان اثبات کرده اند.
مکتب سلیماني، مکتب خدمت بي ریاست. مکتب 
جانبازي بي نام و نشان است. مکتب عشق واقعي به 
خلق نه از پي کسب چند برگ رأي یا کسب فالن 
منصب است. اگر سلیماني میل به قدرت پیدا مي کرد 
هرگز محبوب نمي شد. خداوند خود مي فرماید که من آنکه 

دوستش مي دارم بیشتر امتحانش مي کنم.
سردار ما امتحان هاي سختي را پس داد و در همه آنها 
سربلند بود، این که در آخرین لحظه  حیاتش مي نویسد: خدایا 
مرا پاکیزه بپذیر! نشان مي دهد کارنامه  قبولي اعمالش را دیده 

و آماده رفتن شده است.
باشد که منش و کردار آن شهید واالمقام سرمشق 

مسئوالن باشد.
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  سردار س��لیماني جریان مقاومت در منطقه را با چه 
هدفي مدیریت كرد؟

در ابتدا س���الگرد شهادت سردار س���لیماني و ابومهدي 
المهندس را تسلیت مي گویم، یادشان را گرامی داشته و براي 
آنان آرزوي علو درجات دارم. انشاءاهلل همانگونه که حیات آنها 
طیبه بود، تاثیر شهادتشان هم منجر به ارتقاي محور مقاومت و 
موفقیت مردم منطقه، به ویژه در جهت تحقق آرمان فلسطین 
باش���د. همانطور که می دانیم عناصر قدرت معموالً به قدرت 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي تقسیم بندي مي شوند و 
امروزه در ادبیات سیاس���ی، بحث قدرت هوشمند  نیز در کنار 
جنبه هاي معنایي قدرت در یک واحد سیاسي مطرح است. در 
جمهوري اسالمي ایران عنصر تعیین کننده و فرهنگي که بر مردم 
حاکم  است، وهمچنین آنچه که انقالب اسالمي ما را به پیروزي 
و دوران دفاع مقدس را به  نتیجه  رس���اند  و پس از آن نیز تا 
به امروز به عنوان عاملی موثر در مقاطع گوناگون دخیل بوده، 

فرهنگ عاشورایي و روحیه شهادت طلبي است.
این عامل در فضاي عمومي کش���ور و ب���ه تبع آن در 
کشورهایي که پیوندها و نسبت هاي اعتقادي، سیاسي و راهبردي 
با ما دارند، متبلور شده و به تجربه ثابت شده که در این کشورها 
نی���ز آنچه از آن به عنوان  ایس���تادگي و مقاومت یادمی کنیم، 
بس���یار تاثیرگذار است. این به معنی مقاومت در مقابل تجاوز، 
توسعه طلبي و زورگویي و ایستادگی در برابر نفي حقوق مشروع  
مردم مبتنی بر مطالبات آنان و به عبارتي، حاکمیت اراده مردم بر 
سرنوشت خود و نفي سلطه است.  این فضا تقریباً در کشورهاي 
منطقه و فراتر از آن وجود دارد و امروز آزادي  خواهي و آزادي 
طلبي، اس���تقالل و عزت ملي، به عنوان محصول ایستادگي و 
مقاومت در این کشورها مطرح اس���ت و محور مقاومت در 
شرایطی درحال مدیریت  این فضاست که مردمان کشورهاي 
منطقه، به ویژه غرب آسیا، به دنبال تحقق اراده ملي در جهت 
حاکمیت بر سرنوشت خود و نفي سلطه بیگانه و مقابله با عوامل 
آشوب زا و برهم زننده صلح و امنیت هستند. نیروي قدس سپاه 
پاسداران انقالب اس���المی پیش از آنکه حاج قاسم به عنوان 

فرمانده مطرح شود فعالیت مي کرد، اما با آغاز اشغال افغانستان 
از س���وی طالبان، شرایط  کاماًل  دگرگون شد و حضور نیروي 
قدس با فرماندهي سردار سلیماني در فضا و سطحی  متفاوت 

با  قبل قرار گرفت. 
جنگ با طالبان و خارج کردن آنان از دایره حاکمیت سیاسي 
در افغانستان به طور طبیعي وضع جدیدي در منطقه ایجاد کرد 
و ثابت کننده این مدعا بود ک���ه اگر مردم اراده کنند که امري 
محقق شود، حتماً قادر خواهند بود، ضمن اینکه با شکل گیری 
این اراده، طبیعتاً همراهان و مخالفان آن پدیدار شده و جبهه ای 
شکل مي گیرد که معیارها، خواسته ها و آرمان های  دو طرف آن 
کامال مشخص هستند و مردم نیز بر اساس معیارهای خود، یکي 
از دو طرف را انتخاب مي کنند. اگر بخواهیم بدانیم نقش سردار 
سلیماني در این شرایط چیست، باید گفت کاری که ایشان کرد  
بارز کردن و ظهور صریح مرز میان خواسته مردم با مخالفان آنان 
در یک جامعه و کشور بود. بنابر این  حضور سردار سلیماني در 
این زمینه، منجر به این شد که جریان یا جبهه ضد سلطه و ضد 
اش���غال و ضد تجاوز، هویت و صراحت پیدا کند و به نحوی 

بسیار روشن دربرابر طرف مقابل قرار گیرد. 
از طرفی هویت بخشي این جریان باعث جلب حمایت، 
کمک و حضور مردم در آن شد و این جبهه باعث انفعال جبهه 
مقابل و تشدید اقدامات تخریبي آن شد که این رویداد در نهایت 
به نفع مردم و جبهه مقاومت منجر شد. به طور طبیعي به دلیل 
همساني ذات جریان مقاومت در کشورهاي منطقه مانند لبنان، 
افغانستان، عراق و ... با شکل گیری این جریان، نوعي پیوند و 
اتحاد  هم بین نیروهای مختلف در این کشورها به وجود آمد. 
بر این اساس حال اگر بگوییم معمار عصر جدید محور یا حوزه 

مقاومت سردار سلیماني است، سخنی گزاف نیست. 
سردار س���لیمانی در چارچوب دفاع از منافع و استقالل 
مسلمانان در سایر کشورهای اسالمی و تقویت توان ایستادگی 
آنها در برابر تجاوز آمریکا، اسرائیل و سایر متحدانش، تالش 
می کرد ظرفیت بالقوه موجود در همین کشورها را فعال کند و 
در این زمینه موفقیت های زیادي کسب کرد. توانمندی شهید 

سلیمانی و جریاني که ایشان شکل داد موجب شد رزمندگان 
و مجاهدان مسلمان با فرهنگ ها و آداب و رسوم گوناگون از 
کشورهای ایران، سوریه، لبنان، و عراق در کنار یکدیگر،  در برابر 
دشمن مشترک مورد حمایت آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای 
مرتجع منطقه بجنگند و فرهنگ مقاومت در برابر اس���تعمار 
خارجی به دیگر کشورهای اسالمی و غیراسالمی نیز صادر و به 

یک الگوی برتر مبدل شود.

  جریان مقاومت در برابر نظام سلطه در منطقه شكل 
گرفته است و با شهادت سردار سلیماني ممكن است برخي بر 
این باور باشند كه راهبرد و سیاست مقاومت دچار مشكل و 

وقفه شده باشد. نظر شما چیست؟
اشتباهي که دشمنان و آمریکا و اسرائیل مي کنند این است 
که تصور می کنند اگر »رمز« یک حرکت را بزنند یا حذف کنند 
موجب فروپاشي آن حرکت مي شوند. بر همین اساس تصور 
آنها این اس���ت که حذف ناگهانی شخصیتي که در راس یک 
حرکت  نماد تمام عیار آن شده است، منجر به توقف یا فروپاشي 
آن جریان می شود. البته این تجربه در جریان هاي غیرمتکي بر 
ایمان و شهادت طلبی راستین، درست است، ولي در فرهنگ و 

اعتقادات ما چنین ترورهایی نتیجه عکس داده است.
 در فرهنگ اس���المی و شیعی اگر فردي ترور  شود و به 
شهادت برسد و همین امر،  نقطه آغاز یک حرکت جدید مي شود. 
شهادت و خونی که ریخته شده، تحول و نقطه عطفي را شکل 
مي دهد که انگیزه آن جریان را بیشتر، منسجم تر و اثرگذاری آن را 

سریعتر و عمیق ترمی کند و بر قدرت آن می افزاید.
این موضوع که از هر قطره خون یک شهید هزاران فرد مثل 
او رشد مي کنند و به عرصه مي آیند، در طول تاریخ و در مقاطع 
گوناگون به اثبات رسیده  است، لذا رویکرد آمریکا و اسرائیل در 
این زمینه همیشه نتیجه عکس مي دهد. آنها رمز یک حرکت را به 
شهادت می رسانند و این منجر به آن می شود که رموز آن حرکت 
زیادتر و تکثیر  شود. پس از شهادت سردار سلیماني دیدید که در 
همه جاي دنیا گفتند تمام ما سلیماني هستیم. این فقط یک شعار 

سردار سلیمانی معمار عصر جدید حوزه مقاومت است
سردار دهقان در گفتگو با روزنامه اطالعات:

سردار حسین دهقان وزیر اسبق دفاع و مشاور فرماندهي کل قوا در حوزه صنایع دفاعي و پشتیباني نیروهاي مسلح در گفتگویي با روزنامه اطالعات در آستانه سالگرد شهادت 
سردار سلیماني با اشاره به این که نقش سردار سلیماني در منطقه در طول سالهاي اخیر، به ویژه پس از ظهور طالبان در افغانستان بارز کردن و ظهور صریح مرز میان خواسته مردم 
با مخالفان آنان در یک جامعه و کشور بود، مي گوید: حضور سردار سلیماني منجر به این شد که جریان جبهه ضد سلطه و ضد اشغال و تجاوز، هویت و صراحت پیدا کند.

وي با اشاره به شهادت سردار توسط دشمنانش مي افزاید: اشتباهي که دشمنان و آمریکا و اسرائیل مي کنند این است که تصور مي کنند اگر »رمز« یک حرکت را بزنند و یا حذف 
کنند، موجب فروپاشي آن حرکت مي شوند؛ اما در فرهنگ اسالمي و شیعي، اگر فردي به شهادت برسد، همین امر نقطه آغاز یک حرکت جدید مي شود و خوني که ریخته شده 
تحول و نقطه عطفي را شکل مي دهد که انگیزه آن جریان را بیشتر، منسجم تر و اثرگذاري آن را سریعتر و عمیق تر کرده و بر قدرت آن مي افزاید. متن گفتگو در پي مي آید:
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نیست، یک حقیقت است. معنی آن این است که این حرکت 
گس���تره خود را افزایش داده ، عمق گرفته و عزم و اراده اش را 
براي پیروزي قویتر کرده است، ضمن اینکه کینه مقدس نسبت 
به جریان مقابل هم عمیق تر، عزم انتقام گیري بیشتر و این حرکت 

تثبیت شده و مدام ریشه دارتر و  قویتر مي شود.
 بنابراین اگر ش���هید سلیماني تا قبل از شهادت بیشتر در 
میان محور مقاومت فعال در کش���ورهای اسالمی هم پیمان با 
ایران شناخته شده بود، بعد از شهادت او همه دنیا این مصیبت 
را به سوگ نشستند و عماًل شخصیت شهید سلیماني فراتر از 
جبهه مقاومت شناخته شد و منش و سلوک ایشان به عنوان یک 
اسوه مورد توجه و تقلید قرار گرفت. نباید فراموش کرد که از 
نظر شهید قاس���م سلیمانی، تالش برای حفظ استقالل و منافع 
کشورهای اسالمی شامل همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی بوده 
و لذا وی داعش و سایر گروه های تروریستی مشابه را تهدیدی 
برای امنیت، اس���تقالل و آزادی کل جهان اسالم می دانست و 
در این زمینه از هیچ کمکی به کشورهای اسالمی و گروه های 
مقاومت فروگذار نمی کرد. کمک های گس���ترده به گروه های 
سوری و فلسطینی سنی نشانه ای از این طرز تفکر است. همچنین 
با تشدید جنایات داعش در مناطق کردنشین و در شرایطی که 
آمریکا و کشورهای عربی حاضر به کمک به کردها نبودند، سردار 
سلیمانی با حضور سریع نظامی در اربیل مانع از سقوط این شهر 
و کنترل آن توسط داعش شد. میراثي که شهید سلیماني و یارانش 
در این زمینه بر جاي گذاشتند امروزه نیز تداوم یافته و نشانه ها 
و مثال های متعددی در این زمینه در لبنان، عراق، سوریه، یمن، 
افغانستان قابل مشاهده است؛ بنابراین ایستادگی جبهه مقاومت 
در برابر اشغال گری، زورگویی و تهاجم آمریکا و همپیمانانش 
بدون کوچک ترین وقفه ای ادامه یافته و در برخی موارد نیروهای 
مقاومت از موضع تدافعی خارج شده و ابتکار عمل را در مقابله 
با نیروهای جبهه باطل در دست گرفته  اند و همین امر ثابت کننده 

قدرتمندتر شدن و باانگیزه تر شدن جبهه مقاومت است. 

 برخي بر این اعتقادند كه س��ردار سلیماني سرمایه 
گرانسنگي بود كه خیلي زود از دست رفت. براي حفظ این 

سرمایه نمي شد تدبیر بهتري اندیشید؟
ببینید به عنوان کسی که سالها رزمنده بوده ام، می گویم جنگ 
یعني همین. اگر قرار باشد هیچ اتفاق خاصي نیفتد و آمادگی 
وقوع هر رویدادی را نداشته باشیم، نباید در هیچ جبهه اي حاضر 
شویم. شهید سلیماني هیچ وقت از شهادت نترسید و فرار نکرد. 
در فرهنگ و ادبیات انقالب و مقاومت، فرماندهي اولین عنصري 
است که در همه صحنه ها شخصا حضور مي یابد و خطر را به 
جان مي خرد. از نظر من این گونه نیست که آمریکا و اسرائیل 
عملیات بسیار بزرگي را انجام دادند و توانستند شهید سلیماني 
را مثاًل جایي گیر بیندازند و شهید کنند. ایشان اوالً سفر کاماًل 
رس���مي به عراق داشتند و از قبل هم اعالم شده بود. اخیراً هم 
نخست وزیر سابق عراق اعالم کرد که ما مي دانستیم که هواپیماي 
ایش���ان وارد خاک عراق خواهد شد و مجوز این کار را صادر 
کردیم. این به معناي آن اس���ت که همه چیز این سفر روشن 
بوده است. این کار چندان شاقي نیست یا خیلي مهم نیست که 
بگوییم آمریکایی ها کاماًل بر صحنه اشراف داشتند، لذا اقدام آنها 
چندان ارزش اطالعاتي و عملیاتي نداشته است. مهم، اتفاق رخ 
داده است که بسیار بزرگ بوده است. این که بگوییم باید مراقبت 
مي شد، تحلیل بعد از حادثه اس���ت که در مورد هر رویدادی 

می توان آن را ارائه داد. 
از طرفی توجه کنیم که ترور فرمانده ارشد نظامی ارتش 
رسمی یک کشور مس���تقل که با آمریکا در حال جنگ نبود و 
در یک ماموریت عادی در کشور مستقل دیگری به سر می  برد، 
به معنای نقض تمامی معاهدات بین المللی بود که آمریکا در 
نگارش و تصویب بسیاری از آنها مشارکت داشته است و کمتر 
کسی تصور می کرد دولت آمریکا علیرغم همه رویه ها و اقدامات 
نامتعارف و غیرمنطقی خود دست به چنین اقدام تند و رادیکالی 
بزند که بارها در مورد تبعات آن هش���دار داده ش���ده بود. اما 
سیاستمداران آمریکایی با این کار نشان دادند که برای تامین منافع 
توس���عه طلبانه و استعماری خود در دیگر کشورها هیچ قید و 
بندی ندارند و اگر فرد یا افرادی را در این زمینه مزاحم تشخیص 
دهند، تمامی توافقات و چارچوب های حقوقی، سیاس���ی و 
اخالقی را زیر پا می گذارند و اگر از طریق اعمال تحریم، تخریب 
شخصیت، جنجال ها و دروغ پردازی  های رسانه ای به هدف خود 
نرس���ند، در نهایت برای ترور وی اقدام می کنند. این روند در 
مورد شهید سلیمانی نیز طی شد و دستاوردهای متعدد وی که 
به آنها اشاره کردیم، موجب شد تا آمریکا در نهایت برای حذف 
فیزیکی ایشان اقدام کند. پس از این اقدام وحشیانه، دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا برای توجیه اقدام خود اس���تدالل های 
متناق���ض و مضحکی را مطرح کرد که البته هیچ یک از منطق 

برخوردار نبود.

او ترور سردار سلیمانی را اقدامی پیش دستانه و با هدف 
جلوگیری از وقوع جنگ مطرح کرد، در حالی که حتی از نظر 
بسیاری از تحلیل گران آمریکایی نیز ترور یک فرمانده نظامی 
ارشد ایرانی از س���وی دولت آمریکا در شرایط صلح میان دو 
کشور به منزله اعالن جنگ به ایران بود، بنابراین ترامپ تالش 
می کرد یک اق���دام خصمانه و جنگی را به عنوان اقدامی برای 

جلوگیری از جنگ معرفی کند. 
عالوه بر این، ترامپ مدعی شد با این کار جان آمریکایی  ها 
را نجات داده است، اما واکنش نظامی ایران در قالب حمله به 
پایگاه عین االسد و تداوم مقابله با نظامیان این کشور در عراق، 
سوریه، افغانس���تان و غیره و تلفات باالی آنها منجر به خروج 
هزاران نظامی آمریکایی از این کش���ورها شد و به حفظ جان 

نظامیان ایاالت متحده نیز کمکی نکرد.
اما مضحک ترین اس���تدالل ترامپ در مورد ترور سردار 
سلیمانی این است که از سوی رئیس جمهوری آمریکا بزرگترین 
تروریست جهان توصیف شده است. سردار سلیمانی با رهبری 
تالش های ایران و کمک به کش���ورهای منطقه برای نابودی 
داعش در عراق و س���وریه از گسترش تروریسم مورد حمایت 
آمریکا جلوگیری کرد، اما دولت آمریکا که با مداخله نظامی در 
افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه و غیره، جنگ، فقر، ناامنی، فساد 
و تروریسم را برای مسلمانان این کشورها به ارمغان آورده است، 

ایران و سردار سلیمانی را به حمایت از تروریسم متهم می کند.
ترامپ همچنین امیدوار بود از این طریق ضربه ای اساسی 
و غیرقابل جبران به ایران وارد و ناکامی های آمریکا در غارت و 
نفوذ به کشورهای غرب آسیا را جبران کند. ترامپ به دنبال بهره 
برداری انتخاباتی از نتایج این اقدام تروریستی نیز بود. بر اساس 
محاسبات وی، وقتی فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی 
ایران و خروج از برجام و توطئه های اس���رائیل و عربستان در 
غرب آسیا به نتیجه نرسیده و سیاست های آمریکا در لبنان و 
عراق و سوریه و یمن و بحرین و حتی برای بهبود روابط قطر با 

عربستان و امارات شکست خورده است، می توان با یک ضربه 
نظامی ش���رایط را به نفع ایاالت متحده تغییر داد، اما نتیجه این 
اقدام ایجاد وحدت ملی و همبستگی عمومی در ایران در دفاع از 
سیاست کشور برای حمایت از کشورهای منطقه در برابر آمریکا 
و تشدید احساسات ضدآمریکایی در تمامی کشورهای منطقه و 

افزایش حمالت نظامی به نظامیان این کشور بود. 
همچنین کاخ سفید مجبور به کاهش تعداد نظامیان خود در 
بسیاری از کشورهایی شد که برای غارت منابع و از بین بردن 
استقالل آنها برنامه ریزی کرده بود. همچنین ایران با واکنش قاطع 
نظامی در برابر آمریکا و موشک باران پایگاه عین االسد در عراق 
برای اولین بار بع���د از جنگ جهانی دوم به پایگاه های نظامی 
آمریکا حمله کرد و اعتبار این کشور را زیر سؤال برد. بنابراین اگر 
چه با ترور سردار سلیمانی ایران و جهان اسالم از توانایی های 
وی محروم شدند، اما پیامدهای این اقدام کامال به ضرر آمریکا، 
اسرائیل و عربستان بود و آنها را چندین گام به عقب راند. در 
مقابل ایران کماکان به نقش آفریني درمنطقه غرب آسیا و یاري 
رساني به کشورهاي منطقه براي حذف استقالل و ایستادگي در 

برابر مطامع نامشروع و تجاوزکارانه آمریکا ادامه داد.

  بساط داعش با مدیریت و فرماندهي سردار سلیماني 
در منطقه برچیده شد، ولي حامیان و بانیان این مولود خبیث 
همچنان هستند و امكان بازیابي این جریان یا رشد جریان هایي 

از این دست را باید متصور بود. راهبرد ما چه خواهد بود؟
آمریکا یا اسرائیل همواره از جانب انقالب اسالمي احساس 
خطر مي کنند، زیرا تضاد ما با آمریکا ذاتي است. ماهیت انقالب 
اسالمي ما با ماهیت نظام سلطه در تعارض و تضاد است. آمریکا 
پس از پیروزی انقالب اسالمی تداوم حضور توسعه طلبانه خود 
در منطقه را در معرض آسیب و خطر مي بیند و به طور طبیعي 
بعد از فروپاشي بلوک شرق، باید حضور وسیع خود را در مناطق 

دیگر جهان توجیه می  کرد و عادی جلوه می داد.  
تا ابتدای دهه ۹0 میالدی، آمریکا مدعی مقابله با نفوذ شرق 
و سوسیالیس���م بود و اکنون که آن جبهه از بین رفته است باید 
دشمن تراش���ی جدیدی صورت می گرفت تا اشغال گری و 

دست اندازی ایاالت متحده در همه جا موجه جلوه کند. 
نزدیکترین ایده یا موضوعي که مي توانس���ت این فضای 
دوقطبی را دوباره ش���کل دهد، اسالم و انقالب اسالمي بود و 
آمریکایی ها با آن از دو منظر به مقابله برخاستند. یکی از منظر 
فیزیکي در قالب جنگ تحمیلي و همه اقدامات مترتب بر آن و 
دیگری از منظر ایجاد واحدهاي نیابتي در کشورهاي اسالمي با 
هدف ممانعت از انتقال پیام این مکتب و مخدوش کردن چهره 
این انقالب؛ لذا طالبان و داعش ش���کل گرفتند که بیشتر نماد 
تخریب فرهنگي و از بین بردن آثار تمدنی جهان اسالم، آدمکشي، 
توحش و بربریت هستند و همه اینها ذیل استدالل ها و پرچم 
اسالم و با سوءاستفاده و تفسیر غلط از آیات الهي انجام مي گیرد. 
در اصل این نفي عمیق چهره بسیار زیبا و رحماني اسالم 
اس���ت که به دنبال صلح و آرامش و کرامت و نفي خشونت 
است. داعش و حامیان غربی و مرتجعش نقطه مقابل این چهره 
را به جهانیان عرضه مي کنند تا هم به اسالم هراسی دامن بزنند 
و هم ایران هراسي و شیعه هراسي را القا کنند و از این رهگذر، 
حضور خود در منطقه یا ایجاد جریان هایي در مقابل جریان ناب 
اسالمي را توجیه کنند. همه اینها از نظر منطقه ای دارای دو هدف 
است: اوال ایجاد سدی در برابر نفوذ ایده های اسالم ناب و ثانیا 
مخدوش کردن چهره اسالم حقیقی از طریق عرضه اسالم هاي 
ساختگي که آنها به وجود آورده اند و به دنیا هم معرفي مي کنند. 
هدف مهم ای���ن حرکت از بین بردن زمینه هاي اجتماعي 
پذیرش و توس���عه ایده اسالم ناب اس���ت. آمریکایي ها بعد 
از پیروزی انقالب اس���المي و بعد از ش���کل گیری بیداري 
اس���المي یا به تعبیر خودشان بهار عربي، نگران از دست دادن 
همه حوزه نفوذش���ان بودند، لذا باید جریان هایي را به وجود 
م���ی آوردند که آن فض���ا را از بین ببرد ی���ا در جهت منافع 
خ���ود از آن بهره برداری کنند، کمااینک���ه در مصر این اتفاق 
رقم خورد و یک دیکتات���وری نظامی جدید را حاکم کردند. 
نکته مهم این اس���ت که آمریکایی ها دقیقا در کش���ورهایی 
 شکس���ت خوردند که جریان مقاومت در آنها شکل گرفت و 

ریشه دواند.

  چه خاطراتي از سردار سلیماني دارید؟
از زمان عملیات فتح المبین تا شهادت سردار سلیمانی ما با 
هم زندگي کردیم. البته زندگي کردن به معناي فیزیکي آن نیست. 
منظور این است که نوع نگاه ما به مسائل مختلف نزدیک به هم 
بود. در دوران دفاع مقدس من در قرارگاه ثاراهلل بودم و ایشان 
هم در لش���کر 4۱ فرماندهي و مدیریت مي کردند و با هم در 
ارتباط نزدیک بودیم. بعد از پذیرش قطعنامه هم که بسیاري از 
فرماندهان ناراحت بودند و ایشان هم  بسیار از این اتفاق غصه 
مي خورد،  پیام امام راحل بود که به همه ما و از جمله ایش���ان 

آرامش داد.
 بعد از جنگ  ایشان مسئولیت مبارزه با کاروان هاي قاچاق 
موادمخدر را در مناطق ش���رقي کشور به عهده گرفتند، نیاز به 
حمایت ما داش���ت و من که در موقعیت جانشینی رئیس ستاد 
مشترک سپاه خدمت می کردم، معتقد بودم باید فرمانده حاضر در 
میدان را حمایت کرد. زماني که وزیر دفاع بودم هم به ایشان گفتم 
که هر چه نیاز دارد بگوید و تاکید کردم لزومی ندارد ش���خصا 
موردی را اعالم کنند و درخواست از طریق یک مسئول رابط 

کافی است که ما نیازهاي محور مقاومت را تأمین کنیم. 
به خاطر می آورم ایش���ان انسانی بسیار بزرگ، متواضع و 
دارای حسن خلق بود، طوری که  هرگاه به دیدارش مي رفتم از  

مقابل ساختمان به استقبال مي آمد!
یکی از آخرین دیدارهایم با ایش���ان زماني بود که اوضاع 
منطقه قدری پیچیده شد و قرار بود جلسه اي با والدیمیر پوتین، 
رییس جمهوری روسیه  داش���ته باشیم که قبل از آن با سردار 
سلیمانی جلسه داشتیم و مسائلي که باید مطرح شود را تعیین 
و چارچوب بحث و مذاکرات را مشخص کردیم. به هر حال 
همواره با هم در ارتباط بودیم تا این که ایشان ما را در این دنیا جا 
گذاشت و به دیدار معبود رفت. امیدوارم که شهید سلیمانی در 

قیامت شفیع ما باشد.

   کاری که شهید س��لیمانی کرد  بارز کردن 
و ظه��ور صریح مرز میان خواس��ته مردم با 

مخالفان آنان در یك جامعه و کشور بود

    اشتباهي که دش��منان و آمریكا و اسرائیل 
مي کنند این است که تصور می کنند اگر »رمز« 
یك حرک��ت را بزنن��د یا حذف کنن��د موجب 

فروپاشي آن حرکت مي شوند

   آمریكا یا اس��رائیل همواره از جانب انقالب 
اسالمي احساس خطر مي کنند، زیرا تضاد ما 
با آمریكا ذاتي است. ماهیت انقالب اسالمي ما 
با ماهیت نظام سلطه در تعارض و تضاد است
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عتبات عالیات عراق در طول یک قرن گذشته به لحاظ 
عدم توجه و رسیدگي حاکمان و مسئوالن این کشور که در 
باورشان هم چنین اعتقادي وجود نداشت، وضع نامناسب 

و غیرقابل استفاده اي پیدا کرده بود.
  اما در س���ال ۸۱ با تصمیم سردار شهید حاج قاسم 
س���لیماني و با تشکیل ستاد بازسازي عتبات عالیات و با 
محوریت آقاي حسن پالرک، وارد فاز بازسازي شدند که 
امروز مورد استفاده میلیون ها زائر از نقاط مختلف جهان 

قرار گرفته است.
در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیماني درباره 
ویژگي ها و خصوصیات اخالقي و چگونگي بازس���ازي 
عتبات عالیات عراق و حذف سردار سلیمانی توسط آمریکا 
با آقاي حسن پالرک از دوستان و همرزمان آن شهید دل ها 
و مشاور فرمانده نیروي قدس و رئیس ستاد پشتیباني از 
جبهه مقاومت به گفتگو نشستیم که مشروح آن به شرح زیر 

از نظر خوانندگان مي گذرد:

 یكي از مسئولیت هایي كه در زمان سردار سلیماني 
به جنابعالي محول شد، همانا بازسازي عتبات عالیات 
بود، لطفاً بفرمائید این طرح چه بوده و از تش��كیل این 

ستاد چه اهدافي دنبال مي شد؟
شهید سلیماني برخالف آنچه که در تبلیغات دشمنان 
و اذهان خودي ها وانمود مي ش���ود، یک فرمانده خشن 
نظامي نبود، بلکه ایشان داراي شخصیتي چندوجهي بود که 
در اصل اولویت و استراتژي ایشان، کمک رساني و خدمت 
به مسلمانان ستمدیده بود که این خصوصیت برگرفته از 

تعالیم دیني ما است. 
یکي دیگر از کارهایي که در بسیاري از کشورها از 
جمله عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، یمن و... انجام مي داد، 
حمایت از جبهه حق و حمایت از مردمي است که همواره 

مورد ظلم و ستم واقع شده اند.
حاج قاسم اگر به لحاظ مستش���اري نظامي، خط  
دهي و روحیه مقاومت و ایس���تادگي را به رزمندگان این 
کش���ورها آموزش مي داد و به آنها ثابت مي کرد که تنها 
راه پیروزي، مقاومت اس���ت، در کنار همه اینها در جهت 
 رفع مشکالت و نیازهاي مادي و معنوي آنها هم تالش

 مي کرد. 

در این زمینه، یکي از فعالیت هاي ماندگار س���ردار 
سلیماني در عراق بازس���ازي اعتاب مقدسه بود؛ چرا که 
عتبات عالیات مورد توجه و حساسیت بسیار باالي مردم 

ایران و عراق به خصوص شیعیان دو کشور است.
حاج قاسم وقتي براي اولین بار وارد عراق مي شود، 
همزمان با سقوط صدام بود که دو سه اقدام را آغاز کرد. 
ایشان تصمیم مي گیرد که معارضین صدام و ستمدیدگان 
عراق���ي که به ایران رانده و آواره ش���ده بودند، در قالب 
احزاب شیعي و سپاه بدر گردهم بیاورد و در اولین فرصت 
کمک کند که معطل کمک هاي کمیساریاي عالي پناهندگان 

نباشند.

 به دنبال آن، حاج قاس���م در مدت کمتر از سه ماه، 
۱4  هزار خانوار عراق���ي در ایران را با یک طرح و تدبیر 
خاص و بدون توجه به پروتکل هاي بین المللي به عراق 
منتقل کرد که بعضاً ۳5 � ۳0 سال از خانه و کاشانه خود دور

 

 بودند.

 س���ردار سلیماني سپس حرکت پش���تیباني از این 
خانواده هارا انجام داد و ب���ا پیگیري هاي زیاد، آنها را به 
سروسامان رساند. همان گونه که همگان اطالع دارند، در 
زمان حکومت صدام، وضع مردم این کشور خیلي خوب 
نبود و چون در تحریم آمریکا و سازمان ملل هم قرار گرفته 
بودند، در قالب طرح نفت در برابر غذا، جیره اي به عراقي ها 

داده مي شد.
کار دیگر حاج قاسم تشکیل ستاد پشتیباني و حمایت 
از مردم مظلوم عراق بود که با مصوبه شوراي عالي امنیت 
ملي  و با ارسال س���بد کاال، سوخت رساني و خدمات 
بهداشتي و سبدهاي آموزشي و پوشاک در مدت یک سال 

انجام شد.
از آنجا که یکي از سیاست هاي سردار سلیماني استفاده 
مطلوب از موقعیت ها ب���ود، از فرصتي که آمریکایي ها 
در عراق ایجاد کرده بودن���د، نهایت بهره برداري را براي 
ملت هاي ایران و عراق در جهت تلطیف فضاهاي سیاسي، 

اجتماعي و فرهنگي انجام داد. 
به دنبال این برنامه ها، حاج قاس���م به فکر بازسازي 
عتبات عالیات مي افتد و روزي خطاب به من )حسن( گفت 
که من رفتم حرم امام حس���ین در عراق )در حالي که من 
تا آن روز اطالع نداشتم که به عراق رفته است( و در این 
سفر کاماًل مظلومیت و غربت عتبات را احساس کردم، لذا 
تشکیالتي درست کنید و با استفاده از کمک هاي مردمي، 
سروساماني به آنجا بدهید و تمام حرم ها را توسعه دهید، 
چرا که این حرم ها تا دو سال دیگر جوابگوي خیل عظیم 

زائران نخواهند بود. 
این دستور حاج قاسم باعث شد که با تشکیل ستاد 
بازسازي عتبات در س���ال ۸۱، مأموریت انجام شود که 
نتیجه آن بعد از ۱2 � ۱0 سال کار فشرده در عراق بازسازي 
 ضریح ها، گنبدها، درهاي طال، کف صحن ها، سیستم هاي

 صوتي و... بود.
خوشبختانه امروز حرم مطهر حضرت علي)ع( در 
نجف 22 برابر توس���عه پیدا کرده و به راحتي پذیراي هر 
تعداد زائر خواهد بود، ضمن این که نام حضرت زهرا)س( 
را هم در آنجا زنده کردیم و صحن و س���راي این بانوي 
اسالم بازسازي و مورد استفاده عموم مسلمانان و شیعیان 

قرار گرفته است.

بازسازی عتبات عالیات  از یادگارهای سردار سلیمانی است
گفتگو با حسن پالرک از دوستان و همرزمان سردار دل ها:

   شهید سلیماني برخالف آنچه که در تبلیغات 
دشمنان  وانمود مي شود، یك فرمانده خشن 

نظامي نبود  
 حاج قاسم، در  کمتر از 3 ماه، 14 هزار خانوار 
عراقي در ایران را با یك طرح و تدبیر خاص و 
بدون توجه به پروتكل هاي بین المللي به عراق 

منتقل کرد
 با تشكیل ستاد بازسازي عتبات عالیات در 
سال 81، بعد از 12�10 سال تمام اعتاب مقدسه 

بازسازي شد 
 خیل��ي از تكنوکرات ه��ا و ملي گراه��اي ما 
باورشان نمي  شود که هیمنه آمریكا در جهان 

شكسته شده است 
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شهید س���لیماني معتقد بود که کار بازسازي حرم 
حضرت امام علي)ع( را تمام کنیم و بعد س���راغ ضریح 
مطهر حضرت سیدالشهداء)ع( برویم که ما منتظر نماندیم 
و ۳�2 س���ال بعد این پروژه را با بازس���ازي یک ضلع 
از حری���م چهارضلعي حرم مطهر سیدالش���هدا از باب 
القبله ت���ا باب الرأس را آغاز کردیم و انش���اء اهلل قبل از 
 اربعین س���ال آینده، اسکلت و س���اختار پروژه به اتمام 

مي رسد.
با اتم���ام ای���ن پ���روژه ۱4 برابر به وس���عت 
حرم  امام  حسین)ع( اضافه مي شود. این یک فاز از چهار 
فاز طراحي توسعه حرم حضرت سیدالشهداء است که به 
نام عقیله بني هاشم، نامگذاري شده که حد فاصل خیمه گاه 

و تل زینبیه است.
خوشبختانه مراحل بازس���ازي حرمین کاظمین و 
سامرا و مس���جد کوفه و دیگر مساجد در عراق و برخي 
 امام زاده ها هم به پایان رسیده و مورد استفاده زائران قرار

 گرفته است.

چه اقداماتی از س��ردار س��لیماني باعث شد كه 
آمریكائي ها را به حدي از عصبانیت برساند كه تصمیم 

به شهادتش بگیرند؟
آمریکا قبل از انقالب خود را قدرت بالمنازع جهان 
مي دانس���ت، اما بعد از پیروزي انقالب، امام چند سیلي 
محکم به آمری���کا زد و آن جمله تاریخي را بیان کرد که 
»آمریکا هیچ غلطي نمي تواند بکند«، جمله اي که هیچ کس 

در جهان جسارت بیان آن را نداشت. 
این جمله، جوانان انقالبي را به این باور رس���اند که 
آمریکا در برابر قدرت ملت ها کس���ي نیست؛ البته هنوز  
هم خیلي از تکنوکرات ها و ملي گراهای ما هم باورشان 
نمي شود که هیمنه آمریکا در جهان شکسته شده است. 

یکي از آن جوانان انقالبي شهید سلیماني بود. 
آمریکا براي جبران شکست هایي که از سوي ایران 
متحمل شده بود، هر اقدامي را علیه جمهوري اسالمي ایران 
براي عدم موفقیت استراتژي کشورمان در منطقه انجام داد 
و آخرین تالش آمریکا همین بحث حضور در منطقه و 
ایجاد خاورمیانه جدید بود که با ایجاد آن، نه تنها ایران را 
تضعی���ف کند و ما را در یک تنگنا قرار دهد، بلکه بتواند 
عالوه بر حمایت از غده س���رطاني اسرائیل، چندین غده 
سرطاني دیگر را هم پیرامون کشورمان ایجاد کند و بعد 

طرح براندازي ایران را از درون برنامه ریزي کند. 
آمریکا در این زمینه هزینه سنگیني متحمل شده است 
تا اروپا و ارتجاع عرب را هم با خودش همراه و همسو 
کن���د. در این راه تمام عناصر داخلي و بین المللي خود را 
سازماندهي کرده است، اما غافل از این که در محاسبات 
خود شخصیتي مثل حاج قاسم را در نظر نگرفته بود که به 
تنهائي و با استفاده از امکانات کشورهاي حوزه مقاومت 
و با الهام گیري از روحیه حضرت امام)ره( و مقام معظم 
رهبري مقابل آنها ایستاد و توانست بعد از قریب ۱2 � ۱0 
سال دشمنان را به سردمداري آمریکا شکست دهد که به 

شکست خود اعتراف هم کردند. 
شهید س���لیماني انصافاً در این راه وقت گذاشت و 
توانست با صالبت تمام مقابل آمریکا و همپالگي هایش 
بایستد، لذا آمریکا با وقاحت تمام تصمیم مي گیرد سردار 
سلیماني را حذف کند و به شهادت برساند؛ غافل از این که 
ما امثال سلیماني ها در کشور زیاد داریم و مکتب حاج قاسم 
تعداد زیادي از جوانان مثل ایشان را پرورش داده و انشاء اهلل 
این مکتب منشاء پرورش حاج قاسم هاي بیشتري در طول 

تاریخ و آینده کشورمان  خواهد شد.

سردار سلیماني به عنوان یك فرد نظامي با تجربه و 
توانمند چه كمكي به سیستم دفاعي كشور براي تقویت 

نقاط قوت و رفع نقاط ضعف مي كرد؟
حاج قاسم به معناي واقعي یک استراتژیست بود و با 
همه قدرت هاي تسلیحاتي بزرگ جهان درافتاد و توانست 
یک تجارب مناسب و مؤثري را به سیستم دفاعي کشور 
انتقال دهد. زماني که حزب اهلل لبنان در مرز با اسرائیل اقدام 
به شلیک موشک ضد تاو به سمت تانک هاي اسرائیلي کرد، 
بعد از شلیک متوجه شدند که موشک به تانک ها اصابت 
نمي کند. به این دلیل که دشمن از سیستمي استفاده مي کند 

که موشک را منحرف مي کند. 
در این مرحله سردار سلیماني با ابتکار خود و انتقال به 
صنایع دفاعي، موشک ها طوري ساخته و هدایت مي شوند 
که انحراف پیدا نکنند یا موشک ها را به نحوي طراحي 

کنند که مانع شوند.

 همچنین استراتژي دفاعي جدید را حاج قاسم ترسیم 
کرد که در جنگ هاي دفاعي آینده چه تسلیحاتي مورد نیاز 
اس���ت. آیا هنوز تانک کاربرد دارد، آیا نفر برهاي زرهي 
مؤثرند، یا هنوز س���رباز پیاده یا تکنولوژي هاي جدید، یا 
پهپاد، یا جنگ س���ایبري، یا جنگ هاي کنترل از راه دور 
کاربرد دارند. حاج قاسم با کسب تجارب، همه این ها را به 
سیستم دفاعي کشور منتقل مي کرد و بعضاً دوستان مسئول 
را هم درگیر این مسائل مي کرد که ببینند جهان چگونه 
حرکت مي کند تا ما عقب نمانیم. بخشي از ارتقاء سیستم 

دفاعي ما مرهون تالش هاي حاج قاسم است.

آیا از ظرفیت سپاه قدس و شخص سردار سلیماني 
براي پشتیباني در مقاطع حساس مذاكرات دیپلماتیك 

بهره گرفته مي شد؟
قطعاً این ط���ور بود؛ عملیات هایی که نیروي قدس 
در مقاطع مختلف داشت، پشتوانه اي قوي براي مذاکرات 
در دور اول برجام بود. در بسیاري  از مقاطع، آمریکایي ها 
پیغام مي دادند که به س���ردار سلیماني بگویید، اگر ما در 
این مذاکرات دست باال را گرفتیم، ایشان دست از سر ما 
بردارد و ما کوتاه خواهیم آمد و نمونه این پیام ها بس���یار 

بوده است.

سردار سلیماني با همه توان در حذف داعش تالش 
كرد و خطر بزرگي كه اروپا و بخش هاي وس��یعي از 
جهان را تهدید مي كرد، نابود كرد، چرا  از ایشان كه همه 
كشورهاي منطقه و سایر كشورها به ویژه اروپایي ها سود 
بردند، حمایت نشد و حتي حاضر نشدند، ترور ایشان 

را محكوم كنند؟
البته کشورهایي که باید، محکوم یا قدرداني کردند.  
اگر مقصود اروپایي ها هستند، این ها خود در طرف جنگ 
با حاج قاس���م بودند. در این زمینه اتخادیه اروپا ائتالف 
تش���کیل مي دهد و هواپیماهاي فرانسوي، انگلیسي و 
آمریکایي تحت یک مرکز فرماندهي و سربازهایشان هم 
در پایگاه هایي در سوریه مستقر مي شوند علیه حاج قاسم 
و مواضع ارتش سوریه و نیروهاي مقاومت ایشان از جمله 
زینبیون و فاطمیون را مي زنند که این ها نتوانند داعشي ها 
را س���رکوب کنند و از داعشي ها حمایت و براي داعش 

برنامه ریزي کنند.
طبیعي است که این ها حاج قاسم را دوست خودشان 
نمي دانند. ناگفته نماند، اروپائي ها بعد از 5 سال که از غائله 
سوریه گذشت، متوجه ش���دند که داعش یک جرثومه 
خطرناک و تهدیدي براي خودش���ان است و نگاهشان 
در این زمینه نس���بت به آمریکا خیلي کمرنگ شد، اما 
خباثت و غرورش���ان اجازه نداد که اقدام حاج قاسم را 
 تحسین کنند، در حالي که ملت هایشان تحسین کردند و 

مي کنند. 
مگر ما در فرانسه، آلمان و جاهاي دیگر عملیات هاي 
تروریستي داعش را نداشتیم؟خوشبختانه بعد از نابودي 
داعش همه جمع شد، حتي ارتجاع عرب بعداً متوجه شد 
که غده سرطاني داعش ممکن است دامن خودشان را هم 

بگیرد.

پیشنهاد راهپیمایي اربعین از سوي سردار سلیماني 
به نوعي نمایش قدرت ش��یعیان در جه��ان بود، این 
 ط��رح چه انعكاس و عكس العمل سیاس��ي و مذهبي

 داشت؟
یکي از اقدامات ماندگار حاج قاسم، طرح راهپیمایي 
اربعین است. حاج قاسم اعتقاد داشت که ما براي امنیت 
پایدار و پایداري امنیت ملي خودمان بین  ایران و عراق که 
در طول تاریخ همواره در جنگ بودند، برقراري ارتباطات 
مردمي و عجین کردن مردم و ملت میسر نمي شود، مگر 
این که با یک حرکت فزاینده زیارتي اعتاب مقدسه و ایام 
اربعین که از مشترکات ارزشمند خودمان است،  استفاده 
کنیم که خوشبختانه این نیت بزرگ اسالمي و ائمه)ع( را 
حاج قاسم با حرکت اربعین زنده کرد و شما همه ساله آثار 

و برکات آن را مي بینید.
میلیون ها انسان در آن ایام مهمان مردم عراق مي شوند، 
متقاباًل عراقي ها هم در طول سال به ایران سفر مي کنند و 
مهمان ایراني ها هستند و این خیلي ارزشمند است که باعث 
شده تعداد زیادي ازدواج هاي خانواده هاي ایراني و عراقي 

هم صورت گیرد.
یکي از مأموریت هایي که حاج قاسم به بنده دادند، 
توسعه گردشگري، سیاحتي و زیارتي و سالمت بین دو 

ملت است.

ایشان دس���تور دادند که باید در طول سال 5 میلیون 
زائر عراقي به ایران بیایند چه گردش���گر، چه سیاحتي 
و چه براي براي درمان و پن���ج میلیون ایراني هم براي 
زیارت باید به عراق بروند، این جزء برنامه هایي اس���ت 
که حاج قاسم ترسیم کرد و ما برنامه ریزي کردیم که بعد 
از مسأله کرونا آن را به اجرا در آوریم. حاج قاسم معتقد 
 بود که باید از فلس���فه اربعین بهترین سود و بهره وري را

 داشته باشیم.

نگاه مرجعیت عراق به ویژه آیت اهلل العظمي سیستاني 
به سردار سلیماني چه بود و چه توصیه هایي داشتند؟

ارتباط حاج قاس���م با مرجعیت خیلي نزدیک بود. در 
دیدار با حضرت آقا، معظم له همواره توصیه مي کردند که از 
ظرفیت هاي حضرت آیت اهلل العظمي سیستاني استفاده کنید. 
حاج قاسم هم با بیت ایشان هماهنگ بود و نظارت 
دیدگاه هاي آیت اهلل  العظمي سیستاني را داشتند، باالخص 
در حوزه سیاسي و انتخاب دولت ها و این که آمریکایي ها 
نیایند دولت هاي نفوذي تحت عنوان نام شیعه در عراق 
مستقر کنند و حاج قاسم هم مراقبت مي کرد و مشاورت ها 
را به مرجعیت هم مي داد و چون دید وس���یعي داشت،  
هشدارهایي را مي داد و خوراک اطالعاتي و نیت هاي پلید 
دشمنان را به مرجعیت منتقل مي کرد تا ایشان بتوانند اقدام 

کنند و حمایت هایي که الزم بود، انجام دهند. 
جاهایي که صالح مي دانست و الزم بود مرجعیت وارد 
شوند، پیشنهاد مي کرد و یک مشاور مطمئن و قابل اطمیناني 
براي مرجعیت عراق به ویژه آیت اهلل العظمی سیستانی و 

مشاور خوبي براي مقام معظم رهبري در ایران بود.

گفتگو از علیرضا بردبار

  آمریكا در محاس��بات خود ش��خصیتي مثل حاج قاسم را در نظر 
نگرفته بود

  حاج قاس��م با همه قدرت هاي تس��لیحاتي بزرگ جهان درافتاد و 
توانس��ت یك تجارب مناس��ب و مؤثري را به سیستم دفاعي کشور 

انتقال دهد 
   بخش��ي از ارتقاء سیس��تم دفاعي ما مرهون تالش هاي س��ردار 

سلیماني است 
  عملیات هایي که نیروي قدس داشت، پشتوانه اي قوي براي مذاکرات در دور اول برجام بود

   خباثت و غرور اروپائي اجازه نداد که اقدام حاج قاسم را در نابودي داعش تحسین کنند
   اروپائي ها بعد از 5 سال که از غائله سوریه گذشت، متوجه شدند که داعش یك جرثومه خطرناک 

و تهدیدي براي خودشان است 
  حاج قاسم مشاوري مطمئن و قابل اطمیناني براي مرجعیت عراق به ویژه آیت اهلل العظمي سیستاني بود 
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»از طرفی ]شهید سلیمانی[ 
دارای درایت و تیزهوشی بود. ]او[ 
این مسئله بروز یک جریان به ظاهر 
مذهبی متمایل به یکی از فرقه ها 
و علیه مقاومت را از مدت ها قبل 
پیش بینی کرد. آمد به من گفت آن 
چیزی که من در وضع دنیای اسالم 
دارم می بینم - اسم آورد از بعضی 
کش���ورها - یک جریانی دارد به 
وجود می آید. بعد از مدتی داعش 
به وجود آم���د. آدم با درایتی بود آدم 
باهوشی بود در اداره اموری که با کشورها ارتباط داشت و او در 
آنها دخیل بود، با کمال عقل و درایت رفتار می کرد. این را بنده 

کاماًل حس می کردم.« 
این فرازی از س���خنان حضرت ام���ام خامنه ای -  دامت 
برکاته- اس���ت که در روز 26 آذر ماه گذشته، در دیدار با ستاد 
برگزاری مراسم سالگرد شهادت جانسوز سردار سلیمانی بیان 
گردید و نشان دهنده یک خصوصیت بسیار مهم در این شهید 

گرانقدر می باشد. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:

 »والیت مداری« واژه ای شناخته ش���ده در بین نیروهای 
حزب اللهی و والیی است و بیانگر یک خصوصیت برجسته در 
فرد می باشد و بار معنایی آن هم گسترده است و بدون تردید یک 
مالک مهم در ارزیابی شخصیت فرد و یا یک گروه می باشد. اما 
والیت مداری با همه اهمیتش یک صفت شخصی است و سبب 
هدایت وی در دنیا و سعادت او در آخرت می گردد. کما اینکه 
فقدان این خصوصیت در فرد، سبب گمراهی او در دنیا و خسران 
او در آخرت می شود. البته والیت مداری اثر اجتماعی هم دارد، 

که وحدت جامعه حول محور والیت می باشد.
با این توضیح »بسیاری« از افراد جامعه والیت مدار بوده 
و عدد آنها در جامعه ما به ده ها میلیون نفر می رس���د؛ اما این 
برای یک جامعه دین محور کافی نیست و خود والیت نیاز به 
مقومی قوی تر دارد که می توان از آن به »والیت افزایی« یاد کرد. 
والیت افزایی به این معناست که فرد والیت مدار به گونه ای عمل 
می کند که مسیر را برای حرکت و موفقیت بیشتر والیت  هموار 

می نماید. 
بر این اس���اس در زمان پیامبر و نیز در زمان امیرالمؤمنین 
علیهما السالم، کفار، مشرکین، منافقین و مفسدین روی چند نفر 
حساس���یت داشتند و معتقد بودند برای حذف سیاسی پیامبر و 
علی -  صلوات اهلل علیهما - این چند نفر باید حذف ش���وند و 
خود پیامبر و امیر مؤمنان نس���بت به از دست دادن این چند نفر 
نگران می شدند و وقتی به شهادت می رسیدند به شدت متأثر و  
اندوهگین می شدند که دو نمونه آن در زمان پیامبر)ص(، شهادت 
حضرت حمزه ابن عبدالمطلب و شهادت حضرت جعفر ابن 
ابی طالب علیهماالسالم و در زمان امیرالمؤمنین شهادت عمار یاسر 
و شهادت مالک اشتر علیهماالسالم بود. کار جعفر، حمزه، مالک و 
عمار چه بود؟ کار آنان والیت افزایی بود یعنی در درون خود یک 
هنرهایی داشتند که در تنگناها و بزنگاه ها به فریاد می رسیدند و 
باری از دوش پیامبر یا امیرالمؤمنین -  علیهما السالم- برمی داشتند 
و یا در حرکت حکومت اسالمی به جلو، کمک ویژه ای می کردند 

که از دیگران برنمی آمد، یا به هر حال انجام نمی دادند.

 سردار س���لیمانی در طول دوره پس از انقالب اسالمی 
و به ویژه در دوره 2۳ س���اله فرماندهی نیروی قدس، این گونه 
بود. در دهه اخیر که بسیاری در راه والیت سنگ می انداختند 
و بعضی برای آنکه در جزر و مدهای سیاس���ی به چیزی متهم 
نش���ده و سرشان به سالمت باشد، سکوت می کردند و در این 
میان هنر بعضی هم صرف���اً برای آنکه »دین خود« را از معرکه 
سالم بیرون ببرند در جبهه والیت بودند، سردار سلیمانی برای 
والیت کار حمزه و جعفر برای پیامبر و کار عمار و مالک برای 

امیرالمؤمنین می کرد.
 او ب���ه دل خطر می زد و همه ظرفیت خ���ود را به کار 
می گرفت تا گره از کار والیت باز کند و راهی فراروی حرکت 
انقالب اسالمی باز نماید. حدود چهار پنج سال پیش وقتی در 
جلسه ای به او گفته ش���د: »امروز شما و نیروی قدس به یک 

حجت برای درستی راه انقالب و والیت تبدیل شده اید و اگر 
موفقیت های ش���ما و نیروی قدس نبود، نظام نمی توانست به 
آس���انی از زیر بار اتهام ناروای ناکارآمدی خالص شود و لذا 
درست است که شما در جبهه خارج از کشور فعالیت می کنی، 
اما اثر کار شما در داخل هم، هموار شدن مسیر انقالب و رهبری 
است« او سرش را پایین  انداخت، چون نمی خواست از خود و 

اثر کارش چیزی بگویند. 
یک بار س���ردار سلیمانی، محور جلسه ای مهم با یکی از 
مقامات ارشد کشور بود که خبر آن هم نه با جزئیات بلکه در 
یک شکل رسمی در بیرون منتشر شد. در آن جلسه وی نزدیک 
به یک ساعت اشکاالت کار آن دستگاه را بیان کرده و در نهایت 
گفته بود مواضع شما نباید از مواضع رهبری جدا باشد و او قول 

داده بود که از آن پس مراقبت می کند.
بعد از اتمام آن جلس���ه یکی از مس���ئوالن دفتر آن مقام 
کشوری، گزارش جلس���ه را به گونه ای دیگر منعکس کرد که 
گویا سردار سلیمانی و آن جمع برای دلجویی نزد آن مقام آمده 
و با سخنان آن مقام به اشتباه خود پی برده و قانع شده اند! یعنی 
در این گزارش رسمی حقیقت کاماًل قلب شده بود. وقتی شهید 
که محور آن جلسه بود و جلسه را او هماهنگ کرده بود و افراد 
هم به تشخیص او در جلسه حضور پیدا کرده بودند، گزارش 
دفتر مربوطه را شنید، اصاًل ناراحت نشد و گفت خیلی خوب 
اگر این فرد در مواضع خود از سایش با مواضع رهبری دست 
بردارد، آنچه در مورد جلسه بیان شده، اهمیت ندارد و اصالح 
مواضع، اصل موضوع اس���ت که البته تا حد زیادی همین گونه 
هم ش���د. این یکی از جاهایی است که می توان از آن با عنوان 

»والیت افزایی« یاد کرد .

 در دهه اخیر در صحنه منطقه، تحوالت زیادی پیش آمد، 
موضوعات زیادی مطرح گردید و عناصر مختلفی در این صحنه 
مؤثر بودند. در این میان اجرای منویات بسیار تعیین کننده رهبر 
معظم انقالب اسالمی در مسایل پرتالطم و دگرگونی های منطقه، 

نیاز به »راهبری« داشت. 
یکی از این صحنه های حساس عراق بود. در عراق یک 
رژیم مستبد که سابقه ۱5 س���ال ۱۳54- تا -۱۳6۹ درگیری و 
حدود ۳0 س���ال خصومت با ایران و تشیع داشت، ساقط شده 
بود و احزاب و گروه ها و دس���ته های عراقی که تا پیش از این 
در خفقان، زندان، تبعید و تحت تعقیب بودند، آزاد شده بودند 
و هر کدام براس���اس تعصبات سیاس���ی، قومی و خانوادگی، 
رویه های جداگانه ای را در پی���ش گرفته بودند و آن قدر علیه 
هم کار می کردند که در همان روزهای اول سقوط رژیم صدام 
حسین، سید عبدالمجید خویی فرزند مرجع نامدار شیعه را در 
نجف کشتند و بدن قطعه قطعه شده او را در چهار سمت نجف 
آویزان کردند! معلوم است که چنین فضایی چقدر رعب ایجاد 
نموده و مرجعیت نجف را به شدت بیمناک کرده و از ورود به 
صحنه پرهیز می دهد. و این در حالی است که در چنین اوضاعی، 
همه چشم ها به مرجعیت است تا کاری بکند و جلوی بلبشو 

را بگیرد.
مرجعیت با این استدالل که این هایی که دست به خشونت 
می زنند و بعضی از آنها سرکردگانشان عمامه هم به سر دارند، 
اصاًل گوششان بدهکار حرف مرجعیت نیست تا با ورود او کنار 
کشیده و اوضاع به سامان برسد، در ورود به صحنه مالحظات 
داش���ت. از آن طرف بعثی ها تحت فرماندهی عزت ابراهیم 
الدوری و تکفیری ها تحت رهبری ابومصعب زرقاوی دست 
به اقدامات تروریس���تی می زدند و فضا را به شدت تیره و تار 
می کردند و آمریکایی ها با استناد به این آشوب هایی که دو سوی 
ماجرا به آن دامن می زدند، ایجاد یک حکومت کامل نظامی به 

فرماندهی »پل بریمر« را مد نظر قرار  داده بودند.
در این میان دستور حضرت امام خامنه ای - دامت برکاته- 
این بود که اوالً آمریکایی ها نباید در عراق جاگیر شوند، چرا که 
اش���غال نظامی عراق هم علیه مصالح این کشور است و هم با 
مصالح کشورهای منطقه و از جمله مصلحت جمهوری اسالمی 

در تضاد است.
ثانیاً در عراق باید حکومت منتخ���ب مردم، جایگزین 
حکومت دیکتاتوری بعثی شود. نقشه راه این دو هدف راهبردی 
از یک سو محوریت آیت اهلل العظمی سیستانی در هدایت عراق 

و از سوی دیگر وحدت گروه های مختلف و موثر عراقی حول 
محور واحد بود. 

ما می توانیم از خالل آن وضع به شدت آشفته و ناهمگن 
و نگرانی های شدید و به حقی که مرجعیت برای ورود به صحنه 
سیاسی داشت و دستور کار بسیار استراتژیکی که رهبر معظم 
انقالب ترسیم کردند، دریابیم که چه کار دشواری بر دوش سردار 
شهید سلیمانی قرار گرفته است و او چگونه در میدان »ناممکن ها«، 

باید گره ها را یکی یکی باز و به »ممکن ها« تبدیل کند.
یک روی دیگر مسئله این است که در این میدان، دشمن 
با همه وجود وارد ش���ده است حدود ۳00 هزار نیروی نظامی 
و ش���به نظامی و به قول خودشان تریلیون ها دالر و هزاران تُن 
جنگ افزار و برخوردار از انواعی از پش���توانه های منطقه ای و 
بین المللی و با تکیه به رعبی که پس از ماجرای ۱۱ سپتامبر بر 
دنیا مستولی شده است و نه تنها یک اجماع در داخل آمریکا و 
در داخل جبهه آمریکا، بلکه یک اجماع جهانی به نفع اهداف و 
عملکرد ارتش آمریکا درخصوص عراق شکل گرفته است و در 
این سوی میدان، سردار سلیمانی در جایگاهی نیست که دولت  
و نهادهای باالدس���تی و پایین دستی آن و بودجه ارزی و ریالی 
کش���ور را در اختیار داشته باشد و لذا برای هر یک دالر و یک 
ریال باید وارد بحث شود و این همه در حالی ا ست که عالوه بر 
آنکه حس و حال دولت وقت هم با حس و حال او تفاوت دارد، 
وضع خود دولت هم آن گونه نیست که بتواند کمک ویژه ای به 

سردار سلیمانی بنماید. 
بله در این فضا س���ردار سلیمانی باید کاری بس بزرگ و 

دشوار را به سرمنزل مقصود برساند و می رساند.
و این ماج���را تنها مربوط به این مقطع ۱۳۸2- تا -۱۳۸6 
عراق نیس���ت، حکایت مقطع ۱۳۹۳ تا ۱۳۹6 هم همین است. 
که او باید عراق را از زیر بار بسیار سنگین توطئه ای بین المللی 
و منطقه ای -یعنی توطئه گروه های تکفیری- بیرون آورد، باز او 
با همان جبهه پر از نفر و امکانات و اختیارات مواجه است و با 
همان عده و ُعده کمی که سردار در اختیار دارد باید وارد میدان 
ش���ود و این در حالی است که همزمان در چهار کشور عراق، 
سوریه، لبنان و یمن همین حکایت وجود دارد و در هر کدام هم 

چشم ها به سردار سلیمانی دوخته شده است. 
در همه این صحنه ها او با دولت ها باید گفت وگو می کرد، 
مبادل���ه اطالعات می نمود و به تصحی���ح خطای آنان همت 
می گماشت و اینها چیزهایی نبود که در یک دیدار و دو دیدار به 
نتیجه برسند بعضی از این موارد به مذاکره ای چند ساله نیازمند 
بود. در همه این صحنه ها او با مردم این کشورها هم کار داشت 
و باید »قدرت مقاومت« را در آنان پدید می آورد. او با احزاب 
و گروه هایی که در بسیاری از موارد با خط و ربط های آنان هم 
مخالف بود ، کار داشت و باید آنان را کنترل و مدیریت می کرد 
و این همه در حالی بود که در اکثر موارد، او نمی توانس���ت از 
موضع »تحکم« وارد ش���ود. البته گاهی هم از در تحکم وارد 
می شد و جواب هم می گرفت ولی در اغلب موارد او باید آنان را 
»مجاب« می کرد. اینجا او با درایت وارد می شد و گره ها را یکی 
یکی باز می کرد و مسیرها را روی ملت های منطقه  می گشود و 

دشواری های آن را برطرف می کرد.
سردار سلیمانی والیت مداری والیت افزا بود. خودش نقل 
می کرد؛ »در یکی از جلس���اتی که درخصوص مسایل امنیتی 
سوریه با مقامات ترکیه داشتم، وزیر خارجه وقت ترکیه که در 
آن روزها به او تئوریسین حزب عدالت و توسعه می گفتند، وقتی 
توضیحات کارشناسی من را درباره سوریه شنید و ذکر جزئیات 
توجه او را جلب کرده بود، رو به من کرد و به طعنه گفت »تو 
تاکتیک را خوب می فهمی و اشراف خوبی به آن داری ولی از 
اس���تراتژی بهره چندانی نداری. فرقت با من این است که من 
استراتژی را می دانم و تاکتیک را نمی دانم تو تاکتیک می دانی و 

استراتژی نمی دانی«. 
من به او گفتم الزم نیست من استراتژی بلد باشم، باالی 
سر من کسی است که استراتژی را خیلی خوب می داند و به من 
می گوید و لذا برای من کافی است که بر تاکتیک ها اشراف داشته 
باشم. و او البته به معنای واقعی و کامل کلمه یک »استراتژیست 
در میدان« هم بود؛ یک ابر استراتژیست که بسیاری از محافل 

نظامی و سیاسی دنیا به آن اعتراف کرده اند.
نقل از: روزنامه كیهان

نمی از دریای درایت او 

سعداهلل زارعی

1 

2 
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ماجرای خاكسپاری سردار سلیمانی  
شهید حسین یوسف اللهی مسئول اطالعات لشکر ثاراهلل 
بود و در عملیات والفجر ۸ش���هید شد. قبل از عملیات بدر 
قرار بود عملیاتی صورت گیرد، بنابراین یوسف اللهی افرادی 
را برای شناسایی مشخص کرد. چون مسیر شناسایی آبی بود 

باید با قایق می رفتند.
از چند نفری که اعزام شدند دو نفر در آب غرق شدند 
و چون نمی شد سر و صدایی کرد ،دیگر رزمندگان به عقب 
برگشتند. این اتفاق می توانست برای شهید سلیمانی خیلی 
مشکل ساز ش���ود، چون اگر آب، اجساد این دو شهید را به 
سمت دشمن می برد، عملیات لو می رفت. شهید یوسف اللهی، 
حاج قاس���م را صدا زد و گفت: نگ���ران نباش! هر دو نفر 
این عزیزان برمی گردند. یکی امروز س���اعت 4بعدازظهر و 
دیگری ۸صبح فردا به فالن محل که بچه ها زیارت عاشورا 

می خوانند.
سلیمانی پرسید: شما از کجا خبر دارید؟ یوسف اللهی 
گفت: من یکی از شهدا را در عالم رویا دیدم که این مطلب را 
به من گفت. سردار می گفت: من خیلی اهمیت ندادم و توجه 

نکردم ولی در گوشه ذهنم یک احتمال قرار دادم. 
در ساعت موعود، بچه ها را به آنجا فرستادم که رأس 
ساعت مقرر شهید اول رسید. شهید سلیمانی می گفت: یقین 
پیدا کردم دومین ش���هید هم خواهد آمد و همین طور هم 
شد. سردار می گفت: من از شهید یوسف اللهی سئوال کردم: 
حکمت این که فالن شهید زودتر آمد و دیگری دیرتر چه 

بود؟ 
یوسف اللهی گفت: فالنی که زودتر آمد نماز اول وقت 
و نماز شب او ترک نمی شد. ضمنا شهید اول، متأهل بود و 
به این خاطر نیمی از دینش را حفظ کرده بود. از اینجا ارتباط 
سردار با شهید یوسف اللهی شکل گرفت و تا والفجر ۸ ادامه 

داشت. 
سردار س���لیمانی در طول این 40س���ال، حتی یک 
بار هم خود را ندید و بعد از ش���هادت هم می خواس���ت 
 شهید یوس���ف اللهی را در ذهن و یاد مردم بزرگ کند نه 

خودش را.

نظامیان به خاطر تواضع و اخالص سردار 
حرفش را می خریدند

حاج قاس���م فکری طراح داشت و حرف نو می زد. بر 
جغرافیای منطقه هم تس���لط کامل داشت. مثال در عراق که 
می خواست عملیاتی انجام شود خودش به شناسایی می رفت 
و بر متر متر منطقه تسلط پیدا می کرد. به هر نقطه ای که در 
سوریه و عراق اشاره می کردیم، می دیدیم اشراف اطالعاتی 

و عملیاتی دارد. 
به اعتقاد من نسبت به سایر فرماندهان جبهه مقاومت، 
هم از نظر معنوی و هم از دید نظامی، سرآمد بود ولی هیچ گاه 
خود را ندید. یا عماد را دید؛ یا سیدحسن نصراهلل را دید؛ یا 

مهدی المهندس را دید. 
در س���وریه هم فرماندهان ارتش سوریه و فاطمیون و 
زینبیون را می دید نه خود را. نظامیان هم به خاطر تواضع و 
اخالصی که داشت حرفش را می خریدند. همه منتظر بودند 
سردار سلیمانی چه می گوید! چون نسبت به دانش و بصیرت 
و دشمن شناسی او ایمان داشتند و مطیعش بودند. اگر حرفی 
را در عراق و سوریه می زد ،همه جبهه ها و جناح ها تبعیت 

می کردند.
ایش���ان به خاطر این که در چند کش���ور کار 
می کرد وقت نمی شناخت و شبانه روز کار می کرد. 
نیروهای آن منطقه گاهی خسته می شدند و به 

استراحت می رفتند، اما سردار سلیمانی گاهی در مجموع ۱0 
یا ۱5 روز، ۱0 ساعت بیشتر نمی خوابید. از این جلسه به آن 
جلسه می رفت و وقتی یک یا دو بامداد جلساتش تمام می شد 

به عبادت می پرداخت. 
می توانم ادعا کنم کمتر روزی بود که س���ردار شهید ما 
اگر هم به خواب می رفت س���اعت ۳نیمه شب بیدار نشود! 
از آن پس هم نمی خوابید و بعد از نماز صبح، مشغول کار 

می شد.
 وقتی همه می دیدند که این گونه دلسوزی 

می کند او را دوست داشتند.در عراق، همه 
از زبان سردار می شنیدند که آمادگی 
من برای ش���هادت در عراق، ۱00 
برابر شهادت در ایران است و خدا 
هم این خواسته او را محقق کرد.

محبوبیت سردار سلیمانی 
در افغانستان 

سردار سلیمانی سال ها در 
افغانستان حضور داشت و با 
تروریست ها و شوروی سابق 
جنگید. مردم افغانستان او را 
می شناختند و همین نگاهی که 
امروز مردم عراق و سوریه و 
لبنان به سردار دارند، دیروز 

افغانستانی ها داشتند. 
در افغانس���تان هم بارها در 

معرض شهادت قرار گرفت و حتی 
یک بار هواپیمای ایشان در فرودگاه 
تروریست ها به زمین نشست، ولی 
بالفاصله که متوجه ش���د به هوا 
برخاست. طراحی خالقانه ساماندهی 
افغانستانی های مقیم ایران برای اعزام 

به سوریه و عراق هم تراوش ذهن خالق 
سردار شهید بود. 

من بارها رشادت عزیزان افغانستانی 
را دیدم. در جبهه سوریه، رزمنده ای 

افغانستانی را دیدم که دو پایش قطع شده بود و در حالی که 
درد می کشید می گفت: من حاضرم وقتی قدری دردم آرام 

گرفت دوباره به میدان مبارزه برگردم. 
هنر سردار این بود که از افراد مهجوری که کسی توجهی 

به آنها نمی کرد بهره برد و قهرمان ساخت.

نماینده سابق ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران:

»حاج قاسم« فکری طراح داشت و حرف نو می زد
حجت االسالم والمسلمین شیرازی نماینده سابق ولی فقیه در نیروی قدس سپاه از سال ۱۳6۱با حاج قاسم آشنا شد و ارتباط این دو با 
یکدیگر شکل گرفت. وی در طول این سال ها نکات و خاطرات بسیاری از حاج قاسم در خاطرش ثبت و ضبط شده است. او مهمترین 
خصیصه حاج قاسم را فراموش کردن خود و پرداختن به دیگران می داند، به طوری که همه جا به فکر باال بردن و اعتبار دادن به دیگران 
بود و به همین دلیل هم خدا او را باال برد. در ادامه گوشه هایی از خاطرات حجت االسالم شیرازی از سردار شهید قاسم سلیمانی را به 

نقل از هفته نامه »حلقه وصل«  می خوانید.
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شنبه
 13دی 1399
سال نودوپنجم

شماره 27743 

خاطرات سردار سلیمانی از زبان همرزمان قدیمی

حاج قاسم بعد جنگ تحمیلی به خانه برنگشت و به دنبال 
اش���رار ضدانقالب در ارتفاعات و کویر پرداخت. با همکاری 
طوایف در سیس���تان و بلوچستان، برخی اشرار را خلع سالح 
و آنها را وارد کار کشاورزی کرد. 22 سال پیش ماموریت وی 
از کرمان به تهران منتقل و فرمانده نیروی قدس شد. ماموریت 
این نیرو خارج از مرز بود. حاج قاسم  خط مقدم را به آن سوی 
مدیترانه برد در حالی که این خط زمانی در ش���هرهای ما بود. 
شهید سلیمانی انسانی سختکوش و خودساخته بود. روزی به او 
سر زدم و در حال نوشتن پشت میز بود. به او گفتم شما همیشه 
در حال عملیات هستید. گفت برنامه 20 سال آینده نیروی قدس 
را می نویسم. جز آن، دیگر هیچ گاه ندیدم پشت میز بنشیند و 
همیش���ه در عملیات بود. هر روز منتظر شهادت و هر روز به 

فکر رفتن بود.
راوی: سردار محمدجعفر اسدی

حاج قاسم خط مقدم را 
به آن سوی مدیترانه برد

حاج قاس���م خیلی مخلص بود. زمانی که در جنوب ش���رق ماموریت داشتیم شب به یک پاسگاه 
ژاندارمری که روستا بود رفتیم و قرار بود صبح برای شناسایی حرکت کنیم. آن شب به دلیل کمبود جا باید 

حدود ۱4 نفر در یک اتاق می خوابیدیم در حالی که فقط یک تخت سربازی در اتاق بود. 
من به گمان این که سردار حاج قاسم سلیمانی برای استراحت به اتاق دیگری می رود قبل از ورود بقیه 
روی تخت دراز کشیدم. زمانی حاج قاسم را در حال ورود به اتاق دیدم از جا بلند شدم اما حاج قاسم آمد 

داخل همان اتاق و از من خواست سر جایم دراز بکشم. 
من با اصرار خواس���تم ایشان به جای من روی تخت بخوابند اما خطاب به من گفت :من فرمانده تو 
هستم و به تو امر می کنم همانجا بخوابی. آن شب حاج قاسم با وجود کمبود جا زیر تختی که من خوابیده 

بودم با سختی خوابید و به ما درس های بزرگی داد. 
مهمان نوازی حاج قاسم هم زبانزد بود. زمانی فرمانده تیپ بودم و به کرمان می آمدم خدمت حاج قاسم 
می رفتم. حاج قاس���م عالوه بر این که با روی باز مرا به حضور می پذیرفت، ظهر هم مرا به خانه خودش 
می برد. تا جایی امکان داشت مشکالت را حل می کرد و سعی می کرد اطرافیانش را حفظ کند تا از مسیر 

انقالب خارج نشوند .
یک روز گزارش اقدامات نادرس���ت یکی از نیروها را به حاج قاسم ارائه کردم .در پاسخ یک سئوال 
پرسید؛ گفت: یک درصد احتمال می دهی او در این مسیر بماند و خوب بشود؟ من گفتم بله. حاج قاسم 
ادامه داد: پس به هیچ کس هیچی نگو. شهید حاج قاسم سلیمانی در صحنه نبرد مقتدر اما پشت صحنه با 

همرزمانش مهربان بود. 
عشق به شهادت در دلش موج می زد. زمانی که قطعنامه آتش بس پذیرفته شد من با حاج قاسم بودم 
و یادم است که ناراحت بود و می گفت: سفره شهادت را دارند جمع می کنند. اما خداوند وجود حاج قاسم 
سلیمانی را حفظ کرد تا در مقطعی دیگر خدمات ارزشمندی به جهان اسالم ارائه کند. سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی در طول حیاتش برای خدا و مردم سنگ تمام گذاشت؛ بنابراین خدا هم برای او سنگ تمام 

گذاشت و مردم در شهادتش سوختند.
راوی: سردار حسین فتاحی

شبی که جای خواب به فرمانده نرسید

محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانش���گاه آزاد در یک 
برنامه تلویزیونی خاطره اش از دوران تحصیل زینب سلیمانی 

دخترسرداراین طور روایت کرد:
زمانی که در دانشگاه ش���هید بهشتی مشغول خدمت 
ب���ودم، متوجه ش���دم که دختر حاج قاس���م س���لیمانی، 
دانشجوی دانشگاه شهید بهش���تی تهران است و در یکی از 
 درس  هایی که با استادی حق التدریس داشته ، دچار مشکل

 شده است.
در واقع مشکلی در این واحد درسی به گزاف و به ناحق، 

برای زینب سلیمانی به وجود آمده بود.
پس از ش���هادت سردار حاج قاسم سلیمانی که با دختر 
ایشان دیدار داشتم این قضیه را مطرح کردم و زینب سلیمانی 
گف���ت: »زمانی که من این قضیه را برای پدرم تعریف کردم، 
پدرم گفت مبادا خودت را معرفی کنی که من دختر س���ردار 

سلیمانی هستم.
من به پدرم گفتم ظاهراً اس���تاد من متوجه شده که پدرم 

یک پاس���دار است ، ولی نمی داند که او حاج قاسم سلیمانی است و به همین خاطر برای من این مشکل را 
به وجود آورده، ولی باز هم سفارش پدرم با تاکید بیشتر این بود که مبادا از نام من برای حل مشکل خودت 

استفاده کنی.
پ���درم خطاب به من گفت: حتی اگر بارها و بارها و ۱0بار این درس را بگیری، باید روی پای خودت 

بایستی و با توان خودت مشکل شخصی، خودت را حل کنی.«
منابع: ایرنا، تسنیم

مبادا خودت را دختر سردار سلیمانی معرفی کنی!

من که از نزدیک سردار سلیمانی را دیدم تعبیرم این 
بود که »خستگی را خس���ته کرده بود«. در مأموریت های 
خارج از کش���ور حدود ۱۸ تا 20 ساعت از شبانه روز کار 
می کرد و جلسه می گذاشت؛ داخل کشور هم همین جور 

بود. حضور ایشان در محل کار قبل از طلوع آفتاب بود.
سردار س���لیمانی »أشداء علی الکفار و رحماء بینهم« 
بود. بسیار به فرزندان و خانواده شهدا عشق می ورزید. به 
محرومان واقعا توجه داش���ت. از اولین کسانی بود که بعد 
از زلزله بم در منطقه حاضر شد و با شهید کاظمی بسیاری 
از تجهیزات و کمک ها را به منطقه کشاندند و تا روز آخر 
کار آنجا بودند. او دلس���وز مردم بود و می گفت هرکس به 
من نامه داده اس���ت را جواب دهید. یک روز گفتم بعضی 
از نامه  ها مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است و شاید 
نتوانند کاری برای آنها انجام دهند. گفت :من معموال نامه ها 

را جواب می دهم و شما کاری نداشته باشید.
دفتر کار ما مزین به تصویر ش���هدای دفاع مقدس و   
مدافع حرم شده است. محال بود حاج قاسم به دفتر وارد 
شود و عکس های شهدا را لمس نکند و تعدادی را نبوسد 
و از آنها برای شهید شدن استمداد نکند. یک بار به ایشان 
گفتم :یک وقت که ما از دست شما عصبانی می شویم دعا 
می کنیم که شهید ش���وید؛ بعدش گفتم: بعد از ۱20 سال. 
گفت :چرا بعد از ۱20 س���ال؟ اآلن شهادت من اثرگذار 
هست. گفتم نظام و مقام معظم رهبری، نهضت و مقاومت 
به شما نیاز دارد. گفت: اثری که خون من اآلن به خصوص 
در بین جوانان دارد، در آینده نخواهد داشت؛ حتما برای من 

دعا کن که شهید شوم.
بارها هم در نوشته ها و هم در گفته های ایشان هست 
که »انشاء اهلل من اربا اربا شوم«. نامه ای را به ایشان دادیم که 
از سوی منافقین، رژیم صهیونیستی و آمریکا تهدید شده بود. 
وقتی نامه را خواند، زیرش نوشت که »انشاء اهلل من به دست 
بدترین فرد دشمنان اسالم به شهادت برسم«؛ دیدید که به 

دست چه افرادی شهید شد.

راوی: سردار مهدی ایرانمنش، مسئول دفتر فرمانده 
نیروی قدس سپاه

خستگی را خسته کرده بود
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سپهبد شهید قاسم س���لیمانی در آخرین روز و آخرین ساعات حیات در جمع رزمندگان یگان فاطمیون 
حضور داشت و با آنها سخن گفت. یکی از فرماندهان یگان فاطمیون، روایتی را از روز پنجشنبه ۱2دی ماه 

۱۳۹۸نوشته است که در ادامه می خوانید.
»ساعت ۷صبح، دمش���ق با خودرویی که دنبالم آمده عازم جلسه می شوم. هوا ابری است و نسیم سردی 
می وزد. س���اعت ۷:45صبح به مکان جلسه رسیدم. مثل همه جلسات تمام مسئولین گروه های مقاومت در 
سوریه حاضرند. ساعت ۸صبح همه با هم صحبت می کنند. در باز می شود و فرمانده بزرگ جبهه مقاومت 
وارد می شود. با همان لبخند همیشگی با یکایک افراد احوالپرسی می کند. دقایقی به گفتگوی خودمانی سپری 

می شود تا این که حاج قاسم جلسه را رسماً آغاز می کند.
هنوز در مقدمات بحث اس���ت که می گوید: »همه بنویسند، هرچی می گویم را بنویسید.« همیشه نکات را 
می نوشتیم، ولی این بار حاجی تأکید بر نوشتن کل مطالب داشت. گفت و گفت... از منشور پنج سال آینده... از 
برنامه تک تک گروه های مقاومت در پنج سال بعد... از شیوه تعامل با یکدیگر... از... کاغذ ها پر می شد و کاغذ 

بعدی... سابقه نداشت این حجم مطالب برای یک جلسه.
آنهایی که با حاجی کار کردند، می دانند که در وقت کار و جلس���ات بسیار جدی است و اجازه قطع کردن 
صحبت هایش را نمی دهد؛ اما پنجشنبه این گونه نبود. بار ها صحبتش قطع شد، ولی با آرامش گفت: »عجله 
نکنید، بگذارید حرف من تمام ش���ود.« ساعت ۱۱:40و زمان اذان ظهر رسید. با دستور حاجی اقامه نماز و 
صرف ناهار سریع انجام شد و دوباره جلسه ادامه پیدا کرد. ساعت سه عصر شد. حدود هفت ساعت! حاجی 

هر آنچه در دل داشت را گفت و نوشتیم و پایان جلسه.
مثل همه جلسات دورش را گرفتیم و صحبت کنان تا در  خروج همراهی اش کردیم. خوردویی بیرون منتظر 
حاجی بود. حاج قاسم عازم بیروت شد تا سیدحسن نصراهلل را ببیند. ساعت حدود ۹شب حاجی از بیروت 
به دمشق برگشت. شخص همراهش می گفت که حاجی فقط ساعتی با سیدحسن دیدار کرد و خداحافظی 

کردند. حاجی اعالم کرد امشب عازم عراق است و هماهنگی کنند.
سکوت شد. یکی گفت: »حاجی اوضاع عراق خوب نیست، فعال نروید.« حاج قاسم با لبخند گفت: »می ترسید 

شهید بشوم؟« باب صحبت باز شد و هرکسی حرفی زد:
_ شهادت که افتخار است، رفتن شما برای ما فاجعه است!

_ حاجی هنوز با شما خیلی کار داریم.
حاجی رو به ما کرد و دوباره سکوت شد. خیلی آرام و شمرده شمرده گفت: »میوه وقتی می رسد باغبان باید 
آن را بچیند. میوه رسیده اگر روی درخت بماند، پوسیده می شود و خودش می افتد.« بعد نگاهش را بین افراد 

چرخاند و با انگشت به بعضی ها اشاره کرد و گفت: »اینم رسیده است، اینم رسیده است...«
ساعت ۱2شب هواپیما پرواز کرد. ساعت دو صبح جمعه خبر شهادت حاجی رسید. به اتاق استراحتش در 

دمشق رفتیم. کاغذی نوشته بود و جلوی آینه گذاشته بود....

آخرین دستنوشته سردار سلیمانی  
خداوندا مرا بپذیر!

دستنوش���ته ای از سردار سلیمانی ساعاتی قبل از شهادت به جا مانده است که در آن این عبارت به چشم 
می خورد: خداوندا مرا بپذیر.

سردار سلیمانی این خطوط را پنجشنبه ۱2دی ماه ۹۸، کمی قبل از پرواز شهادت از دمشق به بغداد نوشته و 
این متن را کنار آینه محل اقامت خود قرار داده و قلم را روی آن گذاشته بود.

در این دستنوشته آمده است:

»الهی ال تكلنی
خداوندا مرا بپذیر

خداوندا عاشق دیدارتم
همان دیداری كه موسی را ناتوان از ایستادن و نفس كشیدن نمود

خداوندا مرا پاكیزه بپذیر
الحمدهلل رب العالمین

خداوندا مرا پاكیزه بپذیر «

آخرین ساعات حضور شهید سلیمانی در سوریه

شهید حسین پور جعفری رئیس دفتر و همراه همیشگی سردار 
سپهبد پاسدار حاج قاسم س���لیمانی می گفت: روزی در منطقه ای در 
سوریه حاجی خواست با دوربین دید بزنه، خیلی محل خطرناکی بود. 
من بلوکی را که س���وراخی داشت بلند کردم که بذارم باالی دیوار که 
دوربین اس���تتار بشه. همین که گذاشتمش باال، تک تیرانداز بلوک رو 

طوری زد که تکه تکه شد ریخت روی سر و صورت ما.
حاجی کمی فاصله گرفت. خواست دوباره با دوربین دید بزنه که 
این بار، گلوله ای نشست کنار گوشش روی دیوار، خالصه شناسایی به 
خیر گذشت. بعد از شناسایی داخل خانه ای شدیم برای تجدید وضو، 
احساس کردم اوضاع اصال مناسب نیست؛ به اصرار زیاد حاجی را سوار 
ماشین کردیم و راه افتادیم. هنوز زیاد دور نشده بودیم که همون خونه 
در جا منفجر شد و حدود ۱۷ تن شهید شدند. بعداز این اتفاق حاجی به 

من گفت: حسین! امروز چند بار نزدیک بود شهید بشیم، اما حیف...
راوی: سردار محمدرضا حسنی سعدی

حیف شهید نشدیم

دی ماه ۱۳60حضور پرشور مردم در جبهه های جنگ، سپاه را برآن 
داشت که با تشکیل و سازماندهی تیپ های جدید، برای عملیات فتح المبین، 

آماده شوند. از جمله این تیپ ها می توان به تیپ 4۱ ثاراهلل اشاره کرد. 
اجرای عملیات فتح المبین و مأموریت تیپ 4۱ثاراهلل در کمرس���رخ، 
اولین تجربه فرماندهی تیپ برای قاسم سلیمانی بود، هر چند در این تجربه  
با مشکالتی در تأمین اهداف مواجه شد، اما عزم راسخ او برای سازماندهی 
تیپ 4۱ثاراهلل در قرارگاه قدس، آن را برای شرکت در عملیات بیت المقدس 

و رمضان، آماده کرد.
در عملیات رمضان، به دلیل عدم موفقیت، وضع به نحوی ش���د که 
محسن رضایی فرمانده  کل سپاه مجبور شد در جمع فرماندهان قرارگاه کربال 
اعالم کند، چراغ ها را خاموش می کنیم و هر کدام از فرماندهان که نمی توانند 
 بمانند بروند. در آنجا اولین فرماندهی که برای تجدید پیمان، صحبت کرد،

 قاسم سلیمانی بود.
در سال ۱۳62برای تقویت لشکر 4۱ثاراهلل همراه یک هیات به کرمان رفتم. 
همان روز خبر  شدیم اولین فرزند حاج قاسم سلیمانی متولد شده است؛ به همین 
 خاطر هدیه ای تهیه کرده و به اتفاق دوستان به منزل ایشان رفتیم. حاج قاسم بسیار 

خوشحال شدند.
حضور مؤثر حاج قاسم سلیمانی در قرارگاه کربال و خاتم  االنبیاء در 
دوران پایانی جنگ و پس از آن در منطقه شرق کشور، وی را به عنوان یکی 

از فرماندهان عالی رتبه سپاه مطرح کرد.
به همین سبب در سال ۷۹ ایش���ان به عنوان فرمانده نیروی قدس، 
انتخاب و معرفی شد. در این مرحله، فصل جدیدی از زندگی این سردار 

رقم خورد.
به یاد دارم در جلسه معارفه، اولین جمله ای که گفت، این بود: »از ابتدا 
که وارد جنگ شدم دو ابزار مهم درکوله پشتی ام بود: ۱- خلوص، 2- توکل. 

همیشه با این دو، خودم را آماده خدمت کرده ام.«
راوی: سردار فتح اهلل جعفری- بنیانگذار یگان زرهی سپاه پاسداران

روزی که اولین فرزند حاج قاسم
به دنیا آمد

دستور حاج قاسم
براي اجاره خانه در سوریه!

* اخالق و منش سردار سلیماني زبانزد بود. بقیه مدافعان حرم هم از این 
اخالق و منش درس مي گرفتند و بر اساس آن رفتار مي کردند. یادم هست 
خانه اي را براي مقرمان در س���وریه انتخاب کرده بودیم. وقتي فهمیدیم 
طالهاي خانم خانه در ویترین است، دور تا دور آن را با چسب هاي ضخیم 
بستیم تا آسیبي به آنها نرسد. وقتي آن منطقه امن شد و خانم صاحبخانه آمد، 
از اینکه طال و جواهرهایش سالم مانده اند، تعجب کرده بود. از خوشحالي 
گریه مي کرد و اصرار داشت همانجا بمانیم و خودش براي چند شب به خانه 

دختر دکترش که قدري آن طرف تر بود، رفت. 
* ما براي دفاع از مردم سوریه، مجبور بودیم در خانه هایشان مقر بزنیم. به 
دستور حاج قاسم یا از صاحبان این خانه ها اجازه مي گرفتیم و در برخي 
موارد، خانه ها را اجاره مي کردیم! آخر کجاي دنیا سابقه دارد که براي دفاع 
از یک شهر، خانه هایش را اجاره کنند و به حقوق افراد احترام بگذارند؟ این 

اوج اخالق و عمل به اسالم از سوي حاج قاسم و جبهه مقاومت بود. 
)سردار محمدعلي حق بین راوي كتاب گیل مانا/مشرق(
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نصراهلل جهانشاهی، پاسدار بازنشسته نیروی زمینی و 
راننده سپهبد ش����هید قاسم سلیمانی که یکی از نزدیکترین 
اش����خاص به او بود، در گفتگویی با هفته نامه صبح صادق، 
از روحیات حاج قاسم سلیمانی و ویژگی های منحصر به 
فرد او گفت. گوش����ه هایی از روایت جهانشاهی را در ادامه 

می خوانید:

برای اشرار امان نامه داد
حاج قاسم خیلی ش����جاع بود. دورانی که در قرارگاه 
قدس حضور داشت، اش����رار ۹0نفر از نیروی انتظامی را 
گروگان گرفتند و به ۷0کیلومتری مرز افغانستان و پاکستان 
بردند. حاج قاسم خیلی ناراحت شد و با نقشه و طرح ریزی 
و اطالعات دقیق، به داخل مرز افغانستان و پاکستان نیرو برد 
و همه ۹0نفر را آزاد کرد و چندین پایگاه اشرار را هم با خاک 
یکسان کرداما همین حاج قاسم مرد صلح بود و دیدیم که 
برای اشرار در داخل کرمان و سایر مناطق امان نامه داد. همین 
اشرار در اثر رفتار خوب حاج قاسم به دامن انقالب آمدند 
و خیلی از اینها که غالم و کنیز داش����تند، آنها را آزاد کردند. 
وضع خوبی در منطق����ه مأموریتی قرارگاه قدس نبود، ولی 
حاجی وضع منطقه را به خصوص در کرمان بهبود بخشید. 
در نیروی قدس هم خیلی جدی بود،ولی با نیروهای مقاومت 

بسیار صمیمی.

سردار، خستگی ناپذیر بود
حاج���ی مرد کار بود. اگر کرم���ان می رفت و فرصت 
کوتاهی می یافت، به دیدار خانواده ش���هید می رفت. اگر در 
تهران بود و یک ساعت وقت پیدا می کرد، به بازدید از خانواده 
شهید می رفت. مشهد اگر می رفت، هر موقع که فرصت پیدا 
می کرد،به بازدید ازخانواده شهدا اختصاص می داد. حاج قاسم 
وقتی در تهران بود روزی چندین جا جلس���ه می رفت، از 

وزارت امور خارجه و ستاد کل سپاه گرفته تا دفتر رهبری و... 
همه جا بموقع می رفت؛ به استان ها سفر داشت. در کرمان که 
کارش بیشتر از همه جا بود. بازدید خانواده شهدای لشکر و 
شهدای مدافع حرم از مهمترین برنامه های سردار بود. جلسه 
با فرمانده گردان ها و نیروهای لشکر در دفاع مقدس، جلسه 
کنگره شهدای کرمان و هزاران کار دیگر هم داشت؛ خستگی 
برایش اصاًل معنا نداش���ت و این در حالی بود که تمام بدن 

حاجی جای تیر و ترکش بود.

حاج قاسم، »زهرایی« بود
حاج قاسم حضرت زهرایی بود. خیلی جاها در جنگ و 
بعد از جنگ با توسل به حضرت زهرا )س( مشکالت را حل 
می کرد. یک فاطمیه هم در روستای خود در کرمان ساختند 
که در آن مراسم می گیرند. هر شب نماز شب می خواند، آن 
هم با ناله و گریه و نجوا. من خودم شاهدبودم؛ چون در همه 
مأموریت ها   با حاجی بودم. اگر خیلی خس����ته هم بود باز 
یک ساعت می خوابید، بیدار می شد و بعد شروع می کرد به 
نماز. واقعاً این صحنه عشق بازی و 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 ش����دیم و 

دیگر نمی توانستیم نماز بخوانیم و فقط مبهوت حاجی بودیم. 
باید در آن صحنه باشید تا متوجه حرف من بشوید.

»زینب« شبیه ترین فرد در عالم به حاج قاسم است 
خانواده من و خانواده حاجی چون همس����ایه بودیم، 
همیش����ه در رفت و آمد بودند. وقت هایی هم که س����ردار 
مأموریت بود کارهای خانواده حاجی را انجام می دادم. در این 
مدت متوجه شدم یکی از دالیلی که این سردارعزیز »حاج 
قاسم« شد، همراهی همسر ایشان بود. واقعاً تا جایی که به 
نظرم می آید و همسرم هم تصدیق می کند، همسر حاج قاسم 
هیچگاه از او گالیه نکرد که اآلن موقع کار نیست، به خانواده 
برسید. علت موفقیت حاجی واقعاً همسرش بود. من هم که 
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 داشت، به من می گفت اینقدر کند نباش، سریع 
لباس بپوش برو. او تازه مرا تش����ویق و بدرقه هم می کرد. 
زمان جنگ حاجی خیلی خانه نبود. زمان قرارگاه قدس هم 

همین طور. 
در نیروی قدس که همیش����ه 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 پس����رش هم در اثر بیماری در بیمارستان فوت شد. حتی 
حاجی باالی س����ر پدر و مادرش هم در زمانی که در بستر 
بودند، نتوانست برسد و بعد از فوت آنها رسید. بچه هایش 
خیلی عالی هستند. »زینب« شبیه ترین فرد در عالم به حاج 
قاسم اس����ت. کوچکترین فرزند حاجی است ولی هم در 
روحیه و هم در رفتار خیلی شبیه حاجی است. زینب حتی 
بارها با حاجی مأموریت های خارج از کشور هم رفته بود و 

مانند حاجی به  زبان عربی و انگلیسی مسلط است.

ناگفته های راننده شهید سردار سلیمانی

زندگی  خصوصی 
 سردار   سلیمانی 
از         زبان      برادرش
حسین و سهراب دو برادر حاج قاسم سلیمانی هستند 
که یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر از او س���ت  . »حسین 
سلیمانی« برادر بزرگتر حاج قاسم سلیمانی در گفتگویی، 
گوش���ه ای از خاطرات دوران کودکی خود و حاج قاسم 
را بازگو کرده اس���ت که بخش های���ی از آن را در ادامه 

می خوانید:
ما به واسطه اختالف س���نی کمی که داشتیم، خیلی 
از زمان کودکیمان را با هم پش���ت سر می گذاشتیم. با هم 
به مدرس���ه می رفتیم. با هم ورزش می کردیم. با هم کتاب 
می خواندیم. ما هر دو عاش���ق آن عدس پلوهایی بودیم که 
مادرمان آن را روی آتش درست می کرد. قاسم استاد کاراته 
بود و این رشته ورزش���ی را بسیار خوب بلد بود. البته به 
فوتبال هم عالقه داشت. او خیلی بروز و ظهور نمی داد که 
اهل ورزش اس���ت، اما اگر موقعیتی پیش می آمد، حریف 

۱0تا ۱5نفر هم بود.
من و قاس���م در زمان مدرسه یک سال جلو و عقب 
بودیم و من سال باالیی قاسم بودم، اما ایشان از من جلوتر 
بودند چرا که خداوند استعداد بالقوه ای به ایشان داده بود. 
قاسم خیلی راحت درس ها را یاد می گرفت. او حتی خیلی 
از اوقات به جای معلم پای تخته می ایستاد و به دانش آموزان 

تدریس می کرد.

همنشین سالخوردگان
حاج قاسم به افراد ُمس���ن و دنیا دیده خیلی احترام 
می گذاشت. به عنوان مثال، حاج قاسم همیشه انسان های 
ُمسن شهر را به ما نشان می داد و می گفت خیلی از چیزها 
را باید از این افراد یاد گرفت. حاج قاسم معتقد بود خیلی 
از درس هایی که در دانشگاه ها تدریس نمی شوند را باید از 

انسان های ُمسن و سرد و گرم چشیده روزگار یاد گرفت.
حاج قاسم وقتی که به همنشینی با یک فرد سالخورده 
می نشس���ت به او می گفت »یک چیزی به من یاد بده که 
تاکنون نیاموخته باشم، من را نصیحتی بکن«. از سوی دیگر 
احترام به پدر و مادر بیش از حد برای حاج قاسم مهم بود. 
من خودم خیلی اوقات رویم نمی شد که مادر و پدرم را در 
آغوش بگیرم، اما حاج قاس���م همیشه این کار را به راحتی 
انجام می داد و خیلی چیزها را در گوش آنها می گفت که من 

نمی فهمیدم چه می گوید.

آخرین مكالمه با قاسم 
آخری���ن باری که با حاج قاس���م صحبت کردم، دو 
هفته قبل از رفتن ایش���ان به سوریه بود که با ایشان تماس 
 گرفتم. به من گفته بودند که حاج قاسم کسالت دارد و در 

منزل است. 

من هم با ایش���ان تماس گرفتم تا احوالش را بپرسم. 
ترکش���ی در مهره های کمر حاج قاسم جابجا شده بود که 
موجب کسالت شان شده بود. آخرین دیدار رو در روی ما 
هم دو ماه قبل از شهادت ایشان بود. وضع  کاری حاج قاسم 
طوری بود که دائما در خارج از ایران بود و به همین دلیل 

نمی توانست زیاد به والیت )رابر( سر بزند.
شب شهادت حاج قاسم من در شهر رابر بودم. بعد از 
نماز صبح، خوابیده بودم که یکی از دوستان و همرزمان حاج 
قاسم از سیرجان به من زنگ زد و گفت »از حاجی چه خبر«. 
من متوجه شدم که این وقت صبح تماس گرفتن و این نحوه 
سئوال پرس���یدن بی علت نیست. گفتم »خبری ندارم، شما 
خبری دارید؟« گفت »نه«. گفتم :»بگو، من آمادگی شنیدن 

هر خبری را دارم«.
گفت :»حاجی زخمی شده«، گفتم: »نه قضیه غیر از اینه، 
به من بگو«. گریه کرد و تلفن را قطع کرد. بالفاصله   به تهران 
زنگ زدم و متوجه شدم که ایشان شهید شده است. حقیقتش 
را بخواهید، قبل از شهادت حاج قاسم که به سفارت آمریکا 
در عراق تهاجم ش���ده بود و آمریکایی ها این موضوع را به 
حاج قاسم ربط داده بودند،   شک کرده بودم که ممکن است 

در عراق اتفاقی برای حاج قاسم بیفتد.
منبع: میزان
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یوسف افضلی، معاون ستاد بازسازی عتبات عالیات که 
س���ال ها همنشین و همراه سردار شهید قاسم سلیمانی بود 
خاطرات خود را از ایشان در گفتگویی با فارس روایت کرده 

است. گوشه  هایی از این خاطرات را می خوانید.

وقتی داعشی ها از ترس سردار پا به فرار گذاشتند
وقتی داعش، به س���امرا حمله و به گنبد حرم امامین 
عسکریین )ع( تعرض کرد، بچه های ستاد بازسازی با تفنگ 
با داعش مبارزه کردند. به ویژه در بََلد که رو در رو برای دفاع 
از مقدسات در خط مقدم بودند. بچه های ستاد هم روحیه 

مقاومت و دالوری داشتند. 
یادم است سردار سلیمانی تعریف می کرد که سخت ترین 
مبارزه ایشان در عراق، همان زمان در مسیر بغداد تا سامرا بوده 
است، به طوری که در جنگ با داعش و تکفیری ها در بلد و 
سامرا مثل اسفند روی آتش بود که مبادا اهانتی به حریم ائمه 

اطهار )ع( شود.
یک بار هم که داعش به اربیل حمله می کند تا آنجا را 
تصاحب کند، بارزانی رئیس منتخب اقلیم کردستان عراق 
با عربستان و ترکیه تماس می گیرد تا برای مبارزه با داعش 
به آنها کمک کنند. جوابی نمی گیرد تا این که با ایران تماس 
می گیرد و می گویند که باید با سردار سلیمانی هماهنگ کنید. 
پس از ارتباط با س���ردار س���لیمانی، حاج قاس���م 
می گوید:»امشب شما منطقه را حفظ کنید، من فردا می آیم«. 
عراقی ها اصرار می کنند تا حاج قاسم زودتر به عراق برود. 
برای همین،سردارسلیمانی 2بعدازظهر وارد اربیل می شود و 

به کمک آنها می رود. 
به محض ورود برای مبارزه، داعش���ی ها عقب نشینی 
کرده و فرار می کنند. یکی از نیروهای داعش را می گیرند و 
می پرسند: شما که قرار بود شهر را بگیرید، چرا فرار کردید؟ 
داعشی در جواب می گوید: به ما اطالع دادند سردار سلیمانی 
در اربیل اس���ت. وقتی این خبر به ما رسید، همه پا به فرار 

گذاشتند و از ادامه کار سر باز زدند.

 راز سالم ماندن دست و انگشتر سردار سلیمانی
آقای خالقی اهل زرند کرمان است که در جایی حدود 
۳0سال پیش با سردار سلیمانی عقد اخوت بستند. حاج قاسم 
قبل از شهادت با آقای خالقی تماس گرفت تا با هم به زیارت 
حرم حضرت معصوم���ه)س( بروند. آقای خالقی تعریف 
می کرد:رفتیم قم و حاج قاسم حرم را زیارت کرد و بعد از 
چند دیدار با خادمان تا تهران با هم آمدیم. در مسیر تهران 
انگشترش را نشان داد و به من گفت: خیلی با این انگشتر نماز 
شب خوانده ام، اگر اتفاقی برایم افتاد این انگشتر را در قبرم 
بگذارید. آقای خالقی می گفت که رمز این که دست با انگشتر 

ماند، شاید همین عالقه وی بود.
قبل از ش���هادت هم وقتی در سوریه بود، پیش از این 
که به سمت فرودگاه بغداد برود، دست خطی برای دخترش 
می نویسد و در آن یک انگش���تر و تسبیح می گذارد که در 
خانه اش تحویل دخترش دادند. در این نوشته توصیه الزم را 

به دخترش کرده بود.
یکی از اتفاقات جالب قبل از رفتن به سوریه این بود که 
برای اولین بار قبل از این که به سفر برود، سه روز خانواده 
را جمع می کند و هیچ جایی نمی رود. نه محل کار و نه دفتر 
رهبری. برای اولین بار بود  که چنین اقدامی می  کرد که برای 

خانواده هم تعجب آور بود. 
انگار خودش می دانس���ت که سفر آخرش است. همه 
چیز برای ش���هادت حاج قاسم مهیا بود. فرزندانش را آماده 
کرده بود و در دستخطی هم محل شهادتش را به همسرش 
تاکید کرده بود که به محمود یعنی برادر خانمش، محل دفن 

را گفته است.

 توبیخ می كرد اما آغوشش باز بود  
س���ردار خیلی با حوصله بود. جایی می رفتیم، وقتی 
بچه های شهدای مدافع حرم می خواستند عکس بیندازند، 
چندین بار از ماشین پیاده می شد تا با او عکس بیندازند. خیلی 

صبور و مهربان بود. 

در عین حال در مسائل نظامی، حساس و استوار بود. 
هیچ فرمانده نظامی نداریم که حتی یک نیرو و زیردستش را 
به صورت کتبی یا درج در پرونده خدمتی توبیخ نکرده باشد. 
شفاهی توبیخ می کرد و مطالب را گوشزد می کرد، اما چند 

ساعت بعد آغوشش را باز می کرد.
یکی دیگر از ویژگی های سردار سلیمانی، مردمی بودن 
اوست. س���ردار در پروازهای کرمان هم مثل مردم عادی 
می رفت و می آمد. وقتی پدرش فوت شد، مردم دِه می آمدند 
برای عرض تسلیت. از مسجد که بیرون آمد، متوجه وجود 
یک گیت بازرسی شد که همان موقع با ناراحتی خواست 
آنها را بردارند و گفت :»ما ۳0سال آبرو کسب کردیم، اینها 
را جمع کنید«. اصال دوس���ت نداشت مردم اذیت شوند و 
می گفت: »باید مردم راحت رفت و آمد کنند.ما برای آسایش 

مردم فعالیت می کنیم، نه این که آنها را در تنگنا بگذاریم«.
حتی بعضی اوقات با نگاهش متوجه درست یا نادرست 
بودن رفتارمان می شدیم. در مراسم تشییع پدرش، من و سردار 
کنار هم بودیم که یکی می خواست عکس بگیرد که من گفتم 
بگیر که وقتی این را گفتم س���ردار ب���ه من نگاهی کرد و من 
 همان لحظه متوجه ش���دم که رضایتی ندارد. برای همین هم 

گفتم نگیر. 

وقتی مراس���م تمام شد و خواس���ت از حسینیه به 
خانه پ���درش برود، مرا صدا زد و گف���ت :»افضلی جان! 
آنجا جای خوب���ی برای عکس گرفتن نب���ود، آن فرد را 
 پیدا کن و بگو اگر می خواهد عک���س بگیرد، بیاید با هم 

عکس بگیریم«.

همه مسئوالن می روند برای عكس گرفتن!
وقتی در اوایل سال ۹۸ که سیل به استان های مختلف 
خسارت وارد کرده بود، به اتفاق آقای پالرک جلسه اضطراری 
داشتیم تا ساماندهی صورت گیرد. آقای پالرک به منزل سردار 
زنگ زد و گفت: سیل آمده، نمی خواهید بروید؟ حاج قاسم 
به شوخی گفت: »همه مسئوالن می روند برای عکس گرفتن«. 
بعد اطالعیه داد که موکب های اربعینی به کمک سیل زدگان 
بروند و ما هم بخشنامه به استان ها زدیم تا موکب ها به مناطق 

سیل زده اعزام شوند. 
در دوران خدمات رسانی موکب ها در شهرهای سیل زده 
بیش از ۷.5میلیون پرس غذای گرم بین سیل زدگان طبخ و 
توزیع شد. موکب ها عالوه بر تغذیه، اقدام به خدمت رسانی 
در حوزه های قالیش���ویی و تعمیر وسایل برقی منازل حتی 
خودروهای مردم کردند. س���ردار سلیمانی تعریف می کرد: 
زمانی خدمت حضرت آقا رس���یدم ، رهبر معظم انقالب 
فرمودند : »خوشحالم که موکب ها به کمک مردم سیل زده 
رفتند«، این موضوع نشان می داد مقام معظم رهبری هم از این 

اقدام خرسند بودند.

رشادت های شهید سلیمانی درقاب  تصویر نمی گنجد
ش���هید پورجعفری تعریف می کرد؛ یک بار با هواپیما 
در حال رفتن به س���وریه بودیم که دیدم حاجی چشمانش 
را بس���ته و انگار خواب اس���ت. در همان لحظه دیدم دو 
تا جنگن���ده آمریکایی کنار هواپیماس���ت. همان لحظه به 
خاطر حاجی نگران ش���دم، اما دو دقیقه گذشت و حاجی 
چشمانش را باز کرد و تا رفتم چیزی بگویم گفت: »نگران 
 نباش چند دقیقه دیگر می رون���د«. آنها بعد از چند دقیقه

متفرق شدند.
حاج قاسم خیلی خطرات را پشت سر گذاشت.   سردار 
پورجعفری تعریف می کرد: در حال نشس���تن در فرودگاه 
سوریه بودیم که تیر زیادی می زدند، اما به ما یا هواپیما اصابت 
نکرد. وقتی نزدیک شدیم، سردار به خلبان گفت: ما سریع 
پیاده می شویم و تو دوباره تیک آف کن. وقتی پیاده شدیم و 
هواپیما اوج گرفت، دقیقا همان جایی که پیاده شده بودیم، 

منفجر شد. 
حاج���ی خیلی باه���وش و باذکاوت ب���ود. با هیچ 
قلمی نمی ت���وان خاطرات او را نوش���ت و با هیچ فکری 
نمی توان رش���ادت هایش را تصویر ک���رد. بارها می گفتند 
 خاطرات���ت را در یک مؤسس���ه فرهنگی بنویس���یم، اما

قبول نکرد. 
حتی زمانی آقای پورجعفری گفته بودند خاطرات را 
کتاب کنیم، گفته بود؛ من هیچ خاطره ای ندارم. آنقدر این مرد 
متواضع بود و نمی خواست دیده شود، اما خدا او را دید و به 
درجه رفیع شهادت رسید و پیکرش هم با حضور میلیونی 

مردم تشییع شد.

  در مسیر تهران انگشترش را نشان داد 
و به من گفت: خیلی با این انگشتر نماز 
شب خوانده ام، اگر اتفاقی برایم افتاد 
این انگشتر را در قبرم بگذارید. آقای 
خالقی می گفت که رمز این که دست با 
انگشترماند، شاید همین عالقه وی بود

  وقتی پدرش فوت شد، مردم دِه می آمدند 
برای عرض تسلیت. از مسجد که بیرون 
آمد، متوجه وجود یک گیت بازرسی شد 
که همان موقع با ناراحتی خواست آنها 
را بردارند و گفت : ما ۳۰سال آبرو کسب 

کردیم، اینها را جمع کنید

سردارنگران اهانت داعش به حریم اهل بیت )ع( بود 
معاون ستاد بازسازی عتبات عالیات:



16

شنبه
 13دی 1399
سال نودوپنجم

شماره 27743 

یكهزار و دوازدهمین شهید گلزار شهداي كرمان
صبحگاه جمعه ۱۳ دي ماه ۱۳۹۸ س���پهبد قاسم سلیماني 
در کنار جمع���ی از همراهانش در حمله پهپادی آمریکایي ها در 
فرودگاه بغداد به شهادت رسید  و اکنون قریب به یک سال است 
که گلزار شهداي کرمان با ورود یکهزار و دوازدهمین شهید، حال 
و هواي عرفاني تري به خود گرفته و میعادگاه دلدادگان زیادي از 

اقصي نقاط کشور است  .
  با توجه به اهمیت جایگاه فرهنگي گلزار شهداي کرمان، این 
گلزار پس از حضور پیکر مطهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیماني 
عطر و بوي ویژه اي به خود گرفته است و رتبه نخست حضور 

مردمي را در میان ۳۱ استان ایران دارد .
چشمان مادران و پدران شهدایي که فرمانده هم به جمعشان 
پیوسته، بي تاب است،گاهي بر مزار فرزند خویش و گاهي بر مزار 
فرزند پاک این دیار مي نشینند و درد دل مي کنند، اشک هایشان پاک 

نمي شود، چراکه منتظر دست مهربان اویند.
مسئول گلزار شهداي کرمان مي گوید: اکنون نزدیک به یک 
سال را در فراق شهید سلیماني گذرانده ایم، یک سال پُر از رنج و 
غم و اندوه، حاج قاسم ذخیره اي بود که هرچه مي گذرد به عظمت 

و بزرگي اش بیشتر پي مي بریم.
 اما گاهي از خود مي پرسم که مگر   ناشکري کردیم که این 
نعمت را از دست دادیم؟ آیا پشتیبانش نبودیم یا او براي رسیدن 
به همرزمانش، خداوند، اصرار  و نذر و نیازهایش را اجابت کرد؟ 
اگرچه خون سردار چهره کریه دشمن را آشکارتر کرد و به عنوان 
یک قهرمان، مهرش در دل حتي کودکان خردسال هم جاي گرفته 
و اثرات و برکات خونش در جامعه هواید  است .  مي دانم خون 
حاج قاس���م سکون ندارد، او با ظهور امام زمان)عج( باز خواهد 
گشت و از یاران باوفایش خواهد بود و باز هم به اسالم و جهان 

بشریت، خدمت خواهد کرد .
 سردار محمدرضا محمد حس���ني مي گوید: حاج قاسم ۳ 
مشخصه قوي داشت؛ او بسیار پرتالش و مردمدار و مردم دوست 
بود، ش���جاعت و مهرباني اش دل ها را به سمت او هدایت کرده 
بود، بسیاري از پیروان ادیان از دیگر شهرهاي ایران بر سر مزارش 
مي آیند و مي گویند که این مرد دل ما را برده است، از کشورهاي 
دیگر خانم ها مي آیند و مي گویند سال ها حجاب نداشتیم، ولي به 
خاطر یک حرف او و وجود پربرکتش، آنجا که گفت »همان دختر 
کم حجاب هم دختر من و شماست«، حجاب برسر گذاشته ایم و 

براي زیارتش با شوق آمده ایم  .
 رئیس گلزار شهداي کرمان می افزاید: بزرگترین خواست 
شهید سلیماني ترویج اسالم، تشیع، مقاومت و پشتیباني از والیت 
و رهبري بود  . او به قرآن، اهل بیت و فرهنگ عاشورایي احترام 
بسیار زیادي مي گذاشت و همین موتور محرکه 4۱ سال جهادش 
بود و من فکر مي کنم با شهادتش و مظلومیتش به همه باور هایش 
توجه و عنایت بیشتري شد و خواس���ت هاي او در تشییع 26 
میلیوني اش در عراق و ایران و حتي ۱00 ش���هر آمریکا توسط 
مسلمانان بي شماري از جمله عرب ها، ترک ها، کردها، از برکات 

خون اوست و این ها همه از بیداري، قیام و خیزش است .
حسني تاکید می کند: همه مي دانیم که شهید سلیماني اصرار 
بسیار زیاد داشت و وصیت هم کرده بود که در گلزار شهداي شهر 
کرمان و در جوار مزار شهید یوسف الهي به خاک سپرده شود، 
در حالي که مي توانست وصیت کند در مشهد، کربال، نجف و قم 
و حتي بارگاه ملکوتي امام راحل به خاک سپرده شود، اما براي 
اینکه در جمع ۱0۱۱ ش���هید گلزار کرمان که همه از نیروهایش 
بودند و به او بس���یار وفادار بودند، باشد او هم مي خواست، به 

نیروهایش وفادار باشد و آنها را تنها نگذارد  .

عقد 116 زوج جوان در جوار مزار حاج قاسم
 مسئول گلزار شهداي شهر کرمان ادامه می دهد: حاج قاسم 

متعلق به همه بود. بزرگ و کوچک، پیر و جوان و زن و مرد او 
را دوست دارند. حتي کودکان خردسالي را در فضای گلزار شهدا 
مي بینیم که با شوق به س���وي مزار ایشان مي دوند و با مزار این 

شهید، عکس مي گیرند.
حسني مي گوید: درطول این یک سال ۱۱6 زوج جوان براي 
آغاز زندگیشان سفره عقد خود را در جوار مزار ایشان گسترده اند 

و زندگیشان را آغاز کرده اند .
 رئیس گلزار شهداي کرمان ادامه مي هد: در همان روزهاي 
نخستین دفن شهید سلیماني در گلزار شهداي کرمان بود که یکي 
از مادران ش���هدا گریه کنان خودش را به مزار حاج قاسم رساند 
و با صداي بلند مي گفت: تو اگر اینجا نیامده بودي، من باید چه 
مي کردم؟ کجا مي رفتم و با چه کسي درد و دل مي کردم؟ دیدن 
این صحنه ها بارها اتفاق افتاد و بسیاري از دلنوشته هاي عاشقان 
شهید س���لیماني که در اطراف مزار او قرار مي دهند، همه حاکي 
از آن است که این مرد در اعماق دل انسان هاي زیادي حتي، در 

دورترین جاهاي ایران و جهان جاي دارد .
 وی مي گوید: تاکنون 60 عنوان کتاب در رابطه با زندگي و 
مجاهدت هاي شهید سلیماني چاپ شده که اکثراً با گرایش هاي 

خودجوش مردمي انجام شده است . 
همچنین قرار است مجید مجیدي فیلم بلندي را در رابطه با 
مجاهدت هاي شهید سلیماني بسازدو بسیاري هم اعالم کرده اند که 
شیوه هاي جهادي ایشان را در خارج از مرزها به تصویر مي کشند، 
حتي قرار بر این است که روش هاي مدیریتي وي در دانشگاه ها 

تدریس و ترویج شود. 
حس���ني تاکید می کند: من دنیاي بدون شهید سلیماني را 
در آینده روشن مي بینم، چرا که پس از شهادت حاج قاسم همه 
وجدان ها بیدار ش���د و همه متوجه بزرگي و عظمت بیشتر وي 
شدند، چرا که او یک الگو و سند بود، یک معیار قضاوت زیبایي 
بود که درآینده ایران بر اساس همان اقتدار و عزتش روشن خواهد 

بود و ماندگار .
 مسئول گلزار شهداي کرمان ادامه می دهد: یکي از کارهاي 
مهم شهید س���لیماني پرورش نیرو بود .او در سوریه علویون را 
تش���جیع و تجهیز کرد و با آموزش هاي موثر به آنها آموخت که 

چگونه از کشور خود دفاع کنند، او یکنفره یک لشکر را در سوریه 
احیا و ایجاد کرد .

 حسني افزود: حاج قاس���م در ایران هم جوانان بسیاري را 
آموزش داد و خط مشي دفاع را به آنها آموخت، او با شهادتش 
فرهنگ دفاعیش را تکثیر کرد، شهید سلیماني جاي هیچ نگراني را 

براي پس از خود براي کشورش باقي نگذاشته است .
 وی معتقد است که مراسم سالگرد شهید سلیماني به دلیل 
ش���یوع کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی قطعا 
به حرارت روز تش���ییع نخواهد بود اما مهم آن است که آگاهي 
و ش���ناخت مردم از ابعاد خلق و خوي ایشان و ساده زیستي، 
اعتقادات و باورهاي ایشان بیش از سال قبل است. حسنی ادامه 
می  دهد:  قطعا حاج قاسم امسال عمیق تر در دل مردم جاي دارد، 

چون یک سال مردم از او و افکارش نکات ارزنده اي شنیده اند .
مسئول گلزار ش���هداي کرمان ادامه مي دهد: در میان همه 
زائراني که بر مزار شهید سلیماني حاضر مي شوند زیارت گروهي 
از مردان ترکمن آمرلي شیعه که از عراق آمده بودند، توجه بسیاري 
را به خود جلب کرد، زیارتشان با همه تفاوت داشت، این گروه 
محفل قرآني بسیار زیبایي را گرداگرد مزار حاج قاسم تشکیل داده 
بودند و با وي درددل مي کردند و مي گفتند تو ما را نجات دادي و 
فرزند، زن و خانه هایمان؛ را آزاد کردي و شهرمان را نجات دادي، 
آنقدر این زیارت  و درد دل ها  شنیدني  و دلنشین بود که هیچگاه 

از ذهنم پاک نمي شود  . 
حسنی همچنین مي گوید: در گلزار شهداي کرمان دختران و 
زنان بسیاري را مي بینیم  که به نحوي  خود را بر مزار حاج قاسم 
و روي زمین مي اندازند و با گریه با این شهید همیشه زنده درد 
دل دارند که گویا در این دنیا هیچ مأمني براي رازها و نیازهایشان 
پس از خدا  ندارند .   در طول این یک  سال خاطرات و جلوه هاي 
زیادي از معاشقه مردم با شهید سلیماني روبه رو بوده ایم که  بیانش 

دیگر در این مقال نمي گنجد  .
 وي همچنین به برنامه هاي متنوعي از جمله قرائت قاریان  
استاني و کشوري اش���اره مي کند. اجراي سرودها، خاطره گویي 
و مداحي هاي  استاني و کشوري از ۱۳ تا ۱۸ دي ماه به مناسبت 

سالگرد ایشان در محل گلزار شهدا برگزار خواهد شد . 

وزی كه  ایران در سوگ سردار  دل ها  داغدار  شد ر
شهادت  مردان مخلص و بی ادعا بیش از وجودشان غوغا به پا مي کند که نمونه مسلم آن 
سردار قاسم سلیمانی است که هم درزمان حیات وهم بعد از شهادتش الگویی برای انسانهای 
آزادیخواه وحق طلب اس���ت و دشمنانش اگرآن  روز با یک نفر مواجه بودند، اکنون با خیل 
عظیمي از عاشقان و بیداراني روبرویند که برای جانبازی گوی سبقت از یکدیگر می ربایند. 
  سردارسلیمانی فاتح قلب ها ست و شهیدي نیست که از یادها برود. خون سردار دل ها دنیا را 
متحول کرد. چرا که بزرگترین اجر شهید همان پیام شهادت است و این همان باوري است که 
دلدادگان مکتب مقاومت حاج قاسم سلیماني را بیداري، شور و شعور بخشیده است . او تفاوتي 
میان ش���یعه و سني قائل نبود و براي دفاع از اهل سنت و پیروان سایر مذاهب در میدان عمل 
ثابت کرد که این جنگ ها، عدالت محورو صلح خواهانه است. راهبري هاي هوشمندانه سردار 

بزرگ اس���الم، امروز امنیت را در گرداگرد ایران رقم زده است. بیداري اسالمي که این پهلوان 
وقهرمان  نام آور با رشادت هایش به پا کرد، فقط محاسبات دقیق و مدبرانه اي را مي طلبید که از 
وجود خودساخته سرداري توانمند برآمد و جلوه اي نوراني از دل ظلمت به کل جهان تاباند . 
شهادتش قیامتي به پا کرد که لرزه بر اندام بدخواهانش انداخت و هر تکه از پیکر پاکش از ایثار، 
شجاعت و عشق به وطنش شهادت داد. دشمنان رشادت هایش را تاب نیاوردند و لکه ننگي 
در اذهان جهانیان براي خود به جا گذاشتند، اما همین هم تمامي زوایاي وجود ارزشمند و با 
صالبتش را براي همه جهان، بیشتر روشن کرد .  مرام پهلواني اش، رستم، سیاوش و آرش را به 
احترام دالوري هاي بي مثالش به تعظیم درآورد .  از اکنون تا جهان برپاست، باید نوشت و فریاد 

زد: »سلیماني ام آرزوست «
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 سخنان نویسنده كتاب »بچه هاي حاج قاسم«
فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان با اشاره به این که در حوزه 
مکتب شهید سلیماني نحوه تولید محتوا بسیار اهمیت دارد، 
می گوید: از تحریفات در مکتب شهید سلیماني به جد باید 
جلوگیري کرد و رهبر معظم انقالب نیز تحریف و فراموشي 

دوران دفاع مقدس را یک نقطه خطر مي دانند . 
 سردار حسین معروفي که نویسنده کتاب »بچه هاي حاج 
قاسم« است، با اشاره به اینکه چاپ کتاب در حوزه شخصیت 
حاج قاسم یکي از نیازهاي ترویج مکتب شهید سلیماني است 
ادامه می دهد: شخصیت حاج قاسم سلیماني حقیقت انقالب 

اسالمي است .
 وي با بیان این که ابعاد ش���خصیتي حاج قاسم آن قدر 
عظمت دارد که او را درس آموز و داراي مکتب اعالم مي کنند 
تاکید می کند: گذشته و امروز را باید با هم پیوند داد و صرف 
پرداخت به دوران جبهه مقاومت حاج قاسم   یا دوران دفاع 

مقدس حاج قاسم خطاي استراتژیک است  .
 معروفی با بیان این که حاج قاسم نتیجه مکتب امامین 
انقالب اسالمي و عاش���ورا است ،می افزاید: براي سالگرد 
حاج قاس���م ۱50 نماد از تصاویر حاج قاسم در سطح شهر 
کرمان نصب شده و اس���تان کرمان یکپارچه براي مراسم 

سالگرد شهادت حاج قاسم آماده است .
 به گفته فرمانده س���پاه ثاراهلل استان کرمان شخصیت 
حاج قاسم جامع االطراف و همان گفتمان انقالب اسالمي 
بدون چپگرایي و راس���تگرایي است و مکتب حاج قاسم 
وحدت آفرین بوده و تولید قدرت نرم انقالب اسالمي است .  
وي با بیان این که از ۱۳ تا ۱۸ دي ماه که ایام سالگرد شهادت 
شهید سلیماني است به عنوان »هفته مقاومت« نامگذاري شده 
است، ادامه می دهد: مکتب حاج قاسم باید به یک جریان در 

جامعه بدل شود .
 معروفي با اشاره به این که خروجي مکتب حاج قاسم 
وحدت و انسجام جبهه اسالمي در سراسر دنیا ست می  افزاید: 

شهید سلیماني را نباید به خاطره معطوف کرد .
 وي در دیدار با  مجدالدین معلمي معاون هنري حوزه 
هنري کشور  با بیان این که نظام والیي حاج قاسم دستور و 
فرمان از والیت نبود، بلکه او ذوب در والیت بود و آن کاري 
را انجام مي داد که میل ولي فقیه بود، ادامه می دهد: حاج قاسم 

سبب عزت جبهه اسالم شده است  .
 فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان این که ترویج 
مکتب شهید سلیماني مصونیت آفرین است و براي تمامي 
اقشار جاذبه دارد ، تاکید می کند: زیبا شدن حاج قاسم به دلیل 

آن بود که میان خود و خداي خود را اصالح و زیبا کرد  .
 وي با بیان این که اگر کس���ي ی���ک ذره در این که 
عزت را خدا مي دهد ش���ک داشت در شهادت حاج قاسم 
یقین پیدا کرد، یادآور می ش���ود: سرگذش���ت حاج قاسم 
نش���ان داد عزت را خدا مي دهد و ش���هادت حاج قاسم 
 سبب برگش���ت خیلي از افرادي ش���د که دچار انحراف 

شده بودند .
 معروفي با اشاره به این که تولیدات فرهنگي هنري در 
ترویج مکتب شهید سلیماني بسیار اهمیت دارد، تاکید می  کند: 
مالک اشتر، معاویه و ابوموسي اشعري در فیلم امام علي)ع( 
معرفي شدند و مردم خوب و بد آنها را شناختند، از این رو 

پس آثار هنري بسیار اثرگذار است.
 وي با بیان این که سرچش���مه مکتب حاج قاسم در 
کرمان است مي افزاید: مجوز راهیان نور حاج قاسم گرفته 
شده اس���ت و پیش بیني حضور روزانه س���ه هزار نفر در 
 استان کرمان ش���ده که تاکنون پذیرایي روزانه از ۱000 نفر 

قطعي است  .

 فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان این که موزه شهید 
سلیماني در کرمان ساخته مي شود، تاکید مي کند: پیگیر اخذ 

مجوز الزم براي احداث این موزه در کرمان هستیم . 

حضور شهید سلیماني در كرمان احساس مي شود
همچنین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس اس���تان کرمان در گفتگو با اطالعات مي گوید: در 
حالي به سالگرد شهادت شهید سلیماني نزدیک مي شویم 
که نزدیک به یک  س���ال اس���ت او را در می���ان خودمان 
نداری���م و رهبر معظ���م انقالب مالک اش���تر زمان را از 
دس���ت داده اند و دِلش���ان مملو از اندوه دوري اوست، 
 ام���ا آنچه در این میان با زمان حض���رت علي )ع( تفاوت 
 دارد، آن است که علي زمان تنها نمانده است و سلیماني ها

تکثیر شده اند.
درست اس���ت که هر گل یک بویي دارد و شاید به 
خصلت هاي حاج قاسم نرسند، اما هستند کساني که بوي او 
را دارند، وي در جامعه جهاني و در کشورمان با تدبیر همدلي،  
وحدتي را به وجود آورد که نفس گرمش کش���ورمان را در 

امنیت قرار داد ه است.

 سرهنگ محمود مهدوي فر مي افزاید: از زمان شهادت 
حاج قاس���م تا امروز کتاب هاي بس���یاري درباره ایشان به 
چاپ  رس���یده که تقریبا 20 عنوان کتاب در مجموعه هاي 
مختلف از جمله »قهرماني به نام قاسم« که  به صورت شعرو 
نثر به چاپ رسیده اس���ت و همچنین کتاب »مادران حاج 
قاسم« و کتاب عکس هاي دیده نشده اي از قبل و بعد از دفاع 
مقدس و در جبهه مقاومت چاپ شده اند  و همچنین کتاب 
»بچه هاي حاج قاسم« که زندگینامه سردار معروفي فرمانده  
سپاه  ثاراهلل کرمان که در این کتاب زندگینامه وي از اسارت 

و فرماندهي به قلم وي  تقریر شده است .  

وي مي گوید: برخورد و روحیه ش���هید سلیماني با 
مردم و مسئوالن بس���یار مناسب بود و  بسیار مدبرانه و در 
 خورشأن  رفتار مي کرد. وي رفتارهاي سلیقه اي با هیچکس 

نداشت .
 مهدوي فر می افزاید: بیش از ۱50 یادمان ساخته شده  
است که تا روز سالگرد شهادت حاج قاسم در سطح شهر 
نصب خواهند شد، زیرا کرمان شهر حاج قاسم است و باید 
از همان ورودي شهر این مهم پیدا باشد و حضور این شهید 

در جاي جاي شهرمان احساس شود.
 رئیس بنیاد حفظ آثار ونش���ر ارزش هاي دفاع مقدس 
کرمان مي گوید: اگر توجه کنید ایش���ان در وصیتنامه خود ، 
همه اقشار مردم را در نظر گرفته اند و همه را به پشتیباني از 
والیت توصیه کرده اند، چراکه ماندن با والیت را مهمترین 

اصل مي دانست .
 مهدوي فر با اش���اره به حوادث طبیعي که در کشور 
اتفاق مي افتد، مي گوید: در زمان زلزله و سیل، اولین شخصي 
که خود را به منطقه براي یاري مردم مي رس���اند، ش���هید 
س���لیماني بود. او با همه مردم صحبت  و مشکالتش���ان 
 را ح���ل مي کرد. خداون���د محب���ت او را در دل ها قرار

 داده است . 
سردار شهید قاسم سلیمانی در کمک به دیگران اخالص 
عجیبي داشت و در میان آن همه مشغله کاري همه مشکالت 
تک تک افراد را به خاطر  داش���ت و دستور پیگیري و حل 

آن را مي داد  .
 وي در پاسخ این س���ئوال که آیا دشمن با به شهادت 
رساندن سردار بزرگ اسالم احساس پیروزي کرد؟ می  گوید: 
شاید دشمنان به صورت لحظه اي به چنین احساسي دست 
یافتند و با خود پنداش���تند یکي ار موانع بزرگ را از س���ر 
راهشان برداش���ته اند ، اما بال فاصله با پاسخي که از سوي 
مردم با آن همه احس���اس پاک در تشییع میلیوني و به یاد 
 ماندن���ي وي، دریافت کردند، به نقطه ترس و پش���یماني

 رسیدند .
 البته مجموعه نظامي کش���ور هم ساکت ننشست و با 
حمله به عین االسد انتقام این خطاي بزرگ را گرفت که بر 
پشیماني دشمن افزوده شد. اینکه دشمنان در هیچ موضعي 
دیگر به شهادت شهید سلیماني اشاره اي ندارند، نشان از آن 

دارد که به خوبي مي دانند  به هیچ پیروزي دست نیافتند . 
اما پس از انتشار خبر شهادت سردار دل ها بخش اعظمي 
از رسانه هاي کشور و جهان به پوشش این خبر پرداختند و 
پس از گذشت یک روز، تیتر و خبر اول رسانه هاي خارجي 
به  سرلشکر حاج قاس���م سلیماني تعلق گرفت و بسیاري  
از رسانه ها به تفس���یر تیتر تامل برانگیز »انتقام سخت« در 
رسانه هاي ایران پرداختند  و در بهت تشییع تکرارنشدني اش 
به ثبت لحظه هاي به یاد ماندني حضور مردم با دوربین هاي 
خبرنگارانش���ان اعتراف کردند که  ایران یکپارچه سلیماني 

شده است.
 ژنرال شماره یک جهان؛ جان کري، آرزوي دیدار با وي 
را داشت و رسانه هایي اعالم کردند او دشمنانش را در کنار 

ترس و هراس به تحسین خود واداشته بود .
 و بازهم تیتر هاي غرورآفرین  رسانه هاي خارجي مانند 
این که ژنرال نخب���ه اي  که تصمیمات آمریکایي ها را خنثي 
مي کرد،   او موفقتر از آمریکاست، او قویترین مرد خاورمیانه 
است، همانقدر که به جنگ افروزي متهمش کردند براي صلح 

بسیار فعال بوده است!
 ژنرال س���لیماني م���ردي با موهاي خاکس���تري، 
 لبخن���دي مهربان و رفت���اري موقر و متین... این اس���ت

 سردار سلیماني ...

نام این قهرمان در تاریخ ماندگار است
چند سال قبل آمرلي ها در عراق،  ۹0روز در محاصره داعشي ها قرار گرفته 
بودند و براي ادامه حیات مایحتاجي نداشتند و هرگونه ورود و خروج آنان ممنوع 
بود، اما شهید س���لیماني با هلي کوپتر وارد این شهر شد و با تدبیر و شجاعت 
افراد این ش���هر را سازماندهي کرد و این شهر چند ده هزارنفري را از محاصره 
داعش درآورد  . هرچه داریم از پهلوان مرد آسماني داریم،گریه هاي شبانه اش و 
خواهش هایش براي شهادت به درگاه عبودیت او را از ما گرفت. او خرسند از 
ش���هادت است، اما دل یک ملت بي تاب اوست .  او همیشه در قلب جهان زنده 
است و پیکرش اکنون درقلب شهر کرمان آرمیده و پایگاهي است براي آرامش و 

درد دل هاي عاشقانش .

 در این یک سال دلدادگانش براي ترویج مکتبش همت ها گماردند، طرح هاي 
بسیاري راه اندازي و اجرا کردند و المان ها و محل هاي فرهنگي بسیاري به نام 
او نصب شد، فرودگاه ها و بزرگراه ها به نام او مزین شد، تا شاید دینمان را به او 

ادا کرده باشیم  .
 نام این قهرمان ملي در تاریخ ماندگار است، قهرماني که دل یک ملت را باخود 
برده و روز شهادتش روز بهت و ناباوري یک ملت بود. افکار و مجاهدت هایش 
پس از شهادت، بینش و آگاهي جامعه را دوصد چندان کرده است،شهید سلیماني 
کوه با صالبت و بلندي بود که دشمنانش در هرتالشي ناکام ماندند و او بلند و 

بلندتر شد و اکنون او قهرمان زندگي میلیون ها نفر در ایران و جهان است . 
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شنبه
 13دی 1399
سال نودوپنجم

شماره 27743 

عباس انجم شعاع مربي آموزش سالح شناسي دوران دفاع 
مقدس و از همرزمان سردار شهید قاسم سلیمانی است. او در 
گفتگو با خبرنگار اطالعات در کرمان مي گوید: از سال ۱۳60 
همراه و همرزم س����ردار بودم. تحت هیچ شرایطي نمي توانم 
لحظات شیرین با حاج قاسم  بودن را فراموش کنم و بپذیرم که 
او را از دست داده ایم. اما در برابر تقدیر الهي سر فرود آورده ام، 
چرا که شهید س����لیماني مزد زحمات چندین ساله اش را از 

خداوند گرفت و در راه والیت جهان را بدرود گفت .
 فرمانده گردان 4۳۳  که در زمان دفاع مقدس پابه پاي 
سرلشکر سلیماني براي حفاظت از کشورش از هیچ کوششي 
دریغ نکرده است، ادامه می دهد: حاج قاسم بسیار مردمدار 
بود و خودش را از مردم مي دانست. هر زمان مي خواستیم از 
او در اجتماع محافظت کنیم بسیار آشفته مي شد و با اعتراض 

مي گفت: »من از مردم هستم، مردم را از من دور نکنید!«
 انجم ش���عاع ادامه می دهد: ش���هید سلیماني نسبت 
به همرزمانش بس���یار باوفا و قدرش���ناس ب���ود و در 
 برخوردهاي اجتماعي با همه اقشار جامعه بسیار با احترام
رفتار مي کرد. تواضع و فروتني سردار بي مثال بود و همین او 
ر ا در قلب یک ملت جاي داده است  و ارادت میلیونها نفر 

را روز به روز نسبت به او بیشتر مي کند .
 او مي گوی���د: هرزم���ان که با حاج قاس���م به گلزار 
شهداي کرمان مي رفتیم، همیش���ه محوطه کنار قبر شهید 
 یوس���ف الهي را به ما نشان مي داد و مي گفت: »اینجا جاي 

من است!«
همرزم شهید س���لیماني باابراز تاثر از این که یک سال 
است بدون شهید سلیماني به گلزار شهدا مي رود و اورا آرمیده 
در خاک مي بیند، تاکید می کند: یاراي قدم برداش���تن ندارم و 
نمي توانم  قدم هایم را بر جاي قدم هاي سردار بگذارم،جاي جاي 
گلزار یاد و خاطره او را جلوي چش���مانم به تصویر مي کشد.  
 هرگاه با س���ردار در میان قبور شهدای کرمان قدم مي زدیم، 
ایش���ان مي گفت: اگر مردم مي دانستند چه اساتید اخالقي 
دراین قبور آرمیده اند، هرروز به زیارتشان مي آمدند و همین 
زیارت ها باعث رونق زندگیشان مي شد. حاج قاسم همیشه ما 
را به ماندن با والیت توصیه مي کرد و به همین دلیل آن  قسم 
جالله را هم خورد که تنها راه سعادت، ماندن با والیت است، 

چرا که او تمامي فکر و ایده  اش والیت بود . 

مكتب شهید سلیماني در دستور كار یاران  
مربي پیشکسوت سالح شناسي ادامه می دهد: سردار 
سلیماني  به فکر آینده کشور بود. او در رده خدمتي جایگزین 
و تربیت یافتگان بسیاري به  جا گذاشته، نیروهایي وفادار به 
انقالب، والیت و دین را آموزش داده است که راه او را ادامه 

خواهند داد.

از این رو روند مکتب او، در دس���تور کار همه یاران 
اوست و به همین دلیل جاي هیچ نگراني نیست. آینده ایران به 
خطر نخواهد افتاد ،چراکه در طول تاریخ هم افراد بزرگي را 

از دست داده ایم که مکتبشان هنوز پایدار است .
همرزم سردار مي گوید: سال ها در خدمت ایشان بودم. او 
فرمانده اي مهربان و دوست و همکاري بي نظیر بود و برایمان 

بسیار دوست داشتني.

كرمان در غم شهادت حاج قاسم سلیماني
 اس���تان کرمان به عنوان دیار حاج قاسم سلیماني در  
روز شهادتش در بهت و ناباوري وصف ناپذیري فرو رفت، 
س���کوت غم انگیزي ش���هر را فرا گرفت و صبح جمعه  

درد آوري براي همه مردم شهر رقم خورد.
همه جا به سرعت سیاه پوش شد، چشم ها گریان و 
دل ها ماتمکده اي پر از اندوه، عده اي آشفته حال و مویه کنان  
به گلزار ش���هداي شهر شتافتند و در جمع یاران و سربازان 
این فرمانده، بر مزار ش���هداي همیشه زنده این شهر اشک 
ریختند و برخي هم به بیت الزهراي حاج قاس���م رفتند که 
 س���ال ها در روزهاي هاي عاشورا و تاسوعا شهید سلیماني 

میزبانشان بود .

 خبري باور نکردني به گوش مردم رسیده بود، خبري 
که دل مادران ش���هدا را دوباره داغدار و بي تاب کرد، داغي 
 که پس از س���ال ها از شنیدن ش���هادت جگر گوشه شان 

سوزناک تر بود .
 اس���تان پهناور کرمان به غمي بي مثال فرو رفت و همه 
عاش���قانش یکپارچه و یکدل ش���دند که زیباترین و به یاد 
ماندني ترین تشییع تاریخ را براي او برگزار کنند و به این ترتیب 
سیل خروشان دل هاي عاشق مردم، اورا تا بهشت بدرقه کرد .

 و اکنون یک سال است که گلزار شهداي کرمان  به خانه 
امني براي دلداگان و عاشقانش بدل شده است و در فضاي 
زیباي کوه هاي صاحب الزمان، نگیني  درخشان و گیرا دل یک 
ملت را از گوشه و کنار ایران و جهان به خود جلب می  کند.

هیچ ساعتي از شبانه روز مزارش را تنها نمي گذارند، در 
برف و باران و گرما و سرما عاشقانش به زیارتش مي روند و 
جلوه هاي زیباي احساسات مردم، آن هم از همه قشري، اشک 
را از چشم هر بیننده اي سرازیر مي کند. کرمان فرزند خلفش 

را براي همیشه در آغوش کشیده است.
او در دل  ها جاودانه است .

 شیما فتح نجات � خبرنگار »اطالعات« در كرمان

قاس���م، اي نقط���ه عطف ش���رف انس���اني
ش���اخص ام���ن حری���م ح���رم رحماني

دار ب���ر دوش، چو منصور، چهل س���ال تمام
کو ب���ه ک���و، وادی���ه در وادی���ه مي گرداني

پاس���بان ح���رم آل عل���ي در هم���ه عم���ر
قرآن���ي مدرس���ه  یافت���ه  تربی���ت 

ش���یوه جاذب���ه و دافع���ه ات چ���ون حیدر
خل���ف صال���ح س���لمان، ول���د ایران���ي

خلع���ت فاخر و زیب���اي ش���هادت بر دوش
صاح���ب کرس���ي دانش���کده عرفان���ي

کهن���ه س���رباز والی���ت، س���پر دی���ن نبي
آخری���ن می���خ ب���ه تاب���وت بني مروان���ي

ش���د گریزان رمه از ش���یر و جن از بس���م اهلل
»داع���ش« از »قاس���م« سنگرش���کن کرماني

به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیماني

سنگ  زد آینه عمرت  و  تکثیر شدی

شهید سپهبد سلیمانی 
در قلب یك ملت جا  دارد

دیدم���ت خاکي و خونین ز ش���بیخون حریف
»اِرب���اً ارب���ا« چ���و ابوالفضل، ک���ف میداني

س���نگ زد آین���ه عم���رت و تکثی���رت کرد
ص���د هزار آینه ش���د مص���در نورافش���اني

رفت���ي و بعد تو آم���د به خ���روش اقیانوس
شس���ت ش���الوده و بنی���اد ابوس���فیاني

ام���ت واحده برخاس���ت ب���ه خونخواهي تو
ک���رد و ترک و ع���رب و هندي و پاکس���تاني

داد دادار ت���و را م���زد چه���ل س���ال جهاد
مي خورم غبط���ه از این طرفه بده � بس���تاني

س���هم ما وح���دت و ایمان و بصی���رت، اما
قس���مت خصم، پش���یماني و س���رگرداني

گش���ت مرغ دل ش���یداي »رض���ا« بي تردید
در کمن���د خ���م اب���روي ش���ما زندان���ي 
رضا قهرماني
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سردار عبدالحسین رحیمی از همرزمان شهید سپهبد قاسم 
سلیمانی در گفتگو با خبرنگار اطالعات در کرمان با بیان این 
که هیچگاه فکر نمی کردم حاج قاس����م شهید شود و من تنها 
بمانم،می افزاید : سردار سلیمانی سال ها به میهنش خدمت 
کرد و با این که مشغله زیادی داشت به همه مشکالت مردم و 
خانواده های شهدا  رسیدگی می کرد .برنامه  های جنگ را آنچنان 
با تدبیر تنظیم می کرد که همیشه موفق بودیم.او همیشه با شهدا 
مانوس بود و به ما هم توصیه داشت که از شهدا غافل نشویم 

.حاج قاسم را همیشه در کنارمان احساس می کنیم.
همرزم شهید سپهبد قام سلیمانی می افزاید: در دوران دفاع 
مقدس توفیق حاصل شد که ایشان تیپ ثاراهلل را تشکیل دهد و 
نام این تیپ را هم از آن جهت که اوایل جنگ در جبهه شوش 
شهیدان بسیاری تقدیم شدند که حتی خود ایشان  هم زخمی 

شد ،نام این این تیپ را ثاراهلل گذاشت.
جانشین سردار سلیمانی در لشکر 4۱ ثاراهلل در دوران دفاع 
مقدس می گوید : بهترین فرماندهان از بین همین مردم هستند، 
فرماندهان قدرتمندی که از همین نیروهای زحمتکش مردمی 
حاصل شدند و اگر هر توفیقی در ماموریت ها به دست آمد از 
همت مردم بود و حاج قاسم همیشه در بیاناتش ابتدا از مردم 
قدردانی می کرد و همه چیز را مرهون مردم می دانست.شهدا 
هم از میان همین مردم برخاسته بودند.  هرزمان نامی از شهیدی 
به  میان می امد سردارسلیمانی اشکهایش جاری می شد ، بسیار 
به خانواده های ش����هدا رسیدگی می کرد و الفت عجیبی بین 

ایشان و این خانواده ها بود.
رحیمی می گوید: تاثیر ایشان در جبهه مقاومت بسیار زیاد 
بود .وقتی در جنوب شرق کشور ناامنی ها زیاد شد ایشان با 
پشتکار و همتی مضاعف ورود پیدا کرد و اشرار را ریشه کن 
شدند و با اینکه بسیاری  ایشان را منع و مخالفت کردند که به 
علت خطرات ورود پیدا نکند، اما وی دلیرانه به دل خطر می زد 

و با توکل بر خدا همیشه پیروز  میدان بود.
از همین مقطع به بعد بود که حاج قاس����م به تمام معنا 
ش����کفت و مورد توجه ویژه رهبری قرار گرفت و فرماندهی 

نیروی قدس به وی محول شد.
به خاطر دارم حس����ن نصراهلل می گفت : در جنگ ۳۳ 
روزه حاج قاسم تهران بود و ما در وضع  بسیار بحرانی قرار 
داش����تیم . هیچ راه ورودی برای پیوستن به ما نبود و با ایشان 
تماس گرفتیم و  نمی دانم چگونه خود را به ما رس����اند ،همه 
نیروه����ای ما را تجهیزکرد و آم����وزش داد و تا آخر در کنار 
 نیروهای مقاومت ماند و ر هبری و مدیریتشان کرد تا به پیروزی 

 رسیدیم.
جانشین حاج قاسم در دوران دفاع مقدس ادامه می  دهد: 
در جنگ و آشفتگی های س����وریه آنچه در ظاهر گویا بود 
شکست وسوریه بود ، اما تنها کسی که با شجاعت و تدبیر به 
این عرصه وارد شد حاج قاسم بود. وی نیروهای مقاومت و 
ارتش را کامل کردو اموزش داد و نیروهای مردمی را بس����یج 

کردواین گونه سوریه رانجات داد.

وی می گوید:درعراق هم وضع به همین منوال بود. داعش 
به بغداد نزدیک شده بود وحاج قاسم بازهم در آنجا نیروها را 
آموزش دادو با راهبری باز هم به پیروزی دست یافت تا جایی 
که همه عراقی ها اذعان داش����تند که اگر حاج قاسم به دادمان 

نرسیده بود، در برابر داعش کارمان تمام بود.
 رحیمی تاکید می کند : در زلزله دلخراش بم وی جزو 
نخستین افرادی بود که خود را به این شهر تاریخی مصیبت زده 
رساند  و بدون وقفه نیروهای هوایی سپاه و بسیج را مدیریت 
کرد .چند ش����بانه روز هیچ کداممان استراحت نداشتیم .شب 
و روز با کمک شهید احمد کاظمی مجروحان را از زیر آوار 
نجات می دادند . به خوبی خاطرم هست وقتی خبرنگاران با 
دوربین به سمت وی و یارانش برای تهیه گزارش می رفتند ، 
ایشان امتناع می کرد و می گفت که آن کسی که باید فیلمبرداری 

کند و  اکنون هم این کار انجام می شود ، خداست. 
وی می گوید : شهید سلیمانی به قشر ضعیف بسیار اهمیت 
می داد و به امور آنها رس����یدگی می کرد ، خود را از مردم می 
دانست و به عشایری  بودن خود افتخار می کرد . احترام عجیبی 
به پدر و مادر می گذاشت و رسیدگی های بی نظیری به آنها 

می کرد و هیچگاه از پدر و مادرش غافل نشد.
حاج قاسم برای نخس����تین بار در عملیات کرخه نور 
مجروح ش����د. حتی در عملیاتی با خودرو روی مین رفت و 
خودرو ، دوتکه شد ،اما خواست خدا برآن  بود که او تا به این 
زمان شهید نشود و بتواند برای پاسداری از کشورش خدمت 
کند .حاج قاسم همیشه بر این باور بود تا خدا نخواهد شهید 
نمی شوم، ولی همیشه از خانواده شهدا می خواست که دعا 

کنند شهید شود که در نهایت به آرزویش هم رسید.
رحیمی ادامه می دهد : در این اواخر خیالمان راحت شده 
بود که وی جان سالم از از جنگ های سوریه و لبنان و عراق به 
در برده است، ولی با اصرارهایش  به درگاه خداوند و دعاهای  

شبانه اش به آرزوی خود رسید.
 همرزم سردار در ادامه این گفتگو می گوید : در حیطه 
ماموریت ها ،کارهای غیر ممکن را ،ممکن می کرد و با همان 
توکل همیش����گی اش پیش می رفت تا به پیروزی برسد. در 
مبارزه با اشرار جنوب شرق کشور و در محورهایی که نیاز به 
شناسایی بود، تیم شناسایی را می فرستاد و در نهایت خودش 
را به دل خطر می زد و برای شناسایی نهایی جلو می رفت. به 
خاطر دارم در یک عملیات که یکی از اشرار در جنوب شرق 
کشور راه جاده ها را بسته بود و سربازان زیادی را به گروگان 
گرفته و در روستایی در افغانستان مخفی شده بود ،به محض 
این که خبر به حاج قاسم رسید مهلت نداد و صاعقه وار به این 
شرور حمله کرد و او را به تسلیم واداشت و در این عملیات 

هم با پیروزی مواجه شد. 
 وی می گوید:  سردار سلیمانی واقعا مرد بحران ها بود 
و با تفکر  و تدبیر دس����ت به کار صحیح می زد .حاج قاسم 
تجربیات ارزنده و بسیار زیادی از دوران جنگ  داشت که با 

هوش و ذکاوتش در زمان های بحرانی به کار می بست.

جانشین حاج قاس���م در دوران دفاع مقدس می افزاید: 
حاج قاس���م بسیار قدرتمند بود و س���خنش  اثر خوبی بر 
دشمنانش می  گذاش���ت. با همه با منطق صحبت می کرد و 
صالبتش مسحور کننده بود. به مسائل حاشیه ای جناح ها توجه 
نداشت، فقط به والیت و نظام و کشور فکر می کرد و برای 
پایداریش���ان از هیچ کوششی دریغ نداشت.همیشه   توصیه 
می  کرد شما انس���ان  های ارزشمندی هستید ،در خط والیت 
باشید و دنبال خط و خطوط نروید و به  والیت توجه داشته 
باشید خدارارا باور کنید ...و جالب اینجا بود که هیچ چیزی وی 
را دلسرد نمی کرد ... با افراد مخالفش آنقدر درست و منطقی 

رفتار می کرد که درنهایت آنها شرمنده اش می شدند.
رحیمی ادامه می دهد : جهان ش����اهد بود که دشمنان 
چگونه حاج قاس����م را به شهادت  رساندند  و بعد به این کار 
بزدالنه شان افتخار کردند. آنها سرانجام خفت بار ظالمان را 
در ط����ول تاریخ از یاد برده اند و ما ب����اور داریم به زودی به 
نتیجه اعمالشان خواهند  رسید. در زمانی که سردار سلیمانی 
به شهادت رس����ید ایران و جهان متحول شد. اکنون پس از  
حاج  قاسم یاران او مانند سردار قاآنی که پرورش یافته دست 
اوست و سیاست ها و مدیریت های وی را آموخته است به 
امید حق و در سایه راهنمایی های والیت و رهبری از کشور 

محافظت خواهد کرد.
 وی تاکید می کند : حاج قاس����م از نظر دشمنانش مرد 
فرصت ها بود ،او به خوبی می دانست از هر فرصتی چگونه 
باید استفاده کند.بس����یار دور اندیش بودو وقتی متوجه شد  
اطراف ایران به هم ریخته است و به زودی این احتمال می  رود 
که این نابسامانی ها  به داخل   کشیده شود ،به سرعت و باتدبیر 
برنامه های دشمنان را به هم ریخت و در لبنان ،عراق و سوریه 
و افغانس����تان  نیرو های بسیاری را آموزش و راهبری کرد تا 
از کشورش����ان   دفاع کنند .او به خوبی می دانست که دشمن 
قصد تسلط بر خاورمیانه را دارد به همین علت همه اهداف و 
برنامه هایشان را به هم ریخت و به همین دلیل بود که دشمنان 

وجودش را تاب نیاوردند.
همرزم حاج قاسم س���لیمانی در دوران دفاع مقدس ادامه 
می  دهد:خط  قرمز شهید سلیمانی، همیشه والیت و رهبری بود 
او واقعا سرباز والیت بود و به همین دلیل مالک اشتر علی لقب 
گرفت.ایشان همچنین همیشه همه را به وحدت دعوت می کرد.
رحیمی درپایان این گفتگوبا ذکرخاطره ای ازدوران دفاع 
مقدس گفت:دربس����یاری ازعملیات ها که به نقطه حساس 
می  رسیدیم حاج قاسم همیشه در نوک حمله بود .در کربالی 5 
اوضاع بسیار بحرانی شد و ما نزدیکترین سنگر به دشمن بودیم.
حجم آتش وگلوله بی نهایت زیاد بودوبسیاری از یارانمان شهید 
شدند. سپس درخواست تیپ دیگری کردیم اما عجیب بود که 
در اوج بحران ، آتش،خاک و خون ، وی بسیار آرامش داشت و 
همه را به خواندن قرآن دعوت  می کردوبسیارتوکل داشت وما 

درنهایت ازآن وضع نجات پیدا کردیم.
 شیما فتح نجات � خبرنگار »اطالعات« در كرمان

سردار رحیمی،  جانشین سردار سلیمانی در لشگر 41 ثاراهلل:

حاج قاسم  همیشه در كنارمان است
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جنگ واقعیتی بسیار تلخ است آنچنان تلخ که حتی گذر ایام نیزتلخکامی آن را به طور 
کامل از کام س���رزمین ها و نسل  ها پاک نمی کند؛ اما وقتی همین جنگ توسط جنگ طلبان 
تحمیل شد ، برخی ملت ها و فرهنگ ها استقامت می کنند و برخی دیگر راه پذیرش و تسلیم 

را برمی گزینند.
آلمان فرانس���ه را در سال  ۱۹40  فقط در طی هفت هفته به تسلیم بی قید و شرط وادار 
کرد! و قرارداد تسلیم فرانسه به آلمان در همان واگنی به امضا رسید که بیست و دو سال قبل، 

قوای آلمان تسلیم فرانسه شده بودند!
آلبر کامو می نویسد: اکنون در سال  ۱۹42 دالیل بسیاری اعم از خوب یا بد، سیاسی و 
غیرسیاسی، برای خصومت رسمی با انگلستان وجود دارد، اما از بدترین این انگیزه ها سخنی به 
میان نمی آید: خشم و میلی رذیالنه به این که از پا درآمدن کسی را ببینی، که توانسته در برابر 

قدرتی که تو را خرد کرده مقاومت کند!  )کامو یادداشت ها جلد دوم(
این ناگزیری برای ایران و ایرانی معنایی متفاوت یافت وقتی که عراق پس از بیش���تر از 
500 مورد نقض حریم هوایی خاکی دریایی ایران ، نهایتا در سی و یکم شهریور سال  ۱۳5۹  

جنگ رسمی علیه ایران را آغاز کرد. 
ابراهیم یزدی در زمان صدارت خارجه و دیدار با صدام حسین در باهاما به او گفته بود: 
می خواهی با ایران کشتی بگیری!؟ باشه  اما زورت نمی رسه ! )ابراهیم یزدی خاطرات، متن 

مذاکرات  باهاما(
هر چند نه عراق آنچنان که گمان می رفت تسلیم شد و نه به خواسته هایش رسید، این 
شروع جنگ اما از یک نظر مهم ترین بخش از هویت ملی ایرانیان شد. نسلی که پس از آن  
به خاطر رخدادهایی که در طی هشت سال جنگ، هویت و ویژگی غیرقابل انکار و عمیق در 

قاموس و خاطره ملی این فالت کهن شد.
قاسم سلیمانی یک نمونه کم نظیر از این دوران شگرف بود و به یقین هنوز بسیار زود 
هنگام است تا بتوان در مورد او یک خوانش درست و جامع داشت. قاسم سلیمانی در دورانی 
به دنیا آمد که ایران  به سمت مدرنیته پیش می رفت. در سال  ۱۳۳5  در کرمان چشم به جهان 
گشود. در خاکی که زندگی و طلب آب و نان از آن طبیعت خشک ، کار سختی بوده و هست. 

زندگی و گاه شمار حیات او بارها مرور شده و خواهد شد.
اما تا سال ۱۳60 چندان حضور جدی و پررنگی از نظر نظامی نمی توان در آن یافت .  
جوانی که مدتی در  س���ازمان آب استان زادگاهش کار می کرد و پس از انقالب به عضویت 
نهاد تازه تاسیس سپاه پاسداران درآمد که به هیچ وجه قرار نبود این سپاه پاسداران روزگاری به 
عنوان نیروی تمام عیار نظامی با دشمن خارجی مقابله کند اما کمتر از دو سال بعد این چنین 
شد. قاسم سلیمانی ابتدا یک واحد نظامی بسیار کوچک از اهالی کرمان را گرد خود آورد که از 

حیث استعداد چیزی حتی کم تعداد تر از یک هنگ بود.
اما در نخستین و مهمترین مقطع عطف زندگی سلیمانی نام شخصیتی به میان آمد که 
حضور و هویت نظامی قاسم سلیمانی را به اذعان خود اوشکل داد و مهمترین انگیزه حضور 
او در جبهه جنوب شد: حسن باقری )غالمحسین افشردی( که قاسم سلیمانی او را در پایگاه 
گلف می بیند و این تجربه عامل مهم حضور او در جنگ  می شود  و بالفاصله حسن باقری 

مسئولیتی در محور کرخه نور را به قاسم سلیمانی و نیروهایش می سپارد. 
سال 60 حضور او به عنوان فرمانده واحد ثاراهلل و در نوروز سال  ۱۳6۱  و عملیات فتح 
المبین که پیروزمندانه ترین عملیات ایران تا آن روز بود و حتی در زمره برترین و نبوغ آمیزترین 
عملیات ها در تاریخ جنگ نیز بود حضور یافت، لیکن عملکرد  واحد نظامی قاسم سلیمانی  به 
هیچ وجه قابل قبول نبود و نظر فرماندهی عالی جنگ مبنی بر انحالل واحد و تغییر در دستور 
کار یگان ثاراهلل بود؛ اما حسن باقری در مقام موثرترین فرد در گستره اطالعات و استراتژی 
جنگ در سپاه سبب شد تا نه تنها قاسم سلیمانی و ثاراهلل در جبهه جنوب ماندگار شوند، بلکه 
این آغاز دوران رش���د و تبدیل قاسم سلیمانی به یکی از مهم ترین فرماندهان تیپ و سپس 

لشکرهای خط شکن در جنگ شود. 
کافی اس���ت تا عملکرد لشکر ثاراهلل در طی عملیات والفجر ۸  بررسی تا میزان رشد و 

کاریزمای شخصیت سلیمانی در چهار سال دوم جنگ به خوبی مشخص شود.
اما چرا و چگونه شاکله شخصیت و حتی وجوه   ناشناخته و کشف نشده ای از یک انسان 

می تواند تمام زندگی او و بعضا ابعاد تاثیرگذاری او وسعت بخشد؟!
قاسم سلیمانی فرمانده تیپ و سپس لشکر ثاراهلل است و تا پایان جنگ در مناطق عملیاتی 
و به عنوان فرمانده یکی از مهمترین واحدهای خط شکن باقی می ماند، اما در اینجا می خواهیم 
یکی از مهمترین و موثرترین گستره های تاثیرگذاری فرماندهان را مورد بررسی قرار دهیم 
که اغلب یا مورد غفلت واقع می شود   یا توجه کافی به آن نمی شود و آن شخصیت است. 
شخصیت در وسیع ترین معنای آن، در گستره فرماندهی   و آنچه به عنوان فصل تمایز انسان 

ها از آن یاد می شود .
ژنرال های بزرگ تاریخ ،حداقل از دوران مارشال سووروف بزرگترین  ژنرال اروپا در قرن 
هجدهم  و ناپلئون بناپارت  ]۱۷6۹-۱۸2۱[ گرفته تا شخصیت هایی نظیر ژوفر و لودندورف 
در جنگ اول و فیلدمارشال ها، ژوکوف، مانشتاین، مونتگومری ایزانهاور، رومل   یا گودریان در 
جنگ دوم جهانی بیشتر از هر چیز میزان شهرت و شایستگی واقعی خود را مرهون شخصیت 
خود بوده اند . شخصیتی که فراتر از پیروزی و شکست های آنان حرکت می کرد و این ساده 
اندیشی است که اگر گمان کنیم که همواره برترین ژنرالها پیروزمند ترین آنها بوده اند و همواره 
مشهورترین ژنرالها همان بهترین ژنرال ها بوده اند. تاریخ چنین روایت نمی  کند. تاریخ و اسناد 
میان شایستگی ها، توانمندی ها  و شهرت بسیار تفاوت قائل است. هیچگاه نباید تصور کنیم 

مشهورترین  ها لزوما بهترین ها بوده اند یا شایسته ترین افراد به شهرت دست  یافته  اند.
بس���یاری از فرماندهان در طول تاریخ به شهرتی دست پیدا می کردند که اغلب اوقات 
از شایس���تگی آنان جلو می زد! مانند رومل و مونتگومری که هیچ کدام برترین ژنرال های 

سرزمینشان نبودند اما مشهورترین بودند! 
عبدالجبار شنشل رئیس س���تاد کل ارتش عراق بود اما حتی ژنرال های عراقی نیز می 
دانستند که شنشل ناالیق ترین و بی کفایت ترین ژنرال است و به همین خاطر در این پست 

دوام آورد چون هیچ گاه نظری نداشت   چه رسد به پیگیری نظراتش!
مارشال باگراتیون الیق ترین ژنرال روس بود و این را حتی ناپلئون دشمن روسیه نیز می 
دانست ،ولی می دانست تزار الکساندر هرگز ژنرال باگراتیون را در مقام فرماندهی کل ارتش 
روسیه نمی گذارد؛ اما باور داشته باشیم شایستگی هرقدر هم تحت تاثیر تبلیغات و محدودیتها 

باشد، باز هم نبوغ و شخصیت از البالی تاریخ نفوذ می کند.
همانگونه که فرماندهانی چون  باگراتیون شناخته شدند و در پیشگاه تاریخ سربلند نیز 
بودند،در دوران خاص دفاع میهنی ایران حسن باقری و جوادفکوری نیز از زنگار رخدادها و 
حواشی به دوران بعد رسیدند. و همانگونه که شخصیت یک انسان دارای توانمندی  قادر است 

از دورانی خاص سربرآورد و به نسل های بعد نیز پیوند پیدا کند.
شخصیت و ویژگی های قاسم سلیمانی حتی به مفاهیمی مثل پیروزی نیز گره نخورده، 
بلکه استمرار و تالش آگاهانه و وظیفه محور یک سرباز است در گستره ای که ایستادگی و 
پایبندی به اصول به تدریج مبدل به کیش شخصیت انسان می شود؛ کیش شخصیتی که برآمده 

از نگاه متفاوت به ماهیت جنگ است.
قاسم سلیمانی این ویژگی قطعی را داراست که شخصیت و کاریزمای او رهآورد مهم یک 

دوران سخت و در عین حال بسیار طوالنی  بود.
سرلشکر محمدباقری بیان داشت: »این دوران جنگ حقیقتا ظرفیت های عجیب و غیرقابل 

باوری دارد که هنوز هم بخش بسیار عظیمی از آن حتی شناخته نشده است.«
این یک حقیقت است که نمی شود از آن به سادگی گذشت. 

نیروهای ایرانی به گفته اسناد مذاکرات در قرارگاه خاتم  االنبیا و فرماندهی جنگ از سالح 
انفرادی دچار کمبود بودند تا بند پوتین و حتی گونی برای س���نگر و خاکریز  و با قبضه های 

سلوک یک ژنرال

جبهه جنوب. سپهبد سلیمانی .سرلشكر رشید. رحیم صفوی.علی هاشمی.احمدغالمپور.مرتضی قربانی و... عماد فرح نيا
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توپ که سهمیه آن فقط سه گلوله در تمام شبانه روز بود! حتی  دستگاه تسمه نقاله ای که گونی 
سنگر را با خاک پرمی کرد و عراقیها از آن استفاده می کردند، در اختیار نیروهای ایران نبود و 

این گونی ها با دست پر  وخالی می  شد.
هرگز آن فشار و خفقانی که صدام برای جمع آوری نیروها در خطوط جبهه اعمال می 
کرد و بسیاری از سربازان با گوش های بریده   به خاطر فرار از جبهه در لباس سربازی حاضر 
می شدند و هیچ سرباز عراقی تا پایان جنگ ترخیص نشد  را نمی توان با رویکرد ایران در 
اعزام نیرو مقایسه کرد؛ اما این واقعیات تلخ خود ،یکی از نقاط عطف ایجاد خالقیت و مفهوم 
نبوغ در  نبرد برای نیروهای ایران را  شکل داد و قاسم سلیمانی بدون اغراق و بزرگنمایی نمونه 
روشن یک سرباز از سر اختیار و آزادی بود  که به مرور به فرماندهی توانمند تبدیل شد و همین 

ویژگی حضور او را تا چهاردهه تثبیت کرد.
یکی از نقاط ضعف کلیدی در فهم واقعیت جنگ، تکرار همیشگی جمالتی است مانند 
آنکه عراق دشمنی بود تا بن دندان مسلح   و مدام بر این برتری تسلیحاتی تاکید می شود که 
شکی نیست که چنین برتری وجود داشت، اما نقطه مغفول در این حقیقت نهفته است که ؛ 
نابرابری به مراتب  مهمتر در جنگ ، جهان بی رحمی و کشتار دشمن در قبال ایرانیان بود؛بی 
رحمی و قساوت دشمن در قبال ایرانی ها قابل مقایسه نبود با نحوه رویارویی نیروهای ایرانی 
با س���رباز و درجه دار عراقی در جنگ.  بسیاری از دشمنان ایران که بعدها رابطه نزدیکی با 
شخصیت سلیمانی پیدا کردند نخستین برخوردهای متفاوت ایرانی ها را در سال های آغازین 

جنگ دیده بودند. 
این ویژگی در تمام طول جنگ مبدل به یک شاخص و اصل شده بود. در همان نخستین 
س���ال جنگ حسن باقری در مصاحبه خود به وضوح بیان داشت؛ که هدف ما کشتن نیروی 

دشمن نیست !]حسن باقری مجموعه آثار[
حال تصور کنید وقتی نیروی عراقی که ش���اهد انواع جنایت ها در باره سربازان و حتی 
غیر نظامیان ایران بوده، می  بیند که فرماندهی جنگ در ایران حتی هدف خود را کشتار دشمن 

نمی داند.
حتی پناهندگان پرشمار عراقی در سال های 60 و 6۱  علیرغم درخواست ستاد تبلیغات 
جنگ ، با درایت حس���ن باقری اسیر معرفی می شوند   تا حقوق آنها برای خانواده  شان قطع 

نشود و مهمتر آنکه خانواده آنها مورد آزار و اذیت قرار نگیرند.
وقتی تمامی دوران نبردهای قاسم سلیمانی در دوران جنگ و پس از آن بررسی شود، تاثیر 
این رهیافت در حفظ جان انسان حتی قوای دشمن و مفهوم اراده و اختیار برای انتخاب توسط 
سرباز حضوری مهم در کارآمدی نیرو بوده و محال است نیرویی که از سر ترس و ناچاری 

لباس رزم بر تن کرده قابل مقایسه با سربازی باشد که باور و حق انتخاب داشته است.
کافی است نحوه تلقی این رویکرد حسن باقری را فقط در کنار یک نمونه قرار دهیم از 
مثالهای پرشمار تاریخ جنگ . در تابستان سال  ۱۹4۱  دستوری از سرفرماندهی کل ارتش آلمان 

صادر می شود   موسوم به کمیسرها!
مبنی بر آنکه ؛ سربازان آلمانی ملزم هستند هراسیر روسی را که کمیسرسیاسی باشد بدون 

.] The Soviet partisan Movement[محاکمه تیرباران کنند
این روش حیرت انگیز   و خط مشی پایبندی به اصولی که همواره در طول تاریخ جنگ 
توس���ط تمام دول و ارتش  ها نقض می شد ، در جنگ برای فرماندهان ایرانی همواره نیاز به 
ابتکار عمل و نبوغ را ۱0 چندان می کرد. وقتی شما با دشمنی در حال جنگ هستید که هیچ 
حد و مرزی ندارد، جنگیدن، دور زدن و اسیرگرفتن و عملیات  پیروزمندانه، با او با چنین اصلی 

کاری بسیار سخت و بسیار مستلزم تفکر و خالقیت بیشتر خواهد بود.
وقتی ارت���ش ش���وروی از فیلدمارش���ال والتر ف���ن براهیچ فرمان���ده کل نیرو 
 در آلم���ان  خواس���ت تا ؛] از این پس ه���ر دو طرف ،مطابق کنوانس���یون ژنو بجنگند[
]Wehrmacht Crimes[. رئی���س س���تاد کل ورماخ���ت در پاس���خ نوش���ت :]از 
پیشنهاد شما بس���یار تعجب می کنم در حالی که سربازان ش���ما تک تک اسرای آلمانی 
 را در ج���ا اعدام کرده اند و حتی به آمبوالنس  های آلمانی مس���تقیما ش���لیک می  کنند![

 ]The German Campain in Russia  1940_1942[
یا زمانی که آلمانی ها در شروع جنگ اول جهانی با تعرض تمام عیار وارد بلژیک شدند  
حتی اصابت یک س���اچمه تفنگ خرگوش زنی به سربازان آلمانی را با کشتار دهها نفر مرد 
و زن و کودک و حتی آتش زدن ش���هر و کتابخانه های بلژیک پاسخ دادند) توپ های ماه 

اوت _بارباراتاکمن(
در چنین شرایطی، فرماندهی کاری بسیار مشکلتر از فرماندهی بر نیروهای یک ارتش 

سازمان یافته و مجهز است. 
وقتی یک پیاده نظام ایرانی با یک سالح انفرادی یعنی یک تفنگ  باید  مقابل سه سرباز 
عراقی درون س���نگر و استحکامات   که ۱0 گلوله توپ  و یک تانک و ...از او پشتیبانی می 
کنند]سرلشکر غالمعلی رشید [. چه چیز مهمترین راهگشا خواهد بود؛شخصیت و ویژگیهای 
فرماندهی که بتواند در تقابل با این حجم عظیم ، یک عامل برتری احتمالی باشد.شخصیت 

حسن باقری به این ویژگیها بسیار اهمیت می داد .
قاسم سلیمانی فصولی از مهمترین ویژگی  هایی که گستره این جنگ نابرابر به آنها نیاز 

داشت را دارا بود.
نظام و سازمان رزم سپاه به شدت بر مفهوم ارتباط میان نیروها متکی بود؛ بر خالف ارتش 

عراق که یک نظام به   شدت باالدست و فرودست یک ارتش در ساختاری عشیره ای بود.

فرماندهان لشكر محمدرس��ول اهلل ، امام حسین، ولی عصر، كربال،عاشورا،نجف و 
ثاراهلل

از متوسلیان ،همت وخرازی گرفته تا باکری و قاسم سلیمانی بسیار با نیروهای تحت امر 
خودشان رابطه تنگاتنگی داشتند. حتی از درجه و سردوشی تا پایان جنگ اثری نبود و فرمانده 

و فرماندهی با مسئولیت معنی داشت و نه مقام.
با سازمان رزمی که نبوغ حسن باقری ارنج آن را چیده بود فرماندهی در رده گردان ها هیچ 
ربطی به ارتشی یا سپاهی بودن نداشت. در گردان  های ادغامی فرمانده گردان و قائم مقام هر 
کدام با نیروها همراه بودند. فرمانده واحد بودند و در مورد تیپ نیز همین رویه اتخاذ می شد.

حتی در رده باالتر از لش���کر یعنی فرماندهی قرارگاه و واحدهای سپاه-س���پاه از نظر 
تعدادنیروها-نیز این مفهوم مسئولیت و همدلی کامل با نیروها به تمامی وجود داشت.

اگر قاسم سلیمانی در سال  ۱۳60  فرمانده گردان و  در سال  ۱۳62  فرمانده  لشکر ثاراهلل 

می شود به واسطه شخصیت و کارآمدی اوست و نه یک نظام دیوانساالری و توصیه ای. 
این پتانسیل در طی دوران جنگ وجود داشت که به خاطر جنگی که هشت سال به درازا 
می کشد بسیاری از نخبگان آن پایان جنگ را نمی بینند، ولی قاسم سلیمانی به طرزی عجیب 

از دل این دوران طوالنی زنده بیرون آمد. 
حاال این پشتوانه طوالنی از جنگ او را به یکی از مجرب ترین فرماندهان ایران تبدیل 
کرده و این جای مجادله ندارد که قاسم سلیمانی هر چه در دوران جنگ آموخت را به کار بست 
و شخصیت محکم و با توان انطباق او در سازماندهی و فرماندهی میدانی در ایجاد دومین قاسم 

سلیمانی به طرزی منحصربه فرد به کار آمد.
در واپس���ین روزهای قبل از آغاز عملیات والفجر هشت که نقطه اوج کار اطالعات در 
جنگ بود ، سردار کاربلد و ورزیده ای چون حسین خرازی در کنار احمد کاظمی در حاشیه 
رود اروند نشسته اند و هر دو مغبون و پر از تردید و اندوه همزمان، عنوان می کنند ؛ چقدر 
ناراحتیم که نمی  خواهیم در این عملیات شرکت کنیم ، چون نمی توانیم  بچه  های مردم را به 

چنین خطری)در فاو( روانه کنیم !! ]سردار احمد  غالمپور. قرارگاه کربال . مصاحبه[
و در اوج این تردیدهاست که  نه تنها والفجر هشت به یکی از درخشانترین عملیات های 
گذر از رودخانه در تاریخ نبردها   تبدیل به بزرگترین پیروزی آفندی ایران پس از فتح خرمشهر 
می شود،بلکه قاسم سلیمانی جزو معدود فرماندهانی بود که به عنوان فرمانده لشکریان خط 
شکن در آغاز تک عملیاتی نیروهایش را وارد این کارزار کرد. عملیاتی که نقطه مهمی از مفاهیم 

فرماندهی در زندگی شخصی او نیز شد. 
به راستی ورق زدن ایام زندگی یک فرمانده بزرگ چیزی جز این فراز و فرودها و شکل 

گیری ش���خصیت  و سلوک شخصی و فرماندهی نخواهد بود  و این مسیر در زندگی چهل 
ساله نظامی سردار قاسم سلیمانی بسیار مشخص و برجسته جلوه  می کند و مفهوم تکامل 
ذهن و شناخت نقاط تاریک و روشن بسیار واضح و روشن در نوع زندگی این سرباز عینیت 

پیدا کرده است.
ژنرال های بزرگ تاریخ جنگ ها وقتی از یک جنگ جان به در ببرند آن هم با افتخار ، 
تمایل می یابند تا دورانی طوالنی از آینده خود را با آن سرمایه از افتخارات و رشادتها زندگی 
کنند و اغلب به سراغ سیاست و مناصب سیاسی می روند تا در سایه  درخت شجاعت خود 
مابقی عمر را در آرامش س���پری کنند .گاهی مثل مارشال کلمانسو در فرانسه و فیلدمارشال 
هیندنبورگ آلمان به عنوان نخست وزیر   یا رئیس جمهوری هیندنبورگ حتی منجی کشورشان 
لقب می گیرند  و گاه حتی مثل ناپلئون از جایگاه سربازی تا تخت امپراتوری پیش میروند،تا از 

سرمایه زخم های جنگ بر تن خودشان، پایگاه قدرت سیاسی بسازند.!
قاسم سلیمانی پس از جنگ هشت ساله نه فقط فراغت نیافت  بلکه این مسیر را در شرق 
ایران و باز میدان دیگری ادامه داد. سپس در گستره به مراتب سخت تری این بار در فرماندهی 

نیروی قدس!
اینجا درست 20 سال از فعالیت او سپری می شد و 20سال پس از آن را در سپاه قدس 
مسیر متفاوت و سخت یک واحد نظامی پرشمار و قوی را با تمام ظرائف حقوق  بین  الملل 

آغاز کرد. 
نمی توان منکر این حقیقت شد که اگر یک باور متقن و انگیزه ای حقیقی در کار نباشد، 

هیچگاه نمی شود 40 سال در میدان رزم حضور داشت.
از نخستین دیدار با نخبه جنگ حسن باقری که سلیمانی او را بهشتی جنگ می دانست 
در سال اول جنگ و سپس از همان زمستان سخت  در سال  ۱۳62  در جزایر مجنون و طالییه 
در کنار محمد ابراهیم همت تا زمستان واپسین او در سال   ۱۳۹۸ ،  قاسم سلیمانی در قلب 

حادثه بود و دیریا زود این رخ داد برایش محقق می شد.
اما میراث نام او و در زمان حیاتش اهمیت نام او به نام ژنرال قاس���م سلیمانی صرفنظر 
از همه افس���انه ها و واقعیات، جهت گیری ها و حتی تخطئه ها، تبلیغات بزرگ و کوچک 
، یک گس���تره عظیم از امید و مبارزه ، تالش و انگیزه را تحقق بخشید  و در تولد اژدهایی 
دولت اس���المی عراق و شام  که آتش جهلش خاکستر می ساخت ، نام و شخصیت قاسم 
س���لیمانی از هر ملک و س���لطان و امیر و رئیس جمهوری و رهبری در جهان تاثیرگذارتر 
بود.  باید این حقیقت را از در نظر داش���ته باش���یم که صرفنظر از هر خوانش عقیدتی و 
سیاسی، قاسم س���لیمانی نه یک ژنرال و فرمانده موثر که در اصل یک سرباز بود و کارش 
را خوب بلد بود و 40 س���ال تمام هم در میدان کارزار باقی ماند در فتح المبین یک گمنام 
 بود و در زمانی که از جهان رفت، همه دنیا نامش را ش���نیده بودند و حتی برای دش���مانش

احترام برانگیز بود.
سپهبد هاینتس گودریان)Panzer Leader by Heinz Guderian( اعتقاد داشت: 
»مهمترین چیز برایم حفظ   جان س���ربازانم بودو نمی خواستم آنها را به جایی بفرستم که 
ناشناخته است و هیچ چیز از آن نمی دانیم ... این وظیفه را داشتم  که نخستین کسی باشم که 

بدانم سربازان دلیر من  به کجا می روند و چرا می روند؟«
قاس���م س���لیمانی تا آن بامداد س���رد زمس���تانی درف���رودگاه  بغ���داد کماکان  
 مص���داق تعهد ب���ه همین اص���ل بودک���ه ؛ س���ربازانم به کج���ا می رون���د و چرا 

می روند...؟
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»از خانواده ایشان و همه برادران رزمنده و مجاهدم که به 
زحمت انداختمشان عذرخواهی می کنم.« این کلمات آخرین 
جمالت وصیتنامه حاج قاسم است. جمالت پایانی وصیتنامه 
به صراحت از دو یار جهادی حاج قاس���م یاد می کند. یکی 
شهید پورجعفری که در کنار حاج قاسم به شهادت رسید و 
دیگر س���ردارقاآنی فرمانده کنونی سپاه قدس. سردار شهید 
حس���ین پورجعفری عضو سپاه قدس و از جانبازان هشت 
سال دفاع مقدس، بیش از 40سال تا پای شهادت همراه سردار 
سلیمانی گام برداشت و سرانجام هم در کنار فرمانده خود 
بامداد جمعه ۱۳دی ماه ۱۳۹۸در حمله تروریستی آمریکا در 

فرودگاه بغداد به شهادت رسید.
سپهبد شهید »حاج قاسم سلیمانی« ۳سال قبل از شهادت 
خود، نامه ای به شهید پورجعفری نوشت که بعد از شهادت او 
منتشر شد؛ نامه ایی که نه تنها عمق عالقه این دو شهید سرافراز به 
یکدیگر را نشان می دهد که خود گویای روزهای سختی است که 
حاج قاسم در فراغ یاران شهید خود داشته است. متن کامل این 

نامه به شرح زیر است:
»عزیز برادرم حس���ین، پس از سی سال خصوصا در این 
بیست سال که نفس تو پیوسته تنفسم بود، اولین سفر را بدون تو 
درحال انجام هستم. در طول سفر بارها بر حسب عادت صدایت 
کردم. همه تعجب کردند، در هواپیما، ماشین و.... بارها نگاه کردم، 

جایت خالی بود، معلوم شد خیلی دوستت داشته ام.
حسین عزیز تو نسبتی با من داشتی که حتما فرزندانت با 
شما و شما با فرزندانت نداشته ای و فرزندانم هم با من نداشته 
اند. همیشه نه تنها از جس���مم مراقبت می کردی، بلکه مراقب 
روحم هم بودی. اصرار به استراحت، اصرار به خوردن، خوابیدن 
و... بیش از احساس یک فرزند به پدرش بود. بیست سال اخیر 
پیوسته مراقبت کردی که تمام وقت من صرف اسالم و جهاد شود 

و اجازه ندادی وقت من بیهوده هدر رود.
حس���ین عزیز! خوش���حالم از من جدا شدی، خیلی 
خوش���حالم. اگر چه مدتی از لحاظ روحی گمشده ای دارم، 
اما از جدا ش���دن تو خوشحالم، چون طاقت نداشتم تو را از 
دس���ت بدهم. من همه عزیزانم را از دست داده ام و عزادار 
ابدی آنها هستم، لحظه ای نمی توانم بدون آنها شاد باشم. هر 
وقت خواستم زندگی کنم و آرامش داشته باشم، یک صف 
طوالنی از دوستان شهیدم که همراهم بودند، مثل پروانه دورم 

می چرخیدند و جلو چشمم هستند. 
حسین! بارها که با هم به خطوط مقدم می رفتیم، من سعی 
می کردم تو با من نیایی و تو را عقب نگهدارم. اگر چه هرگز بر 
زبان جاری نکردم و می نویسم برای آینده پس از خودم، که خدا 
می داند با هریک از آنها که از دست داده ام چه بر من گذشت و 
حتی بادپا، جمالی، علی دادی را از دست دادم و نگران بودم که 
تو را هم از دست بدهم. همیشه جلو که می رفتم نگران پشت 
سرم بودم که نکند گلوله ای بخورد و تو شهید شوی. به این دلیل 
خوشحال هستم که از من جدا شدی، حداقل من دیگر داغدار تو 
نمی شوم و تو زنده از من جدا شدی که خداوند را سپاسگزارم.

حسین جان! ش���هادت می دهم که سی سال با اخالص و 

پاکی و س���المت و صداقت زندگیت را فدای اسالم کردی. تو 
بی نظیری در وفا، صداقت، اخالص و کتمان سر. حسین! پسرم، 
عزیزم، برادرم، دوس���تم، از خداوند می خواهم عمری با برکت 
داشته باشی و حسین پورجعفری را همانگونه که بود، با همان 

خصوصیت تا آخر حفط کنی.
حسینی که برای هر مجاهدی اعم از عراقی، سوری، لبنانی، 
افغانی و یمنی، آشنا بود. او نشانه و نشانی من بود. چه زیبا بود در 
این چند روز سراغت را از من می گرفتند و کسی باور نمی کرد 
همراهم نباشی. حسین عزیز! فقط قیامت است که حقیقت ارزش 
اعمال معلوم می ش���ود و چه زیباست آنوقتی که همه حیران و 
متحیرند و تو خوش���حال و خندانی. اجر این خستگی ها را آن 
وقت دریافت خواهی کرد، آن وقت که خانواده و وابستگان به 
تو نیازمندند و به تو توسل می جویند، خداوند اجر جهاد تو برادر 
خوبم را اجر شهید قرار دهد. به تو قول می دهم که اگر رفتم و 

آبرو داشتم، بدون تو وارد بهشت نشوم.
حسین عزیزم! سعی کن پیوسته تر و تازه بودن جهادی را 
در هر حالتی در خودت حفظ کنی، اجازه نده روزمرگی روزانه 
و دنیا یاد دوستان شهیدت را از یادت ببرد. یاد حسین اسدی، یاد 
حسین نصرالهی، یاد احمد سلیمانی، یاد حسین بادپا، یاد که را 
بگویم و چند نفر را بجویم؟ چرا که فراموشی آنها حتما فراموشی 

خداوند سبحان، است.
حسین جان! عمر انسان در دنیا به سرعت سپری می شود، 
ما همه به سرعت از هم پراکنده می شویم و بین ما و عزیزانمان 
فاصل���ه می افتد. ما را غریبانه در گودال و حفره وحش���ت که 
می گذارند،در این حالت هیچ فریادرسی جز اعمال انسان نیست. 
چون فقط چراغ اعمال مقبول اس���ت که امکان روشنایی در آن 

خاموشی و ظلمت مطلق را دارد.
حس����ین عزیز! اجازه نده در هر شرایطی هیچ محبتی بر 
محبت خداوند س����بحان و هیچ رضایتی بر رضایت خداوند 

سبحان غلبه کند.
برادر خوبم! اگر می خواهی دردمند نشوی، دردمند شو! دردی 
که خنکای وجودت را در گرمای سوزنده غیر طاقت است. دردی 
که گرمای وجودت در س���رمای جانکاه باشد، عزیز برادرم همه 
دردها، درد نیستند و همه بالها، بال نمی باشند. چه بسیار دردهایی 
که دوای دردند و چه بسیار بالهایی که در حقیقت خودت را به او 

بسپار و رضایتش را عین نعمت و لطف و محبت بدان.
حس���ین! می دانی چه وضعی دارم و آگاهی بر غم و اندوه 
درونم. می دانی چقدر به دعایت نیازمندم. خوب می دانی چقدر 
هراس���ناکم و ترس همه وجودم را فراگرفته است و لحظه ای 
رهایم نمی کند. اما نه ترس از دش���من و نه ترس از نداشتن، نه 
ترس از از مقام و مکان. ت���و می دانی! چون پاره ای از وجودم 
بودی، ترس من از چگونه رفتن است، تو آگاهی به همه اسرارم! 
دعایم کن و در دعایت رهایم نکن. انشاهلل تو و خانواده مجاهد 
و صبورت همیشه موفق و موید باشید. خداحافظ برادر خوب و 

عزیزم، دوست و یار باوفاو مهربان و صادق سی ساله ام.
خداحافظ

برادرت قاسم سلیمانی 
 1۳۹۵ / 8 / 1۰

سفر حلب

منبع: رجانیوز

نامه   شهید سلیمانی
به  رزمنده ای كه مثل برادر   دوستش داشت

خبر کوتاه بود؛ سردار قاسم سلیماني در عراق 
به دست آمریکا ترور شد و به شهادت رسید. براي 
چند دقیقه توان فکر کردن و چشم برداشتن از این 
خبر سیاه که بر صفحه گوشي تلفن همراهم نقش 
بسته بود را نداشتم. اصاًل نمي دانستم باید چه کنم. 
تیک تاک ساعت اتاق چون پتک بر سرم مي خورد. 
واقعاً سردار آسماني شد؟! سؤالي مبهم که با خود 
تا ساعت ها تکرار مي کردم. حاج قاسم را دوست 
داشتم با اینکه فقط ایشان را یکبار از دور مقابل اتاق 
سردبیري دیده بودم. لقب سردار دل ها عجب لقبي 
است. من یک خبرنگار و او یک سردار نظامي. من 
در پي ویرایش نقطه و ویرگول و او در جبهه هاي 
مختلف به دنبال حفاظت از ملت و وطن. چه حیف 
شد. نیک به خاطر دارم روزي که »جرف الصخر« 
عراق با دستان تواناي حاج قاسم آزاد شد. چند روز 
بعد از این عملیات برایش یادداش���تي در روزنامه 
خودمان نوش���تم و تیترش را اینگونه زدم »دست 

مریزاد سردار«. 
آخر چطور باور کن���م نبودنت را. آن روز از 
فتوحاتت نوشتم و اکنون به تنها عکسي از پیکر 
پاکت خیره شده ام که نگین انگشتري عقیق بر یکي 
از دستانت خودنمایي مي کند. حاجي را نه فقط به 
عنوان یک پاسدار بلکه به عنوان یک حامي وطن 
در جهان نابسامان امروز دوست مي داشتم. سرداري 
که توانست خشکي درجه و مدال هاي نظامي را 
به کنار بزند و به دل ایراني ها نفوذ کند. مي دانستم 
حاجي مهربان ما براي دشمنان یک کابوس است 
و وجودش آرامش بخش یک ایران. آفتاب پشت 
پنجره میز کارم غروب کرده و ناخودآگاه دس���ت 
به قلم بردم تا برایت چند خطي از س���ر دلتنگي 

بنویسم.
حاجي میداني؛ همش یاد آن رجزي مي افتم 
که یکي از مداحان براي داعش و داعشیان خوانده 
بود: »اي دشمن دون، هستم ایراني، ما را ز سر بریده 
مي ترس���اني، کي نوبت جنگ مي رسه به ما هم با 
بودن قاسم سلیماني«. پرده نازک اشک چشمانم را 
پوشانده و فقدانت را بیش از پیش حس مي کنم. 
مي دانم شما از متن این دلنوشته و احساس میلیون ها 
ایراني به خودتان آگاهید، برایت اش���ک ریختم، 

برایمان دعا کن.

دلنوشته اي براي حاج قاسم

 آرش ميري خاني
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خرداد سال ۹2قرار بود با هفت تُن بار ممنوعه به سمت 
دمشق پرواز کنیم. عالوه بر بار، تقریباً 200مسافر هم داشتیم 
که حاج قاسم یکی شان بود. حاجی مرا از نزدیک و به اسم 

می شناخت.
طبق معمول وارد هواپیما که شد اول سراغ گرفت خلبان 
پرواز کیه؟ گفتند اسداللهی. صدای حاج قاسم را که گفت: 
امیر. شنیدم و پشت بندش درِ کابین خلبان باز شد و خودش 

در چارچوب در جاگرفت.
مثل همه پروازهای قبلی آم���د داخل کابین و کنارم 
نشست. زمان پرواز تا دمشق تقریباً دو ساعت و نیم بود. این 
زمان هر چند کوتاه بود، ولی برای من فرصت مغتنمی بود 
که همراه و هم صحبتش باشم. تقریباً ۷0، ۸0 مایل مانده به 
خاک عراق قبل از اینکه وارد آسمان عراق شویم باید از برج 
مراقبت فرودگاه بغداد اجازه عبور می گرفتیم. اگر اجازه می داد 
اوج می گرفتیم؛ و بعد از گذشتن از آسمان عراق بدون مشکل 

وارد سوریه می شدیم .
گاهی هم که اجازه نمی دادند ناگزیر باید در فرودگاه 
بغداد فرود می آمدیم و بار هواپیما چک می شد و دوباره بلند 
می شدیم. اگر هم بارمان مثل همین دفعه ممنوع بود اجازه 
عبور نمی گرفتیم از همان مسیربه تهران بر می گشتیم. آن روز 
طبق روال اجازه عبور خواستم، برج مراقبت به ما مجوز داد 
و گفت: به ارتفاع ۳5هزار پا اوج گیری کنم. با توجه به بار 
همراهمان نفس راحتی کشیدم و اوج گرفتم. نزدیک بغداد 
که رسیدیم، برج مراقبت دوباره پیام داد. عجیب بود! از من 

می خواست هواپیما را در فرودگاه بغداد بنشانم.
با توجه به اینکه قبال اجازه عبور داده بودند شرایط به 
نظرم غیر عادی آمد. مخصوصاً اینکه کنترل فرودگاه دست 
نیروهای آمریکایی بود. گفتم: »با توجه به حجم بارم امکان 
فرود ندارم. هنگام فرود چرخ های هواپیما تحمل این بار را 

ندارد. مسیرم را به سمت تهران تغییر می دهم.«
به نظرم دلیل کاماًل منطقی و البته قانونی بود، اما در کمال 
تعجب مسئول مراقبت برج خیلی خونسرد پاسخ داد: نه اجازه 

بازگشت ندارید در غیر اینصورت هواپیما را می زنیم!
من جدای از هفت تُن بار، حجم بنزین هواپیما را که تا 
دمشق در نظر گرفته شده بود محاسبه کرده بودم تا به دمشق 
برسیم بنزین می سوخت و بار هواپیما سبک تر می شد. تقریبًا 
یک ربع با برج مراقبت کلنجار رفتم، اما فایده نداشت. بی توجه 
به ش���رایط من فقط حرف خودش را می زد. آخرش گفت: 
آنقدر در آسمان بغداد دور بزن تا حجم باک بنزین هواپیما 
سبک شود. حاج قاسم آرام کنار من نشسته بود و شاهد این 
دعوای لفظی بود. گفتم: حاج آقا االن من می تونم دو تا کار 
بکنم، یا بی توجه به این ها برگردم که با توجه به تهدیدشان 

ممکنه ما رو بزنن، یا اینکه به خواسته شان عمل کنم .
حاج قاسم گفت: کار دیگه ای نمی تونی بکنی؟ گفتم: نه. 
گفت: پس بشین! آقای رحیمی مهندس پروازمان بین مسافرها 
بود، صدایش کردم. داخل کابین گفتم؛ لباس هات رو در بیار. 
به حاج قاسم هم گفتم: حاج آقا لطفاً شما هم لباس هاتون رو 
در بیارید. حاج قاسم بی چون و چرا کاری که خواستم انجام 
داد. او لباس های مهندس فنی را پوشید و رحیمی لباس های 

حاج قاسم را. یک کاله و یک عینک هم به حاجی دادم.
از زمین تا آسمان تغییر کرد؛ و حاال به هر کسی شبیه بود 
اال حاج قاسم. رحیمی را فرستادم بین مسافرها بنشیند و بعد 
هم به مسافرها اعالم کردم: برای مدت کوتاهی جهت برخی 
هماهنگی های محلی در فرودگاه بغداد توقف خواهیم کرد. 
روی باند فرودگاه بغداد به زمین نشستیم. ما را بردند به سمت 
جت وی که خرطومی را به هواپیما می چسبانند. نیم ساعت 
منتظر بودیم، ولی خبری نشد. اصاًل سراغ ما نیامدند. هر چه 

هم تماس می گرفتم می گفتند صبر کنید...
باالخره خودش���ان خرطومی را جدا کردند و گفتند 
اس���تارت بزن و برو عقب و موتورها را روشن کن و دنبال 
ماشین مخصوص حرکت کن. هرکاری گفتند انجام دادم. کم 
کم از محوطه عادی فرودگاه خارج شدیم، ما را بردند انتهای 
باند فرودگاه جایی که تا به حال نرفته بودم و از نزدیک ندیده 
بودم. موتورها را که خاموش کردم، پله را چسباندند. کمی 
که شرایط را باال و پایین کردم به این نتیجه رسیدم که در پِی 

حاج قاسم آمده اند. به حاجی هم گفتم، رفتارش خیلی عادی 
و طبیعی بود.

نگاهم کرد و گفت: تا ببینیم چه میش���ه. به امیرحسین 
وزیری که کمک خلبان پرواز بود گفتم: امیرحسین! حاجی 
مهندس پرواز و سر جاش نشسته! تو هم کمک خلبانی و منم 
خلبان پرواز. من که رفتم، َدرِ کابین رو از پشت قفل کن. بعد 
هم با تاکید بیشتر بهش گفتم: این »در« تحت هیچ شرایطی باز 

نمی شه، مگه اینکه خودم با تو تماس بگیرم .
از کابین بیرون آمدم. نگاهم روی باند چرخید. س���ه 
دستگاه ماشین شورلت ون، به سمت ما می آمدند. دوتایشان 

آرم س���ازمان اف بی ای آمریکا را داش���تند و یکی شان آرم 
استخبارات عراق را. ش���انزده، هفده آمریکایی و عراقی از 
ماشین ها پیاده ش���دند و پله ها را باال آمدند و توی پاگرد 
ایستادند. برایشان آب میوه ریختم و سر حرف را باز کردم. 
به زبان انگلیس���ی کلی تملق شان را گفتم و شوخی کردم و 
خنداندمشان تا فقط حواسشان را از سمت کابین پرت کنم.

سه چهار نفرش���ان که دوربین های بزرگ فیلمبرداری 
داشتند وارد هواپیما ش���دند. توی هر راهرو هواپیما دو تا 

دوربین مستقر کردند. بعد هم یکی یکی لنز دوربین را روی 
صورت مسافرها زوم می کردند. رفتارشان عادی نبود. به نظرم 
داشتند چهره  مسافران پرواز را اسکن می کردند و با چهره ای 
که از حاج قاسم داشتند تطبیق می دادند. این کارها یک ربع، 
بیست دقیقه ای طول کشید و خواست خدا بود که فکرشان 

به کابین خلبان نرسید.
آمریکایی ها دست از پا درازتر رفتند و عراقی ها ماندند. 
تا اینکه گفتند: زود در »کارگو« را باز کن تا بار رو چک کنیم. 
نفسم بند آمد. خیالم از حاج قاسم تا حدودی راحت شده 
ب���ود، اما با این بار ممنوعه چه کار باید می کردم؟! این را که 
دیگر نمی شد استتارکرد. مانده بودم چطور رحیمی را بفرستم 
کارگو را باز کند؟ این جزو وظایف مهندس فنی پرواز بود، 
اما رحیمی که لباس شخصی تنش بود هم مثل بید می لرزید، 

منم بلد نبودم.
دیدم چاره ای برایم نمانده، خودم همراهشان رفتم. از 
پله ها باال رفتم و از روی دس���تورالعملی که روی در کارگو 
نوش���ته بود در را با زحمت و دلهره باز کردم. یکی شان با 
من آمد یک جعبه را نش���ان داد و گفت: این جعبه رو باز 
کن… سعی کردم اصال نگاش نکنم. قلبم خیلی واضح توی 
شقیقه هایم می زد. حس می کردم رنگ به رویم نمانده. دست 
بردم به سمت جیب ش���لوارم، کیف پولم را بیرون کشیدم 
و درش را باز کردم و دالرهای داخلش را مقابل چش���مش 
گرفتم. لبخند محوی روی لبش آمد و چشمکی حواله ام کرد. 
نمی دانم چند تا اسکناس بود همه را کف دستش گذاشتم، او 

هم چند عکس گرفت و گفت: بریم...
روی باند فرودگاه دمش���ق که نشس���تیم، هوا گرگ و 
میش بود. حاجی رو به من گفت: امیر پیاده ش���و. پیاده شدم 
و همراهش سوار ماشینی که دنبالش آمده بود شدیم. رفتیم 
مقرشان توی فرودگاه. وقت نماز بود. نمازمان را که خواندیم 
گفت: کاری که بامن کردی کی یادت داده؟ گفتم: حاج آقا من 

60ماه توی جنگ بوده ام این جور کارها رو خودم از برم…
قد من کمی از حاجی بلندتر بود،گفت: سرت رو بیار 
پایین. پیشانی ام را بوسید و گفت: اگر من رئیس جمهور بودم 
مدال افتخ���ار گردنت می انداختم. گفتم: حاج آقا اگه با اون 
لباس می گرفتنتون قبل از اینکه بیان سراغ شما، اول حساب 
من رو می رسیدند، اما من آرزو کردم پیشمرگ شما باشم… 
لبخند ملیحی زد و اشک از گوشه  گونه هاش پایین افتاد.

بخشی از كتاب متولد مارس /  برگرفته از: مشرق

واز     پوشید؟ چرا حاج قاسم لباس مهندس  پر

  توی هر راهرو هواپیما دو تا دوربین مستقر 
کردند. بعد هم یكی یكی لنز دوربین را روی 
صورت مسافرها زوم می کردند. رفتارشان 
عادی نبود. به نظرم داشتند چهره  مسافران 
پرواز را اسكن می کردند و با چهره ای که از 

حاج قاسم داشتند تطبیق می دادند

  قلبم خیلی واضح توی شقیقه هایم می زد. 
حس می کردم رنگ به رویم نمانده. دست 
بردم به سمت جیب شلوارم، کیف پولم را 

بیرون کشیدم و درش را باز کردم و دالرهای 
داخلش را مقابل چشمش گرفتم. لبخند محوی 

روی لبش آمد  و چشمكی حواله ام کرد



دستنوشته حاج قاسم سلیمانی برای دختران شهید محرابی

 از شهدای مدافع حرم


