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شــهادت شــهید ســرافراز جبهــه مقاومــت حــاج قاســم ســلیمانی کــه بــه
حــق از ســوی رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی قهرمــان ملــی نــام گرفــت،
حماس ـهای بــود کــه خــون ملتهــای مســلمان و آزادیخــواه را بــه
جــوش آورد و زمینهســاز یــوماهلل کــم نظیــر مراســم تشــییع پیکــر آن
شــهید و یــاران عاشــوراییاش شــد.
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی از جملــه رویشهــای انقــاب اســامی
اســت کــه در نهضــت امــام خمینــی(ره) روییــد و بــا باغبانــی خلــف
خامنـهای مدظلــه بــه شــجره طیبـهای تبدیــل شــد کــه
صالــح او امــام
َ َّ ُ َ َ ْ ُ َّ
ُ
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َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ـار رحمــاء بينهــم » بــود.
نمــاد مجســم « أ ِشــداء علــى الكفـ ِ
کســی کــه هرگــز تــرس از دشــمنان را بــر دل نگرفــت و « َل َي َخ ُاف َ
ــون
َ َ َ
ل ْو َمــة ل ِئـ ٍـم » هــراس از خویــش و انقالبیــون را در دل دشــمنان افکنــد
و در عیــن حــال یــاری مهربــان ،پــدری فــدا کار و رفیــق شــفیقی بــرای
مــردم ایــران و امــت اســامی و همــه انســانهایی کــه زخــم گــران از
ســتم اســتکبار جهانــی و صهیونیســم بیــن الملــل بــر تــن و جانشــان
نشستهاســت ،بــود .او نــه تنهــا قهرمــان ملــی بلکــه قهرمــان امــت
اســامی و قهرمــان همــه آزادیخواهــان جهــان اســت.
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بــی شــک بایــد او را «مــرد میــدان» در همــه عرصههــای مــورد نیــاز
انقــاب اســامی نامیــد کــه ســیمای انســان تــراز تمــدن نویــن اســامی
را بــه خوبــی بــه نمایــش گذاشتهاســت وبــه همیــن دلیــل اســت کــه
مشــتاقان انقــاب اســامی و شــرافتمندان عالــم در داخــل و خــارج
از کشــور بــا افتخــار شــعار «انــا القاســم» س ـرمیدهند و لــرزه بــر انــدام
آمریــکای جنایتــکار ،جبهــه اســتکبار جهانــی و صهیونیســم بینالملــل
میاندازنــد و افقهــای دسترســی بــه نتایــج «انتقــام ســخت» را بیــش
از پیــش روشــن میســازند.
حــاج قاســم در دوران حیاتــش نمــاد مجاهــدت و انقالبیگــری بــر اســاس
ایمــان و عمــل صالــح بــود و خداونــد نیــز اراده کــرده بــود قلبهای مــردم را
نســبت بــه او سرشــار از عشــق و محبــت ســازد و ا کنــون در آســتانه دومیــن
ســالروز شــهادت مظلومانــه او نــه تنهــا شــعلههای آن عشــق پــا ک ،کــم
فــروغ نشــده بلکه شــاهد هســتیم کــودکان و نوجوانان ،پیــران و جوانان،
زنــان و مــردان و اقشــار گونا گــون جامعــه از هــر قــوم و مذهبــی بــه دلدادگی
بــه او افتخــار میکننــد و تأســی بــه آن اســوه مثــال زدنــی را مایــه شــرافت
و رســتگاری خــود میداننــد .بدینســان آن محبــت و عشــقورزیهای
دوران حیــات او بــه تــاش بــرای شــا گردی در «مکتــب» شــهید ســلیمانی
عزیــز تبدیــل شــده اســت.

7

منظومه سلیمانی

8

بدیــن لحــاظ بزرگداشــت ایــن شــخصیت ملــی و فراملــی و برافراشــته
نــگاه داشــتن پرچمــی کــه او بــرای عــزت اســام و ملتهــای اســامی
و دفــاع از ارزش هــای اســامی برافراشــت ،رســالتی گرانبــار بــر دوش
کســانی اســت کــه میــراثدار آن بزرگمــرد تکــرار ناشــدنی هســتند تــا بــا
معرفــی هــر چــه بیشــتر راه و رســم آن شــهید ابعــاد پیــدا و پنهــان ســبک
زندگــی شــهیدانه او کــه ایــن فــوز عظیــم را برایــش رقــم زد را بشناســند
و بشناســانند.
آنچــه در پــی میآیــد محورهایــی بــرای معرفــی هــر چــه بهتــر ابعــاد
شــخصیتی شــهید ســلیمانی و ویژگیهایــی اســت کــه از او یــک الگــوی
تمــام عیــار در مکتــب تربیتــی اســام و انقــاب اســامی ساختهاســت.
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پیام تسلیت رهبر انقالب
در پی شهادت سردار شهید سپهبد
قاسم سلیمانی و شهدای همراه او

ّ
ملت عزیز ایران!

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ســردار بــزرگ و پرافتخــار اســام آســمانی شــد .دیشــب ارواح ّ
طیب ـهی
شــهیدان ،روح ّ
مطهــر قاســم ســلیمانی را در آغــوش گرفتنــد .ســالها
مجاهــدت مخلصانــه و شــجاعانه در میدانهــای مبــارزه بــا شــیاطین و
اشــرار عالــم و ســالها آرزوی شــهادت در راه خــدا ،ســرانجام ســلیمانی
عزیــز را بــه ایــن مقــام واال رســانید و خــون پــا ک او بــه دســت شــقیترین
آحــاد بشــر بــر زمیــن ریخــت .ایــن شــهادت بــزرگ را بــه پیشــگاه حضــرت
ّ
هلل ارواحنــا فــداه و بــه روح ّ
ّ
مطهــر خــود او تبریــک و بــه ملــت ایران
بقیـةا 
تســلیت عــرض میکنــم .او نمونــهی برجســتهای از تربیتشــدگان
اســام و مکتــب امــام خمینــی بــود ،او هم ـهی عمــر خــود را بــه جهــاد
در راه خــدا گذرانیــد .شــهادت پــاداش تــاش بیوقفــهی او در
هم ـهی ایــن ســالیان بــود ،بــا رفتــن او بــه حــول و قـ ّـوهی الهــی کار او
ّ
و راه او متوقــف و بســته نخواهــد شــد ،ولــی انتقــام ســختی در انتظــار
جنایتکارانــی اســت کــه دســت پلیــد خــود را بــه خون او و دیگر شــهدای
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حادث ـهی دیشــب آلودنــد .شــهید ســلیمانی چهــرهی بینالمللــی
مقاومــت اســت و هم ـهی دلبســتگان مقاومــت خونخــواه اوینــد.
هم ـهی دوســتان -و نیــز همــهی دشــمنان -بداننــد ّ
خــط جهــاد
مقاومــت بــا انگیــزهی مضاعــف ادامــه خواهــد یافــت و پیــروزی قطعــی
در انتظــار مجاهــدان ایــن راه مبــارک اســت .فقــدان ســردار فــدا کار و
عزیــز مــا تلــخ اســت ولــی ادام ـهی مبــارزه و دســت یافتــن بــه پیــروزی
نهایــی کام قاتــان و جنایتــکاران را تلختــر خواهــد کــرد.
ّ
ملــت ایــران یــاد و نــام شــهید عالیمقــام ســردار ســپهبد قاســم
ســلیمانی و شــهدای همــراه او بویــژه مجاهــد بــزرگ اســام جنــاب
آقــای ابومهــدی المهنــدس را بــزرگ خواهــد داشــت و اینجانب ســه روز
عــزای عمومــی در کشــور اعــام میکنــم و بــه همســر گرامــی و فرزنــدان
عزیــز و دیگــر بســتگان ایشــان تبریــک و تســلیت میگویــم.
ّ
سیدعلی خامنهای
۱۳دیماه 1398
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 40جمله از رهبر انقالب درباره
«سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی»
1.ایرانیهــا بــه خودشــان افتخــار کننــد کــه مــردی از میــان آنهــا
از یــک روســتای دورافتــاده برمیخیــزد ،تــاش و خودســازی میکنــد ،بــه
چهــرهی درخشــان و قهرمــان ّامــت اســامی تبدیــل میشــود1399/9/26 .
2.او نمونــهی برجســتهای از تربیتشــدگان اســام و مکتــب امــام
خمینــی بــود1399/10/13 .
ّ
3.پایهگــذاری امثــال قاســم ســلیمانیها در دوران دفــاع مقــدس
گذاشــته شــد1399/۶/31 .
ّ
4.شــهید ســلیمانی قهرمــان ملــت ایــران اســت ،بــه خاطــر اینکــه
ّ
ملــت ایــران داشــتههای فرهنگــی و معنــوی و انقالبــی و ارزشــهای خــودش
را در او متبلــور و ّ
مجســم دیــد1399/9/26 .
5.دارای شــجاعت و روحیــهی مقاومــت بــود؛ شــجاعت و مقاومــت
جــزو خصلتهــای ایرانــی اســت1399/9/26 .
مذهبــی متمایــل بــه یکــی
جریــان بظاهــر
6.ایــن مســئلهی بــروز یــک
ِ
ِ
ّ
از فرقههــا و علی ـ ه مقاومــت را ایشــان مدتهــا قبــل پیشبینــی کــرد .بعــد از
ّ
مدتــی داعــش بــه وجــود آمــد .آدم بادرایــت و باهوشــی بــود1399/9/26 .
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7.روحیــهی فــدا کاری و نوعدوســتی داشــت ،یعنــی برایــش ایــن
ّ
ّ
ً
ملــت و آن ملــت و ماننــد اینهــا مطــرح نبــود؛ نوعدوســت بــود ،واقعــا حالــت
فــدا کاری بــرای همــه داشــت1399/9/26 .
ّ
معنویــت و اخــاص و آخرتجویــی بــود و
8.شــهید ســلیمانی اهــل
اهــل تظاهــر نبــود1399/9/26 .
9.آن مــردی کــه میــرود جلــوی دشــمن و واهمــه نمیکنــد و در هم ـهی
میدانهــا نــه خســتگی میفهمــد ،نــه ســرما میفهمــد ،نــه گرمــا میفهمــد ،ایــن
ا گــر چنانچــه در درون خــودش در آن جهــاد ا کبــر پیــروز نشــده بــود ،ایــن
جــور نمیتوانســت جلــوی دشــمن بــرود1399/10/13 .
	10.حــاج قاســم صــد بــار در معــرض شــهادت قــرار گرفتــه بــود؛ ایــن بــار
ّاول نبــود ،ولــی در راه خــدا و انجــام وظیفــه و جهــاد فیســبیلاهلل از هیــچ
چیــز پــروا نداشــت؛ نــه از دشــمن پــروا داشــت ،نــه از حــرف ایــن و آن پــروا
داشــت ،نــه از ّ
تحمــل زحمــت پــروا داشــت1399/10/13 .
عزیــز مــا هــم دل و جگــر داشــت بــه دهــان خطــر
	11.ایــن شــهید
ِ
میرفــت و ابــا نداشــت؛ هــم بــا تدبیــر بــود؛ منطــق داشــت بــرای کارهایــش.
تدبیــر توأمــان ،فقــط در میــدان نظامــی هــم نبــود ،در
ایــن شــجاعت و
ِ
میــدان سیاســت هــم همیــن جــور بــود1398/10/18 .
ّ
جنــگاور مســلط بــر عرص ـهی
	12.شــهید ســلیمانی یــک فرمانــده
ِ
ّ
نظامــی بــود ،در عیــن حــال بشــدت مراقــب حــدود شــرعی بــود1398/10/18 .
	13.مراقــب بــود کــه بــه کســی ّ
تعــدی و ظلــم نشــود .بــه دهــان خطــر
میرفــت ّامــا جــان دیگــران را تــا میتوانســت حفــظ میکــرد1398/10/18 .
	14.در مســائل داخــل کشــور اهــل حــزب و جنــاح و ماننــد اینهــا نبــود،

13

منظومه سلیمانی

14

لکــن بشـ ّـدت انقالبــی بــود .انقــاب و انقالبیگــری خـ ّـط قرمـ ِـز قطعـ ِـی او بــود؛
ذوب در انقــاب بــود .پایبنــد بــه خـ ّـط مبــارک و نورانـ ِـی امــام راحــل (رضــوان
اهلل علیــه) بــود1398/10/18 .
ّ
ّ
	15.بــه کمــک ملتهــای منطقــه یــا بــا کمکهایــی کــه بــه ملتهــای
منطقــه کــرد ،توانســت هم ـهی نقش ـههای نامشــروع آمریــکا در منطق ـهی
غــرب آســیا را خنثــی کنــد1398/10/18 .
ّ
شــخصیتهای ایمانــی وقتــی کــه ایمــان را بــا عمــل صالــح همــراه
	16.
کننــد ،وقتــی حرکــت جهــادی بکننــد ،محصولــش میشــود شـ ّ
ـخصیتی مثــل
شــهید ســلیمانی کــه ّ
حتــی دشــمنانش او را تحســین میکننــد! 1398/۱۱/16
17.آمریکاییهــا کســی را کــه سرشــناسترین و قویتریــن فرمانــده
مبــارزهی بــا تروریســم بــود تــرور کردنــد! 1398/10/27
	18.درمیــدان روبــهروی جنــگ بــا او مواجــه نشــدند ،دولــت آمریــکا
دزدانــه و بزدالنــه او را تــرور کــرد؛ ایــن کار مایــهی روســیاهی آمریــکا شــد!
1398/10/27

	19.مــا شــهید زیــاد داریــم ّامــا شــهیدی کــه بــه دســت خبیثتریــن
انســانهای عالــم یعنــی خــود آمریکاییهــا بــه شــهادت برســدچنین شــهیدی
غیــر از حــاج قاســم مــن کــس دیگــری را یــادم نمیآیــد1399/10/13 .
	20.جهــادش جهــاد بزرگــی بــود ،خــدای متعــال شــهادت او را هــم
شــهادت بزرگــی قــرار داد1399/10/13 .
	21.او همــهی عمــر خــود را بــه جهــاد در راه خــدا گذرانیــد .شــهادت
پــاداش تــاش بیوقفــهی او در همــهی ایــن ســالیان بــود1399/10/13 .
	22.شــهید ســلیمانی بــا حــرکات خــود و باالخــره بــا شــهادت خــود اســم
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رمــز برانگیختگــی و بســیج مقاومــت در دنیای اســام شــد1399/9/26 .
ّ
افــزار مقاومــت و الگــوی مبــارزه را بــه ملتهــا
	23.شــهید ســلیمانی نرم ِ
تعلیــم کــرد1399/9/26 .
	24.امپراتــوری خبــری صهیونیســم در همــهی دنیــا ســعی کردنــد
ســردار بزرگــوار عزیــز مــا را ّ
متهــم کننــد بــه تروریســت؛ خــدای متعــال صفحــه
را درســت بعکــس آنچــه کــه آنهــا میخواســتند ترتیــب داد1398/۱۰/۲۷ .
ّ
	25.بــا رفتــن او بــه حــول و ّ
قــوهی الهــی کار او و راه او متوقــف و بســته
نخواهــد شــد1399/10/13 .
	26.این شهادت بزرگ یکی از آیات قدرت الهی است1398/10/27 .
27.حادثــهی یــوماهلل تشــییع جنــازهی شــهید و حادثــهی یــوماهلل در
هــم کوبیــدن پایــگاه آمریکایــی از ذهــن ایــن مــردم نخواهــد رفــت و روزبـهروز
انشــاءاهلل زندهتــر خواهــد شــد1398/10/27 .
	28.روزی کــه دههــا میلیــون در ایــران ،و صدهــا هــزار در عــراق و
ـون فرمانــده ســپاه قــدس بــه خیابانهــا
بعضــی کشــورهای دیگــر بــه پــاس خـ ِ
ّ
آمدنــد و بزرگتریــن بدرقـهی جهــان را شــکل دادنــد ،یکــی از ایــاماهلل اســت.
1398/10/27

	29.مــردم قــدر ســردار شــهید قاســم ســلیمانی را دانســتند و ایــن
ناشــی از اخــاص اســت .یــک اخــاص بزرگــی در آن مــرد وجــود داشــت.
1398/10/13

ّ
معنویــت او ،شــهادت او را ایــنجــور برجســته
	30.قیامتــی بــه پــا کــرد.
کــرد1398/10/18 .
	31.شــهادت او ،زنــده بــودن انقــاب در کشــور مــا را بــه رخ هم ـهی
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	32.شــهید ســلیمانی بــه هــر دو ُحســنیین رســید؛ هــم پیــروز شــد هــم
بــه شــهادت رســید؛ یعنــی خــدای متعــال ِک َلتــا ُ
الحسـ َـن َیین را بــه ایــن شــهید
عزیــز داد1398/11/29 .
	33.قاتــل ســلیمانی و آمــر بــه قتــل ســلیمانی بایــد انتقامشــان را پــس
بدهنــد1399/9/26 .
	34.شــهید ســلیمانی ،هــم در زمــان زنــده بودنــش اســتکبار را شکســت
داد ،هــم بــا شــهادتش شکســت داد1399/9/26 .
ً
ً
ّ
	35.بنــده قلبــا و زبانــا او را تحســین میکــردم امــا امــروز در مقابــل آنچــه
او سرمنشــأ آن شــد و بــرای کشــور بلکــه بــرای منطقــه بــه وجــود آورد ،در
مقابــل او مــن تعظیــم میکنــم1398/10/18 .
	36.حاج قاسم از آنهایی است که شفاعت میکند .اردیبهشت ۱۳۸۴
37.فقــدان ســردار فــدا کار و عزیــز مــا تلــخ اســت ولــی ادام ـهی مبــارزه و
ختــر خواهــد
دســت یافتــن بــه پیــروزی نهایــی کام قاتــان و جنایتــکاران را تل 
کرد1399/10/13 .
	38.خوشــا بهحــال حــاج قاســم کــه بــه آرزویــش رســید ،او شــوق
شــهادت داشــت و بــرای آن اشــک میریخــت و داغــدار رفقــای شــهیدش
بــود1399/10/13 .
	39.ســردار شــهید عزیــز را بــا چشــم یــک مکتــب ،یــک راه ،یــک
مدرســهی درسآمــوز نــگاه کنیــم1398/10/27 .
	40.مــن یــاد شــهید ســلیمانی عزیزمــان را هرگــز فرامــوش نمیکنــم.
1399/9/26
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یکی از ویژگی های شــهید ســلیمانی «خدامحوری» بود .خدامحوری
شــخصیت فــرد را ّ
«ربانــی» میکنــد و تنهــا ایــن شــخصیتهای ّربانــی
هســتند کــه لیاقــت بــه دوش کشــیدن بــار هدایــت انســان هــا و
همراهــی و ه ـمروی بــا اولیــای الهــی را پیــدا میکننــد.
قرآن کریم در وصف این رادمردان خداجو میفرماید:
َ
َ
َ َ َ ّ ّ َّ ّ َ َ َ َ َ ُ ّ ُّ َ َ
ُ
ـون ك ِثيـ ٌـر ف َمــا َو َهنــوا ِل َمــا أ َص َاب ُهـ ْـم
« وكأ ِيــن ِمــن نبــي قاتــل معــه ر بيـ
ِ َ ٍ َ َ ُ ُ َ َ ِ ِ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ُّ َّ
َ
َ
اهَّلل ومــا ضعفــوا ومــا اســتكانوا واهَّلل ي ِحــب الص ِاب ِريــن.
يل ِ
ِفــي سـ ِـب ِ
( 146آل عمــران)»
چــه بســیار پیامبرانــی کــه مــردان الهــی فراوانــی بــه همــراه آنــان جنــگ
کردنــد! آنهــا هی ـچگاه در برابــر آنچــه در راه خــدا بــه آنــان میرســید،
سســت و ناتــوان نشــدند (و تــن بــه تســلیم ندادنــد)؛ و خداونــد
اســتقامتکنندگان را دوســت دارد.
ا گــر شــهید ســلیمانی را قهرمــان جبهــه مقاومــت میدانیــم راز و رمــز آن
«ربــی» بودنــش بیابیــمّ .
را بایــد در ّ
«ربــی» کســی اســت کــه وجــودش
را در آتــش عشــق الهــی ذوب میکنــد و از همــه ناخالصیهــا پــا ک
میشــود .ناخالصیهایــی کــه در انســانها عامــل نفــوذ شــیطان
هســتند از وجــود آنهــا زدوده میشــود و بــه همیــن دلیــل میتواننــد در
راه خــدا اســتقامت بورزنــد و سســت و ناتــوان نشــوند.
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شــهید ســلیمانی بــه واقــع در زمانــه مــا ســیمای چنیــن انســانهایی را
بــه نمایــش گذاشــت .او انســانی خدایــی بــود کــه همــواره بــا خــدا بــود
و خــدا نیــز یــک لحظــه دســت از یــاریاش برنداشــتَ « .مــن َ
کان ِّ
ل،
َ ُ َ
اهلل لــه»
کان
یکــی از برجســتهترین مظاهــر خدامحــوری در وجــود شــهید «اخالص»
او بــود .او جــز در برابــر دشــمن حاضــر نبــود خــود را مطــرح کنــد .او
خالصانــه ســرمایه وجــودیاش را بــه میــدان م ـیآورد و بــه فکــر ســود
و زیــان خــود نبــود .دیــن خــدا و ولــی خــدا را در جاهایــی نصــرت کــرد
کــه هنــوز گــوش نامحرمــان و چشــم نااهــان نبایــد و نشــاید کــه از آن
بــا خبــر شــوند.
او شــیرینی نــگاه خداونــد بــه خــود و خدماتــش را بــا هیــچ امتیــاز
دیگــری عــوض نکــرد و در آخریــن پیغامــی کــه بــرای مــا خا کیــان گرفتــار
در گــرداب ّ
منیــت و شــهوات آلودهســاز بــه یــادگار گذاشــت ایــن بــود کــه
1
« خداونــدا مــرا پا کیــزه بپذیــر»

 .1آخرین دست نوشته سردار سلیمانی قبل از شهادت که کمی قبل از پرواز
از دمشق به بغداد در پنجشنبه  ۱۲دی ماه نوشته و آن را در کنار آینه محل
اقامت خود قرار داده و قلم را روی آن گذاشته بود.
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ا گــر چــه نزدیــک بــه دوســال از شــهادت شــهید ســلیمانی گذشــته اســت
هنــوز وقتــی بــه خاطــرات تشــییع حماسـهگون او و یارانــش در شــهرهای
مختلــف در عــراق و ایــران فکــر میکنیــم بــه دنبــال پاســخ ایــن ســئوال
هســتیم کــه چگونــه خداونــد محبــت او را در دل هــای مــردم نهــاد؟ راز و
رمــز ایــن شــیفتگی و دلباختگــی نســبت بــه او چیســت؟
بــا تکیــه بــه معــارف اســامی و آموزههــای اهــل بیــت علیهمالســام
میتــوان بــه پاســخ شایســتهای بــرای ایــن ســئوال دســت یافــت و آن
چیــزی جــز «دینــداری واقعــی» و «ایمــان و عمــل صالــح» نیســت.
ُ
قــرآن مــی فرمایــد « :إ َّن َّالذيـ َـن َآم ُنــوا َو َعم ُلــوا َّ َ
ـات َسـ َـي ْج َعل
الصا ِلحـ ِ
ِ
ِ
ً ِ
َ ُ ُ َّ
ّ
2
الر ْح َمـ ُـن ُودا».
لهــم

ّ ً
مســلما کســانی کــه ایمــان آورده و کارهــای شایســته انجــام دادهانــد،
خداونــد رحمــان ّ
محبتــی بــرای آنــان در دلهــا قــرار میدهــد.
َ َ ٌ ُ ُ َ َ َ
الم َح ّبــة :
ــورث
امــام صــادق
علیــه الســام ُ مــی فرماینــد « :ثالثــة ت ِ
ّ ُ
ّ
ُ
3
َ
التواضــع و البــذل »
الديـ ُـن و ِ
ِ
سه چيز ّ
محبت مى آورد  :دين دارى  ،تواضع و بخشش .
 .2سوره مریم آیه 96
 .3تحف العقول صفحه 316
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او بــه راســتی «مؤمــن» بــود و بــه بندگــی خــدا افتخــار میکــرد و ســند
عمــل صالحــش یــک عمــر «جهــاد» در راه خداســت کــه در معــارف
اســامی برتریــن اعمــال نامیــده شدهاســت.
َّ ُ َ ْ
ُ
ْ
َ
ُ َّ
ُ
َ
َ
« َا َحـ ُّ ْ َ ْ
ْ
ّ ّ
ــن ،ثــم
ـال ِالــى ِ
ـب العمـ ِ
اهَّلل الصــاة ِلوق ِتهــا ،ثــم ِبــر الوا ِلدي ِ
ْ َ ُ
4
ـاد فــى َ
ـ
س
الجهـ
اهَّلل»
ـبيل ِ
ِ
دوســت داشــتنىترين كارهــا نــزد خداوند :نمــاز اول وقت ،ســپس نيكى به
پدر و مادر و ســپس جهاد در راه خداســت .بنابراین باید رمز راز محبوبیت
حــاج قاســم را در عنصــر دینــداری ،ایمــان و عمل صالح او جســتجو کرد.
رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی کــه خــود گوهرشناســی زبردســت اســت،
بــه خوبــی گوهــر دینــداری شــهید ســلیمانی را کشــف کــرده بــود و لــذا
در بیــان ویژگیهــای شــهید بــر ایــن ویژگــی تأ کیــد فرمودنــد:
ّ
ّ
ـگاور مســلط بــر
« یــک خصوصیــت دیگــر ایــن بــود کــه هــم یــک فرمانــده جنـ ِ
عرصـ ه نظامــی بــود ،هــم در عیــن حــال بشـ ّـدت مراقــب حــدود شــرعی بــود.

در میــدان جنــگ ،گاهــی افــراد حــدود الهــی را فرامــوش میکننــد ،میگوینــد
وقــت ایــن حرفهــا نیســت؛ او نــه ،او مراقــب بــود .آنجایــی کــه نباید ســاح به
نمیبرد؛ مراقب بود که به کســی ّ
کار برود ،ســاح به کار ُ
تعدی نشــود ،ظلم
ً
نشــود؛ احتیاطهایــی میکــرد کــه معمــوال در عرصـهی نظامــی ،خیلیهــا
5
ایــن احتیاطهــا را الزم نمیداننــد؛ [لکــن] او احتیــاط میکــرد» .
 .4نهجالفصاحه ح 70
 .5بیانات در دیدار با مردم قم 1398/10/18
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ا گــر مهمتریــن ویژگــی مــردان الهــی را «خدامحــوری» بدانیــم بایــد
گفــت مهمتریــن ثمــره و برکــت آن «والیتمــداری» اســت.
«معیــت» اولیــای الهــی تنهــا نصیــب ّ
افتخــار همراهــی و ّ
«ربیــون»
میشــودّ .ربیونــی کــه در مســیر مبــارزه ســازش را بــر مقاومــت ترجیــح
نمیدهنــد و همرکابــی بــا ِّ
ولــی حــق را بــر لبخنــد رضایــت دشــمن
عــوض نمیکننــد.

 146ســوره َآل عمــران) بــه ایــن امــر مهــم اشــاره
قــرآن در ابتــدای آیــه(
َ َ َ ّ ّ ّ ّ َ َ َ َ َ ُ ّ ُّ َ َ
ٌ
دارد و مــی فرمایــد « :وكأ ِيــن ِمــن ن ِبــي قاتــل معــه ِر ِبيــون ك ِثيــر»
ٍ
در مکتــب شــهید ســلیمانی تنهــا بــوی عطــر والیــت پیچیدهاســت.
او در دوران رهبــری امــام خمینــی(ره) همچــون ســربازی فــدا کار در
جبهههــا بــه دنبــال امــر «ولــی فقیــه» بــود و در دوران رهبــری نیــز همــه
ســرمایه وجــودیاش را در دفــاع از «ولــی فقیــه زمانــش» بــه میــدان
آورد.
ا گــر او را «مــرد میــدان» میخوانیــم نــه تنهــا بــه دلیــل «مردانگــی
و جنــگاوری» او در مقابــل دشــمن بلکــه بیــش از آن بــه دلیــل
«پایمــردی» او در راه والیــت اســت.
او «والیتپذیــری» و در رکاب رهبــر بــودن را راه رســتگاری میدانســت کــه
هــم خــود عامــل بــه آن بــود و هــم دیگــران را بــه آن دعــوت میکــرد .ایــن
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کالم شــیرین و صادقانــه و از دل برآمــده او را بــه یــاد آوریــم کــه فرمــود:
« واهلل واهلل واهلل از مهمتری��ن ش��ئون عاقب��ت بخی��ری ای��ن اس��ت.
واهلل واهلل واهلل از مهمتر یــن شــئون عاقبــت بخیــری رابطــه قلبــی و
دلــی و حقیقــی مــا بــا ایــن حکیمــی {رهبــر معظــم انقــاب} اســت کــه
ّ
امــروز ســکان انقــاب را بــه دســت دارد .در قیامــت خواهیــم دیــد
مهمتر یــن محــور محاســبه ایــن اســت» .
برخــی از کســانی کــه شــاهد روابــط رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا
حــاج قاســم بودهانــد شــهادت مــی دهنــد کــه میــزان والیتپذیــری او
در برابــر رهبــری تــا جایــی بــود کــه حتــی ا گر در مســئلهای نظــر متفاوتی
بــا رهبــری داشــت ،کامــا تســلیم نظــر رهبــری میشــد و در تحقــق آن
یکــرد و جالــب ایــن اســت کــه بارهــا بــه دوســتانش
صادقانــه عمــل م 
میگفــت علــی رغــم نظــر دیگــری کــه داشــته در عرصــه عمــل متوجــه
شدهاســت کــه نظــر رهبــری درســت بودهاســت.
او والیــت فقیــه را اصــل اساســی حفــظ نظــام کــه امــام خمینــی(ره) آن
یشــمرد ،میدانســت و معتقــد بــود کــه بــرای
را اوجــب واجبــات برم 
دفــاع از آن بایــد جــان داد.
«اصــل اساســی نگهدارنــده ایــن نظــام ،ولــی فقیــه اســت .ایــن بــرای
مــا مثــل قــرآن ناطــق اســت .بــا جانمــان و خونمــان در همـ ه آحادمــان
دفــاع میکنیــم ،جانمــان را هــزاران بــار میدهیــم» .
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او در وصیت نامه خود نیز بر این امر تأ کید و نوشتهاست:
24

« بــرادران و خواهــران عزیــز ایرانــی مــن ،مــردم پــر افتخــار و ســربلند کــه
جــان مــن و امثــال مــن ،هــزاران بــار فــدای شــما بــاد ،کمــا اینکــه شــما
صدهــا هــزار جــان را فــدای اســام و ایــران کردیــد؛ از اصــول مراقبــت
ً
کنیــد .اصــول یعنــی ّ
ولــی فقیــه ،خصوصــا ایــن حکیــم ،مظلــوم،
وارســته در دیــن ،فقــه ،عرفــان ،معرفــت؛ خامنــهای عزیــز را عز یـ ِـز
حرمــت مقدســات بدانیــد».
جــان خــود بدانیــد .حرمــت او را
ِ
تاریــخ شــهادت میدهــد کــه خــود آیینــه تمــام نمــای عمــل بــه
ایــن توصیــه بــود و بــه راســتی خامنــهای عزیــز را عزیــز جــان خــود
میدانســت.
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 -4انقالبی گری
شهید سلیمانی الگوی تمام عیار «انقالبیگری» است.
شــخصیت ،عملکــرد و راه و رســم آن شــهید باطلالســحر همــه
تالشهــای بدخواهانــی اســت کــه درصددنــد مفهومــی انحرافــی و
یگــری» را در افــکار عمومــی و اذهــان جامعــه
تحریفگونــه از «انقالب 
جایگزیــن ســازند.
«انقالبیگــری» یعنــی شــا گردی در مکتــب امــام خمینــی(ره) کــه بــه
تعبیــر حکیمانــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی مشــتمل بــر ســه مؤلفــه
مهــم و درهــم تنیــده یعنــی «عقالنیــت»« ،عدالــت» و «معنویــت»
اســت.
امــام خامنـهای مــی فرماینــد «:مکتــب امــام یــک بســت ه کامــل اســت،
یــک مجموعــه اســت ،دارای ابعــادی اســت؛ ایــن ابعــاد را بایــد بــا هــم
دیــد ،بــا هــم مالحظــه کــرد .دو ُبعــد اصلــی در مکتــب امــام بزرگــوار مــا،
ُبعــد معنویــت و ُبعــد عقالنیــت اســتُ ...بعــد ســومی هــم وجــود دارد،
کــه آن هــم ماننــد معنویــت و عقالنیــت ،از اســام گرفتــه شــده اســت.
عقالنیــت امــام هــم از اســام اســت ،معنویــت هــم معنویــت اســامی
و قرآنــی اســت ،ایــن ُبعــد هــم از متــن قــرآن و متــن دیــن گرفتــه شــده
6
اســت؛ و آنُ ،بعــد عدالــت اســت .اینهــا را بایــد بــا هــم دیــد» .
 .6بیانات در مراسم بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمهاهلل)
1390/03/14
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شــهید ســلیمانی بــه عنــوان یــک عنصــر انقالبــی مظهــر عقالنیــت
انقالبــی بــود چــه در عرصــه نظامــی و حضــور در میــدان رزم بــه عنــوان
یــک فرمانــده و طــراح عملیــات نظامــی و چــه در عرصــه دیپلماســی
بــه عنــوان یــک دیپلمــات انقالبــی و چــه در عرصــه سیاســی بــه عنــوان
یــک چهــره وفــادار بــه نظــام کــه هرگــز خــود را اســیر بــازی هــای سیاســی
جاهالنــه و جناحبندیهــای سیاســی نکــرد و چــه در عرصــه فرهنگــی
کــه تــاش میکــرد بــه دور از هیجانــات معمــول برخــی از مذهبیهــا
بــا جــذب همــه ســایق و فراخوانــدن همــه بــه اردو زدن در خیمــه
انقــاب ،دایــره انقــاب را وســعت ببخشــد و از ایتــام آل محمــد(ص)
کــه در معــرض تندبــاد تهاجــم فرهنگــی دشــمنان هســتند محافظــت و
حراســت ایمانــی کنــد.
او همچنیــن نمــاد «عدالــت» و ظلمســتیزی بــود .در ظلمســتیزی او
همیــن بــس کــه توانســت بــا تقویــت جبهــه مقاومــت در برابــر ظلمهــای
فاحــش صهیونیســم بینالملــل و نظــام ســلطه علیــه ملــت مظلــوم
فلســطین و ســایر ملــت هــای منطقــه ســد پوالدینــی ایجــاد کنــد و
دســت بــزن جبهــه مقاومــت در برابــر تعــدی دشــمن را پرقدرت بســازد.
در داخــل کشــور نیــز حــاج قاســم در عمــل نشــان داد کــه در خدمــت
مظلومــان و محرومــان اســت .صحنههــای حضــور او در کنــار مــردم
ســیلزده و در مناطــق زلزلــه زده گــواه صادقــی بــر ایــن ویژگــی او اســت.
البتــه ایــن دو عنصــر در وجــود حــاج قاســم کــه تربیــت شــده مکتــب
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خمینــی کبیــر بــودوگل وجــودش در باغســتان والیــت رهبــری شــکفته
و عطرافشــانی کــرده بــود بــا عنصــر «معنویــت» در آمیختــه بــود و از
او کــه عطــر و بــوی شــهادت م ـیداد یــک انســان معنــوی تمــام عیــار
ســاخته بــود .ا گــر چــه مــا صحنههــای نمــاز و قنوتــش را در بیابانهــا و
صحنههــای نبــرد و دلدادگــی هــای رضــویاش را در حــرم مطهــر امــام
رئــوف علیــه الســام از دریچــه دوربینهــا دیدهایــم امــا بــه فرشــتگان
الهــی کــه در ســهرهای ســحرگاهیاش شــاهد نجــوای عارفانــه او بــا
خداونــد کریــم بــوده انــد حســرت میخوریــم کــه چــه شــور و شــعفی
از نمازهــا و نیایشهــای شــباهنگامش پیــدا میکردنــد و بــه یــاد
میآوردنــد کــه چــرا خداونــد در هنــگام آفرینــش «آدم» در َپاســخ
َ
َ
َُ
ّ
ُ
َ
«ن ْحـ ُـن ن َسـ ِّـب ُح ِب َح ْمـ ِـد َك َونقـ ّ ِـد ُس لـ َـك » آنــان فرمــوده بــود « ِإ ِنــي أ ْعلـ ُـم
َمــا َل َت ْع َل ُمـ َ
ـون» .
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حــاج قاســم از مــردم بــود .از دل مــردم و از متــن زندگــی مــردم
برخاســته بــود .روســتاییزادهای بــود کــه از عنفــوان جوانــی بــا فــراز و
نشــیبهای زندگــی کــه همــه مــردم آن را تجربــه میکردنــد آشــنا بــود.
از دغدغههــای مــردم بــا خبــر بــود و آنهــا را خــوب میفهمیــد .از حضــور
میــان مــردم خســته و ملــول نمیشــد بلکــه آدمــی احســاس میکــرد
بــار خســتگیهای جانکاهــش را بــا در کنــار مــردم بــودن فرومیکاهــد.
او پیامبرانــه در کنــار مــردم بــود .آن طــور کــه خداونــد در بــاره نبــی
مکــرم اســام صلــی اهلل علیــه و الــه و ســلم مــی فرمایــد:
َ ْ َ َُ ْ َ ُ ٌ ّ ْ َ ُ ُ ْ َ ٌ
يــز َع َل ْي ِــه َمــا َع ِن ُّت ْــم َحر ٌ
يــص
« قــد جاءكــم رســول ِمــن أنف ِســكم ع ِز
ِ
َ َُ ٌ
َ ُ
ْ ْ
وف َّر ِح ٌ
يم(.توبــه » )128
َعل ْيكــم ِبال ُمؤ ِم ِنيــن رء
بــه یقیــن ،رســولی از خــود شــما بســویتان آمــد کــه رنجهــای شــما بــر او
ســخت اســت؛ و اصــرار بــر هدایــت شــما دارد؛ و نســبت بــه مؤمنــان،
رئــوف و مهربــان اســت.
ی ارزشــمند یعنــی
آری او پیامبرانــه در کنــار مــردم بــود بــا دو ویژگــ 
«مهربانــی» و «خدمتگــزاری».
او دلســوز مــردم بــود ولــی نــه بــرای توجــه مــردم بــه خــودش و خــود را
خدمتگــزار آنــان میدانســت امــا نــه بــه قصــد فا کتــور کــردن خدماتــش
در انتخابــات بــرای رأیآوری.
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او خــود را «خــادم ملــت» میدانســت نــه بــرای شــاخ و شــانه کشــیدن
بــرای نظــام و نســبت بــه آنهــا انــس و الفــت داشــت نــه بــرای فریــب
آنــان.
او مــردم را بــرای مــردم میخواســت و بــه خدمتگــزاری بــرای آنــان
یکــرد و تحمــل ایــن کــه بــار غمــی بــر چهــره آنــان نشســته
افتخــار م 
باشــد را نداشــت و بــرای همیــن تــاش کــرد خــود بــار غمــی بــر چهــره
آنــان نیفکنــد.
دســتان قلــم شــده او در مســیر خدمتگــزاری بــه ملــت نشــان میدهــد
او بــه تأســی از موالیــش حضــرت کاشــفالکرب ابوالفضلالعبــاس
علیــه الســام بــرای آن کــه غبــار غمــی بــر چهــره ســید و موالیــش و اهالی
جبهــه والیــت و مــردم ننشــیند« ،دســت» خــود را داد امــا «دســت» از
ســقایت مردمــی کــه تشــنه خدمــات صادقانـهاش بودنــد ،برنداشــت.
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یکــی از عناصــر برجســته در زندگــی و مکتــب حــاج قاســم «شــهیدانه
زندگیکــردن» اســت.
او بــه راســتی عاشــق شــهادت بــود امــا بــه خوبــی دریافتــه بــود کــه بــرای
نیــل بــه ایــن شــرف عظیــم بایــد «شــهیدانه» زندگــی کنــد .او بــا شــهدا
ی میکــرد .از عشـقورزی
انــس دیرینــه داشــت .بــا آنهــا زندگــی و رازگویـ 
بــه شــهدا خســته نمیشــد.
از تبــرک جســتن بــه تصاویــر شــهیدان ابایــی نداشــت و هــر قــاب تصویــر
آنــان را «حرمــی» میدانســت کــه بایــد بــه ضریــح آن چنــگ زد و از آن
کســب فیــض کــرد.
از دیــدار بــا خانــواده شــهیدان لــذت میبــرد و کســب آبــرو میکــرد.
شــاید ایــن ادعــای گزافــی نباشــد کــه او از زمــره نــوادر روزگار مــا بــود کــه
خانــواده معظــم شــهدا را چشــم و چــراغ ملــت میدیــد و از ایــن منابــع
نــور بــرای روشــن کــردن راه رســتگاری خــود اســتضائه مینمــود.
او از اولیــن طراحــان یــادواره شــهدا در استانهاســت .در هــر یادوارهای
کــه امــکان حضــور داشــت شــرکت میکــرد نــه صرفــا بــرای ســخنرانی
تشــریفاتی کــه بــرای نجــوای بــا شــهیدان.
او خــود گفتــه بــود« :نکتــه ،نکتــه مهمــی اســت کــه خواهــران مــن،
بــرادران مــن ،عزیــزان مشــتاق ،تــا کســی شــهید نبــود ،شــهید
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نمیشــود .شــرط شــهید شــدن ،شــهید بــودن اســت .ا گــر امــروز
کســی را دیدیــد کــه بــوی شــهیداز کالم او ،از رفتــار او و از اخــاق او
استشــمام شــد ،بدانیــد او شــهید خواهــد شــد .تمــام شــهدای مــا ایــن
مشــخصه را داشــتند».
بــرای همیــن بــود کــه مــردم از او بــوی عطــر شــهادت استشــمام
میکردنــد و او را قبــل از شــهادت ،شــهید میدانســتند .او بــه راســتی
یــادگار دوران دفــاع مقــدس و بقیهالســلف شــهدا بــود کــه خداونــد بــه
نســل چهــارم انقــاب ایــن فرصــت را داد تــا از نزدیــک ســیمای دفــاع
مقــدس را در چهــره و منــش زندگــی او مشــاهده کننــد و شــهیدانه
زندگــی کــردن را افســانه نپندارنــد و امکانپذیــری آن را بــرای همــه
مشــتاقان از عمــق وجــود درک کننــد.
آری شــهید ســلیمانی و یــاران شــهیدش کــه مــدال پــر افتخــار مدافعین
حــرم را بــر ســینه دارنــد نشــان دادنــد در اوج طوفــان ســهمگین
دنیازدگــی مــی تــوان شــهیدانه زیســت و لیاقــت نشســتن بــر ســفره
شــهادت و تنــاول از رزق کریمانــه شــهادت را روزی خــود کــرد.
عشــق و عالقــه شــهید بــه شــهدا چنــان بــود کــه مــی فرمــود « :بایــد
خانــه هــر ایرانــی یــک عکــس شــهید باشــد .ا گــر در اداره ای دولتــی
یــا خصوصــی عکســی از شــهید نباشــد ایــن بــی معرفتــی اســت.
شــمال و جنــوب تهــران و ایــران و همــه مــا مدیــون شــهدا هســتند.
یــک زمانــی فرمانــده ســپاه خدمــت آقــا رفــت و گفــت میخواهیــم امــام
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زاده هــا را بازســازی کنیــم کــه رهبــری فرمودنــد شــما مقبــره امــام
7
زادگان خودتــان یعنــی شــهدا را بســازید» .
32

امــروز چــه بســیار محتــاج شــا گردی در مکتــب شــهید ســلیمانی
هســتیم تــا بیاموزیــم «صحنــه زندگــی» نیــز صحنــه مبــارزه اســت کــه
نبایــد بــا غفلــت از میــدان آن گریخــت بلکــه بایــد بــا شــجاعت در آن
حضــور یافــت و در عیــن زندگــی کــردن بــه آن معنا بخشــید و آن را بســتر
فــوز و فــاح ســاخت.

 .7سخنرانی در یادواره شهدای مالیر اول مهر 1395

مروری بر ابعاد شخصیتی و ویژ گیهای مکتب شهید سرافراز

حاج قاسم سلیمانی

 -7پیوند دهنده نسل نوی انقالب با دوران دفاع مقدس
شــهید ســلیمانی ترجمــه و نمــاد ارزشهــای دفــاع مقــدس بــود .گل
حــاج قاســم در بوســتان دفــاع مقــدس روییــده و بــذر شــخصیت
انقالب ـیاش بــا زالل جــاری ارزشهــای واالی شــهیدان و مجاهــدان
دوران دفــاع مقــدس آبیــاری شــده و بــه بــار نشســته بــود.
او فقــط یــادگار و بازمانــده آن دوران درخشــان در تاریــخ انقــاب
اســامی نبــود او شیشــه عطــری بــود کــه عطــر خوشــبوی همــه
ارزشهــای دوران دفــاع مقــدس را در خــود ذخیــره کــرده بــود کــه بــا
گفتــار و رفتــار خــود جامعــه را از عطــر آن معطــر و سرمســت میکــرد.
او مصــداق بــارز اســتجابت دعــای امــام خمینــی(ره) در پیام اســتقامت
بــود کــه از خــدا خواســته بــود« :خداونــدا ،ایــن دفتــر و کتــاب
شــهادت را همچنــان بــه روی مشــتاقان بــاز ،و مــا را هــم از وصــول
بــه آن محــروم مکــن .خداونــدا ،کشــور مــا و ملــت مــا هنــوز در آغــاز راه
مبارزهانــد و نیازمنــد بــه مشــعل شــهادت؛ تــو خــود ایــن چــراغ پــر فــروغ
8
را حافــظ و نگهبــان بــاش»...
وجــود حــاج قاســم امتــداد دفــاع مقــدس بــود و خــدا خواســت کــه او در
هنگامههایــی کــه پــای بســیاری از مدعیان در چرب و شــیرین دنیا لغزید
بــا راه و رســم شــهیدانهاش نشــان دهــد همچنــان مــی تــوان پــای دفتــر و
کتــاب شــهادت مشــق عشــق کــرد و مشــعل پرفــروغ شــهادت را شــعلهور
 .8صحیفه حضرت امام ،ج  ،21ص 93
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نــگاه داشــت تــا در تاریکــی زنگارهــای غبارآلــود شــهوات و تمنیــات دنیــا راه
وصــال بــه معبــود را گــم نکــرد و مردانــه بــرای پیمــودن آن قــدم برداشــت.
حــاج قاســم شــهید زنــده بود و زنــده بودن فرهنگ شــهادت را به همگان
نشــان داد و از آن بــه خوبــی پاســداری کــرد.
او بــه راســتی پیونــد دهنــده نســل اول و ســوم و چهــارم انقــاب بــا
ارزشهــای طالیــی دوران دفــاع مقــدس بــود .جاذبه شــخصیت و عطر
و بــوی دوران مشعشــع دفــاع مقــدس کــه از وجــودش برمیخاســت،
آن چنــان جوانــان نســل ســوم و چهــارم انقــاب را مدهــوش
میســاخت کــه بــرای «مدافــع حــرم» شــدن ســر از پــا نمیشــناختند.
او نشــان داد نســل نــوی انقــاب از ظرفیتهــای باالیــی بــرای تأســی
بــه الگوهــای صــدر انقــاب و دوران دفــاع مقــدس برخــوردار اســت و
آنچنــان مســحور حماســه آفرینــی هــای ســبکباالن عاشــق جبهههــای
نــور در آن دوران اســت کــه خواهــد توانســت امتــداد بخــش دفــاع
مقــدس و بازآفریــن ارزشهــای بینظیــر آن دوران باشــد.
شــا گردان مکتــب شــهید ســلیمانی شــهید حججــی هــا هســتند کــه
بــر پــای پــدر و مــادر بوســه زد تــا بــا کســب رضایــت آنــان مدافــع حــرم
شــود او حماســه شــکوه مقاومــت حضــرت زینــب ســاماهلل علیهــا را در
هنــگام اســارت بــه دســت داعشــیان تجدیــد کــرد و بــا لبخنــد ملیحــش
در اســارت آن دژخیمــان کــه میرفتنــد ســر از تنــش جــدا ســازند بــه
عالــم و آدمیــان نشــان داد کالم زینــب کبــری ســام اهلل علیها همچنان
ّ
ً
طنیــن افکــن اســت کــه « مــا رأیـ ُـت ال جمیــا ».
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 -8صاحب صبر و بصیرت بودن
قــرآن در صــوره صــاد آیــه  45بــه دو ویژگــی مهــم بندگانــی کــه مــورد
ســتایش خداونــد قــرار گرفتهانــد اشــاره کــرده و میفرمایــد:
َ
َ
ُ
َ ُْْ َ َ
ـوب أو ِلــي ْال ْيـ ِـدي َو ْال ْب َ
اد َنــا إ ْب َر ِاهيـ َـم َو إ ْسـ َـح َاق َو َي ْع ُقـ َ
ـار »
ـ
ص
«واذ كــر ِعب
ِ
ِ
ِ
ّ
و بنــدگان مــا ابراهیــم و اســحاق و یعقــوب را یــاد کــن کــه داراى قــوت و
بصیــرت بودنــد.

به راســتی حاج قاســم نماد صبر ،قوت و بصیرت انقالبی اســت .همگان
حــاج قاســم را بــه عنــوان قهرمــان جبهــه مقاومــت میشناســند کــه
ّ
ّ
توانســته بــود بــه کمــک ملتهــای منطقــه یــا بــا کمکهایــی کــه بــه ملتهــای
منطقــه کــرد همـ ه نقشـههای نامشــروع آمریــکا در منطقـ ه غــرب آســیا را
خنثــی کنــد و بــا قــدرت و قــوت انقالبــی از جبهــه مقاومــت ســد پوالدینــی
در برابــر تجــاوزات و تعرضــات صهیونیســم بینالملــل و رژیــم اشــغالگر
قــدس بســازد .او مصــداق بــارز رادمردانــی پیکارجــو اســت کــه امیرالمؤمنیــن
علی علیهالســام در وصفشــان فرمود که بر خالف دنیاپرســتان در شــهوات
غــرق نشــده و اســیر فتنــه نگردیدنــد و بــا فتنهانگیــزان مماشــات نکردنــد و بــا
فــداکاری و جانبــازی در راه دیــن خــدا پیــکار کردنــد و بــه خاطــر مجاهــدت
َ
ُ
َخویــش در راه دیــن خــدا بــر خــدا منــت ننهادنــد و « َح َملــوا َب َصا ِئ َر ُهـ ْـم َعلــى
أ ْسـ َـی ِاف ْ
ی بصیــرت دســت بــه اســلحه بردنــد و دینــداری خویــش و
هم» از رو 
9
اطاعتپذیــری از رهبــر دینــی را در عمــل بــه اثبــات رســاندند.
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بنابرایــن رمــز و راز قهرمانـیاش را بایــد در «بصیــرت» انقالبــی او ســراغ
گرفــت چــرا کــه او عقبههــای اســتراتژیک جبهــه خــودی و دشــمن را
بــه خوبــی میشــناخت و میدانســت کــه بایــد در مقابــل دشــمن،
صالبــت انقالبــی جبهــه حــق را بــه نمایــش گذاشــت و ذرهای تردیــد
و تزلــزل بــه خــود راه نــداد .او در حقیقــت بــه عنــوان فرزنــد معنــوی
امیرالمؤمنیــن علــی علیهالســام نصیحــت پــدر را بــا گــوش جــان
نیوشــیده بــود کــه فرمــود:
َ
َُ ُ ْ َ ُ
َ َ
ـال َو َل َتـ ُـز ْل َعـ َّـض َع َلــى َناجـ ِـذ َك أ ِعــر َ
اهَّلل ُج ْم ُج َمتــك ِتـ ْـد
ول ال ِجبـ
ِ
ِ
« تــز ْ َ
َ َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ض قدمــك ْار ِم ِب َبصـ ِـرك أقصــى القــو ِم و غــض بصـ َـرك و اعلـ ْـم
َ ِفــي ال ْر
ِ
َّ َّ
َ
ْ
10
اهَّلل ُسـ ْـب َحان ُه» .
أن الن ْصـ َـر ِمـ ْـن ِعنـ ِـد ِ
ا گــر کــوه هــا متزلــزل شــود تــو تــکان مخــور! دندانهايــت را بــه هــم بفشــار
و جمجمــه خويــش را بــه خــدا عاريــت ده! قدمهايــت را بــر زميــن
ميخکــوب کــن! و نگاهــت بــه آخــر لشــکر دشــمن باشــد! چشــمت را
فــرو گيــر (و مرعــوب نفــرات و تجهيــزات دشــمن نشــو)! و بــدان! نصــرت
و پيــروزى از ســوى خداونــد ســبحان اســت.
بــدون تردیــد ا گــر حــاج قاســم را قهرمــان مبــارزه بــا تروریســم میدانیــم
بــه دلیــل بصیــرت انقالبــی او در شــناخت عمیــق و صحیــح او از
ی فکــر مثلــث شــوم
عقبههــای گروهکهــای تروریســتی در اتاقهــا 
غربــی ،عبــری و عربــی اســت.
 .10خطبه  11نهج البالغه
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او بــه درســتی آبشــخور گروهکهــای تروریســتی و تکفیــری از جملــه
داعش را در کشــورهای غربی که هزینههای آن از شــیوخ ارتجاع عرب
تأمیــن و توســط رســانههای تحــت حمایــت صهیونیســم بینالملــل
پشــتیبانی میشــد را بــه درســتی شــناخت و بــا ایــن شــناخت بــود کــه
توانســت عقبههــای ایــن گروهــک تروریســتی را کــور و طعــم شکســت
در ســوریه و عــراق را بــه آنهــا بچشــاند.
بصیــرت انقالبــی او بــود کــه توانســت توطئه تفرق و تنــاز ع بین مذاهب
اســامی را خنثــی کــرده و از وقــوع جنــگ بیــن شــیعه و ســنی کــه بــر
اثــر حمــات ددمنشــانه گروهکهایــی نظیــر داعــش بــه مقدســات
شــیعیان میرفــت آتــش آن شــعلهور شــود ،جلوگیــری بــه عمــل آورد
و بــا هوشــیاری مثالزدنــی ،جبهــه مقاومــت را متشــکل از انقالبیــون
شــیعه و ســنی کــه دوشــادوش هــم علیــه صهیونیســم میجنگیدنــد را
شــکل دهــد و روز بــه روز آن را منســجمتر و مقتدرتــر ســازد.

37

منظومه سلیمانی
 -9دشمنشناسی و دشمنستیزی
38

یکــی دیگــر از وجــوه شــخصیتی حــاج قاســم ویژگیهــای رفتــاری او در
برابــر دشــمنان انقــاب اســت کــه آن را میتــوان در چنــد عنــوان کلــی
مطــرح کــرد از جملــه:
•دشمنشناسی
•دشمنستیزی
•نهراسیدن از دشمن و منفعل نبودن در برابر دشمنان
•و از همه مهمتر هراسی افکنی از خود و جبهه حق در دل دشمن
حــاج قاســم دشــمن و جبهــه دشــمن را بــه خوبــی میشــناخت .هرگــز
متــر
در شــناخت دشــمن دچــار اشــتباه محاســباتی نشــد و از ایــن مه 
نگذاشــت دشــمن دســتگاه محاســباتی او را مختــل کنــد .بــه همیــن
دلیــل ماننــد مــوال و مقتدایــش بــه دشــمن اعتمــاد نداشــت و بــه آنهــا
خوشبیــن نبــود .فریــب لبخنــد آنهــا را نمیخــورد و قهــر و اخــم و
شــاخه شــانه کشــیدن دشــمن را ناشــی از درســتی عملکردش و دلیلی
بــرای پوشــاندن ضعفهــای آنهــا تلقــی میکــرد.
او از مواجهــه رو در رو بــا دشــمن پرهیــز نداشــت و چــون از قــوت ایمانی
خــود مطمئــن و بــه نصــرت الهــی اعتقــاد داشــت دشــمن را بــه میــدان
مبــارزه فرامیخوانــد و از مبــارزه رو در رو بــا دشــمن هــراس بــه دل راه
نمـیداد.
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او در پاســخ تهدیــد هــای ترامــپ علیــه ایــران در یــادواره شــهدای
اســتان همــدان گفــت « :ایــن شــان رئیــس جمهــور کشــور بــزرگ
اســامی ایــران نیســت کــه بــه او جــواب بدهــد .مــن بــه عنــوان ســرباز
ایــن ملــت بــه او جــواب میدهــم ».و خطــاب بــه او گفــت:
«تــو مــا را تهدیــد میکنــی بــه اینکــه اقدامــی انجــام میدهــی کــه در دنیــا
ســابقه نــدارد .... .بپرســید از فرمانــده وقــت خودتــان کــه چــه کســی را بــه
ایــران بــه پیــش مــن فرســتادید  ،ســرباز یــک کشــور و نــه رئیــس جمهــور
یــک کشــور ،آمــد و گفــت کــه آیــا میشــود بــه مــا مهلــت بدهیــد و از نفــوذ
خــود اســتفاده کنیــد ،ســربازان مــا ایــن چنــد روز مــورد حملـ ه مجاهدیــن
عــراق قــرار نگیرنــد تــا مــا از عــراق خــارج بشــوم .شــما یادتــان رفتــه اســت
کــه بــرای ســربازان درون تانکهــا پوشــا ک بزرگســاالن تهیــه میکردیــد؟
امــروز کشــور مــا را تهدیــد میکنیــد؟ بــا چــه پیشــینهای تهدیــد میکنیــد؟
 ....شــما بــرای مــا خــط و نشــان میکشــید؟ ایــران نمیخواهــد ،نیروهای
مســلح ایــران نمیخواهــد بلکــه مــن حریــف شــما هســتم .نیــروی قدس
حریف شماســت .بدانید اشــهد باهلل ،هیچ شــبی نیســت که ما نخوابیم
و بــه شــما فکــر نکنیــم .بــه شــما میگویــم ،آقــای ترامــپ قماربــاز ،مــن بــه
شــما میگویــم ،بــدان کــه در آنجایــی کــه فکــر نمیکنــی ،مــا در نزدیــک
شما هستیم .در هر کجا که تصور نمیکنی ،ما در کنار شما هستیم .ما
ملــت شــهادتیم .مــا ملــت امــام حســینیم .بپــرس .مــا حــوادث ســختی
را پشــت ســر گذاشــتیم .بیــا مــا منتظــر هســتیم .مــرد ایــن میــدان بــرای
شــما مــا هســتیم .شــما میدانیــد کــه ایــن جنــگ یعنــی نابــودی هم ـه
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امکانــات شــما اســت .ایــن جنــگ را شــما شــروع میکنیــد ولــی پایانــش را
11
مــا ترســیم میکنیــم .بنابرایــن نبایــد بــه ملــت ایــران اهانــت کنیــد».
40

او نــه تنهــا از دشــمن ،هراســی بــه دل راه نم ـیداد بلکــه حســرت ایــن
هــراس را تــا هنــگام شــهادت بــر دل آنهــا نهــاد و متقابــا بــا جهــاد
مؤمنانــه خــود و پیونــد مســتحکمی کــه بــا خــدای خویــش برقــرار کــرده
بــود توانســت هــراس از خــود و یارانــش در جبهــه مقاومــت را بــر دل
دشــمن بیفکنــد.
زره او همچــون موالیــش پشــت نداشــت .ا گــر چــه او اهــل رو در رو
شــدن بــا دشــمن بــود لیکــن دشــمن قــدرت رویارویــی بــا او در میــدان
جنــگ را نداشــت و بــا اقدامــی زبونانــه او را در عملیاتــی تروریســتی
هــدف قــرار داد تــا بــرای همیشــه در تاریــخ ،ایــن حقیقــت بــه یــادگار
بمانــد کــه «مــرد میــدان» در محــراب شــهادتش مردانــه بــه شــهادت
رســید تــا خباثــت و بزدلــی دشــمنانش بیــش از پیــش بــر تــارک تاریــخ
درخشــان مقاومــت اســامی بدرخشــد و روســیاهی آن بــه چهــره پلیــد
و زغــال صفــت آمریــکا بمانــد.
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حاج قاسم سلیمانی

 -10الگویی برای مدیریت جهادی
شــهید ســلیمانی را بایــد نمــاد مدیریــت جهــادی دانســت .بــا نــگاه بــه
شــخصیت و ســبک مدیریتــی شــهید ســلیمانی میتــوان خصوصیاتــی
را بــه عنــوان ســبک مدیریــت جهــادی اســتخراج کــرد کــه در عرصــه
مدیریتــی امــروز کشــور بــه شــدت بــه آن نیازمندیــم.
1.وفاداری به اصول اساسی نظام و فدا کاری در راه آنها
2.تدبیر و عقالنیت
3.شجاعت در تصمیمگیری و قدرت ریسکپذیری باال
4.خفیفالمؤونه و کثیر المعونه بودن(خدمتگزاری کم هزینه)
5.قدرت تأثیرگذاری بر جامعه
6.مقاومت و قدرت مقاومسازی جامعه
7.قدرت ابتکار عمل در بحران ها
8.قدرت تبدیل تهدید به فرصت
9.عدم اتکا به امکانات و منابع مالی برای ارائه خدمت
10.در تالش برای تحقق عدالت و ایجاد رضایتمندی و وحدت و
انسجام در جامعه
رهبــر حکیــم انقــاب اســامی در بــاره شــهید فرمودهانــد « :شــهید
ســلیمانی ،هــم شــجاع بــود ،هــم بــا تدبیــر بــود؛ ِصــرف شــجاعت نبــود؛
بعضیهــا شــجاعت دارنــد ّامــا تدبیــر و عقــل الزم بــرای بــه کار بــردن
ایــن شــجاعت را ندارنــد .بعضیهــا اهــل تدبیرنــد ّامــا اهــل اقــدام و
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عمــل نیســتند ،دل و جگــر کار را ندارنــد .ایــن شــهید عزیـ ِـز مــا هــم دل و
جگــر داشــت -بــه دهــان خطــر میرفــت و ابــا نداشــت؛ نــه فقــط در ایــن
حــوادث ایــن روزهــا[ ،بلکــه] در دوران دفــاع مقـ ّـدس هــم در فرماندهی
لشــکر ثــاراهلل همیــن جــوری بــود؛ خــودش و لشــکرش -هــم بــا تدبیــر
یکــرد ،تدبیــر میکــرد ،منطــق داشــت بــرای کارهایــش.
بــود؛ فکــر م 
ایــن شــجاعت و تدبیـ ِـر توأمــان ،فقــط در میــدان نظامــی هــم نبــود ،در
میــدان سیاســت هــم همیــن جــور بــود؛ بنــده بارهــا بــه دوســتانی کــه
در عرص ـ ه سیاســی ّفعالنــد ایــن را میگفتــم؛ رفتــار او را ،کارهــای او را
[میدیــدم] .در عرصــه سیاســت هــم ،هــم شــجاع بــود ،هــم بــا تدبیــر
12
بــود؛ ســخنش اثرگــذار بــود ،قانعکننــده بــود ،تأثیرگــذار بــود».
شهیدسلیمانیمعتقدبود:
«مهمتریــن موضوعــی کــه امــروز در جامعــه مــا وجــود دارد و بایــد بــه آن توجــه
کنیــم موضــوع مدیریــت در جامعــه اســت ....مدیــر یــک قلــه برافراشــته
نه��ا دامن هه��ا را متأث��ر میکنند.دینــداری اینها،امانتــداری
اس��ت ...ای 
نهــا بــر دینــداری و امانتــداری جامعــه اثــر دارد ...مدیــر اثــرش یــک اثــر
ای 
یشــود مدیــر یــک جامع ـهای[ ،یــا] مــن بــه عنــوان
جمعــی اســت ....مگــر م 
یــک فرمانــده ،در درون جامع ـهای فاقــد معنویــت باشــم و انتظــار داشــته
باشــم جامعــه معنویــت داشــته باشــد؟  ...ا گــر میخواهیــم جامعــه مــا یــک
جامعــه مقــاوم بشــود ،شــرطش ایــن اســت مدیــران بایــد متناســب بــا چنیــن
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جامع ـهای باشــند و بشــوند ...مــن فرمانــده ا گــر در بحــران ترســیدم ،جــا
یشــود و جبهه من
یشــود؟ لشــکر من متالشــی م 
خــوردم و فــرار کــردم ،چــه م 
فــرو میریــزد ....اینکــه مــن اینجــا بنشــینم و بگویــم ،مــن فرمانــدار و بخــش
هســتم ،یــه پولــی میآید،ا گــر پــول آمــد مــن مدیــر هســتم و ا گــر پــول نیامــد
مــن بیــکار هســتم و مــن پشــت میــز مینشــینم .ایــن مدیریــت نیســت .مدیــر
بایــد خــاق و نــوآور و مبتکــر باشــد .از دل بحــران خالقیــت ایجــاد کنــد .بحــران
را دور بزنــد و ســرکوب کنــد و بــه ضــد بحــران تبدیــل کنــد ...ما بعضــی از اصول
برایمــان مهــم هســتند و بعضــی نیســتند بلکــه فــروع هســتند .حفــظ جنــاح
فــرع اســت و اصــل ولــی فقیــه اســت .اصــل جمهــوری اســامی اســت .اصــل
نظــام اســامی اســت ....مدیــر تعلقــش به ایــن اصول بایــد باالتر از همــه آحاد
مــردم باشــد .ا گــر مــن امــروز در اینجــا فرمانــده نیــروی قــدس بــودم ،بایــد در
عتــر
بتــر و مداف 
ایــن ابعــاد از تمــام افــراد تحــت امــر خــودم ،بایــد باالتــر ،متعص 
باشــم ،فدا کارتــر باشــم .ا گــر مــن بــه عنــوان مدیــر و مســئول در ایــن ســازمان،
نســبت بــه ایــن اصــول کــم اعتقا دتــر و بــی اعتقــاد باشــم ،ایــن جامعــه تحــت
یبــرم ....ا گــر میخواهیــم [جامعــه] بــه وحــدت
امــر خــودم را بــه نا کجــا آبــاد م 
حقیقــی برســد ،بایــد جامعــه را در همـ ه ســطوح بــه اصــول متوجــه کنیــم...
او خودبیــن نیســت او خــود را فرامــوش میکنــد .او خطــا بیــن اســت او خــادم
یشــود ....ممکــن اســت مــا در مدیریــت معجــزه نکنیــم امــا میتوانیــم
م 
رضایتمنــدی ،عدالتمحــوری و اخــوت و بــرادری را و همراهــی و همپایــی و
13
همزیســتی و مثــل هــم بــودن را در جامعــه خودمــان ایجــاد کنیــم».
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نــام حــاج قاســم ا گــر چــه بــا کلیــدواژه «مقاومــت» در آمیختــه اســت امــا
ا گــر درآمیختگــی عنــوان «مدافــع حــرم» بــا شــخصیت شــهید بیــش از
درآمیختگــی «مقاومــت» بــا شــخصیتاو نباشــد ،کمتــر نیســت.
او پیشــقراول و کاروانســاالر مدافعیــن حــرم بــود و در هنگام ـهای کــه
حریــم اهــل بیــت علیهمالســام مــورد هتــک حرمــت قــرار گرفــت بــا
کمــک یــاران عاشــوراییاش تــا تــوان داشــت نگذاشــت دســت حرامیان
بــه حریــم حرمهــای اهــل بیــت خصوصــا حــرم حضــرت زینــب ســاماهلل
علیهــا و نجــف و کربــا برســد.
لشــگری کــه او از دلــدا گان بــه آلاهلل تحــت عنــوان فاطمیــون،
زینبیــون ،حیدریــون و  ...ســاخت ،دســت دشــمنان را از حریــم اهــل
بیــت کوتــاه کــرد و قــدرت غیــرت دینــی شــیعیان و محبــان اهــل بیــت
علیهمالســام را بــه دنیــا ،تکفیریهــا و اربابانشــان نشــان داد.
همــگان نقــش برجســته او در تأمیــن امنیــت زائــران اربعیــن حســینی
در شــرایط تهدیــد داعــش را بــه یــاد دارنــد کــه نــه تنهــا تدابیــر او باعــث
شکســت داعــش و نا کامــی از توطئ ـهای کــه علیــه زوار اربعیــن تــدارک
دیــده بودنــد ،شــد بلکــه شــکوه راهپیمایــی اربعیــن و عظمــت ملــت
امــام حســین(ع) را کــه پــس از قرنهــا بــا پرچــم یالثــارات الحســین
شــعار لبیــک یــا حســین ســرمیدهند را بــه رخ جهانیــان کشــید.
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 -12امنیتساز و امنیتآفرین برای ایرانی که آن را
«حرم» میدانست
شــهید ســلیمانی ایــران را «حــرم» میدانســت .او در وصیتنامــه
خــود نوشــته اســت:
« جمه��وری اس�لامی ،مرک��ز اس�لام و ّ
تش�یـع اس��ت .امــروز قــرارگاه
حســین بــن علــی ،ایــران اســت .بدانیــد جمهــوری اســامی حــرم
اســت و ایــن حــرم ا گــر مانــد ،دیگــر حرمهــا میماننــد .ا گــر دشــمن،
ایــن حــرم را از بیــن بــرد ،حرمــی باقــی نمیمانــد ،نــه حــرم ابراهیمــی و
نــه حــرم ّ
محمــدی (ص)».
بــه همیــن خاطــر وجــودش را صــرف تأمیــن امنیــت مــردم ایــران کــرد
و در انجــام ایــن وظیفــه هیــچ کوتاهــی روا نداشــت .او بــه عنــوان یــک
ایرانــی غیــور چشــم طمــع دشــمنان را بــا وسعتبخشــی بــه عمــق
اســتراتژیک نظــام کــور کــرد و دشــمنان قســم خــورده انقــاب را از هــر
گونــه تعرضــی بــه ایــران عزیــز منصــرف کــرد.
او بــود کــه در شــرایطی کــه همــه کشــورهای منطقــه دچــار تالطــم و
ناامنــی شــده بودنــد بــا تحقــق منویــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی
ایــران را بــه امنتریــن کشــور منطقــه تبدیــل کــرد.
ایــن در حالــی بــود کــه بــه هیــچ عنــوان و هرگــز از سیاســتمداران و مــردم
کشــورهای منطقــه کــه ایــران در آنهــا حضــور مستشــاری داشــت و بــه
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عنــوان عقبههــای اســتراتژیک نظــام محســوب میشــدند اســتفاده
ابــزاری نکــرد.
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او امنیــت و قــدرت ایــران را در ســایه امنیــت و قدرتهــای کشــورهای
همســو بــا انقــاب اســامی میدانســت و بــه دنبــال تحققبخشــی
بــه «عــراق قــوی»« ،ســوریه قــوی»« ،لبنــان قــوی»« ،یمــن قــوی» و
«فلســطینیان قــوی» بــود.
قدرتــی کــه او در جبهــه مقاومــت ایجــاد کــرد نــه تنهــا آنهــا را در
برابــر دشــمنان قــوی ســاخت و هزینــه تعــرض بــه کشــورهای جبهــه
مقاومــت و مــردم مظلــوم فلســطین ،غــزه و لبنــان را بــرای اســتکبار
جهانــی و صهیونیسـتها بــاال بــرد بلکــه باعــث شــد ایــران عزیزمــان از
تهدیدهــای دشــمنان مصــون شــود و حســرت هرگونــه تعــرض بــه دل
دشــمنان باقــی بمانــد.
او توانســت فرهنــگ مقاومــت را بــه دل مــردم منطقــه ببــرد و طعــم
شــیرین آن را بــه آنهــا بچشــاند .ســند ایــن ادعــا ســازماندهی مــردم
در گروههــا و تشــکلهایی اســت کــه روزی امــام راحــل(ره) دســتور
داده بــود بــه عنــوان هســتههای مقاومــت خــواب راحــت را از چشــم
دشــمنان برباینــد.
آری او امنیتــی مردمپایــه را در کشــورهای منطقــه بنیــان نهــاد کــه
ثمــرات و بــرکات آن نیــز منجــر بــه امنیــت ایــران عزیزمــان شــد.
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 -13رزمنده بی مرز
حــاج قاســم ا گــر چــه دل در گــروی ایــران داشــت و همانگونــه کــه گفتــه
شــد جمهــوری اســامی را حــرم و دفــاع از آن را بــرای خــود واجــب
میدانســت امــا روح بلنــد و الهـیاش او را از دیگــر ملتهــای مظلــوم و
یکــرد.
تحــت ســتم غافــل نم 
در یــاری ســتمدیدگان از نظــام ســلطه و زخــم خــوردگان از اذنــاب
اســتکبار جهانــی ذرهای تردیــد بــه خــود راه نمیداد .اســیر تحلیلهای
غلــط و گمــراه کننــده مدعیــان بینــش سیاســی کــه جمهــوری اســامی
را بــه مســائل داخلــی و پرهیــز از درگیــر شــدن بــا مســائل خــارج از
کشــور و منطقــه دعــوت میکردنــد ،نشــد .بلکــه تــا توانســت تــاش کــرد
عقبههــای اســتراتژیک نظــام را گســترش دهــد و بــر عمــق آن بیفزایــد.
او بــا درک صحیــح از تغییــر معــادالت جهانــی دریافتــه بــود کــه دشــمن
پــس از نا کامــی از تحمیــل جنــگ تحمیلــی و ناامیــدی از فتنههــای
داخلــی درصــدد اســت تــا جمهــوری اســامی را در منطقــه محصــور و
محــدود ســاخته و ضعیــف کنــد و در نهایــت ضربــه کاری را بــر آن وارد
ســازد.
او بــه اهمیــت ایــن پــروژه بــا توجــه بــه نقــش آفرینــی مســتقیم و آشــکار
آمریــکا در آن واقــف شــده بــود .آمریــکا دریافتــه بــود کشــورها و شــیوخ
مرتجــع عــرب بــا همــه خوشرقصیهایــی کــه بــرای صهیونیســم
بینالملــل و اســتکبار جهانــی میکننــد قــادر بــه ایجــاد چالــش جــدی
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بــرای جمهــوری اســامی نیســتند و او چــارهای جــز آن کــه خــود
بــه معرکــه بیایــد ،نــدارد .بــر ایــن اســاس آمریــکا بــا تحمیــل هزینــه 7
تریلیــون دالری حضــور خــود در منطقــه بــه کشــورهای عــرب حاشــیه
خلیــج فــارس و شیردوشــی از گاوهــای شــیرده خــود در کشــورهای
خرپــول منطقــه تــاش کــرد خــود راهبــری ایــن پــروژه را بر عهــده بگیرد.
در چنیــن شــرایطی مانــدن در حصــار مرزهــای جغرافیایــی هزینههــای
یشــماری بــه ایــران تحمیــل میکــرد .شــهید ســلیمانی بــا درک ایــن
ب 
خطــر مهــم و بــا هشــدار رهبــری کــه کالم امیــر ســخن را فریــاد میکــرد:
َّ َ ُّ
َ
ُ
َ َ ُ
ْ َ
اهَّلل َمــا غـ ِـز َي قـ ْـو ٌم قـ ّـط ِفــي ُعقـ ِـر د ِار ِهـ ْـم ِإل ذلــوا بــه خــدا ســوگند!
« فـ َـو ِ
ّ
هــر زمــان ،قــوم و ملتــى در درون خانــه اش ،مــورد هجــوم دشــمن قــرار
14
گرفتــه ،ذليــل و خــوار شــده اســت »
توانســت جبهــه رو در رویــی بــا دشــمن را بــه فرامرزهــای ایــران اســامی
بــرد و معــادالت طراحــی شــده دشــمن را بــر هــم زد.
تیزهوشــی شــهید ســلیمانی بــه حــدی بــود کــه توانســت آمریــکا را در
باتــاق حضــور در عــراق ،ســوریه ،یمــن و  ...گرفتــار ســازد و رویــای آنهــا
بــرای تســلط بــر منطقــه و تنــگ کــردن حصــار ایــران اســامی را پریشــان
ســازد و بدینســان نیــروی قــدس را بــه عنــوان رزمنــدگان بــی مــرز بــه
کابــوس دشــمنان ایــران اســامی و ملــت هــای منطقــه تبدیــل کنــد.
 .14خطبه  27نهج البالغه
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 -14عارفی «دستگیر»
مقامــات عرفانــی چنــان جذبههایــی در دل عــارف ایجــاد میکنــد
کــه چــه بســا آنهــا را از خلــق جــدا ســازد و حتــی نســبت بــه سرنوشــت
انســانها بــی تفــاوت نمایــد .آنهــا کســانیاند کــه در طوفــان مــواج
دریــای دنیــا بــه دنبــال بیــرون آوردن گلیــم خــود از آب هســتند هــر
چنــد ببیننــد کــه در مقابــل چشــم آنــان انســانهایی کــه هــر یــک
قابلیــت «شــدن» و بــه کمــال رســیدن دارنــد ،غــرق میشــوند.
حــاج قاســم عــارف بــود ولــی نــه از ایــن عرفــا .او عرفــان را در کنج خلوت
درس و بحــث و کتــاب و دفتــر و دوری از خلــق بــه دســت نیــاورده بــود.
بــه تعبیــر زیبــای امام خمینــی(ره) :
« آنچــه کــه آنــان -فالســفه و عرفــا و هنرمنــدان -بــا قدمهــای علمــی
و اســتداللی و عرفانــی یافتهانــد اینــان -شــهدا و اســرا و مفقودیــن و
آســیب دیــدگان -بــا قــدم هــای عینــی بــه آن رســیدهاند و آنچــه کــه
آنــان در البــای کتــاب هــا و صحیفــه هــا جســتجو کــرده انــد ،اینــان در
15
میــدان خــون و شــهادت در راه حــق یافتهانــد» .
آری حــاج قاســم در میــدان نبــرد بــه عرفــان رســیده بــود و بــه همیــن
دلیــل جــدای از خلــق نبــود و تــاش میکــرد از جرعههایــی کــه خــود از
معــارف نــاب نوشــیده اســت دیگــران را ســیراب ســازد و از جامانــدگان
 .15پیام امام خمینی به ملت ایران  ، 1362/6/6صحیفه امام ج ،۱۸
صص ۷۵-۷۴
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«دس ـتگیری» کنــد .بنابرایــن پرهیــزی از ایــن نداشــت تــا یافتههــای
خــود را بــا صمیمیــت در اختیــار دیگــران قــرار دهــد و آنهــا را بــه راهــی
کــه خــود م ـیرود دعــوت کنــد .او در یادداشــتی بــه یکــی از جوانــان
خطــاب بــه وی مینویســد «:مهــدی جــان؛ تمــام کســانیکه بــه کمالــی
رســیدند خصوصــا کمــاالت معنــوی کــه خــود منشــأ و پایــه دنیــوی
هــم میتوانــد باشــد ،منشــأ همــه آنهــا ســحر اســت .ســحر را دریــاب
نمــاز شــب در ســن شــما تأثیــری شــگرف دارد ا گــر چندبــار آنــرا بــا رغبــت
تجربـ�ه کـ�ردی ،لـ�ذت آن موجـ�ب میشـ�ود بـ�ه آن تمسـ�ک یابـ�ی.
زیربنــای تم��ام بدیه��ا و زش��تیها دروغ اس��ت .از آن بپرهیــز ،چــون
ضایــع کننــده و فاســد کننــده تمــام اعمــال اســت .احتــرام و خضــوع در
ً
مقابــل بزرگترهــا خصوصــا پــدر و مــادر؛ بــه خــودت عــادت بــده بــدون
شــرم دســت پــدر و مــادرت را ببوســی ،هــم آنهــا را شــاد میکنــی و هــم
اثـ�ر وضع�یـ ب��ر خ��ودت دارد.عمویــت »1391/۸/17

مالحظاتی در نحوه معرفی
صحیح شهید سلیمانی
و مراسم بزرگداشت آن
شهید واالمقام

منظومه سلیمانی
 -1هوشیاری در برابر خطر «تحریف» شخصیت و عملکرد
حاج قاسم
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حــاج قاســم شــخصیتی ذو ابعــاد اســت .نبایــد گذاشــت تصویــری
کاریکاتــوری بــا بزرگنمایــی یــا کوچکنمایــی برخــی از ابعــاد و ویژگیهای
شــخصیتی وی بــه افــکار عمومــی ارائــه شــود .مــردم حــاج قاســم را
همــان طــور کــه بــود دوســت دارنــد نــه حــاج قاســمی کــه از دریچــه
تنــگ نــگاه گروههــا ،جریانهــا و ســایق مختلــف دیــده و شناســانده
میشــود.
َ
َ
ُ
ينّ .ال ِذ َ
ق��رآن م��ی فرمای��دَ « :ك َمــا أ َنز ْل َنــا َع َلــى ْال ُم ْق َت ِس ِــم َ
يــن َج َعلــوا
ُْ
16
القـ ْـر َآن ِع ِضيـ َـن »
(مــا بــر آنهــا عذابــی میفرســتیم) همــان گونــه کــه بــر تجزیهگــران (آیــات
اله��ی) فرس��تادیم .همانهــا کــه قــرآن را تقســیم کردنــد (آنچــه را بــه
سودشــان بــود پذیرفتنــد ،و آنچــه را بــر خــاف هوسهایشــان بــود رهــا
نمودنــد).
بنابرایــن بایــد حــاج قاســم را همــان طــور کــه بــود معرفــی کــرد  .نبایــد
گذاشــت ایــن شــخصیت بــزرگ ملــی و حتــی فراملــی بــا برجستهســازی
برخــی ابعــاد شــخصیتی وی و غفلــت از ســایر ابعــاد شــخصیتی او بــه
غلــط و بــد معرفــی شــود.
 .16سوره حجر آیات  90و 91
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نکتــه مهمــی کــه در ایــن بــاره بایــد بــه آن توجه داشــت خطــر «تحریف»
چنیــن شــخصیتهای اثرگــذاری اســت .شــخصیتهایی ماننــد حــاج
قاســم کــه توانســتهاند بــا اتصــاف بــه برخــی ویژگیهــای شــخصیتی
خــود تأثیــرات شــگرفی را چــه در دوران حیــات مــادی و چــه با شــهادت
خــود بــر جامعــه و آحــاد مــردم بگذارنــد بیــش از ســایر شــخصیتها در
معــرض تندبــاد ســهمگین تحریــف قــرار دارنــد .بدخواهــان بــرای ایــن
کــه تأثیــر چنیــن شــخصیتهایی را در جامعــه بــه حداقــل برســانند
تــاش میکننــد تصویــری غیرواقعــی ،گاهــی تکبعــدی و قابــل
مناقشــه و یــا در تعــارض بــا دیگــر وجــوه شــخصیتی آن فــرد ارائــه دهنــد.
امامیــن انقــاب یکــی از مهمتریــن تــاش هایشــان مقابلــه بــا جریــان
تحریــف بودهاســت.
ایســتادگی امــام خمینــی(ره) در برابــر طــرح موضــوع «جمهــوری
دموکراتیــک اســامی» کــه در صــدد غیــر دموکراتیــک نشــان دادن
اســام بــود و یــا موضــع هوشــمندانه امــام خامنــهای در برابــر طــرح
«اســام رحمانــی» کــه فرمودنــد نــه اســام اســت و نــه رحمانــی ،از ایــن
منظــر قابــل تحلیــل اســت.
ایشــان همچنیــن در بیاناتــی بــه خطــر تحریف انقــاب و امام خمینــی(ره)
اشــاره کــرده و فرمودند:
«ا کثــر ش��ما میدانی��د ک��ه انگیزههایــی بــرای تحریــف شـ ّ
ـخصیت امــام و
تحریــف انقــاب -کــه بزرگتریــن هنــر امــام بزرگــوار بود -هســت .مــا باید
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تکــرار کنیــم حقایقــی را کــه در بــاب امــام و در بــاب انقــاب گفتهایــم،
بــاز هــم بگوییــم و تکــرار کنیــم و مجــال تحریــف را از تحریفکننــدگان
17
بگیریــم» .
«آیــا شـ ّ
ـخصیتها را هــم میشــود تحریــف کــرد؟ بلــه .تحریــف
ـخصیتها بــه ایــن اســت کــه ارکان اصلــی شـ ّ
شـ ّ
ـخصیت آن انســان
بــزرگ ،یــا مجهــول بمانــد ،یــا غلــط معنــا شــود ،یــا بهصــورت
انحرافــی و ســطحی معنــا شــود؛ هم ـه اینهــا برمیگــردد بــه تحریــف
ـخصیت .شـ ّ
شـ ّ
ـخصیتی کــه الگــو اســت ،امــام و پیشــوا اســت ،رفتــار
او ،گفتــار او بــرای نســلهای بعــد از خــود او راهنمــا و رهنمــود
اســت ،ا گــر تحریــف شــود زیــان بزرگــی بهوجــود خواهــد آمــد ...ا گــر
ّ
ملــت ایــران بخواهــد بــه آن هدفهــا برســد ،بخواهــد ایــن راه را
ادامــه بدهــد ،بایــد راه امــام بزرگــوار را درســت بشناســد ،اصــول او
را درســت بشناســد ،نگــذارد شـ ّ
ـخصیت امــام را تحریــف کننــد ،کــه
تحریــف شـ ّ
ـخصیت امــام ،تحریــف راه امــام و منحــرف کــردن مســیر
ّ
صــراط مســتقیم ملــت ایــران اســت .... .اینجــا اســت کــه خطــر
تحریــف امــام ّ
ّ
شــخصیت امــام تحریــف
اهم ّیــت پیــدا میکنــد؛ ا گــر
معرفــی شــد ،غلــط ّ
شــد ،بــد ّ
معرفــی شــد ،همـه ایــن خطــرات بــزرگ
ّ
ّ
متوجــه ملــت ایــران خواهــد شــد؛ اینجــا اســت کــه خطــر تحریــف
امــام بــه عنــوان یــک هشــدار بایــد در گــوش و چشــم مســئوالن
کشــور ،صاحبنظــران فکــری انقــاب ،شــا گردان قدیمــی امــام،
 .17بیانات در مراسم سالروز رحلت حضرت امام خمینی (رحمهاهلل)1396/03/14
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کســانی کــه عالق ـه بــه ایــن راه دارنــد و عمــوم جوانــان ،فرزانــگان،
ّ
18
دانشــگاهیان ،حوزویــان تلقــی بشــود».
رمــز و راز توصیــه رهبــر حکیــم انقــاب ،امــام خامن ـهای کــه فرمودنــد:
« ســردار شــهید عزیــز را بــا چشــم یــک مکتــب ،یــک راه ،یــک مدرس ـه
درسآمــوز نــگاه کنیــم » .ایــن اســت کــه ا گــر ســردار ســلیمانی بــه عنوان
یــک مکتــب معرفــی نشــود خطــر تحریــف او بــا توجــه بــه انگیزههــای
پلیــدی کــه بــرای تحریــف ایــن شــخصیت بــزرگ و فرامــوش ناشــدنی
وجــود دارد ،بــه شــدت افزایــش خواهــد یافــت و تحریفکننــدگان قــادر
خواهنــد بــود یکــی از بزرگتریــن ســرمایههای ملــی را از دســت ملــت
ایــران و بلکــه ســایر ملــل آزادیخــواه برباینــد.

 -2حاج قاسم نماد زنده بودن انقالب است
رهب��ر معظـ�م انقـلاب اس�لامی فرمودنـ�د «:شــهادت او ،زنــده بــودن
انقــاب در کشــور مــا را بــه رخ هم ـ ه دنیــا کشــید» 19بنابرایــن مراســم
بزرگداشــت او نیــز بایــد بــه نحــوی برگــزار شــود کــه نشــانههای زنــده
بــودن انقــاب را آشــکار ســازد.
ا گــر چــه وقــوع انقــاب اســامی و پدیــداری آن در ســال  57از نــگاه
 .18بیانات در سالگرد رحلت امام خمینی (رحمهاهلل)1394/03/14
 .19بیانات در دیدار با مردم قم 1398/10/18
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تحلیلگــران منصــف ،بــه حــق معجــزه قلمــداد میشــود لیکــن
«مانــدگاری»« ،بقــا» و «دوام» آن معجــزهای بــه مراتــب شــگفتآورتر
از «معجــزه وقــوع» آن اســت.
ایــن انقــاب در طــول حیــات خــود گردنههــای صعبالعبــوری را
پشــت ســر گذاشتهاســت کــه چــه بســا ا گــر هــر انقــاب دیگــر و هــر کشــور
و ملتــی در معــرض آنهــا قــرار میگرفــت سرنوشــتی جــز ســقوط برایشــان
رقــم زده نمیشــد.
معجــزه باال تــر ایــن کــه انقــاب در ایــن مســیر ســخت و ناهمــوار نــه تنهــا
ســاخت حقوقــی خــود بلکــه ســاخت حقیقـیاش را نیــز حفــظ کــرده و
از هیچیــک از شــعارها و آرمانهایــش عــدول نکردهاســت و همچنــان
آنهــا را ســر دســت گرفتــه و فریــاد میزنــد.
رهبر معظم انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم مرقوم فرمودهاند:
« از میــان هم ـ ه ّملتهــای زیــر ســتم ،کمتــر ّملتــی بــه انقــاب ّ
همــت
ّ
میگمــارد؛ و در میــان ملتهایــی کــه بهپاخاســته و انقــاب کردهانــد،
کمتــر دیــده شــده کــه توانســته باشــند کار را بــه نهایــت رســانده و بهجــز
تغییــر حکومتهــا ،آرمانهــای انقالبــی را حفــظ کــرده باشــندّ .امــا
ّ
انقــاب ُپرشــکوه ملــت ایــران کــه بزرگتریــن و مردمیتریــن انقــاب
ّ
عصــر جدیــد اســت ،تنهــا انقالبــی اســت که یک چلـ ه ُپرافتخــار را بدون
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خیانــت بــه آرمانهایــش پشــت ســر نهــاده و در برابــر همـه وسوسـههایی
کــه غیــر قابــل مقاومــت بــه نظــر میرســیدند ،از کرامــت خــود و اصالــت
شــعارهایش صیانــت کــرده و اینــک وارد ّ
دومیــن مرحل ـ ه خودســازی
و جامع هپــردازی و ّ
تمدنســازی شــده اســت ...بهرغــم همــ ه ایــن
مشــکالت طاقتفرســا ،جمهــوری اســامی روزب ـهروز گامهــای بلندتــر
و اســتوارتری بــه جلــو برداشــت» .
راز ایــن مانــدگاری در زنــده بــودن انقــاب ،زنــده بــودن «روح انقــاب»
در کالبــد جامعــه و زنــده بــودن «روحیــه انقالبــی» در مــردم عزیزمــان و
وفــاداران بــه انقــاب اســامی نهفتــه اســت.
وجــودش از
حــاج قاســم بــا «روح انقــاب» جــان گرفــت و نهــال
سرچش��مه زالل جاــری روحیـ�ه انقالبــی س��یراب شــد و « َكـ َـز ْر ع َأ ْخـ َـر جَ
ُ ٍ
َ ْ َُ َ ََُ َ ْ َ ََْ َ ْ ََ ََ
َ
ُ
ـوق ِه ُي ْع ِجـ ُـب الـ ّـز َّر َاع ِل َي ِغيــظ
ـ
س
ـى
ـ
ل
شــطأه فــآزره فاســتغلظ فاســتوى ع
ِ
ْ ُ َّ
ِب ِهـ ُـم الكفـ َـار » 20در بهارســتان پــر طــراوت انقــاب ،چنــان شــاخ و بــرگ
پیــدا کــرد کــه تبدیــل بــه ســتون و عمــود مســتحکم خیمــه «مقاومــت
اســامی» شــد .او خــواب راحــت را از چشــم دشــمنان ربــوده و
رویاهایشــان را بــرای تســلط بــر مســلمانان و مظلومــان عالــم پریشــان
ســاخته بــود و بــه همیــن دلیــل از او غضبنــا ک بودنــد و در نهایــت
 .20همانند زراعتی که جوانههای خود را خارج ساخته ،سپس به تقویت آن
پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و بقدری ّ
نمو و رشد کرده
که زارعان را به شگفتی وامیدارد؛ این برای آن است که کافران را به خشم آورد.
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زبونانــه دســت بــه تــرور او زدنــد .چــرا کــه حــاج قاســم بــه دشــمنان
عمــا نشــان داد نــه تنهــا انقــاب کــه انقالبیــون در وســعتی بــه پهنــای
جبهــه مقاومــت و بیــداری اســامی نیــز زنــده و بیدارنــد.
ا کنــون در ســالگرد شــهادت آن عزیــز بایــد بزرگتریــن دســتاورد آن
شــهید یعنــی نمایــش زنــده بــودن انقــاب همچــون پرچمــی بــر تمامــی
منارههــا بــه اهتــزاز در آیــد و در تمامــی مأذنههــا فریــاد شــود.
گرامیداشــت حــاج قاســم و زنــده نــگاه داشــتن یــاد و نــام و راه و مــرام
او یعنــی زنــده بــودن انقــاب ،یعنــی زنــده بــودن روحیــه انقالبــی،
یعنــی رســوا ســازی همــه کســانی کــه امــروز داعیــه پشــیمانی از انقــاب
را دارنــد و بــه علــت برخــی نواقــص و کاســتیهایی کــه از ناحیــه عناصــر
زاویـهدار بــا انقــاب در امــور مختلــف پیــش آمــده اســت ،نظــام مظلــوم
اســامی را متهــم بــه اســتحاله میکننــد و همــدل ،همپــا و همزبــان بــا
دشــمنان قســم خــورده انقــاب بــر بــار شیشــه آرمانهــا و شــعارهای
انقــاب کــه انقالبیونــی چــون شــهید ســلیمانی در تــاش هســتند تــا
آن را بــه ســامت از معــرض تعرضاتــی کــه از چــپ و راســت بــر آن وارد
میشــود ،عبــور دهنــد ،میکوبنــد.
بزرگداشــت حــاج قاســم هماننــد تشــییع حماســهگون آن شــهید
واالمقــام بایــد تبدیــل بــه باطلالســحر چنیــن تالشهایــی شــود و
زنــده بــودن انقــاب را بــه رخ دشــمنان ،نــا آ گاهــان ،غفلــت زدگان و
ســازشکاران بکشــاند.
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 -3زینت انقالب
حــاج قاســم مدافــع حــرم بــود .مدافــع حــرم حضــرت زینــ 
ب
ســاماهللعلیها بــود« .زینبــی» کــه خــود «زیــن» پــدرش بــود .حــاج
قاســم نیــز زینــت انقــاب اســامی اســت .هــر انقالبــی ا گــر یــک همچــون
شــخصیتی را در دل خــود پرورانــده باشــد حــق آن اســت کــه در تاریــخ
بشــریت بــه خــود ببالــد و بــه آن افتخــار کنــد.
ا گــر چــه انقــاب اســامی خــود زینــت ملــت ایــران در تاریــخ اســت و همــاره
در تاریــخ از ملــت ایــران بــه عنــوان ملتــی کــه بــا دل ســپردن بــه رهبــری
الهــی چنیــن انقــاب پرشــکوهی را رقــم زد بــا عــزت نــام بــرده خواهــد شــد
امــا بایــد گفــت خورشــیدهای فروزانــی همچــون شــهید ســلیمانیها
زینــت انقــاب و چهلچراغهــای روشــنی بخــش انقــاب هســتند کــه
مایــه افتخــار نــه تنهــا تاریــخ ایــران بلکــه تاریــخ بشــریتند و بــه تعبیــر
زیبــای امــام خمینــی(ره) ســرودهای آزادی و رهایــی هســتند کــه احــرار
جهــان آنــان را زمزمــه خواهنــد کــرد .انقالبــی کــه بــی نــام و نشــان آنهــا
قابلیــت معرفــی شــدن نــدارد .رهبــر معظــم انقــاب اســامی در بــاره امــام
خمینــی(ره) فرمودنــد «:ایــن انقــاب بــی نــام خمینــی در هیــچ جــای
جهــان شــناخته شــده نیســت ».بــا تأســی بــه رهبــر عزیزمــان بایــد گفــت
شــهید ســلیمانی نیــز ایــن افتخــار را دارد کــه نــام و یــادش یــادآور انقــاب
و شــهادت مظلومانـهاش ســندی بــر مظلومیــت و حقانیــت ایــن انقــاب
باشــد .او بــه راســتی در حیــات مــادی و حیــات معنــویاش (شــهادت)
چــون دســتهگلی اســت کــه بــر گــردن انقــاب آویختــه شدهاســت.
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حــاج قاســم عامــل وحــدت ،انســجام ملــی و نمــاد پیونــد مردم بــا نظام
اســامی اســت .بنابرایــن بایــد مراســم بزرگداشــت او نیــز وحدتآفریــن
و اســتحکامبخش پیونــد مــردم بــا نظــام اســامی باشــد .ایــن همــان
چیــزی اســت کــه روح حــاج قاســم را آرام میســازد .حــاج قاســم کســی
بــود کــه مــردم بــا دلبســتگی بــه او چــه در زمــان حیاتــش و چــه در
هنــگام شــهادتش نشــان دادنــد بــا انقــاب اســامی پیونــدی دیرینــه
دارنــد و هــر گاه بــرای حفــظ ارزشهــای انقــاب احســاس کننــد
حضورشــان الزم اســت در صحنــه حاضــر شــده و خالــق و حماسهســاز
یوماهللهــای بــه یادماندنــی میشــوند.
حــاج قاســم ظرفیتــی اســت کــه بایــد از جاذبههــای شــخصیتی وی
بــرای اســتحکام پیونــد مــردم بــا نظــام اســامی بهــره بــرد و از ســوی
دیگــر همچــون پــدری مهربــان اســت کــه میتوانــد فرزنــدان انقالبــی
رهبــرش را حــول خویــش در حالــی کــه شــعارهای انقــاب را ســر دســت
گرفتهانــد گــرد ه ـمآورد.
چــه بســا دس ـتهایی در کار باشــد تــا بخواهنــد حــاج قاســم را محــل
تنــاز ع و انشــقاق قــرار دهنــد لــذا دوســتان و یــاران و وفــاداران بــه
مکتــب حــاج قاســم بایــد هشــیار باشــند جایــگاه حــاج قاســم بــه عنــوان
نمــاد وحــدت ملــی دچــار تنــزل و تزلــزل نشــود.

مروری بر ابعاد شخصیتی و ویژ گیهای مکتب شهید سرافراز

حاج قاسم سلیمانی

 -5مراسم بزرگداشت حاج قاسم همچون «شعائراهلل»
باید بزرگ شمرده شود.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی روز تشــییع پیکــر پــا ک شــهید ســلیمانی و
یارانــش را «یــوماهلل» نامیدنــد .روزی کــه عطــر خــدا در اجتمــاع میلیونــی
و بــی نظیــر مــردم در بدرقــه شــهید ســرافراز جبهــه مقاومــت در شــهرهای
ایــران اســامی و برخــی شــهرهای کشــور عــراق پیچیــد و استشــمام شــد.
بایــد ایــن یــوماهلل را بــه یــاد آورد و آن را بــه عنــوان هدی ـ ه خــدا بــه ملــت
ایــران کــه بــه تعبیــر رهبــر حکیــم مــان ّ
«صبــار» و پراســتقامت و «شــکور»
و سپاســگزار الطــاف الهــی هســتند ،در حافظــه تاریــخ مانــدگار و جاودانــه
ســاخت .یکــی از مهمتریــن عوامــل مانــدگاری ایــن یــوماهلل ،تعظیــم آن
بــه عنــوان «شــعائراهلل» 21اســت .همچنــان کــه بایــد شــعائراهلل را بــزرگ و
محتــرم شــمرد بایــد یــاد و نــام حماسهســازان چنین یوماللهــی را نیز بزرگ
و محتــرم شــمرد .بایــد دانســت نسـلهای فــردا بیــش از امــروز بــه امثــال
حــاج قاسـمها نیــاز دارنــد .امــروز حــاج قاســم ســرمایهبزرگــی اســت کــه
نســل امــروز بایــد امانتــدار آن باشــد و آن را ســالم بــه نسـلهای بعــدی
برســاند .از مراســم بزرگداشــت آن شــهید ســرافراز بایــد عطــر و بــوی آن
یــوماهلل بــی نظیــر استشــمام شــود .عطــر گرامیداشــت یــک قهرمــان
ملــی از ســوی ملتــی کــه اراده کــرده اســت از قیــد و بنــد اســارت و بردگــی
قدرتهــای زورگــو رهــا شــود و در ســایه عبودیــت خــدا طرحــی نــو در
عالــم درانــدازد.
ََْ ُُْ
َٰ .21ذل َك َو َمن ُي َع ّظ ْم َش َعائ َر َ َّ َ
وب .سوره حج 32
ِ ِ
ِ
ِ
اهَّلل ف ِإنها ِمن تقوى القل ِ
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 -6فرصتآفرینی برای نشان دادن عشق و دلدا گی
مردم به قهرمان ملی خود
حــاج قاســم شــخصیتی «مردمــی» بــود .از مــردم و بــرای مــردم بــود .بــه
حضــور خــود در میــان مــردم افتخــار میکــرد .هرگــز بــرای خــود شــأن
و اعتبــاری قائــل نبــود .حتــی وصیــت کــرد بــر ســنگ مــزارش بــرای او
عنوانــی جــز ســربازی حــک نشــود .در بدرقــه شــکوهمند او بــه خانــه
ابــدی نیــز روی دســت مــردم بــود و آرزو داشــت کــه روی دســتان
فرزنــدان شــهدا بــه خــا ک ســپرده شــود.
بنابرایــن بایــد تدابیــری اندیشــید تــا جلوههــای ایــن عشــق و دلدادگــی
مــردم بــه حــاج قاســم تــداوم یابــد .همــان مردمــی کــه او را عاشــقانه
تشــییع کردنــد بایــد مراســم ســالگرد شــهادت او را گرامــی بدارنــد و لــذا
بایــد وجــه مردمــی مراســم بزرگداشــت بســیار برجســته باشــد .بایــد بــه
مــردم فرصــت داد حــق او کــه عاشــقانه لبیکگــوی آنــان بــرای حضــور
در یــادواره شهدایشــان بــود را ادا کننــد.

 -7عدم غفلت از دشمنان حاج قاسم
دوســتی و محبــت بــه حــاج قاســم و گرامیداشــت یــاد و نــام او نبایــد
منجــر بــه غفلــت از دشــمنان حــاج قاســم شــود.حاج قاســم توســط
شــقیترین انســانهای روزگار مــا یعنــی رئیــس جمهــور آمریــکا و
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عوامــل جنایتکارتریــن کشــور دنیــا یعنــی آمریــکای جهانخــوار بــه
شــهادت رســید و تــرور شــد.
چهــره ســیاه و پلیــد طراحــان و عامــان ایــن اقــدام تروریســتی کــه بــه
دروغ دم از مبــارزه بــا تروریســم میزننــد و خــود را مدافــع حقــوق بشــر
و مخالــف خشــونتورزی معرفــی میکننــد ،نبایــد از حافظــه تاریخــی
ملــت مــا و افــکار عمومــی مــردم در تمــام نقــاط عالــم پــا ک شــود و بــه
فراموشــی ســپرده شــود.
ا گــر در ســحرگاه ســیزدهم دی مــاه  1398ترامــپ جنایتــکار دســتور
چنیــن اقــدام تروریســتی را صــادر کــرد امــروز نظــام رســانهای تحــت
ســلطه صهیونیســم بینالملــل درصــدد توجیــه ایــن جنایــت و بدتــر
از آن تــرور نرمافــزاری آن شــهید یعنــی زیــر ســئوال بــردن «فرهنــگ
مقاومــت» اســت.
شــوربختانه عــدهای نیــز در داخــل کشــور همســو بــا ایــن اقــدام
صهیونیس ـتها تــاش میکننــد سیاســت منطقــهای جمهــوری
اســامی و راهبــرد افزایــش عمــق اســتراتژیک نظــام کــه رافــع هــر گونــه
تعــرض بــه امنیــت مــردم در ایــن ســالها بودهاســت را زیــر ســئوال
ببرنــد و حــاج قاســم را در ایــن معادلــه مــورد هجمــه قــرار دهنــد و از
شــاهکار او در پایانپذیــر ســاختن افســانه شکســتناپذیری رژیــم
صهیونیســتی و ابرقدرتــی آمریــکا اعتبارزدایــی کننــد.
بــر ایــن اســاس مراســم بزرگداشــت آن شــهید بایــد زمینههــای نفــرت
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و انزجــار از آمریــکا و کســانی کــه تــاش میکننــد چهــره ســفا ک
ایــران قهرمــان را بــه
سیاســتمداران آن را بــزک کــرده و مســئوالن
ِ
ســازش بــا آنــان دعــوت کننــد ،بیــش از پیــش فراهــم کنــد.
همچنیــن راهبــرد انتقــام ســخت ،بــه عنــوان راهبــرد فرامــوش نشــدنی
در جبهــه مقاومــت اســامی بایــد مطــرح و زنــده بمانــد بــه طــوری کــه
تروریس ـتهای بینالمللــی همــواره ســایه آن را بــر ســر خــود حــس
کننــد و از آن واهمــه داشــته باشــند.

 -8راه حاج قاسم پایان ندارد
دشــمن تــاش میکنــد راه حــاج قاســم را پایــان یافتــه معرفــی کنــد.
مراســم بزرگداشــت شــهید ســلیمانی بایــد نشــان دهــد شــهادت حــاج
قاســم روح مقاومــت را در کالبــد جبهــه مقاومــت پرنشــاطتر کــرده
اســت و انگیــزه انتقــام ســخت را در دلهــای ســربازان دســتپرورده
شــهید ســلیمانی قویتــر ســاخته اســت.
ـی انقــاب ،هــزاران حــاج قاســم پرخواهنــد
از خا کســتر ققنــوس طالیـ
َ ْ ً ََ َ
ّ
يل » صبــر و بصیــرت
کش�یـد و همچوــن « طيــرا أب ِابيـ�ل » بــا « ِس ِ
ــج ٍ
انقالبــی کـ ْـه از مکتــب حــاج قاســم فرا گرفتهانــد ســپاه ابره ـه دوران را
َ َ ْ َّ ُ
ـول » از هــر گونــه تعــرض بــه مقدســات اســامی مأیــوس و
«كعصـ ٍـف مأ كـ ٍ
ناتــوان خواهنــد ســاخت.

