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ویژه دومین سالگرد شهادت سپهبدحاج قاسم سلیمانی

      حاج قاسم دیپلماسی را در خالل جنگ و  نظامیگری فرا گرفت
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     نقش حاج قاسم در جلوگیری از سقوط بغداد
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پس از شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی، رهبرمعظم انقالب در بسیاری از سخنرانی هایشان درباره 
ایشان نکات مهمی را بیان داشتند. این بیانات محورهای مختلفی دارد؛ مانند شخصیت، مجاهدت ها، 

شهادت و مکتِب این شهید بزرگوار. گوشه هایی از این  بیانات را در ادامه مشاهده می کنید:

  حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود؛ این بار اّول نبود، ولی در راه 
خدا و انجام وظیفه و جهاد فی سبیل اهلل از هیچ چیز پروا نداشت؛ نه از دشمن پروا داشت، نه از 

حرف این و آن پروا داشت، نه از تحّمل زحمت پروا داشت. ۹۸/۱۰/۱۳

 این شهید عزیِز ما هم دل و جگر داشت به دهان خطر می رفت و ابا نداشت؛ هم با تدبیر 
بود؛ منطق داشت برای کارهایش. این شجاعت و تدبیرِ توأمان، فقط در میدان نظامی هم نبود، 

در میدان سیاست هم همین جور بود. ۹۸/۱۰/۱۸

 ایرانی ها به خودشان افتخار کنند که مردی از میان آنها از یک روستای دورافتاده برمی  خیزد، 
تالش و خودسازی می کند، به چهره  درخشان و قهرمان اّمت اسالمی تبدیل می شود. ۹۹/۹/۲۶

  شهید سلیمانی قهرمان مّلت ایران است، به خاطر اینکه مّلت ایران داشته های فرهنگی و معنوی 
و انقالبی و ارزش های خودش را در او متبلور و مجّسم دید... دارای شجاعت و روحیه  مقاومت بود؛ 
شجاعت و مقاومت جزو خصلت های ایرانی است... روحیه  فداکاری و نوع دوستی داشت، یعنی برایش 
این مّلت و آن مّلت و مانند اینها مطرح نبود؛ نوع دوست بود، واقعاً حالت فداکاری برای همه داشت... 

شهید سلیمانی اهل معنویّت و اخالص و آخرت جویی بود و اهل تظاهر نبود. ۹۹/۹/۲۶

 شهید سلیمانی یک فرمانده جنگاورِ مسّلط بر عرصه  نظامی بود، در عین حال به شّدت مراقب 
حدود شرعی بود. مراقب بود که به کسی تعّدی و ظلم نشود. به دهان خطر می رفت اّما جان دیگران 

را تا می توانست حفظ می کرد... در مسائل داخل کشور اهل حزب و جناح و مانند این ها نبود، لکن 
به شّدت انقالبی بود. انقالب و انقالبیگری خّط قرمزِ قطعِی او بود؛ ذوب در انقالب بود. ۹۸/۱۰/۱۸

آمریکایی ها کسی را که سرشناس ترین و قوی ترین فرمانده  مبارزه  با تروریسم بود ترور 
کردند! درمیدان روبه روی جنگ با او مواجه نشدند، دولت آمریکا دزدانه و بزدالنه او را ترور 

کرد؛ این کار مایه  روسیاهی آمریکا شد! ۹۸/۱۰/۲۷

  ما شهید زیاد داریم اّما شهیدی که به دست خبیث ترین انسان های عالم یعنی خود آمریکایی ها 
به شهادت برسدچنین شهیدی غیر از حاج قاسم من کس دیگری را یادم نمی آید. او همه  عمر خود را 
به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تالش بی وقفه ی او در همه  این سالیان بود. ۹۸/۱۰/۱۳

  حادثه ی یوم اهلل تشییع جنازه  شهید و حادثه  یوم اهلل در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی از 
ذهن این مردم نخواهد رفت و روزبه روز ان شاءاهلل زنده تر خواهد شد. روزی که ده ها میلیون 
در ایران، و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خوِن فرمانده سپاه قدس به 

خیابانها آمدند و بزرگ ترین بدرقه جهان را شکل دادند، یکی از ایّام اهلل است. ۹۸/۱۰/۲۷

  شهادت او، زنده بودن انقالب در کشور ما را به رخ همه  دنیا کشید. ۹۸/۱۰/۱۸

  شهید سلیمانی، هم در زمان زنده بودنش استکبار را شکست داد، هم با شهادتش 
شکست داد. ۹۹/۹/۲۶

  بنده قلباً و زباناً او را تحسین می کردم اّما امروز در مقابل آنچه او سرمنشأ آن شد و برای 
کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم می کنم. ۹۸/۱۰/۱۸

شهید حاج قاسم سلیمانی  در  بیانات رهبر معظم انقالب
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سخنگوی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی معتقد است بعد 
از شهادت سردار قاسم سلیمانی 
تاثیرات وجودی و کارکردی او 
بیشتر مورد توجه قرار گرفت 
و افکار عمومی، به ویژه نسل 
جوان نسبت به هدف های حاج 
قاسم درک بهتری پیدا کردند.

سردار رمضان شریف به 
خبرنگار اطالعات می گوید: »شهید سردار سپهبد پاسدار حاج 
قاسم سلیمانی قهرمان ملی مردم ایران و قهرمان بین المللی 
امت اسالمی است که آثار فقدانشان غیر قابل انکار است. اما 
واقعیت این است که بعد از شهادت ایشان توجه ها به کاری 
که حاج قاسم انجام می داد و خدمتی که به امنیت پایدار کشور 
و امت اسالمی کرده بود، جلب شد. به عبارت دیگر، بعد از 
شهادت ایشان تاثیرات وجودی و کارکردی سردار سلیمانی 

بیشتر مورد توجه قرار گرفت. 
هر چند ایشان در دوران حیاتشان هم محبوب بودند اما 
قبل از شهادتشان دشمنان فضای تبلیغاتی سنگینی علیه ایشان 
ایجاد کردند و به نظر می رسید عده ای در داخل تحت تاثیر 
این هجمه ها قرار داشتند. اما با شهادت حاج قاسم، خدمت 
ایشان به کشور بیش از پیش مورد توجه آن عده قرار گرفت. 
سبک زندگی سردار سلیمانی، همراهی با مردم و جدی 
بودنشان در مقابل دشمن پس از شهادت ایشان پررنگ تر شد 
و افکار عمومی به ویژه نسل جوان نسبت به هدف های حاج 

قاسم درک بهتری پیدا کرد.«
سردار شریف با بیان این که آشنایی با حاج قاسم، راهی 
برای درک بهتر دفاع مقدس است می گوید: »در دوران دفاع 
مقدس در میان فرماندهان افراد زیادی مثل شهیدان خرازی، 
همت، باکری، زین الدین و... را داشتیم که جوانان شهر و 
منطقه را دور خود جمع کرده و گروهان و گردان تشکیل 

می دادند و آن را هدایت می کردند. 
همه این نخبگان نظامی در دفاع مقدس شهید شدند 
اما خداوند عمری طوالنی تر به حاج قاسم سلیمانی داد و 
این باعث شد که وقتی امروز با نسل جوان از این فرماندهان 
سخن می گوییم، معیار و مصداقی برای درک شخصیت آنها 
داشته باشند. در واقع آنها که حاج قاسم را دیده و درک کرده 

اند، مفاهیم دفاع مقدس را هم بهتر درک می کنند.«

او به شخصیت جامع شهید سلیمانی و اشراف ایشان به 
دیپلماسی در کنار رزم اشاره می کند و می گوید: »حاج قاسم 
سلیمانی در دوران دفاع مقدس با ادبیات دشمن درباره جنگ 
تحمیلی به خوبی آشنا بود و می دانست که دشمن چطور سعی 
دارد با ادبیات دیپلماتیک حقوق مردم ایران را ضایع کند. در واقع 
ایشان دیپلماسی را در خالل جنگ و در کنار کار نظامی و دفاعی 
یاد گرفتند؛ هر چند که در آن دوران مسئولیت دیپلماتیکی به 
عهده نداشتند. ما بارها از حاج قاسم شنیدیم که اگر می خواستیم 
به روش دیپلماتیک بحث تهاجم به کشور را پیگیری کنیم هیچ 
گاه به نتیجه نمی رسیدیم؛ مثل فلسطین که دهه هاست درگیر این 
فرآیند شده و هنوز نتوانسته است دشمن صهیونیست را از خاک 

خود بیرون کند.«
سردار شریف ادامه می دهد: »عالوه بر آشنایی حاج قاسم 
سلیمانی با دیپلماسی و ضروریات نظامی، ایشان نبوغ خاص و 
بهره هوشی باالیی هم داشتند و در شناخت مجامع بین المللی 
عالی بودند. به دلیل همین نبوغ و دانش همه جانبه، رهبر معظم 
انقالب، فرماندهی نیروی قدس را به ایشان واگذار کردند. 

طبیعتا این نیرو بر دیپلماسی و تعامل استوار است و 
ایشان با مطالعه عمیق و دقیق بر آنچه که توسط صهیونیست ها 
بر فلسطین می گذشت به اشراف کامل درباره محور مقاومت 
رسید و کار میدانی وسیعی در این سال ها انجام داد. در واقع 
باید گفت حاج قاسم سلیمانی در دوران دفاع مقدس فرمانده 
شناخته شده ای بود و وقتی این توان نظامی با دیپلماسی همراه 

شد، مکتب و منطق حاج قاسم شکل گرفت.«
سردار شریف معتقد است راه زنده نگه داشتن مکتب 
سلیمانی، صحبت کردن از ابعاد گوناگون شخصیت اوست: 
»همه کشورهای دنیا برای قهرمانانشان و اسوه معرفی کردن 
چهره های شاخص خود راهکارها و استراتژی های مشخصی 
دارند؛ از تولید کتاب و فیلم گرفته تا دیگر ابزارهای فرهنگی. 
من فکر می کنم که در فرهنگ ما پرداختن به ابعاد گوناگون 
شخصیت حاج قاسم سلیمانی باعث می شود که ایشان برای 

همه نسل ها اسوه و الگو بمانند. 
سردار سلیمانی فقط در صحنه رزم سرآمد نبود. ایشان 
در زمینه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی هم شاخص بود و 
به عنوان یک مسلمان متدین امروزی صاحب سبک، جمع 
عقالنیت، تدبیر و شجاعت را در خود داشتند. بازدهی این 
روحیه هم مشخص بود. حاج قاسم شخصیت جامعی داشت 
که اگر به درستی برای جامعه تبیین شود خود به خود ایشان 

برای نسل های آینده هم الگو خواهند شد.«
سخنگوی سپاه در پایان خاطره ای از همت باال و تدبیر 
شهید سلیمانی روایت می کند و می گوید: »فروردین 98 در 
جنوب کشور سیل آمده بود و مردم را در ابعاد وسیعی به زحمت 
انداخته بود. دو هفته از ماجرا می گذشت که حاج قاسم سلیمانی 
از سفر سوریه به ایران برگشت. صبح روز جمعه با من تماس 
گرفتند که اطالعیه ای از زبان من آماده کنید تا از مردم برای 
رسیدگی به سیل زدگان خوزستان کمک بگیریم؛ چون ظاهرا تا 
االن کمک های انجام شده کافی نبوده است. ایشان در اطالعیه 
از ستاد بازسازی عتبات عالیات، ستاد اربعین و پیشکسوتان دفاع 
مقدس دعوت کرده بود تا به کمک مردم خوزستان بشتابند. 
خودشان هم همراه با شهید ابومهدی المهندس بالفاصله در 
منطقه حاضر شدند و گفتند تا اوضاع سر و سامان پیدا نکند در 
خوزستان می مانم. روز بعد که اطالعیه منتشر شد، جمع وسیعی 
از رزمندگان دفاع مقدس از استان های مختلف جمع شدند و 
پتانسیل عظیمی در خوزستان شکل گرفت و به لطف خدا 

قدم های موثری برای رفع مشکل سیل زدگان برداشته شد.«

حاج قاسم دیپلماسی را در خالل جنگ و  نظامیگری فرا گرفت
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی: 
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               گفتگو: عليرضا بردبار 

حجت االسالم والمس���لمین علی شیرازی نماینده 
ولی  فقیه در قرارگاه ثاراهلل در گفتگویی با روزنامه اطالعات 
،با اشاره به ویژگی های شخصیتی سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی ،به بیان سابقه آشنایی با ایشان، زندگی خصوصی 
و تعهدات سردار شهید در عرصه میدان دیپلماسی و جنگ 
و ایجاد گروه های مقاومت و نقشی که در شکل گیری 

وحدت مسلمانان ایفاء کرد پرداخت.
وی درباره خاطراتش از زندگي معنوي شهید سلیماني 
و نوع رفتار ایشان با مردم اظهار داشت: من در زمان حیات 
شهید سلیماني چند بار به ایشان گفتم که حاضرم کشته 
ش���وم و تو بماني. حال مسأله این است کسي که حاضر 
است کشته شود و شهید سلیماني زنده بماند، در نبود او 

چه مي کشد.
من س���ال 61 با حاج قاسم آشنا ش���دم. از اواخر 
عملیات فتح  المبین و این اواخر هم 8/5 سال پیوسته در 
نیروي قدس با حاج قاس���م بودم. بعضي اوقات عالوه 
بر محیط کار، هر جمعه به منزلش���ان مي رفتم. رابطه ما 
این گونه بود و حقیقتاً امروز نبود ایشان را شدیداً احساس 

 

مي کنم.
من در هنگام رفتن به محل کارم باید از جلو منزل 
ایش���ان عبور مي کردم و وقتي مي دیدم که ماشین ایشان 
هست و هنوز از منزل خارج نشده مي ایستادم و پس از 
دیدن او مي رفتم و بعضاً به راننده مي گفتم: شما برو و من 

با حاج قاسم سر کار می رفتم.
در مح���ل کار هم بارها به اتاق ایش���ان مي رفتم و 
می گفتم کاري ندارم و فقط آمده ام ترا ببینم و بروم. این 
عشق به حاج قاسم به حدي بود که مقام معظم رهبري از 
این عشق مطلع بودند و حضرت آقا مکرر به حاج قاسم 

مي فرمودن���د که مواظب خودت باش و به من هم اجازه 
نمي دادند که به سوریه بروم. 

این عشق به حاج قاسم نشأت گرفته از یك رفاقت 
40 س���اله بود. رفاقتي که به خاطر اخالص، تقوا و تفکر 
حاج قاسم و عشق او به امام و رهبري و عشق او به اسالم، 

انقالب اسالمي و مردم بود. 
من بارها در طول زندگي ام چه در دوران جنگ که 
مسئولیت تبلیغات لشکر ثاراهلل را بر عهده داشتم و چه در 
دوراني که در نیروي قدس بودم، یك بار تعریف از خود را 

از حاج قاسم نشنیدم. 

وقتی عش���ق او را به خانواده هاي ش���هدا مي دیدم 
غبطه مي خوردم. از دوران جنگ تا روز آخر حیات حاج 
قاسم یعني 13 دي ماه 1398 ارتباط او با خانواده شهدا و 
فرزندان شهدا را مي دیدم. مي توانم بگویم که حاج قاسم 
بیش از فرزندان خودش به فرزندان شهدا عشق مي ورزید. 
وقتي تالش ش���بانه روزي او را مي  دیدم غطبه مي خوردم 
که خدا به این مرد چه نیرویي داده اس���ت. شب و روز 
مي دوید و وقت نمي شناخت. شاید فهم این مطلب دشوار 
باشد که حاج قاسم بعضي از هفته ها چند ساعت بیشتر 
نمي خوابید. در یك س���فر به سوریه و عراق که دو هفته 

طول کشید، حاج قاسم فقط 10 ساعت خوابید. 
با همه این مشغله ها و خس���تگي ها وقتي همه به 
اس���تراحت مي پرداختند، او یا دنبال رسیدگي به امور 
خانواده هاي شهدا و حل مشکل مردم بود، یا وقت خود را 

در کتابخانه مي گذراند. 
کتابخانه او ویژه بود؛ گاهي شب ها تا ساعت 2 بعد  
از نیمه شب کار مي کرد و پس از یك ساعت استراحت 
ب���ه ادامه کار مي پرداخت و همواره کتاب از دس���ت او 
نمي افتاد. مي گفت خوابم نمي برد، کتاب مي خوانم. بیشتر 
اوقات از ساعت 3 نیمه شب اگر در تهران و در منزل بود، 
از خانه بیرون مي آمد و به سراغ ورزش مي رفت و به شنا 

و کوهنوردي بسیار عالقه داشت. 
س���ن او بیش از 60 سال بود، اما مثل دوران جواني 
با فرزندان خود به کوه مي رفت. شهید سلیماني محبت 
به فرزندان را ه���م فراموش نمي کرد. صبح هاي جمعه، 
آماده کردن صبحانه با حاج قاسم بود. یك غذاي محلي 
طبخ مي کرد و مي گفت غیر از من کس���ي نمي تواند این 
غذا را تهیه کند. سفره را پهن مي کرد و خانم و بچه ها را 
براي صبحانه صدا مي زد. با بچه هاي شهدا هم همین رفتار 

را داشت. 

وهای طرفدار حاج قاسم عامل پيوند نير
 اسالم، انقالب، امام     و     واليت بود

حجت االسالم والمسلمین علی شیرازی:

  جامعه همیش��ه نیاز به يك مدير و مسئولي 
که دلسوز مردم، به فكر مردم، حالل مشكالت 
مردم و کس��ي که حرف مردم را بش��نود و 
امید دهنده به مردم باش��د، دارند؛ حاج قاسم 

اين گونه بود

  ما مسئوالن و فرماندهان خوب هم داريم، اما 
شخصیت جامع االطرافي مثل حاج قاسم وجود 
ندارد. مس��ئولي که براي خدا و با ايمان قوي و 

دلسوز روزي 22 ساعت کار کند، نداريم
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در دسترس مردم نيست و مردم هنوز بعد از دو سال وقتي 
اس���م حاج قاسم را مي شنوند مثل يك انسان تازه پدر از 

دست داده اشك مي ريزند.
حجت االسالم شيرازي دراين باره كه اگر حاج قاسم 
زنده بود، امروز جامعه چه وضعي داشت گفت: جامعه 
هميشه نياز به يك مدير و مسئولي كه دلسوز مردم، به فكر 
آنان، حالل مشكالت و كسي كه حرف مردم را بشنود و 
اميد دهنده به آنان باشد، دارد. حاج قاسم اين گونه بود و 

امروز اگر بود اميد مردم رشد باالتري داشت. 
خانواده شهدا بارها به بنده گفته اند كه ما در كنار حاج 
قاسم احساس يتيمي نمي كرديم و طبيعي است خانواده 
شهدا چنانچه خودش���ان مي گويند هم حاج قاسم را از 
دست داده اند و هم داغ بي پدري آنان پس از دو سال تازه 

شده است. 
نماينده ولي فقيه در قرارگاه ثاراهلل درباره حضور شهيد 
سليماني در عرصه جنگ و ديپلماسي و بهره  مندي نظام 
از تالش  حاج قاسم در اين عرصه ها اظهار داشت: اعتقاد 
 دارم ما در همه جای دنيا مي توانيم با رفاقت كارها را پيش 

ببريم.
اسالم هم تأكيد مي كند »رحماُء بينهم«. اوالً حاج قاسم 
بس���ياري از سياستمداران و علماي جهان را مي شناخت 
و با آنها رفيق بود و با فرماندهان نظامي س���وريه، عراق 
و حتي روس���يه صحبت مي كرد و باالترين فرماندهان و 
مسئوالن اين كشورها عاش���ق حاج قاسم بودند. حتي 

رؤساي جمهوري از او استقبال مي كردند.
 در عالم سياسي، مقامات كشورها معموالً به جايگاه 
افراد توجه دارند و رئيس جمهوري از رئيس جمهوري و 
وزير امور خارجه از همتاي خود استقبال مي كنند، ولي 
بشاراسد مي ايس���تاد تا حاج قاسم وارد شود و تا ايشان 

نمي  آ مد، اسد به اتاق كار خود نمي رفت. 

عالقه مندي مرحوم طالباني رئيس جمهوري سابق  
عراق به حاج قاس���م به حدي بود كه اگر س���ردار از او 
مي خواست كه از بغداد مثاًل به مرز مهران براي تشكيل 
جلسه بيايد، طالباني مي آمد. نفوذ كالم حاج قاسم براي 
همه سران احزاب عراقي ويژه بود. همين نفوذ را در لبنان 

و فلسطين هم داشت. 

تأثير فقدان حاج قاسم در تحوالت منطقه
وي در پاسخ به اين سئوال كه فقدان حاج قاسم بر 
تحوالت منطقه چه تأثيري گذاشته است اظهار داشت: 
بايد ببينيم از چ���ه زاويه اي به اين موضوع نگاه مي كنيم. 
آيت  اهلل  بهشتي در سال 60 شهيد شد و يك عده شعار 
مي دادند، ايران پر از بهش���تيه؛ ولي حقيقتاً ما مثل شهيد 

بهشتي كم داريم. 
بعد از شهادت سردار سليماني هم مردم گفتند ايران پر 
از سليماني است؛ اما حاج قاسم تك بود و مانندي نداشت. 
ما مسئوالن و فرماندهان خوب هم داريم، اما شخصيت 

جامع االطرافي مثل حاج قاسم وجود ندارد. مسئولي كه 
براي خدا و با ايمان قوي و دلسوز روزي 22 ساعت كار 

كند، نداريم. 
حجت االسالم شيرازي با اشاره به نقش سردار سليماني 
در شرايط كنوني كشور براي ايجاد وحدت سياسي گفت: 
حاج قاسم عامل پيوند نيروهاي طرفدار اسالم، انقالب 
اسالمي، امام و واليت بود و تمام سعي خود را مي كرد كه 

همه را به خط رهبري نزديك كند. 
خط قرمز حاج قاس���م واليت فقيه بود. اين نگاه در 
وصيتنامه او هم مش���هود است. او در جايي كه به رهبري 
بي توجهي مي شد، به ميدان مي  آمد و محكم از مقام واليت 
دفاع مي كرد. بارها در ديدار با مراجع تقليد كه با هم بوديم 
به مراجع مي گفت اگر مي خواهيد اسالم در دنيا ماندگار 
باش���د بايد از ولي فقيه حمايت كنيد، اما در مسائل فرعي 
كاري به خط و خطوط نداشت. بارها به من مي گفت كه 
من فداكاري بچه هاي لشكر ثاراهلل را براي دفاع از انقالب 
اسالمي و ارزش ها ديده ام و امروز از همه آنها دفاع مي كنم، 

ولو اين كه مربوط به هر حزبي باشند. 
بينش سياس���ي متفاوت داشت و در همه حال پاي 
انقالب و اس���الم ايستاد و می گفت آرمانهای انقالب را 
بايد پررنگ كنيم. شهيد سليماني در سال 88 در نيروي 
قدس در يك سخنراني گفت: وقتي مقام معظم رهبري 
اعالم موضع مي كنند، ما بايد پشت سر رهبري بايستيم و 

موضع خود را پررنگ كنيم. 
وي درباره مشي حاج قاسم كه مي تواند الگويي از 
راستي و پاكدستي در اداره امور كشور باشد، گفت: من در 
يك كلمه بگويم كسي كه ميلياردها ريال و دالر در اختيار 
داشته باشد و بگويد اگر مردم از نظر مالي كمكم نكنند و 
هداياي مردم نباشد، نمي توانم زندگي ام را اداره كنم، در 
اوج پاكدستي است. به منزل يكي از بزرگان رفته بوديم. از 

نظر ظاهري تجمالتي وجود داشت. 
حاج قاسم به من گفت انسان وقتي 
زندگی اينها را ن���گاه مي كند و زندگي 
حضرت آقا را می بيند شخصيتي كه تمام 
دارايي مملكت در دست اوست، اما يك 
زندگي س���اده و بي آاليشي دارد، ارزش 

واليت و رهبري مشخص مي شود. 
من باره���ا در ني���روي قدس به 
پاسداران گفتم: خانه شماها از خانه سردار 
سليماني از نظر ظاهري آراسته تر است، 
در صورتي كه سردار سليماني فرمانده 
همه بود، اما زندگيش، تشريفاتي نبود 
بلكه يك زندگي معمولي داشت. اتاق كار 
ساده اي داشت، در حالي كه با بسياري 
از مسئوالن كش���ورها ديدار مي كرد، اما 
صندلي هاي محل كار خود را س���ال ها 
تعويض نكرد كه اينها مي تواند براي همه 

مسئوالن عبرت باشد. 
حجت االسالم شيرازي در پاسخ به 
اين سئوال كه مكتب شهيد سليماني را 
چگونه و از چه راه هايي مي توان گسترش 
داد گفت: مكتب يعني يك ط���رح جامع؛ طرحي براي 
زندگي خدايي. مكتب اسالم يعني مطابق اسالم عمل كردن. 
مكتب شهيد سليماني هم به تأسی از همان جهان بيني و 
دستورالعمل ها طبق دستورات دين مبين اسالم است. حاج 

قاسم اين دستورات را در زندگيش پياده كرد. 
اسالم هم به ما مي گويد با عمل مردم را دعوت به دين 
كنيد. حاج قاسم همواره به فرماندهان مي گفت: در سوريه، 
عراق و لبنان و هر كجا كه هستيد عمل شما بايد جاذبه 
داشته باشد و خود او در اين عرصه پيشتاز و الگو بود. اگر 
بتوانيم خاطرات زندگي و داستان زندگي شهيد سليماني 
را تبيين و تبليغ كنيم، قطعاً مكتب شهيد سليماني تبليغ و 

پررنگ خواهد شد. 

مباني حجاب در مكتب شهيد سليماني
نماينده ولي فقيه در ق���رارگاه ثاراهلل درباره ديدگاه 
شهيد سليماني پيرامون مسأله حجاب گفت: اسالم درباره 
حجاب حرف دارد. اولياي الهي حرف دارند. علماي دين 

يك بار چند نفر از فرزندان شهداي كرمان را كه پدر 
آنها از فرماندهان لشكر ثاراهلل بوده و شهيد شده بودند از 
كرمان به تهران آوردم و با مقام معظم رهبري ديدار داشتند. 
بع���د از اين ديدار بچه ها به من گفتند كه مي توانيم حاج 
قاسم را هم ببينيم؟ من آنها را به منزل حاج قاسم بردم كه 
او را ببينند. وقتي حاج قاسم بچه  ها را ديد از من خواست 
كه زمان بليت برگشت را براي فردای آن روز تغيير دهم تا 

شب را پيش او بمانند. 
روز بعد كه حاج قاسم را ديدم به من گفت: ديروز 
غروب با بچه ها پياده و بدون محافظ رفتيم امامزاده پنج  تن 
و زيارت كرديم و پياده به خانه بازگش���تيم. مي خواستم 
بچه ها احس���اس كنند كه با پدر خودش���ان به امامزاده 

رفته اند. 
با مردم هم همين گونه بود. مي گفت؛ عش���ق من 
اين است كه وقتي سوار هواپيما مي شوم صندلي كناري 
من جواني باش���د تا رسيدن به مقصد با او صحبت كنم 
و اگر ش���بهه اي دارد پاسخ دهم. اين نحوه  رفتار و منش 
حاج  قاسم با مردم بود. به مردم عشق مي ورزيد تا جايي 
كه در وصيت   نامه اش نوشت: جان من هزاران بار فداي 
مردم باد. البته بايد بگويم حاج قاس���م هزاران بار جانش 
را كف دست گرفت و براي دفاع از مردم ايران، سوريه، 
عراق، لبنان و فلس���طين وارد ميدان دفاع از مردم از هر 

قشري و آييني شد. 
وي در پاسخ اين س���ئوال كه دو سال بدون شهيد 
سليماني چگونه بر اين كشور گذشت، گفت: در قنات ملك 
)روستاي شهيد سليماني( نبود حاج قاسم مشهود است. 
او هر سال به قنات ملك مي رفت و با مردم آنجا روزها و 
هفته ها زندگي و به محرومين آن محل رسيدگي مي كرد. 
او امروز جايگزين ندارد. اگر به كرمان نگاه كنيم، ايشان 
عامل پيوند بچه هاي لشكر ثاراهلل بود، چون هر سال آنها را 

 دور هم جمع مي كرد و جلسات خاطره گويي
داشت. 

ديگر آن جلسات مثل گذشته نيست. اگر 
به خانواده شهدا نگاه كنيد هر فرزند شهيدي و 
همسر و پدر و مادر شهيد چشم انتظار بودند 
تا حاج قاسم با اطالع قبلي يا سرزده وارد شود 
و وقتي وارد مي شد مثل يك پدر با فرزندان 
شهدا و مثل يك برادر با همسران شهدا و مثل 
يك فرزند با پدر و مادر شهدا برخورد مي كرد. 
اما اكنون دو سال است كه هيچ خبري نيست. 
همين نگاه به در خانه در رابطه با خانواده 
ش���هداي مدافع حرم هم وجود دارد. امير 
دريابان شمخانی دبير شوراي عالي امنيت ملي 
مي گفت: اگر حاج قاسم نباشد، جلسه شوراي 
امنيت ملي تشكيل نمي شود، حتماً جلسه بايد 
با حضور او برگزار شود. امروز در جلسات 
ش���وراي عالي امنيت ملي و در بسياري از 

جلسات كشور، نبود او ملموس است. 
او صاحب فكر ن���و بود. برنامه و طرح 
داشت. قاطع بود و همه مي دانستند هر طرحي 
كه بدهد اجرا مي شود. امروز نبود حاج قاسم 

حتي براي حضرت آقا هم ملموس اس���ت. بيش از يك 
س���ال حضرت آقا هر سخنراني كه داشتند از حاج قاسم 
ياد مي كردند. حاج قاسم عاشق رهبري بود و ايشان هم 
عاش���ق حاج قاسم بودند و مردم ايران هم به حاج قاسم 

عشق مي ورزيدند. 
صدها بار در شهرها، فرودگاه ها، خيابان هاي تهران و 
در داخل مجموعه سپاه شاهد بودم، زن و مرد و كوچك 
و بزرگ وقتي او را مي ش���ناختند كن���ار او مي  آمدند و 
مي خواستند يا از او هديه بگيرند يا دست خطي يا با او 
عكس بگيرند. براي مردم تفاوت نداشت كه روي زمين 

است يا درون هواپيما و در آسمان. 
بارها در هواپيما وقتي مردم مطلع مي ش���دند حاج 
قاسم در پرواز است،  به سمت صندلي  او هجوم مي آوردند 
و حاج قاس���م از آنها مي خواست كه بروند سر جايشان 
بنشينند و بعضاً به شوخي مي گفت: االن هواپيما سقوط 
مي كند؛ ولي كسي توجه نمي كرد، چون مردم حاج قاسم 
را از جنس خودشان مي ديدند و امروز اين جنس ناياب 
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حرف دارند. اگر درست حرف دين و بزرگان دين را براي 
جامعه تبيين كنيم و مردم با نگاه دين آشنا بشوند، فطرتًا 

حجاب را به طور واقعي مي پذيرند. 
حرف سردار سليماني هم مثل علماي دين است. هر 
جا عاشقان سردار سليماني به ويژه بانوان با حرف هاي او 
آشنا شدند و نسبت به نگاه او شناخت پيدا كردند، رعايت 
دستورات اسالمي و حجاب زن ها و دخترها زيباتر شده 

است. 
ما بايد تالش كنيم مباني حجاب را در مكتب شهيد 
سليماني از طريق سخنان و نوع رفتار ايشان براي جامعه 

تبيين كنيم.
به عنوان مثال، شهيد سليماني شخصي بود كه اگر 
فردي با همسر خود مي خواست از پلكان هواپيما باال برود، 
مواظب بود و به او مي گفت بايد اول خانم ش���ما برود و 
شما پشت سر او برويد تا اندام او را نامحرم نبيند؛ يا وقتي 
كتاب »خاط���رات من زنده ام« معصومه   آباد را خواند، در 
يادداشتي با تقدير از راوي و نويسنده كتاب نوشت: وقتي 
كتاب شما را مي خواندم روي جلد را با روزنامه پوشاندم 

تا نگاه نامحرم به ناموسمان نيفتد. 

شکل گيری بسيج جهاني اسالم
وي در پاسخ اين سؤال كه سردار سليماني در زمان 
حيات خود، در تشكيل گروه هاي مقاومت تالش زيادي 
داشت، بفرماييد اكنون گروه هاي مقاومت در چه شرايطی 

هستند، اظهار داشت: من دو نكته را عرض كنم. 
 س���ال 1367 حضرت امام در پيام پذيرش قطعنامه 
جمله اي را متذكر شدند مبنی بر اين كه ما بايد بسيج جهاني 
اسالم را شكل دهيم. حاج قاسم اين بسيج جهاني را به 
وجود آورد؛ حزب اهلل، انصاراهلل، حشد الشعبي، زينبيون، 
فاطميون، حيدريون و لش���كر حضرت زينب از ايران؛ 
مجموعه اينها در مقابل دشمنان اسالم و جمهوري اسالمي 

و دشمنان بشريت ايستادند. 
درختي كه با طراحي امام و رهبري واليت و فرماندهي 

حاج قاسم غرس ش���د، روز به روز تنومند مي شود و 
قاعدتاً به يك درخت تنومند به راحتي نمي توان آسيب 

 

رساند. 
در سيزدهم دي ماه 1398 كه حاج قاسم شهيد شد و 
همان روز سردار قاآني به فرماندهي نيروي قدس منصوب 
ش���د، به وي گفتم كه تا امروز نيروي قدس يك فرمانده 

داشت و از امروز دو فرمانده دارد.

روح حاج قاس���م بر نيروي قدس حاكم است. چه 
آن كه در زمان خودش روح حضرت امام حسين)ع( بر 
جامعه حاكم بود كه حضرت زينب)س( توانست صبر كند 
و امروز با درس هاي امام حسين و حضرت زينب، اسالم 
به جايي رسيده است كه صاحب جبهه مقاومت است. 

يقيناً در آينده اين عظمت بيش از امروز خود را نشان 
مي دهد. ما در سال 68، باور نمي كرديم امام نباشد و جبهه 
مقاومت و بسيج جهاني اسالم شكل بگيرد و قطعاً روح 
امام بر اين كشور حاكم است و رهبر معظم انقالب هم با 
مباني امام، اين نظام را تا امروز پاسداري كرده اند و يقيناً با 
سفارشات امام و شهيد سليماني جبهه مقاومت در آينده 

زيباتر از امروز خواهد درخشيد. 
ما در س���ال 57 باور نمي كرديم كه شاه برود و يك 
نظام ديني شكل بگيرد، اما اين اتفاق افتاد. ما در سال 67 كه 
صدام فاو و شلمچه را گرفت و امام قطعنامه را پذيرفت، 
باور نمي كرديم كه روزي جمهوري اسالمي ايران در عراق 

صاحب قدرت باشد و اين اتفاق افتاد. 
ما در سال 90 كه داعش به سوريه و سال 93 به عراق 
حمله كرد، باور نداشتيم به جايي برسيم كه در سال 96 
حاج قاسم بگويد تا 3 ماه ديگر داعش سقوط خواهد كرد 
و اين اتفاق هم افتاد. من با همين نگاه و تجربه اعتقاد دارم 
كه آينده زيباتر از امروز است و خون شهدا عامل ساختن 

آينده خواهد بود. 
نماينده ولي فقيه در قرارگاه ثاراهلل در پاس���خ به اين 
كه برای ماندگاری ياد و نام ش���هيد سليمانی چه اقدامی 
كرده است؟ اظهارداشت: چند كتاب در وصف حاج قاسم 
نوش���ته ام. يك كتاب به نام »شاخص هاي مكتب شهيد 
سليماني« چاپ شده كه بيانگر عظمت مكتب او و پيوند 

اين مكتب با مكتب امام است. 
كتاب دوم به اسم »حاج قاسمي كه من مي شناسم« 
است. اين كتاب مجموعه خاطرات من از حاج قاسم است. 
كتاب سوم مجموعه خاطرات ديگران شامل شخصيت ها 
و رزمندگان ايراني و غير ايراني درباره حاج قاسم است به 

نام »سيمای سليماني«. 
همه اين كتاب ها از سوي انتشارات خط مقدم منتشر 
ش���ده و كتاب ش���اخص ها به چاپ صد و بيستم هم 
 رس���يده است و دو كتاب ديگر هم از چاپ بيستم عبور

 كرده اند.

  اگر بتوانيم داستان زندگي شهيد سليماني 
را تبيي��ن و تبلي��غ كنيم، قطعاً مكتب ش��هيد 

سليماني پررنگ خواهد شد

  در يك سفر به س��وريه و عراق كه دو هفته 
طول كشيد، حاج قاسم فقط 10 ساعت خوابيد

   صبح هاي جمع��ه، آماده كردن صبحانه با 
حاج قاس��م بود. يك غذاي محلي طبخ مي كرد 
و مي گفت غير از من كس��ي نمي تواند اين غذا 

را تهيه كند

   عامل پيوند بچه هاي لشكر ثاراهلل تا سال 98 
شهيد سليمانی بود



شیما فتح نجات، خبرنگار اطالعات درکرمان: سرهنگ 
مهدی صدفی مدیر بیت الزهرا )موقوفه حاج قاسم سلیمانی( 
و رئیس  سابق شورای تبلیغات اسالمی کرمان  از رزمندگان 
هشت سال دفاع مقدس به خبرنگار اطالعات در کرمان می 
گوید: »خداوند در قرآن فرموده است  مومنان واقعی کسانی 
هستند که با جان و مال خود در راه خدا جهاد می کنند و در 

گفتارشان صادق هستند. 
شهید سلیمانی اخالص و عبودیت خاصی داشت و پا 
را روی  نفسش گذاشته بود ، همیشه به یاد خدا و مرگ بود 
و متذکر می شد که اگر به یاد خدا و مرگ باشید هیچ  گاه 
گناه نمی کنید و به ما یاد آوری می کرد که شما بچه های 
جنگ هستید و مردم نسبت به شما احساس خاص دارند، 
شمارا ویژه می دانند و مشکالتشان را  باشما مطرح می کنند، 
طوری رفتار کنید که مردم بوی ش����هدا را از شما استشمام 
کنند. وقتی در بین مردم هس����تید جوری رفتار نکنید که 

معادالت ذهنی مردم به هم بریزد.«
وی ادامه می دهد: او انسانی مخلص بود و برای دنیا 
نجنگید و4 سال برای دنیا مجاهدت نکرد، همه وجودش 
برای خدا بود. س����ه نش����ان فتح و عالی ترین نشان را در 
 ایران داش����ت )نش����ان ذوالفقار(  که فقط به ایشان تعلق 

گرفت.
یک روز به حاج قاسم گفتم: شما چرا مدالهایتان را به 
لباستان نصب نمی کنید؟  وی پاسخ داد: من فقط چون این 
مدالها را از دست حضرت آقا رهبر معظم انقالب گرفته ام 
برایم ارزش دارند وگرنه نصب آنها غرور آفرین است و من 

نمی خواهم اسیر این غرور شوم.
این رزمنده می گوی����د: در بیت 
الزهرای شهید سلیمانی درحال سخنرانی 
ب����ودم و از القاب بس����یاری از جمله 
سردار رشید س����پاه و مالک اشتر زمان 
برای ایش����ان به کار بردم؛ وی ناگهان  
برآشفت و  نگذاش����ت ادامه دهم. آمد 
پشت تریبون و خطاب به مردم گفت: 
همه آنچه سخنران گفت الیق شهدا است 
 و بحث را به س����وی مقام واالی شهدا 

کشاند. 
وی ذوب در والیت و با تمام وجود 
اهل بیت)ع( را باور داش���ت و در همه 
کارهایش از بی بی فاطمه زهرا)س( مدد  

می گرفت.
مسئول بیت الزهرا می گوید: شهید سلیمانی 40 سال از 
این میدان به آن میدان می رفت و از این کشور به آن کشور 
برای دفاع از مظلومان و محرومان از جان مایه می گذاشت و 
منطقه جغرافیایی هم برایش مهم نبود. هرجا فریاد دادخواهی 
مسلمانان و غیر مس����لمان و همه مذاهب بود حاج قاسم 

احساس تکلیف داشت.
وی ادامه می دهد: از ایش����ان سئوال کردم پس از این 
همه مجاهدت در طول این 40 سال خسته نشدید؟ گفت 
من در حال انجام وظیفه و تکلیفم هستم و کسی که وظیفه 

اش را انجام می دهد برای چه خسته شود.
گفتم شنیده ام قصد کاندیداتوری ریاست جمهوری 
رادارید، گفت : من سربازم ، کسی که سرباز والیت باشد 
جایگاهش با ریاس����ت جمهوری قابل مقایسه نیست ، آن 
کجا و این کجا... شاید بیش از صدها بار تا مرز شهادت  در 
دوران دفاع مقدس و هم در جبهه مقاومت رفت و درآخر 

نیز به آرزوی خود رسید.
سرهنگ صدفی می افزاید: مردمداری حاج قاسم بی نظیر 
بود با همه صادق بود و به هیچ حزب و دسته ای وابسته نبود و 
شاید رمز موفقیتش هم  همین بود . او مردم را دسته بندی نمی 
کرد و نگاهش بر اسا س کرامت انسانی بود و همان طور که در 
وصیتنامه خویش هم  آورده است، خود را نذر مردم کرده بود.

سرهنگ صدفی در ادامه این گفتگو به خبرنگار روزنامه 
اطالعات در کرمان می گوید: در زمان ساخت بیت الزهرا 
شخصی برای کمک مالی در روند ساخت، وجوهی را هدیه 

داد، اما حاج قاسم نپذیرفت و تشکر کرد. 
بعدها پرسیدم چرا قبول نکردید؟ گفت:  در ساخت 
بیت الزهرا نمی خواهم هر پولی  صرف شود. ایشان بسیار به 
حالل و حرام اعتقاد داشت  و در وقفنامه منزلش برای بیت 
الزهرا آورده است که این مکان برای ترویج فرهنگ اهل 

بیت و معارف دینی و اعتقادی استفاده شود.
برای خودش خط قرمزی داشت و می گفت: کسانی 
که برای س����خنرانی و موعظه مردم به بیت الزهرا می آیند 
عالوه بر این که محب امامان هستند، باید حتما پیرو والیت 

فقیه باشند.
صدفی می گوی����د: همانطورکه رهبری فرموده اند به 
سردارسلیمانی به عنوان مکتبی درس آموز باید نگاه کرد.  
مکت����ب وی آل اهلل بود. مکتب امیرمومنان،  فاطمه زهرا و 
امام  حسین)ع( که در رفتار و گفتارش متجلی بود که اگر 
مکتب وی را تبیین و ترویج کنیم و جوانان از آن تاسی کنند 

راه سعادت را در پیش خواهند داشت .
او ادامه می دهد: در جامعه عده ای هنرمندان و عده ای 
دیگر ورزشکاران را دوست دارند، اما وی تنها اسطوره ای 
است که همه گروه ها، اقشار، سالیق و جوانان با هر تیپ و 
پوششی، مذهبی و قومیتی شهید سلیمانی را دوست دارند و 

به او ارادت خاصی دارند.
بارها در گلزار شهدا شاهد بوده ایم افرادی با پوشش 
هایی که موافق مقررات جمهوری اس����المی  نیست، برای 
زیارت مزار سردار دلها می آیند  و آنچنان اشک می ریزند 
که گویی از بستگان بسیار نزدیکند اما وقتی سئوال می کنیم 
می بینیم از شهرهای دور کشور به عشق زیارت مزارسردار 

آمده اند. 
در بیت الزهرا کودکی هفت ساله آمده بود و چفیه خود 
را به عکس حاج قاسم می کشید و عکس را می بوسید. از او 
علت این رفتارش را جویا شدم گفت:  چون او شجاع بود، 
بزرگ بود و ما بچه ها را دوست داشت و به خاطر ما بچه  ها 

شهید شد، من او را دوست دارم.
وی در پایان این گفتگو می گوید: چند س����ال قبل حاج 
قاسم دستور داد شهید تازه تفحص شده گمنامی را   در بیت 
الزهرا به خاک بسپاریم چرا که اعتقاد داشت این مکان به دلیل  
وجود   شهید تبدیل به زیارتگاه می شود و اکنون مردم به خاطر 

شهید سلیمانی برای زیارت می آیند. 
نیت حاج قاس����م بر زیارت آن شهید گمنام بود، اما 

بیت  الزهرا زیارتگاه عاشقان خودش شده است.

نگاه حاج قاسم به مردم براسا س کرامت انسانی بود
سرهنگ صدفی مدیرموقوفه حاج قاسم سلیمانی:
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خلیل همایی راد مس���ئول 
سابق ستاد اطالعات عملیات 
لش���کر ثاراهلل و مدرس نقشه 
خوانی و تفسیر عکس هوایی و 
دانش آموخته دانشگاه فرماندهی 
و ستاد جمهوری اسالمی ایران 
به خبرنگار اطالعات در کرمان 
می گوید: از سردار سلیمانی در 
مورد حج���اب تنها جمالتی را 
به یاد دارم که در اجالس روز جهانی مس���جد بیان کردند و 
بر ضرورت برخورد پدرانه و پرهیز از صف بندی های تنگ 
نظرانه در جامعه تاکید داشتند. مشابه این رویکرد را در بیان 
مقام معظم رهبری در س���فر به خراسان شمالی هم دیدیم و 

شنیدیم.
 او در رابطه با اثرات رفتاری و کالمی حاج قاس���م بر 
جوانان می گوید: اصوالً بخش���ی از تاثیرگذاری رخدادها در 
جامعه، کوتاه مدت و مبتنی بر رویکردهای هیجانی است که  
نسبت به پدیده های مختلف، از جمله شهادت سردار شهید 
س���لیمانی هم رخ داد و امری طبیعی است. البته هر اتفاق، 
می تواند س���رآغاز یک جریان فکری باشد و به الگوبرداری 

منتهی شود. 
نکته کلیدی آن است که نهادها و افرادی که ترویج دهنده 
این تفکر هستند، بیش از تهییج احساسات، به الیه های فکری و 
مبانی نظری و رفتارهای سردار بپردازند و بدون اغراق و بدون 
تمّسک جستن به تمثیل های غیرقابل باور، واقعیت را به درستی 
بیان کنند. در این صورت، نسل جوان ما بی آن که امری به آنها 
تحمیل شود، به سردار و سیره و روش و منش ایشان تمایل 

می  یابند و تأسی می کنند و الگو می گیرند.
 همایی ادامه می دهد: جهان آفرینش از میلیون ها سال پیش 
بر مدار حکمت و عدالت چرخیده و خواهد گشت، اما از سوی 
دیگر ترور سرداران شهید ایرانی و عراقی در سیزدهم دی ماه سال 
 »Chaos Theory«۱۳۹۸در فرودگاه بغداد، بر مبنای نظریه
سبب آش���وب شد و عمق این ماجرا به گونه ای بود که طبق 

تئوری، »اثر پروانه ای« بر جهان تاثیر گذاشت.
او می افزاید: طبق این نظریه علمی و منطق ریاضی، بال 
زدن یک پروانه در نقطه ای از جهان، می تواند توفانی را در نقطه  
دیگری بیافریند. به باور من توفان  کنونی و آشوب جهان تحت 
تاثیر حادثه ترور است. اما و اگری هم در کار نیست. سردار به 

دالئل شخصی میوه رسیده ای بود که باید چیده می شد.
به دالیل نظامی و امنیتی، این ترور توسط آمریکا و بنا به 
دستور ریاست جمهوری سابق این کشور و در بغداد، نسبت 
به سرداری که  مهمان رسمی دولت عراق بود، سرآغاز برچیده 
شدن پایگاه های آمریکا در منطقه خواهد بود. از سوی دیگر 
این حادثه در س���طح داخلی و پس از حوادث آبان ۹۸سبب 
انسجام و وحدت ملی شد و تحقیقاً به موازات خسارت های 
ناشی از شهادت سردار، بنا به حکمت الهی منشاء خیر بود. 

س���ردار مصداق قرب نواقل بود و به باور بنده بیش از زمان 
حیات مادی خود اثرگذار است.

وی در مورد گس���ترش مکتب فکری شهید سلیمانی 
می افزاید: ابتدا مکتب فکری و هندسه معرفتی شهید سلیمانی به 
درستی شناخته شود. سپس به درستی تبیین و ابعاد شخصیت 
منشورگونه ایشان، با بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی، هنری 
و اجتماعی به فراخور طبقات مختلف جامعه و س���نین و 
جایگاه مخاطبان و جامعه هدف تشریح شود و سرانجام این 
که همه کسانی که به شهید نزدیک و با ایشان مانوس بوده اند، 
نمونه های عملی و الگوهایی قابل اجرا برای این مکتب باشند. 
به این ترتیب هر کس آنان را ببیند، بخشی از شخصیت سردار 

شهید را خواهد دید.
 همایی در پاسخ به این سئوال که ِسّر دلداگی مردم جهان 
نسبت به س���ردار دل ها چیست گفت: به نظرم این دلدادگی 
مردم، بازتاب و پژواک اخالص و عمل صالح س���ردار شهید 

است. 
طبق آیه شریفه قرآن در سوره مریم:

ْحَمُن  الَِحاِت َسیَْجَعُل لَُهُم الَرّ إَِنّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الَصّ
ُوًدّا... )همانا آنان که به خدا ایمان آوردند و نیکوکار شدند، خدای 

رحمان آنها را )در نظر خلق و حق( محبوب می گرداند(.
او با اشاره به این که هر اندازه مدیران اجرایی به سیره و 
روش سردار شهید نزدیک شوند، به همان نسبت از مشکالت 
مردم کاسته می شود، بر مشی و روش کاری شهید سلیمانی 

تاکید می کند.
  همایی در پاس���خ به این س���ئوال که نظام از شهادت 
حاج  قاسم چه ضربه ای خورده اس���ت می گوید: به نظرم 
خسارت آن بود که سردار به مرگ طبیعی یا در اثر یک حادثه 
از دنیا بروند. در این ماجرا صرف نظر از مسائل عاطفی که در 
خانواده و جامعه طبیعی هستند و عدم حضور فیزیکی شهید، 
اندوه زاس���ت، اما از زاویه ای دیگر، این شهادت ها برای نظام 
اسالمی یک پشتوانه است. همان گونه که حیات ایشان برکت 
داشت، شهادتشان هم در اوج زیبایی و شکوهمند بود و نظام 

را بیمه کرد.

شهادت سردار سلیمانی نظام   را   بیمه  کرد
مسئول سابق ستاد اطالعات عملیات لشکر ثاراهلل:

   ترور شهید سلیماني سرآغاز برچیده شدن 
پایگاه های آمریکا در منطقه خواهد بود

 دلدادگی مردم به سردار س��لیمانی، بازتاب 
و پژواک اخالص و عمل صالح س��ردار شهید 

است
 خس��ارت آن بود که سردار به مرگ طبیعی یا 

در اثر یک حادثه از دنیا بروند

 شهادت سردار، بنا به حکمت الهی منشاء خیر 
بود. س��ردار مصداق قرب نواقل بود و بیش از 

زمان حیات مادی خود اثرگذار است
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بخواهی��د  اگ��ر     
س��رفصل هایی از مهمترین 
فعالیت های شهید سلیمانی 
در عراق را به صورت تیتروار 
تشریح کنید به چه موضوعاتی 

اشاره می کنید؟
س���ردار ش���هید حاج 
قاسم سلیمانی تمام تالش و 
فعالیت هایش در جهت ایجاد امنیت در منطقه و همچنین 
ایجاد رابطه  معنوی، فرهنگی و اجتماعی بین دو ملت بود. 
الحمدللهّ در همین راستا هم توفیقات بزرگی به دست آورد. 

وجود مناسبات  و همبستگی های تاریخی، فرهنگی و 
مذهبی و عتبات مقدسه رابطه  فرهنگی و مذهبی و معنوی ای 
را بین مردم دو ملت ایجادکرده اس���ت که تجلی آن را در 
اربعی���ن و خدمات مواکب مردمی به همدیگر و ش���ور و 
شوق مردم دو کشور در این مراسم می بینیم. این ها همه و 
همه حاکی از این است که دو ملت واقعاً با همدیگر پیوند 
خورده اند، همدیگر را دوست دارند، از عمق وجود یاریگر 

هم هستند و در مشکالت در کنار همدیگرند. 
بخش زیادی از این همبستگی هم مرهون تالش های 
سردار سلیمانی است که موفق شد بین دو ملت ایران و عراق 

وحدت و عالقه مندی به وجود بیاورد.

   توجه به مس��اله محوری فرهنگ چگونه در کنار 
پیشبرد اهداف نظامی امنیتی در عراق و مبارزه با داعش در 

اولویت های فرماندهی شهید سلیمانی قرار گرفته بود؟ 
بزرگترین پیام اربعین مبارزه  با ظلم، جهاد و شهادت در 
راه خدا و دوستی با مردم است بنابراین، در جهان اسالم باید 
همگان بدانند که با استکبار و ظالمین در سطوح مختلف باید 
جهاد و مبارزه و برای احقاق حق مظلومین و دفاع از مکتب 

اسالم باید فداکاری و ایثار کرد.
مسائل فرهنگی در رأس موضوعات اربعین قرار دارد. 
سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اهتمام بسیار جدی 
به مسائل فرهنگی داش���تند و جلسات مختلفی در این باره 

می گذاشتند و سازمان ها و تشکیالتی برای کار روی مسائل 
فرهنگی و رسانه و روابط با اجتماع و پیام های اجتماعی در 
فضای مجازی ایجاد کردند. لذا، در دستور کار سردار شهید 

مسائل فرهنگی همیشه به طور جدی مطرح بود.

   اثر راهپیمایی اربعین در منطقه غرب آسیا و کشور 
عراق را چه می دانید؟ آیا این راهپیمایی در جهت ثبات و 

تشدید امنیت عراق موثر بوده است؟
قطعاً راهپیمایی اربعین با حضور میلیونی انس���ان های 
عالقه مند به اهل بیت خصوصاً سیدالش���هداء علیه السالم 
فی نفس���ه امنیت زاس���ت. در چنین اجتماع بزرگ جهانی 
الحمدللهّ نه تنها هیچ مش���کل امنیتی به وجود نمی آید، بلکه 
پیامی دارد برای همه ی مردم منطقه، حتی دنیا که خود مردم 
و اربعین سیدالشهدا می توانند عامل امنیت، آسایش، آرامش، 
زیارت، همبستگی و پیام صلح و دوستی و برادری باشند؛ 

بنابراین، موقعی که چنین راهپیمایی عظیمی برگزار می شود 
و کوچکترین مشکلی به وجود نمی آید، این پیام را دارد که 
امنیت در منطقه می تواند به دست مردم و دولت های منطقه 
تأمین شود و هیچ نیازی به نیروهای نظامی خارجی نیست که 

در این امنیت دخیل باشند.

   چرا اربعین فقط مختص یک گروه و یک کش��ور 
نیست؟ 

اربعین و امام حسین علیه السالم متعلق به جامعه   انسانی 
و بشری و آزادیخواهان به خصوص شیعیان و محبین اهل 

بیت است. 
سردار س���لیمانی تأکید و توجه داشت که همگان از 
این فیض و از این س���فره و خان نعمت اربعین برخوردار 
شوند و ش���رایط برای راهپیمایی و زیارت فراهم شود. در 
سنوات گذشته هم شاهد ش���رکت میلیون ها زائر از ایران 
به خصوص ش���یعیان آذربایجان، پاکستان، افغانستان، لبنان، 
کشورهای خلیج فارس و کشورهای دوردست برای مراسم 
 اربعین بودی���م و در این حرکت عظیم اجتماعی و مذهبی 

شرکت کردند. 
سردار س���لیمانی واقعاً اعتقاد داشت که باید مکتب و 
راه امام حس���ین علیه السالم و طریق اهل بیت علیهم السالم 
برای همگان معرفی و شناخته شود که اربعین می تواند یکی 
از مظاهری باش���د که این موضوع را به بهترین شکل بیان 
کند. اربعین می تواند موجب همبستگی ملت ها برای همه  
 دنیا و برای همه  عاش���قان آزادیخواه، فداکار و خدمتگزار 

باشد. 
س���ردار ش���هید عزیز ما نقش محوری در کمک به 
مجموعه ها، مؤسسات و دست اندرکاران اربعین داشتند. همه  
دوستانی که امروز در موضوع اربعین کار می کنند، این درس 
را از ش���هید سلیمانی یاد گرفتند که باید در خدمت به زوار 
امام حسین علیه السالم هر تالشی که الزم است، انجام بدهند 
و نام بزرگ سیدالش���هداء را بر صفحه ی تاریخ ثبت وضبط 
کنند و این حرکت عظیم را ان شاءاللهّ تا زمان ظهور امام زمان 

علیه السالم ادامه بدهند.

ویج پیام  اربعین برای جهان بود حاج قاسم به دنبال تر
ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق:

راهپیمایی اربعین در طول یک دهه گذش���ته به عنوان بزرگترین آوردگاه و راهپیمایی جهان ذهن های آزاد و چشم های بینای دنیا را به خود 
معطوف کرده است. پایگاه اطالع رسانی شهید سلیمانی در گفتگو با ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق به بررسی و ارزیابی این 

ماجرا و نقش شهید سلیمانی در احیای این تجمع عظیم بشری پرداخته است. متن این گفتگوبه شرح زیر است:

  سردار س��لیمانی واقعاً اعتقاد داشت که باید 
مکتب و راه امام حسین علیه السالم و طریق اهل 
بیت علیهم السالم برای همگان معرفی و شناخته 
شود که اربعین می تواند یکی از مظاهری باشد 

که این موضوع را به بهترین شکل بیان کند

 مس��ائل فرهنگ��ی در رأس موضوع��ات 
اربعین قرار دارد. س��ردار ش��هید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی اهتمام بس��یار جدی به مسائل 
فرهنگی داش��تند و جلسات مختلفی در این باره 

می گذاشتند
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دوشنبه
 13دی 1400
سال نودوششم

شماره 28019 

»مردم به ش���هید سلیمانی محبت عمیق و ریشه داری 
دارند و کسی که محبوب دیگران شد گفتارش مورد قبول 
همه واقع می شود گرچه به دست آوردن میزان تاثیر گذاری 
نیازمند تحقیق میدانی است که هنوز انجام نشده است، به 
همین دلیل اعمال و گفتار وی در بس���یاری تاثیر گذار بوده 

است.«
این ها را حجت االسالم عسکری، امام جمعه رفسنجان 
درباره حاج قاسم س���لیمانی می گوید؛ رزمنده سابق دفاع 
مقدس و نماینده ولی فقیه در لشکر 41 ثاراهلل و سپاه تهران 
که سال ها معاشر حاج قاسم سلیمانی بوده و او را به خوبی 

می شناسد. 
حجت االسالم عسکری به خبرنگار اطالعات در کرمان 
می گوید: با توجه به اینکه نس���ل جوان ما این اسطوره ها و 
مردان بزرگ میدان ها را می شناسند و محبتی نسبت به آنها 
دارند و همین که سردار سلیمانی افرادی را که حجاب کاملی 
نداشتند از خود نمی راند و احساس بیگانگی ایجاد نمی کرد و 

به همین جهت کالمش بیشتر در آنها تاثیر گذار بود. 
او ادامه می دهد: سردار در جان ها و دل های مردم رسوخ 
عمیقی کرده بود وقتی هم کسی محبوب دل های مردم شود 
آنها از دوس���ت خود اطاعت دارند و از آنجا که جوانان ما 
سردار را عمیقا دوست دارند قطعا از کالم وی تاثیر پذیری 
دارن���د و او را الگوی خود می دانند و امروزه در کمتر جمع 
ورزشی مذهبی و اجتماعی شاهدیم که سخنی از سردار دل ها 

به عنوان الگو به میان نباشد.

امام جمعه رفس���نجان می افزاید: به قول رهبر معظم 
انقالب، شهید سلیمانی به عنوان یک مکتب مطرح است و 
جوانان او را یک قهرمان ملی می دانند و قطعا کالم او در آنها 
تاثیر پذیری دارد و هرچه بیشتر با شخصیت وی آشنا شوند 
آثار رفتاری و کالمی وی در آنها تجلی خواهد یافت و امید 

است با این شخصیت های معاصر هرچه بیشتر آشنا شوند تا 
در عمل از گفتار و رفتار ایشان بهره ببرند.

به گفته حجت االس���الم عسکری در این دوسالی که 
سردار در بین ما نیس���ت غم از دست دادن مردی مبارز و 
انسانی مخلص که در میدان دفاع از مردم و مدافع بشریت 

ویش های   فراوانی   شد خون   سلیمانی سبب  ر
حجت االسالم اصغر عسکری امام جمعه رفسنجان:

سردار محمدرضا حسنی سعدی، جانباز و رزمنده دوران 
دفاع مقدس و مدیر کل سابق بنیاد شهید استان کرمان است که 

مدیریت گلزار شهدای شهر کرمان را هم به عهده دارد. 
او در آس���تانه دومین سالگرد ش���هادت سردار قاسم 
س���لیمانی به خبرنگار اطالعات می گوید: دو سال حاج 
قاسم عزیزمان را برحسب ظاهر نداریم ولی با تعبیری دیگر 
۲سال است که او را پیدا کرده ایم. دو سال است که فهمیدیم 
که ُدّر گرانبهایی در بین ما رفت آمد می کرد. دو سال است 
اس���تغفار می کنیم که قدرش ندانستیم و مزارش را با اشک 
می شوییم و با آه و ناله با او درد دل می کنیم. دو سال است 
در فراقش می سوزیم و می سازیم؛ با خاطرات و یاد خوبی 
 هایش خودمان را دلخوشیم و او را در رؤیاهایمان مالقات

می کنیم.
سردار حسنی می افزاید: حاج قاسم با جمله »همان دختر 
کم حجاب هم دختران شماست« اعتماد سازی کرد و در دل 
همه جا گرفت. درِ خانه اش را باز کرد و گفت: همه بفرمایید 
داخل؛ مهمان سفره امام حسین)ع( هستید... در یک جمله، 

بسیار کارشناسی و عاطفی عمل کرد. 
امروز دختری که شاید سال به سال به مکان های مذهبی 
و زیارتگاه ها نمی رفت، مرتب به مزار حاج قاسم می آید، درد 
دل می کند، عکس می گیرد و اشک می ریزد. حاج قاسم نسل 
امروز و جوان امروز را با انقالب آشناتر کرد و حتی آشتی داد. 
او موتور انقالب را تعمیر و روان سازی کرد و با اخالص و 

صداقت برتری خودش را بر همه اثبات و تحمیل کرد.
مدیر گلزار ش���هدای کرمان ادامه می دهد: حاج قاسم 
کسانی را که از دین و مذهب و انقالب فاصله گرفته و یا احیانا 
گالیه داشتند به خانه خودشان یعنی ایران و اسالم برگرداند و 
آنها را با دیگران آشتی داد. او با خون خود دنیایی را بیدار کرد و 
از هر قطره خون ایشان یک لشکر حاج قاسم پیدا شده است.

 حسنی تاکید می کند که قاتالن حاج قاسم از به شهادت 
رساندن ایشان پشیمان شده اند؛ چرا که او شیشه عطری بود 

که با شهادت در دنیا پراکنده شد.

وی از جلوه های عاشقانه مردم در گلزارشهدای کرمان 
س���خن به میان می آورد و می گوید: بچه 4ساله در بازی 
کودکانه خود کالهی شبیه حاج قاسم بر سر می گذارد و نقش 
ایشان را بازی می کند. حتی کودکی دو و نیم ساله با انگشت 
اش���اره تابلو عکس حاج قاسم را به پدر و مادر خود نشان 
می  دهد. امام حسین )ع( با عاشورا و با مظلومیت خود به داد 
اسالم رسید، حاج قاسم هم همین طور با خون و با مظلومیت 
خود تحول ایجاد ک���رد تحولی که در حیات ظاهری خود 

امکان ایجاد نداشت.

سردار حسنی سعدی می افزاید: مکتب سلیمانی یعنی 
همان راه و رسم پیامبر و ائمه، با فرهنگ سازی سیره و روش 
عملی با بیان خاطرات و شرح زندگی شهید با زبان هنر قابل 

انتقال است. 
بای���د برای هر هفته از مبارزات و کار و جهاد و تالش 
حاج قاسم فیلم بلند و مستند و انیمیشن و کلیپ و.... ساخت 
و در دانشگاه و مدرسه و خانه و مهدکودک نمایش داد که 

الگو و قهرمان و ورد زبان همه باشد.

حاج قاسم نسل جوان   را    با     انقالب آشتی داد
سردار محمدرضا حسنی سعدی، مدیر گلزار شهدای کرمان:
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 شیما فتح نجات
خبرنگار اطالعات درکرمان

تشییع و بدرقه با شکوه و 
تکرارناشدنی اش زیباترین جلوه 
معاشقه مردم با این قهرمان ملی   
بود. تصاویری که دوربین های 
خودی و بیگانه را در تشییع او 
به خود جذب کرد،در دل تاریخ 
به یادگار خواهد ماند. او فاتح 
قلبهاست،شهیدی نیست که از 
یادها برود،او در جهان اسطوره  ها 
سروری می کند، او ایرانی ترین 
ایرانی است در دل ایران و جهان 

و تا زمین  بر گرد خود می چرخد، نامش به نیکی به یادگار  خواهد ماند. خون سردار دلها، مانند کیمیا دنیا را متحول 
کرد، او با شهادتش در عالم غوغایی کرد، چراکه بزرگ ترین اجر شهید همان پیام شهادت است و این همان باوری 

است که دلدادگان مکتب مقاومت حاج قاسم سلیمانی را بیداری، شور و شعور بخشید.
دوس���ال قبل دیار ش���هید س���لیمانی آغوش غمزده خود را به روی فرزند خلف و دردانه اش گش���ود و 
اکن���ون او درکوهپایه شیوش���گان و درقل���ب نگین زمردین جنگل صاح���ب الزمان  درکن���ار یارانش آرمیده 
 و زمزمه رهای عاش���قانش در مسیررس���یدن به او شنیدنی اس���ت که:حیات و ش���هادتت برایمان امنیت آفرین

 بوده است.
شاید شهادت را بتوا ن پاداشی گرانبها برای تالشهای بی وقفه و خستگی ناپذیرش  به حساب آورد، اما تاریخ 
شهادتش بی گمان آغاز مرحله ای جدید است که می توان دردل تاریخ ثبت کرد. سیزدهم دی ماه روزی که ایران و 
ایرانی فرزند  رشید خود را از دست داد، اما چه زیبا  خون ، منش و مکتب جاودانه اش هزاران هزار سلیمانی رویانده 

است.
هرجا خبر بحران به گوش می رس���ید و ندای ستمدیده ای به آسمان بلند بود او هم بود، او ناجی بود، به هیچ 
چیزجز نجات انسانها  و حفظ کرامت انسانی فکر نمی کرد و حضورش چقدر دل محرومین و ستمدیدگان را گرم 
می  کرد. او مرد فرصت ها بود و بارها در سخنرانی هایش متذکر بود که از دل تهدیدها باید فرصت آفرید و چه زیبا این 

سخنش را به میدان عمل می کشاند. 
فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان می گوید : کرمان برای آیین گرامیداشت سردار دلها ،  برای پذیرایی از 20 هزار نفر 
آماده شده است، اما باید  به چندین برابر آن فکر کرد چراکه او از کل جهان میهمان دارد و چقدر سخت بود وقتی 
سردار معروفی یار باوفای سردار دلها در نشست خبری گفت : نمی توانم باور کنم دارم برای حاج قاسم جان عزیزمان 

سالگرد می گیرم .همیشه فکر می کردم او به بالین ما خواهد آمد...
و چه تامل برانگیزاس���ت این قسمت از نامه سردار مهربانی ها به دوست و یار همیشه همراهش شهید حسین 
پورجعفری که   نوشت : حسین جان !عمر انسان د ردنیا به سرعت سپری می شود. ما همه به سرعت پراکنده می شویم 
و بین ما و عزیزانمان فاصله می افتد. ما را غریبانه درگودال و حفره وحشت می گذارند. د راین حالت هیچ فریاد رسی 

جز اعمال نیست ،چون فقط چراغ اعمال مقبول است که امکان روشنایی در آن خاموشی و ظلم و مطلق را دارد .
و اکنون شهر کرمان د رتکاپویی بی نظیر است. شهر برچهره خود پرچم های  سیاه و قرمز کشیده است. شاید 
تحمل دیدن و یادآوری آن روزها را ندارد. انگار تمام شهر به احترامش خبر دار ایستاده اند، گویی دوباره قرار است 

فرمانده  از دل شهر بگذرد و به دیدار همرزمانش برود.
گلزار شهدا این روزها ملتهب است و جنب و جوش خادمان و مردم عاشقش چشمگیر است .تمام روزها و 
س���اعات ، مردم قدرشناس ایران سردار را تنها نمی گذارند. او همیشه میهمان دارد. کرمان میزبان زائران حاج قاسم 
است،یارانش صدها برنامه از جمله :  ویژه برنامه »ملک سلیمان« با استقرار دو استودیوی سیار و برقراری ارتباط زنده از 
مزار شهدای کرمان و حاج قاسم در سطح شبکه های ملی، استانی و برون مرزی، از شبکه های تلویزیونی و رادیویی 

پخش خواهد شد ،تدارک دیده اند.
شبکه های صداوسیما نیز از روز شنبه تا دوشنبه، از پیش ظهر تا حوالی نیمه شب در ارتباط های زنده و به صورت 

متناوب مخاطبان را در جریان حال و هوای مزار شهدای کرمان قرار می دهند. 
مراسم بزرگداشت لحظه شهادت در فرودگاه بغداد، بامداد ۱2دی از شبکه های سه و پنج سیما پخش می شود.

دهها عنوان برنامه مستند جدید مرتبط با ش���هید قاسم سلیمانی و مقاومت ایشان، در جدول پخش شبکه ها 
پیش بینی ش���ده که در چند روز اخیر با پخش مستند "خاطرات آن مرد" آغاز شده است و طی روزهای آینده هم 

مستندهای تازه دیگری از شبکه های صداوسیما به روی آنتن خواهد رفت.
مستندهای ویژه "خانه مادری" درباره بیت الزهرا سالم اهلل علیها در کرمان، مجموعه "روایت حبیب"، " ۷2ساعت 
آخر زندگی حاج قاس���م" و روایت نزدیکان و خانواده ایشان، »خاطرات آن مرد« و »سردار دل ها« عالوه بر پخش از 

شبکه های سراسری، در دستور کار شبکه های استانی هم قرار گرفته است.
مراسم پیشکسوتان دفاع مقدس هم ۱0 دی از شبکه افق روی آنتن  رفت وهمایش بزرگ دختران حاج قاسم از 
شبکه های سه و امید و همچنین محفل انس با قرآن در مزار شهدای کرمان، روز شنبه  از شبکه قرآن و معارف سیما 

پخش  شد.
دوهمایش علمی مکتب حاج قاسم، یکشنبه ۱2دی  از شبکه چهار و درهمین روز همایش بزرگ ورزشکاران در 

باغ موزه دفاع مقدس،از شبکه سه و ورزش سیما پخش  شد.
همچنین مراس���م سالگرد حاج قاس���م ۱۶دی ماه  در کرمان با حضور سردار سالمی، از شبکه سه روانه آنتن 

می  شود.
 روح پرفتوح شهید عزیزمان  شادباد

او   همیشه   منجی بود 
بود برای مردم جانکاه بوده و همه جا یاد و نام اوست و تاثر از 

دست دادن وی در همه محافل است. 
او ادامه می دهد: از س���وی دیگر بسیاری از انسانها وقتی 
زنده اند حجاب زنده بودنش���ان مانع می شود تا پی به همه 
ابعاد ش���خصیتی وی ببریم و از سویی دیگر هم مردم تاسف 
بیشتری می خورند که چه گوهر گرانبهایی را از دست داده اند 
و اما پس از شهادت ایش���ان درکالم رهبر معظم انقالب هم 
 شاهد بودیم که به ۶0 فضیلت اخالقی شهید سلیمانی اشاره

 داشتند.
امام جمعه رفسنجان معتقد است خون سلیمانی سبب 
رویش های فراوانی شد وی در راه خدا مظلومانه به شهادت 
رسید که به عنوان قهرمانی ستودنی و الگویی موثر برای جوانان 

مطرح شده است.
او ادامه می دهد: جوانان تا جایی متاثر از شخصیت وی 
هس���تند که هریک خود را یک قاسم سلیمانی می نامند وقتی 
اینگونه می خواهند قدم جای پای وی بگذارند در نتیجه، این 
دوسال یک خیزش عمومی در نسل جوان ما برای سلیمانی 

شدنها بود که امید است تداوم داشته باشد.
حجت االسالم عسکری معتقد است انسان هایی که همه 
لحظه های عمرشان را در راه خدمت به مردم انجام می دهند، 
کسانی هستند که در تک تک لحظه های عمرشان می توانند برای 
جامعه موثر باش���د: اگر سلیمانی اکنون حضور داشت بعضی 
مس���ایلی که در منطقه غرب آسیا رخ داد، به این شکل پیش 
نمی رفت؛ در واقع مس���ائل با قدرت بیشتری جلو می رفت و 
دشمنان با ناکامی بیشتری مواجه می شدند. گرچه افرادی هم 
هس���تند که راه او و مکتب او و مشی او را حفظ کرده و ادامه 
می دهند امید اس���ت بتوانند پرچم سلیمانی را برافراشته نگه 

دارند.
امام جمعه رفس���نجان ادامه می دهد: برای گسترش هر 
مکتب و اندیشه و تفکر چند راه اساسی وجود دارد و با تبیین 
و روشنگری می توان جامعه را روشن کرد و با هر وسیله ای به 
خصوص قلم و یا تریبون و با استفاده از ابزار های فرهنگی برای 
نشر و گسترش آن مکتب همت گمارد. و همچنین آنچه برای 
همه مکاتب موثر باشد تبلیغ است، خیلی از جوانان ما هنوز با 
زوایای شخصیتی وی آشنا نشده اند و الزم است این ها به مردم 
ابالغ شوند حتی در دین مبین اسالم هم تاکید شده است که 

بدون زبان مردم را یاری کنید. یعنی با عمل.
وی اضافه می کند: همه صاحبان رسانه از هر فرصتی باید 
استفاده کنند برای باز نشر اندیشه ها و دستاوردهای حیات این 
انسان بزرگ و راه دیگری که بسیار پر مخاطب هم هست راه 
هنر است بسیاری از هنرمندان ما می توانند از طریق اکران فیلم، 
تئاتر، شعر و همچنین با کلمات ادبی از راههای هنرمندانه دین 
خود را به این قهرمان بزرگ ادا کنند در گسترش اندیشه وی 

موثر واقع شوند.
وی با بیان خاطره ای از تواضع سردار سلیمانی می گوید: 
در بیت الزهرای ایشان به باالی منبر می رفتم. دیدم یکی از علما 
قصد خروج دارند. سردار با پای برهنه دنبال ایشان تا لب خیابان 
دوید و درب ماش���ین را برای ایشان باز کرد و آنقدر در برابر 
آن عالم، تواضع داشت که به هیچ چیز جز احترام و ادب فکر 
نمی کرد و همین تواضع وی دربرابر مردم، علما و پدر و مادرش 
او را بسیار محبوب قلوب همگان کرده بود چرا که کسی که 

برای خدا تواضع کند خداوند او را بلندمرتبه می کند.
وی می گوید: بسیاری از مدیران را شاهد هستم که مشی 
و روش مدیریت شهید س���لیمانی را سرلوحه کار خود قرار 
داده اند و مدیران دست پاکی هستند که عاشق مردم بوده و برای 
خدمت رسانی به مردم بار مردم را به دوش می کشند اما بسیار 
هم هستند که برای بستن بار خود به میدان آمده اند، که امیدوارم 

با تاسی به مشی ایشان به راه راست هدایت شوند.
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»شهید س���لیمانی اعتقاد جازم به شرع مقدس اسالم و 
اجزای آن داشت که از جمله آنها حجاب بود ولی با برخورد 
سلبی و حذفی مخالف بود. او اعتقاد داشت اگر ما در مواجهه 
با افرادی که رعایت ظواهر ش���رعی را نمی کنند درست و 
اصولی برخورد نکنیم ممکن است باعث فاصله گرفتن بیشتر 
آنها شویم. او معتقد بود این ها فرزندان ما هستند و باید به 
روش های صحیح سعی در جذب حداکثری آنها داشته باشیم 
و به نظرم حرف ایشان و مشی ایشان مؤثر واقع شده است. به 
طوری که می بینیم در بین عالقه مندان ایشان همه گونه انسانی 

با هر سلیقه ای وجود داشت.«
این مطالب را احمد علیرمضانی مسئول صدا و سیمای 
مرکز کرمان و مدیر س���ابق دفتر منطقه ای صدا و سیما در 
بیروت به خبرنگار اطالع���ات در کرمان می گوید و ادامه 
می  دهد: »کالم و رفتار حاج قاسم آن چنان تاثیرات عمیقی در 
جامعه به ویژه جوانان گذاشته که وجود جمعیت میلیونی در 
مراسم تشییع ایشان بهترین دلیل این مدعاست و با وجود دو 
سال از شهادت ایشان، هنوز سیل عالقمندانش از سراسر دنیا 

عازم زیارت مزار شریف ایشان هستند.«
علیرمضانی معتقد است: »حاج قاسم از اولیای الهی و 
مورد عنایت اهل بیت علیهم السالم بودند و وجود این  گونه 
افراد برکاتی دارد که از دس���ت دادن آنها را س���خت  تر و 
ناگوارتر می کند؛ ولی از آنجا که شهید خصوصا شهیدی مثل 
ایشان زنده است، جامعه ما از برکات ایشان بهره مند می شوند 
و این فیض مستمر است. حتی در برخی مواقع برکات شهید 
برای جامعه آنقدر زیاد است که نمی توان گفت که شهید را 

از دست داده ایم. 

علیرمضانی درباره ترویج مکتب س���پهبد سلیمانی 
می  گوید: مکتب س���لیمانی چیزی جز مکتب اسالم ناب 
محمدی نیست و اگر به اسالم آن طور که هست عمل شود 
مکتب سلیمانی ترویج شده است. خداباوری، والیتمداری، 
عمل به تکلیف، اخالص در عمل، مردمداری و... فقط برخی 

از شاخصه های مکتب ایشان است.
 رئیس صدا وسیمای مرکز کرمان که افتخار جانبازی 
دارد و 86 ماه را در اسارت گذرانده است، با اشاره به خاطره ای 
از شهید قاسم سلیمانی می گوید: شانزده ساله بودم که ایشان را 
با عنوان فرمانده تیپ ثاراهلل در دشت عباس شناختم و از همان 
زمان مرید ایشان و شیفته سجایای اخالقی  اش شدم. شهید 
عزیز مش���غول بازدید از منطقه بود. پرسیدم ایشان کیست؟ 
گفتند: فرمانده تیپ. فورا سراغشان رفتم و بدون رعایت آداب 
مرسوم به چادرمان دعوتشان کردم. فرمودند: برو چای درست 

کن میام پیشتان و به وعده  اش عمل کرد. در ورودی چادر 
روی رمل های منطقه نشس���تند و چای را در لیوان یا قوطی 
کمپوت خوردند و تشکر کردند. طولی نکشید که مجروح و 
اسیر شدم و بعد از آزادی دوباره  خاطرات فراوان از تواضع و 

حسن خلق ایشان دارم که دراین مقال نمی گنجد.
 او با اشاره به آن همه دلدادگی و اشتیاق و عالقه مردم 
ایران و جهان به این سردار شجاع می گوید: سر عالقمندی 
مردم به ایش���ان را در یک آیه قرآن و یک حدیث می  توان 
خالصه کرد: »ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم 
الرحمن ودا...« یعنی اگر گس���ی ایمان به همراه عمل صالح 
داشته باشد خداوند محبت او را در دل دیگران می  ا ندازد و 
حدیث »م���ن کان هلل کان اهلل له...« یعنی هر کس برای خدا 
خالص شد خدا برای او می شود و کسی که خداوند متعال را 

از آن خود کند همه کائنات در خدمت او قرار می گیرند. 
او با اش���اره به روش درست شهید سلیمانی در مدیریت 
می  گوید: هیچ امر مطلقی وجود ندارد، زیرا کم نیستند مدیران 
خدومی که تمام همت خود را برای ادامه راه نورانی ایش���ان 
صرف می کنند و متاس���فانه کس���انی هم هستند که نه تنها 
 برابر مش���ی ایش���ان راه نمی روند، بلکه بر عکس هم قدم 

بر می دارند. 
این رزمنده پیشکس���وت ادامه می دهد: فقدان مردان 
بزرگ، خساراتی برای جوامع بشری دارد که شاید قابل جبران 
نباشند ولی خداوند متعال در جوشش خون این عزیزان هم 
برکاتی قرار داده است که انسان های آزادیخواه بتوانند آن را 
چراغ راه خود قرار دهند و با امید، راه سرخ آنها را ادامه دهند؛ 

حاج قاسم هم از همان مردان است.

مکتب سلیمانی جز مکتب اسالم نیست
احمد علیرمضانی مسئول صدا و سیمای مرکز کرمان:

س���ید ابراهیم یزدی می گوید: سردار دل ها به حجاب 
خیلی تاکید داشت، اما مقوله حجاب بستگی به پایه اعتقادی 
و ایمانی هر فرد دارد حال چه توصیه سردار سلیمانی باشد 
چه اس���الم، که در واقع بسیار تاکید کرده است که حجاب 
باعث مصونیت و پاکی روح و جسم خواهد بود، البته ایشان 
با دید باز به مقوله حجاب می نگریست و هر سخنی که از 
هر شخصی توصیه می شود اگر خود مقید به آن باشد بسیار 
تاثیر گذار خواهد بود، شهید سلیمانی بارها در سخنانش یاد 
اور شده است حتی کسانی که حجاب کاملی ندارند هم جز 

اوالدمان هستند او مرام جذب داشت نه دفع....
یزدی نژاد که در دوران دفاع مقدس مس���ئول تبلیغات 
لشکر 41 ثاراهلل بود، به خبرنگار اطالعات در کرمان  گفت: 
باید سرفصل های شخصیتی س���ردار را در جامعه مطرح 
کنیم که عبارتند از؛ اخالص، مردمداری، شجاعت، صالبت، 
افتادگی و پرهیز از گناه که مهمترین آن خداترس���ی است 
که ریشه در ذات شخصیتی او داشت چرا که بارها برایمان 
تعریف می کرد که حتی از کودکی در کارهایش خدا را در نظر 
داشته و احساس ترس می کرده است. به طور کلی  نمی شود 
چیزی را به جامعه تحمیل کرد. باید هرکس���ی راهش را 
خودش انتخاب کند. باید فرهنگ را در جامعه گسترش دهیم 
تا مردم به ویژه جوانان بر حسب ضرورت، خودشان انتخاب 

کنند و راه و مرام سردار را پیش گیرند.
این رزمنده دوران دفاع مقدس می گوید: برای ما دوستان 
و یاران شهید سلیمانی این دو سال بسیار سخت گذشت، 
چون به او بسیار عادت کرده بودیم، وی هرجا حادثه ای مانند 
سیل و زلزله پیش می آمد با تمام توان شخصی و ملی خود 
وارد عرصه می شد و چندین شبانه روز بی وقفه و از جان که 
مهمترین س���رمایه اش بود مایه می گذاشت... به خاطر دارم 
در زلزله بم اولین ش���خصی بود که برای نجات مردم وارد 
فرودگاه شد و در زمین خراب ش���ده فرودگاه بدون برج 
مراقبت 470 پرواز را برای نجات جان مردم متدین بم به زمین 

نشاند و پرواز داد. همتش وصف ناشدنی است...

این جانباز دوران دفاع مقدس در ادامه گفتگو می افزاید: 
ترویج یک مکتب تزریقی نیست. حاج قاسم سلیمانی ابتدا 
قاسم بود )سال 60 کرخه(... باید ببینیم چه کرد که خداوند 
ای���ن گونه او را بلند مرتبه کرد که تاثیر و نفوذ کالم و حتی 
نگاهش بی نظیر بود. وی بسیار خدا ترس بود و هر کاری را 
برای رضای حق انجام می داد، به همین دلیل از سوی خدا 

عزتمند شد و نامدار.
یزدی نژاد با یادآوری خاطره ای می گوید: وی فرمانده 
قلب ها بود. هیچ وقت نظامی دس���تور نمی داد در مرام و 
شخصیتش نبود و همیشه در جنگ به فرماندهان توصیه و 
سفارش داشت که رزمندگان، فرزندان مردم هستند که در 
دس���ت ما به امانت سپرده شده اند جوری مدیرت کنید که 

کمترین آسیب متوجه این افراد شود.
او می گوید: حاج قاس���م فقط محبوب جهان اسالم 

نبود  بلکه صدر نشین قلوب مستضعفین دنیا بود و وجود آنها 
را احاطه کرده بود.

کشور های اسالمی که در اطرافمان هستند دارای ادیان 
دیگر هم بودند اما شهید سلیمانی خویشتن را برای انسانیت 
خرج می کرد و نگاه به دین کس���ی نداشت و برای نجات 
انسانها وارد میدان می شد برای همه ادیان نجات بخش بود و 
هر جایی که ندای مظلومی به آسمان بلند بود، حاج قاسم آنجا 

برای مقابله با ظلم حضور داشت.
وی معتقد است: اگر یک دهم روحیه سلحشوری این 
مرد میدان در مسئوالن کشور باشد، قطع به یقین مردم ایران 
در بهترین ش���رایط و با رفاه ترین نوع زندگی و با ایمان تر 
خواهند بود، وگرنه پش���ت درهای بسته و میزها، خدمتی 

صورت نمی گیرد.
* مصاحبه ها: شیما فتح نجات- خبرنگار اطالعات - کرمان

سردار سلیمانی  برای نجات انسان ها وارد میدان می شد
سید ابراهیم یزدی نژاد:
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جانبازی در  طریق   قدس
14 ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی و اش���غال بخش های وسیعی از خاک کشورمان، عملیات 
طریق القدس با هدف آزادسازی دشت آزادگان، بستان و سوسنگرد و رسیدن به مرز در چزابه توسط 
رزمندگان ایرانی اجرا شد. آن زمان، تیپ ثاراهلل شکل نگرفته بود و قاسم سلیمانی و نیروهای کرمانی 
در قالب دو گردان تحت امر تیپ کربال به فرماندهی مرتضی قربانی وارد عملیات شدند. پیش از آن، 
حسن باقری، قاسم سلیمانی را که چند ماهی بود به جبهه های جنگ آمده بود و سرپرستی بخشی از 
نیروهای کرمانی را که خود آموزش داده بود، برعهده داشت، به خط کرخه کور فرستاد و مسئولیت 

آن محور را به او و نیروهایش واگذار کرد. 
مرتضی قربانی می گوید: اّولین بار قاسم را در آبان سال 60 و پیش از عملیات طریق القدس دیدم. 
او همراه با ششصد نفر نیرو از کرمان آمده بود. آن روزها آوردن آن تعداد نیرو به اهواز و مستقرکردن 

در دشت وسیع سوسنگرد آن هم با کمترین امکانات، کار بسیار سختی بود.
مأموریت قاسم و نیروهایش در عملیات طریق القدس، مشارکت در تک جبهه  ای و پشتیبانی از 
اقدام اصلی عملیات بود. آنها مأموریت داشتند با آرایش در منطقه ای به عرض یک هزار و 500متر 
در سمت راست جاده سوسنگرد–بستان در شرق پل سابله، این پل را تصرف و به سوی هدف های 
تعیین شده پیشروی کنند. او و نیروهایش از چند روز پیش، شناسایی ها را آغاز کرده بودند. رزمندگان 

کرمانی به مدرسه ای در سوسنگرد انتقال یافتند تا آماده عملیات شوند.
قاسم، در عملیات طریق القدس، فرمانده گردان های حضرت ابوالفضل و شهیدان رجایی و باهنر 
بود. دیگر فرماندهان کرمانی حاضر در عملیات نیز جواد رزم حسینی، مسئول اطالعات و عملیات؛ 
محمود انجم شعاع، مسئول تخریب؛ حمید عسکری، مسئول تدارکات؛ حبیب اهلل باقری، مسئول نیروی 
انس���انی؛ اکبر مهاجری، مسئول تعاون؛ ابوالفضل کارآمد، مسئول تبلیغات؛ علی اکبر محمدحسینی، 
فرمانده گردان حضرت ابوالفضل علیه السالم و عبدالحسین رحیمی، فرمانده گردان شهیدان رجایی 
و باهنر بودند. یک گردان نیز به فرماندهی سیدجواد حسینی در احتیاط قرار داشت. آن گردان شب 
قبل از آغاز نبرد به منطقه عملیاتی رسید و در مدرسه ای که قبل از آن گردان های حضرت ابوالفضل 
و شهیدان رجایی و باهنر حضور داشتند، استقرار یافت. حاج قاسم، پیش از اجرای عملیات، در جمع 
رزمندگان گردان حضرت ابوالفضل علیه السالم سخنرانی می کند و می گوید: »یاحسین! این گردان به 
نام گردان ابوالفضل نام گذاری شده. یاحسین! می خواهیم چون ابوالفضل دست هایمان در ره اماممان 
خمینی، قطعه قطعه شود. حسین جان! تا دشمن را در این خاک به خاک نسپاریم، نمی خواهیم از این 
مرز، از این خاک برگردیم. ان شاءاهلل این طرح را که تمام کنیم، به یاری اهلل در کربالهای دیگر دشمن 

را سخت، سخت، سخت در خاک فرو خواهیم برد.«
شب عملیات، رزمندگان کرمانی به منطقه عملیات اعزام می شوند. تیپ کربال با بهره گیری از 
گردان های اهواز عملیات را آغاز کرد، اّما به دلیل شکسته نشدن مواضع دشمن، مرتضی قربانی از قاسم 
سلیمانی خواست تا مأموریت شکستن خط را او و رزمندگان کرمانی انجام بدهند. مقاومت عراقی ها 
زیاد بود و آتش س���نگینی بر سر رزمندگان ریخته می شد. درگیری رزمندگان با عراقی ها سخت و 

نفسگیر شده بود و هر لحظه بر تعداد شهدا و مجروحان اضافه می شد. 
قاسم مأمور شکستن خط بود. از یک سو، در ارتباط با فرماندهی در تالش برای انجام مأموریت 
بود و از سوی دیگر، به نیروهایش که در حال مقاومت بودند، روحیه می داد. در این لحظه، قاسم به 
راننده نفربر گفت که از خط عبور کند. با بلندش���دن صدای نفربر، دشمن آتش ها را متوجه آن کرد. 
قاس���م، به گروهان حمید چریک که گروهان اّول و خط شکن بود و پشت سیم خاردارهای دشمن 
استقرار پیدا کرده بود، رسید. نفربر روی مین رفت و شنی های آن پاره شد و از حرکت بازایستاد. قاسم، 
به همراه بی سیم چی هایش پیاده شد. حدود صد متر در دشت به سمت نیروها رفت، اّما تیربارها امانش 
را بریده بودند. قاسم، این بار دوید تا زودتر به نیروهایش برسد. هوا ابری بود و او به سختی می دوید 

و اطرافش را می دید؛ آن هم برای لحظاتی در نور تیربارها و منورها.
در همین لحظه یک گلوله خمپاره کنار قاسم منفجر شد و به چند متر آن طرف تر پرت شد. او در 
ناحیه شکم قدری احساس خنکی کرد. بلند شد، اّما دوباره به زمین افتاد. نیروهایش را در کانال می دید و 
به هر زحمتی بود خود را به آنها رساند. خون زیادی از او رفته بود. وقتی به بچه ها رسید، در آن تاریکی 

خود را به گونه ای نشان داد که انگار اتفاقی نیفتاده است. 

یکی از نیروها به نام حمید ایران منش از او خواست تا خود را به نزدیکی معبر برساند و بر پیشروی 
نیروها نظارت کند، اّما قاسم گفت خودت برو و هر کاری می توانی انجام بده. قاسم، با کبد پاره و سه 
نقطه پارگی در شکم، پشت سیم خاردارها ماند و تا صبح دیگر کسی از او خبری نداشت. در همان مدت 
هم دو بار دیگر زخمی شد؛ یک بار از ناحیه دست و بار دیگر از ناحیه پا. به تدریج قاسم از حال رفت 
و وقتی هوا روشن شد، رزمندگان او را یافتند. قاسم تصور می کرد که در عالم رویاست و حال خوشی 
دارد. خِط تأمیِن دش���من شکسته شده بود و نیروهای خودی به سوی پل پیشروی می کردند. مرتضی 
قربانی، در آن سوی خط قاسم را صدا می زد که بی سیم چی گوشی را برداشت و گفت: »قاسم شهید 
ش���د!« وضع  حاج قاسم به گونه ای بود که همه تصور می کردند او شهید شده است. در بین نیروهای 

کرمانی نیز پیچیده بود که قاسم شهید شده است. 
محمدعلی ایران نژاد، از نیروهای حاج قاسم در این عملیات می گوید: یکی از نیرو های سیرجانی 
که مجروح هم شده بود به شدت گریه و بی تابی می کرد و در بین گریه و ناله مدام حاج قاسم را صدا 

می زد. وقتی ماجرا را پرسیدم، گفت: حاج قاسم شهید شد.
رزمندگان پس از اینکه پیکر بی جان قاسم را یافتند، ابتدا با برانکارد به بیمارستانی صحرایی در 
دهالویه بردند و از آنجا هم با آمبوالنس او را به سوسنگرد رساندند؛ اّما میزان جراحت قاسم به قدری 
بود که باید او را به یک مرکز درمانی مجهز منتقل می کردند؛ بنابراین، او را به بیمارستان نادری در شهر 
اهواز بردند. مجروحان جنگی بسیاری در آن بیمارستان بودند. آنجا بیش از حد شلوغ بود. در اتاق ها، 
راهروها و محوطه بیرونی بیمارستان پُر از مجروح و بیمار بود؛ اّما قاسم بی تابی نمی کرد و آرام بود. 
سکوتش هم موجب شد تا بعدازظهر عمل درمانی روی او انجام نگیرد. شکم قاسم پُر از خون شده 
بود و احساس خفگی می کرد؛ چراکه ریه اش هم زخمی شده بود. قاسم احساس کرد که دیگر وقت 
رفتن است. به اکبر مهاجری گفت: من دارم تمام می کنم و خداحافظی کرد. اکبر مهاجری و محمد 
گرامی وقت تا این حرف قاسم را شنیدند به سرعت با ماشین خودشان او را به بیمارستان شرکت نفت 
اهواز بردند و او را خارج از نوبت وارد اتاق عمل کردند. قاسم، چند روزی در همان بیمارستان بستری 
بود و در همان جا بود که خبر شهادت علی اکبر محمدحسینی، فرمانده گردان حضرت ابوالفضل را 

شنید و به حالش افسوس و غبطه خورد.
عملیات به مدت یک هفته ادامه داشت. در روز دوم عملیات، رزمندگان گردان شهیدان رجایی و 
باهنر به سوی پل الوان حرکت کردند و با استقرار در پشت پل، مانع عبور قوای دشمن شدند. همچنین 
نیروهای دشمن در روز سیزدهم آذر 60، تالش کردند تا با عبور از پل سابله، موقعیت خود را بهبود 
بخشند، اّما هوشیاری گردان های کرمان و حضور بموقع نیروهای تقویتی موجب شد تا دشمن با تحمل 
تلفات سنگین عقب نشینی کند. در پایان عملیات نیز گردان سوم کرمانی ها مأمور شد خطوط پدافندی 
روستاهای جنوب کرخه را به منظور مقابله با تحرکات احتمالی دشمن تشکیل دهد. چند روز پس از 
عملیات و با تثبیت مواضع خودی، حسن باقری فرصت یافت تا به عیادت قاسم سلیمانی برود، اّما وقتی 
به آنجا رفت، قاسم در خواب بود. او اجازه نداد که همراهانش قاسم را بیدار کنند. قاسم وقتی باخبر شد 

که حسن به عیادت او آمده است، بسیار ناراحت شد و افسوس خورد که حسن را ندیده است.
قاسم، چند روز بعد و برای مداوای بیشتر به بیمارستان قائم مشهد منتقل شد. در آنجا سه بار عمل 
شد، اّما هنوز به طور کامل بهبود پیدا نکرده بود که با دستان گچ گرفته به جمع رزمندگان در جبهه های 
جنگ بازگشت. حسن باقری که پیش از عملیات طریق القدس با قاسم آشنا شده بود، به او دستور داد 
تا نیروهایش را به شوش منتقل کند. جانبازی سردار قاسم سلیمانی در عملیات طریق القدس، سومین 
مجروحیت وی از ابتدای جنگ تحمیلی تا آن زمان بود. او اّولین بار هنگام آموزش، بر اثر تیراندازی 
سهوی یکی از نیروهای آموزشی مجروح ش���د. دومین بار در عملیات کرخه کور از ناحیه دست 
جراحت دید و سومین بار در عملیات طریق القدس دچار جراحت شدیدی شد و به مدت چند روز 

در بیمارستان بستری گشت.
38 سال بعد، آن دستی که در عملیات طریق القدس و در مسیر آزادسازی بستان مجروح شده 
بود، در فرودگاه بغداد و در پی حمله تروریستی آمریکا از بدنش جدا شد. او قطعه قطعه شد تا دشمن 

را در خاک فرو برد.
برگرفته از: بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد قاسم سلیمانی
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تمام شدن فتنه داعش مدیون تالش ها و مجاهدت های 
شبانه روزی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است. به گفته 
دوستان، او شب و روز نشناخت تا ریشه این فساد را از دامن 
مردم مسلمان منطقه بکند و به لطف خدا هم توانست آن ریشه 
را بکند. س����ی ام آبان ماه سال 1396 سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در نامه ای به رهبر معظم 
انقالب پایان یافتن سیطره داعش در کشورهای عراق و سوریه 
را اعالم کرد. به همین مناسبت و 4 سال بعد از آن رویداد، پایگاه 
اطالع رسانی »مکتب حاج قاسم« به گفتگو با سردار سرتیپ 
محمدجعفر اسدی از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس و از 
فرماندهان میدانی جبهه دفاع از حرم که به مدت چند سال در 
سوریه فرماندهی نیروهای مستشاری ایران را برعهده داشت 

پرداخت. متن این گفتگو را در ادامه می خوانید:

   هدف از تشکیل داعش چه بود و چه چیزی موجب 
شد تا جمعی از جوانان مسلمان در منطقه و خارج از منطقه 
به این جریان بپیوندند و چه دولت هایی از این س��ازمان 

تروریستی حمایت کردند؟
داعش از چهار کلمه »دولت اس���المی عراق و شام« 
تشکیل شد. استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، اسرائیل، 
انگلیس و همه کسانی که می دانند انقالب اسالمی به رهبری 
امام خمینی )ره( به پیروزی رسیده است تا کیان آنها را به باد 
بدهد و بلند جایگاهی را که برای خود درس���ت کرده اند به 

پایین بکشد، از شکل گیری داعش حمایت کردند. 
 امام خمینی )ره( فرمود که قرن آینده، قرن اسالم است 
و این اس���الم ابرقدرت ها را به خاک مذلت می کشاند. به 
همین دلیل این دولت ها در 40 سال گذشته در حال جنگ با 
اسالمی هستند که امام احیا کرده است. آنها به دنبال برقراری 
اسالم آمریکایی در کشورهای مسلمان هستند، اما اسالم ناب 
محمدی )ص( که امام خمینی )ره( احیاگر آن بودند در برابر 

این اسالم آمریکایی ایستاده است. 
داعش با دو هدف شکل گرفت. هدف نخست آنان همان 
هدف اعالمی شان است؛ یعنی تشکیل دولت در عراق و شام 
که البته منظور از شام تنها سوریه نیست و شامل فلسطین، لبنان 
و اردن هم می شود. اگر این اتفاق صورت می گرفت پیوندی 
بین داعش و اسرائیل خبیث که در فلسطین است، به وجود 

می آمد و اتفاقات دیگری در منطقه غرب آسیا روی می داد.
اما هدف دوم بدنام کردن اسالم بود. داعش ایجاد شد تا 
چهره ای خشن از اسالم به جهانیان نشان داده شود. دولت های 
غربی ت���الش کردند با حمایت از داعش به ملت های خود 
بگویند که مسلمانان به راحتی سر یکدیگر را می برند، جنایت 
می کنند، انسان می سوزانند و در جنایت کردن هیچ فرقی میان 

مرد و زن و کودک و بزرگ و کوچک قائل نیستند. 
داعش و حامیانش ای���ن دو هدف را با جدیت دنبال 
کردند. برخی از جوان ها که فری���ب خوردند و به داعش 

پیوس���تند، گذرنامه های خ���ود را روی هم تلنبار کردند و 
روبروی دوربین به آتش کشیدند و گفتند ما قصد بازگشت 
به کشورهایمان را نداریم و آمده ایم تا در اینجا دولت اسالمی 
عراق و شام را شکل بدهیم. این اقدامات با پشتیبانی آمریکا، 
عربستان، امارات، قطر و حتی ترکیه صورت گرفت و این 

دولت ها بسیار قوی به میدان آمدند.
 آنها تصورشان این بود که دولت بشار اسد در سوریه 
را طی دو سه ماه سرنگون خواهند کرد، اما با مردانگی سردار 
ش���هید حاج قاسم سلیمانی به گونه ای که وقتی خواست از 
فرودگاه دمشق تا شهر برود چند بار مورد هدف تیراندازی 
قرار گرفت و همچنین مجاهدت سردار شهید حسین همدانی 
)ابووهب( که در آن ایام خطرناک به سوریه رفت و ایستادگی 
کرد، این هدفشان محقق نشد. سردار شهید همدانی به مدت 
سه سال در سوریه تالش های بسیار زیادی تحت فرماندهی 
سردار سلیمانی انجام داد. در باره عراق هم باید به خاطره ای 
اشاره کنم. بنده در س���وریه بودم که یکی از اعضای ارشد 
وزارت اطالعات به آن کشور آمد و در جلسه ای اعالم کرد 
که من از عراق می آیم. در بغداد جلسه ای بود و روحانیون، 
سیاسیون، اقتصادیون و... حضور داشتند. آنها گفتند اگر آن روز 
چهارشنبه ای که سردار سلیمانی وارد بغداد شد، نمی آمد نه تنها 
بغداد که شهرهای نجف و کربال نیز از دست می رفت. مردم 
در حال فرار بودند. مسئوالن بغداد هم آماده شده بودند تا شهر 

را ترک کنند، اما سردار سلیمانی آمد و وضع  را تغییر داد. 
ایش���ان در آنجا 14 مجموعه درس���ت کرد. برای هر 
مجموعه قرارگاهی تشکیل داد و بین افراد و نیروها تقسیم 
کاری صورت گرفت. تعدادی از آنها مامور به حفظ بغداد 
و تعدادی از نیروها مامور به جلوگیری از پیشروی نیروهای 

داعش شدند.
 داعش���ی ها بضاعت چندانی نداش���تند، اما از سوی 
کش���ورهای عربی حمایت مالی شدند. از سوی کشورهای 
غربی همچون آمریکا، انگلیس و فرانسه سالح های پیشرفته 
دریافت کردند. متاس���فانه برخی هم در عراق و سوریه با 
اینها همکاری کردند. در عراق برخی افراد که در ارتش بر 
سر کار آمده بودند با آن نوع از اسالم داعشی موافق بودند. 
آنها بازماندگان حزب بعث در ارتش عراق بودند. بعثی های 
ارتش عراق یا به داعش پیوستند یا اینکه پادگان ها را تحویل 
داعش دادند. در نتیجه سالح و امکانات داعش چند ده برابر 
شد و برخی از شهرها با تلفن به اشغال درآمد؛ یعنی تماس 
می گرفتند، تهدید می کردند، آنها فرار می کردند و اینها شهر را 

به اشغال در می آوردند.
در چنین شرایطی یک انسان جوانمرد، عاشق والیت، 
عاشق اسالم که مرامش حسینی بود به میدان آمد و ماجرا را 
تغییر داد و برگرداند. سردار سلیمانی با لطف خداوند متعال 
توانست وضع را به جایی برساند که اعالم کند داعش به پایان 

خواهد رسید. سپس نیز این ادعای خود را عملی کرد.

   اگرچه س��یطره داعش به پایان رسید، اما امروزه 
مشاهده می شود که این گروه در برخی کشورها همچون 
عراق، سوریه و افغانستان فعالیت ها و اقدامات تروریستی 
انجام می دهد. اکنون وضع داعش چگونه است و آیا ممکن 

است مانند گذشته خطری جدی برای ما به حساب آید؟
ممکن است این روزها برخی ها بگویند که داعش به 
پایان نرسیده است،اما باید توجه داشت که وقتی انتهای این 
ماجراها به شیطان بزرگی  چون آمریکا و شیطان خبیثی به نام 
اسرائیل وصل می شود، آنها تمام تالش خود را می کنند تا این 

جریان ها دست و پای خودشان را بزنند.
 مگ���ر اکنون تمام آن گروهک ه���ا همچون کوموله، 
دموکرات و خلق عرب که از ابتدای انقالب اسالمی علیه ما 
غائله و توطئه ایجاد کردند، تمام ش���ده است که داعش هم 
تمام شود؟ اما همه آنها دیگر کارآیی ندارند و به لحاظ مفهوم 
کارآیی به پایان رسیده اند. آن روزهایی که مردم در کردستان 
خودمان جرات نمی کردند س���اعت چهار بعد از ظهر از 
خانه هایشان بیرون بیایند و از این شهر به آن شهر بروند، دیگر 
تمام شد. کوموله و دموکرات هنوز می گویند که ما هستیم و 
نفس می کشیم، اما آن عمری که آنها کردند و آن خباثت ها را 
انجام دادند، تمام شد. امروز هم اگر داعش می گوید که در 
عراق و سوریه حضور داریم، بدین معنا نیست که آنها بتوانند 
دولت اسالمی عراق و شام تشکیل بدهند. آن توان دیگر تمام 

شد. همه دنیا هم فهمیدند که اینها تمام شدند.
 تمام شدن فتنه داعش مدیون تالش ها و مجاهدت های 
شبانه روزی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است. به گفته 
دوستان، او شب و روز نشناخت تا ریشه این فساد را از دامن 
مردم مسلمان منطقه بکند. به لطف خدا هم توانست آن ریشه 
را بکند. اکنون هم اگر حرکتی صورت می گیرد، مذبوحانه 
است. یک حیوان را هم وقتی سرش را می برند، دست و پا 
می زن���د و باال و پایین می پرد. حرکت های کنونی داعش به 

جایی نخواهد رسید و کار آنها به لطف خدا تمام شد.
 

   نامه اعالم پایان فتنه داعش از س��وی سردار شهید 
سلیمانی خطاب به رهبر معظم انقالب اسالمی نوشته شد و در 
آن نامه از اقدامات و هدایت های رهبری تشکر شد. نقش رهبر 

معظم انقالب اسالمی در مهار فتنه داعش چه بود؟ 
سردار سلیمانی بزرگوار از روزی که انقالب پیروز شد، 
مقلد امام خمینی )ره( بود. در آن هشت سالی که دفاع مقدس 
بود و بعد از آن هم که جبهه و جنگ تمام ش���د، ایشان از 
دیار خودش که کرمان بود تا زاهدان، بندرعباس و مرزهای 
افغانستان و پاکستان به دفاع از ایران اسالمی پرداخت و یک 
شب راحت نداشت. ایشان کارهای بزرگی کرد و به گونه ای 
با سران اشراری که در منطقه بودند، برخورد کرد تا امنیت 
در ش���رق کشور برقرار شود. ایشان با ظرافت بسیار باالیی، 
مسلحین شرور را خلع سالح کرد. اشرار یکی یکی خدمت 
سردار سلیمانی آمدند و سالح ها را زمین گذاشتند. فیلم ها و 

تصاویر این اتفاقات موجود است. 
بعد از آن و در سال 76 ایشان فرماندهی نیروی قدس 
سپاه را برعهده گرفتند. ایشان برای آن نیرو برنامه ریزی کردند 
و وقتی من خدمت ایشان رسیدم، ایشان گفتند که من برای 
بیست س���ال آینده نیروی قدس برنامه دارم. انصافاً هم آن 
برنامه مو به مو و دقیق اجرا شد و جلو رفت؛ علی رغم اینکه 
پیش بینی نمی شد چنین اتفاقاتی در منطقه رخ بدهد. ایشان 
کارهای بزرگی برنامه ریزی کرده بود و به لطف خدا از تمامی 

تنگناها و مشکالتی که درست کرده بودند، عبور کرد. 
سردار سلیمانی کارنامه ای تحویل داد که به دنیا ثابت 
کرد اگر کسی بتواند مرید موالی خودش باشد، حتماً خدا 
کمکش خواهد کرد و پیروز می شود. ایشان بعد از امام، مقلد 
حضرت آقا بود و مق���ام معظم رهبری را به عنوان فرمانده 
و تکیه گاه خودشان می دانست. ایشان مقلد واقعی و حقیقی 

رهبر انقالب بود.

نقش حاج قاسم در جلوگیری از سقوط بغداد
گفتگو با سردار محمدجعفر اسدی درباره اعالم پایان فتنه داعش توسط سردار سلیمانی
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در ژانویه سال ۲۰۲۰، چند روز پس از ترور ژنرال قاسم 
سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس ایران و متعاقبا پاسخ ایران 
به این اقدام دولت آمریکا که با شلیک ده ها موشک به پایگاه 
عین االسد و زخمی ش���دن بیش از ۱۰۰ نظامی آمریکایی 
همراه ب���ود، مایک پمپئو وزیر خارجه وقت آمریکا به ایراد 
یک س���خنرانی با عنواِن »احیای بازدارندگی: نمونه ایرانی« 

پرداخت. 
پمپئو در جریان این س���خنرانی خود ادعا کرد که ترور 
ژنرال سلیمانی، بار دیگر بازدارندگی آمریکا در برابر ایران را 
متوازن ساخته است. با این حال، با افزایش انجام حمالت 
علیه نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، این طور مشخص 
ش���د که اساسا ادعاهای پمپئو اعتباری نداشته و نباید به آن  

توجهی کرد.
اکنون بسیاری فهمیده اند که سوءاستفاده ترامپ از قدرِت 
اجرایی خود و صدور فرمان ترور ژنرال سلیمانی موجب شد 
تا آمریکا در ادامه راه با بحران های گسترده ای رو برو شود که 
تبعات آن حتی در شرایط کنونی هم آمریکا را به شدت دچار 

مشکل کرده است و می کند.
با توجه به افزایش تصاعدی انجام حمالت علیه نیروهای 
آمریکایی مستقر در عراق و منطقه پس از ترور ژنرال سلیمانی، 
این ادعای مایک پمپئو که این موضوع )ترور سلیمانی( بار 
دیگر معادله بازدارندگی در روابط ایران و آمریکا را متعادل 

کرد و مانع از انجام حمالت بیشتر علیه نیروها و منافع آمریکا 
شد، سست بودن خود را کامال نشان داد. 

ایران نه فقط به ترور ژنرال س���لیمانی از طریق حمله 
موشکی گسترده پاسخ داد، بلکه عمال راهبرد اساسی خود را 
بر پایه اخراج کامل نیروهای آمریکایی از منطقه تعریف کرد.

جدای از این ها، ترور ژنرال سلیمانی تا حد زیادی بر 
ش���دت اختالفات داخلی در عراق هم افزود. این در حالی 
است که در دوران حیات ژنرال قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهن���دس، این دو نفر از قابلیت ه���ای قابل توجهی در 
مدیریت و مهار گروه های شبه نظامی عراق برخوردار بودند 
 و می توانستند مانع از وقوع اتفاقات چالشی در این کشور 

شوند.
این در حالی است که پس از ترور این دو فرمانده، برخی 
گروه های عراقی به صورت خودسرانه دست به اقداماتی در 
عراق زدند که هم ثبات این کشور را به خطر انداخت و هم 

امنیت نیروهای آمریکایی را به شدت خدشه دار کرد.
باید پذیرف���ت که ترور ژنرال س���لیمانی و ابومهدی 
المهندس، بی���ش از آنکه به تقویت منافع آمریکا در منطقه 
و جهان ختم ش���ود، عمال آمریکا را در موقعیِت به مراتب 
 خطرناکتری در مقایسه با زمان حیات این دو فرمانده وارد کرده 

است. 
در شرایط کنونی، آمریکا بخش قابل توجهی از توان خود 
را معطوف به حراس���ت از پایگاه های نظامی اش در خاک 

عراق و همچنین حفاظت از جان نظامیان خود می  کند. 

جدای از این ه���ا، اوجگیری تنش های امنیتی در داخل 
عراق هم در س���طحی کالن، منافع آمریکا را عمیقا به خطر 

انداخته است.
درسوی دیگر، ترور ژنرال سلیمانی تا حد زیادی موجب 
ش���د تا ایران در پیگیری توانمندی های هس���ته ای خود 
هم ُمصر  تر ش���ود. ایران پس از ترور ژنرال سلیمانی، از 
محدودیت  های توافق برجام خارج شد)در پاسخ به خروج 
آمریکا از برجام( و در نخستین سالگرد ترور ژنرال سلیمانی، 
برنامه های خود برای  افزایش غنی سازی اورانیوم و انجام 

پیشرفت های بیشترِ هسته ای را هم اعالم کرد. 
در شرایط کنونی که تقریبا دو سال از ترور ژنرال سلیمانی 
می گذرد هم  مذاکرات هس���ته ای وین به نحوی ضعیف 
دنبال می ش���ود و دولت بایدن با چالِش یک ایران قدرتمند 
 هسته  ای رو برو ست و گزینه های گسترده ای هم در قبال آن 

ندارد.
پیامدهای ناگوار ترور ژنرال س���لیمانی برای آمریکا و 
منافع این کش���ور در منطقه و جهان، به خوبی نشان دهنده 
محدودیت  هایی است که نیروی نظامی برای مقابله با تهدیدات 
نامتقارن از آنها برخوردار است. آمریکا با ترور ژنرال سلیمانی، 
به جای اینکه فضای امنی را برای خود ایجاد کند، عمال ایران 
را تحریک به قدرت گیری بیشتر کرد و میزان ناامنی پیرامون 

خود را نیز به نحو قابل توجهی افزایش داد.

 منبع: پایش آمریکا

ور    ژنرال   سلیمانی  تر
چگونه  به  منافع آمریکا در عراق لطمه زد؟



ویژه نامه دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی
سردبیر: دکتر علیرضا خانی 

دبیر ویژه نامه: سیدمصطفي کاظمي
دبیر اجرایی: آرزو رستم زاد

همكاران: علیرضا بردبار ، شیما فتح نجات

عكس: احسان کاظم لو
صفحه آرا : محسن رزاقی

تصحیح : مریم سعادتمند، سپیده رسولی
ویرایش تصاویر: ابوطالب ژیان اقدم، رضا صالح
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