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عبور غرورمند يا حزن ناك از پديده ش��هيد سليماني، 
كمك ش��اياني به پيش��برد مس��ير ايش��ان در آينده 
جمهوري اس��امي نمي كند بلكه انديش��ه در ابعاد و 
ويژگي هاي شخصيتي حاج قاسم و تاش براي تحقق 
آن در بُعد فردي هر يك از ما و در بُعد اجتماعي انتظار 
و مطالبه آن از مسئوالن است كه حاج قاسم را ماندگار 
و ايش��ان را در س��طح جامعه تكثير مي نمايد تا شعار 
»من س��ليماني  هس��تم« از شعار خارج ش��ود و نمود 

عيني يابد. 
طبعاً در اين مجال به وصف برخي اهم خصوصيت هاي 
ايشان پرداخته مي شود كه جنبه برون گرايانه و ظهور 
بيروني دارد كه عامل محبوبيت ايشان در ميان مردم 
شده است. حال آنكه ايش��ان در صفاتي چون ذكاوت، 
قدرت رهبري، تقواي نفس و... نيز به اذعان همراهان 

سرآمد بوده اند. 
اخالص

 ش��ايد از هريك از عاقه مندان س��ردار ش��هيد علت 
نيكنامي ايشان را پرس وجو كنيم نخستين واژه اي كه 
به زبان بياورند »اخاص باش��د. در عمل و رفتار حاج 
قاس��م »براي خدا كار كردن« و »فقط ب��راي خدا كار 
كردن« موج مي زد. مردم مي ديدند كه سربازي جانش 

را سر دست گرفته و با خلوص نيت با خدا معامله كرده 
است. نه در پي جايگاه است و نه دنبال مقام و عناوين 
و سردوش��ي هايي كه خودش آنها را تكه پارچه هايي 
مي دانس��ت. چه معامله خالصانه زيبايي با خدا كرد و 
َ اشَترى ِمَن  چه مشتري خوبي اس��ت خداوند:»إِنهَّ اللهَّ
الُمؤِمنيَن أَنُفَسُهم َوأَموالَُهم بَِأنهَّ لَُهُم الَجنهََّة يُقاتِلوَن في 

ِ َفَيقُتلوَن َويُقَتلوَن«. َسبيِل اللهَّ
اخاص را مي توان يكي از مهم تري��ن فضائل اخاقي 
بلكه اصلي ترين فضيلت اخاقي دانس��ت كه انسان به 

آن نياز دارد. 
رهبر انقاب اخ��اص را به عن��وان »راز محبوبيت« بيان 
كردند و معتقدند: »چيزي كه مي تواند دل مردم را به طرف 
ما جلب كند - اگر جلب دل مردم الزم باشد كه البته الزم 

هم هست - اخاص لَلهّ است. اين راز قضيه است.«
از قضا ايشان صفت اخاص را نيز از جمله برجسته ترين 
بروندادهاي اخاقي شهيد س��ليماني برشمردند و در 
ديدار با خانواده ش��هيد  فرمودند: »مي بينيد مردم چه 

كار دارند مي كنند براي حاج قاسم؛ اين براي شما تسا 
است... بدانيد كه مردم قدر پدر شما را دانستند و اين 
ناشي از اخاص اس��ت؛ اين اخاص است. اگر اخاص 
نباشد، اين جور دل هاي مردم متوجه نمي شود؛ دل ها 
دس��ت خداس��ت؛ اينكه دل ها اين جور همه متوجه 
مي شوند، نشان دهنده  اين است كه يك اخاص بزرگي 

در آن مرد وجود داشت.«
جالب است حتي ايش��ان در نمازي كه بر پيكر مطهر 
سردار سليماني اقامه فرمودند، عبارت ويژه اي در نماز 
به كار بردند و به اخاص سردار اش��اره كردند: »اللُهم 
ِخيَن بِِدمائِِهم فِي َس��بيِل ِرضاك،  اِنهَّك تََوفهَّيَتُهم ُمَتلَطِّ
ُمسَتشَهديَن بَيَن اَيديِهم، ُمخلِصيَن فِي ذلك لَِوجِهك 

الكريِم«.
مهم ترين بروزات اين فضيلت اخاق��ي را مي توان در 
»عاقه  نداشتن به ستايش توسط ديگران«، »نداشتن 
چشمداش��ت مادي«، »پذيرش كارهاي س��خت و با 
نمود و منفعت شخصي كم« و »آمادگي براي مرگ و 
دست شستن از جان« جست وجو كرد كه همگي اين 

شاخص ها در شهيد سردار به چشم مي خورد. 
صداقت

روراستي و صداقت شهيد سردار با مردم چنان بود كه 
در افواه عمومي ايش��ان را »صاحب وعده هاي صادق« 
مي دانستند. آنجا كه با مردم سخن مي گفت و تشريح 
وضعيت ايران را در منطقه مي نمود، به هيچ وجه اغراق 
و بزرگنمايي نمي كرد بلكه به اذعان بسياري از مطلعان 
حتي بسياري از فتوحات جبهه مقاومت را نيز به زبان 
نمي آورد. صداقت و نفوذ كام ايشان به حدي بود كه 
وقتي در كران درگيري ها از نابودي دش��من داعشي 
ظرف سه ماه خبر مي داد تقريباً كسي نبود كه در صدق 

وعده ايشان ترديد نمايد. 
عارفبينظير

 اميرالمؤمني��ن )ع( در وصف ياران ام��ام زمان )عج( 

مي فرمايند: »رادمرداني از ايشان ]اصحاب ويژه حضرت 
مهدي عليه الس��ام[، ش��ب هنگام نخوابن��د. زمزمه 
نمازشان چونان زمزمه زنبوران عس��ل، فضا را آكنده 
سازد. از شب تا صبح در حال قيام و ركوع و سجودند و 
بامدادان بر مركب هايشان سوارند. آنان راهبان شب و 

شيران روزند.«
اين روايت را مي توان به خوبي به شهيد سردار منتسب 
نمود. حتي افرادي كه منتقد ش��خصيت س��ازماني و 
نهادهاي نظامي كشور هستند به اين موضوع معترفند. 
عباس عب��دي، روزنامه نگار اصاح طلب مي نويس��د: 
»مي توان شهيد سليماني را يك نظامي عارف دانست 
كه فقط برحسب اتفاق به كسوت نظامي در آمده است 
ولي جالب آن كه در اين كسوت نيز بهترين عملكرد را 
داشته است و نزد دوست و دش��من به احترام از او ياد 
مي شود. چهره قاسم سليماني به گونه اي است كه اگر 
او را در لباس غير نظامي ببينيد متوجه نمي شويد كه 
مهم ترين فرمانده نظامي منطقه است. گمان مي كنيد 
يك عابد اس��ت كه تمايزي ميان او و م��ردم معمولي 

نيست.«
عرفا از جمله افراد محبوب دوران هستند و مردم آنان 
را نقاط اتصال معنوي با خداوند مي انگارند. شخصيت 
آيت الل بهج��ت نمونه عرفاي دوران ماس��ت كه مردم 
فارغ از هر نگرش��ي به ايشان عش��ق مي ورزيدند و در 
تشييع ايش��ان در س��ال ۸۸ نمونه اين عشق ورزي را 
مي ش��د مش��اهده كرد. از همين رو مي توان يك بُعد 
مهم شخصيت ايشان را كه سبب محبوبيتش شده بود، 

جنبه عرفاني وي دانست. 
مردميبودن

تواضع و مردمي بودن س��ردار نيز از جمله ويژگي هاي 
مهمي است كه عامل محبوبيت ايشان شده بود و بايد 
مورد توجه همه مسئوالن باش��د. همه ديده اند وقتي 
س��ردار س��ليماني وارد مجلسي مي ش��د برايش فرق 
نمي كرد كجا بنشيند، با همه دست مي داد و روبوسي 
مي كرد و به دليل مردم داري و رفتار خاكي اش در دل 

مردم جا داشت. 
رهبر انقاب نيز در توصيف ايشان فرمودند زماني كه 
ايشان در جلس��ات ما مي آمد يك گوشه مي نشست و 

اهل جلو نشستن نبود. 
متأسفانه روحيه مردمي بودن مسئوالن گمشده امروز 
جامعه ماست و تجربه نشان داده است اندك مسئوالني 
كه در ميان مردم بوده اند به س��رعت توانسته اند جاي 

خود را در دل ها باز كنند. 
شخصيتكاريزماتيك

كاريزما يا فرهمندي يك ويژگي كامًا ش��خصي است 
كه عمدتاً نيز غير ارادي است. جذابيت غيرعادي و دارا 
بودن صفت هاي ويژه و ممتاز و منحصربه فردي است 
كه مورد پسند و ستايش تعداد زيادي از ديگر انسان ها 
قرار گيرد؛ از ابعاد فرهمندي است كه مي تواند منجر به 
هدايت قلوب و محبوبيت شود. كاريزما مي تواند شامل 
چهره، گفتار، رفتارها و حتي زبان بدن باشد. شخصيت 
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صراط

مجاهدت هاي در راه خدا با اين چيزها قابل مقابله و قابل جبران نيست. خداي 
متعال مي فرمايد: »إِنهَّ اللَ اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمِنيَن أَنُفَسُهْم َو أَْمَوالَُهم بِأَنهَّ لَُهُم الَْجنهََّة 
يَقاتُِلوَن فِي َس��ِبيِل اللِ َفيْقُتُلوَن َو يْقَتُلوَن« آنچه در برابر مجاهدت در راه خدا 
وجود دارد و خداي متعال در مقابل تقديم كردن و روي دس��ت گرفتن جان و 
مال در راه خدا قرار داده، بهشت اس��ت، رضاي خدا است. آن چيزهايي كه در 
دست و بال ما است - چه تشكر زباني مان، چه تشكر عملي مان، چه نشانمان، 
چه درجه اي كه مي دهيم- چيزهايي است كه بر حسب محاسبات مادي دنيايي 
قابل ذكر است، اما برحسب محاسبات معنوي و الهي قابل ذكر نيست. الحمدلل 
همه  شماها اين مجاهدت ها را كرديد، تاش كرديد. الحمدلل خداي متعال به 
اين برادر بسيار عزيزمان - آقاي سليماني- هم توفيق داده است. ايشان بارها، 

بارها و بارها جان خودشان را در معرض تهاجم دشمن قرار داده اند، در راه خدا، 
براي خدا و مخلصاً لل و مجاهدت كرده اند. ان شاءالل خداي متعال به ايشان اجر 
بدهد و تفضل كند و زندگي ايشان را با سعادت و عاقبت ايشان را با شهادت قرار 
بدهد، البته نه حاال. هنوز سال ها جمهوري اسامي با ايشان كار دارد. اما باالخره 
آخرش ان شاءالل شهادت باشد. ان شاءالل مباركتان باشد. اين نشان ذوالفقار را 
هم حاال ما به ايشان تقديم مي كنيم؛ ان شاءالل مباركتان باشد. خداوند ان شاءالل 
كه شما را در اين راه مجاهدت همواره موفق بدارد؛ به ما هم توفيق بدهد كه در 

راه خدا مجاهدت كنيم، تاش كنيم. ان شاءالل موفق باشيد. 
سخنانرهبرانقالبزماناعطاينشانذوالفقاربهسردارسليماني
1۹اسفند۹۷

مباركتان باشد سردار!
شهيد سليماني را به همه اين لحاظ ها مي توان 
شخصيتي فرهمند به حساب آورد. اين ويژگي 
سردار سليماني نه تنها موجب محبوبيت ايشان 
ش��ده بود بلك��ه توانمندي فوق الع��اده رهبري 
در ميدان نظامي به ايش��ان اعطا ك��رده بود كه 
نه تنها نيروه��اي نظامي تحت امر بلكه س��اير 
نيروهاي نظامي نيز از ايشان حساب مي بردند. 
مك كريستال رئيس پيشين فرماندهي مشترك 
عمليات ويژه امريكا و نويسنده كتاب »رهبران 
جهاني: افسانه و واقعيت« مي گويد: »او )قاسم 
سليماني( بهترين كسي است كه آنها )ايرانيان( 
دارند. ما زماني كه براي مقابله با ايراني ها تاش 
مي كرديم، او را مورد بررسي قرار داديم. او را زير 
نظر گرفتم، او وقتي در ميدان جنگ است، بسيار 
كاريزماتيك اس��ت. فرمانده نيروي قدس سپاه 
پاسداران انقاب اسامي جزو كاريزماتيك ترين 
رهبران نظامي جه��ان اس��ت و كارهايش را با 

آرامش و اثربخشي فوق العاده انجام مي دهد.«
جذبحداكثري

ايشان ملت را يكپارچه مي ديد و مصداق »رحماء 
بينهم« بود. كسي را به جرم غيربسيجي بودن از 
خود نمي راند. تمام ملت اي��ران فراتر از گرايش 
مذهبي براي وي عزيز بودند و به همين دليل او 
نيز براي همه اع��م از مذهبيون و غير مذهبيون 
عزيز بود. نقد ايشان به ش��يوه جذب در مساجد 
و توسط ائمه جماعات نمونه اي است كه نگرش 
ايش��ان را نس��بت به ج��ذب حداكثري نش��ان 
مي دهد: »امام جماعت باي��د بتواند باحجاب و 
بي حجاب را با هم جذب كن��د... من و آدم هاي 
خودم، من و رفقاي خودم، من و مريدهاي خودم. 
اين بي حجاب است، اين باحجاب است. اين چپ 
است، آن راست است، اين اصاح طلب است، او 
اصولگراست، خب پس چه كسي را مي خواهيد 
حفظ كنيد؟ همان دخت��ر كم حجاب دختر من 
است. دختر ما و شماست؛ نه دختر خاص من و 
شما، اما جامعه ماست... اصًا مي توان قسم خورد 
اين نقل قول حاج قاس��م كه گفته اس��ت: فقط 
رابطه حزب اللهي با حزب اللهي معنا ندارد. رابطه 
حزب اللهي با كس��ي كه دينش ضعيف تر است 
موضوعيت دارد. جامعه ما خانواده ماست. اينها 
همه مردم ما هستند. اينها بچه هاي ما هستند.«

 جمات باال را اگ��ر بدون نق��ل گوينده جلوي 
برخي از ما يا برخي مسئوالن متظاهر به مناسك 

بگذارند، چقدر مي پذيريم؟
او حتي در عالم سياس��ت نيز نگرشي معطوف 
به وحدت و ج��ذب حداكثري داش��ت و حتي 
عناصري از سياست كه از ديد برخي از ما خائن 

و جاسوس هس��تند و از دايره انقاب خارج، تا 
مي توانست در دايره انقاب حفظ مي كرد. 

نامه اخير ايش��ان به رئيس جمهور در تجليل از 
موضع انقاب��ي كه پيرامون بس��تن تنگه هرمز 
گرفته بود، نش��ان مي دهد حت��ي رئيس تفكر 
مبتني ب��ر تنش زدايي را نيز جاي��ي كه موضع 
انقابي بگيرد مي توان ستايش و در دايره نظام 

حفظ كرد. 
توانمنديعملياتي

س��ليماني مرد عمل ب��ود. او اه��ل هدايت امور 
در س��تاد و پش��ت ميز نبود . بعد از ش��هادتش 
در پيام هايي ك��ه بين مردم رد و بدل مي ش��د 
همين را مي ش��د ديد. عم��ده فرماندهان دفاع 
مقدس نيز ك��ه محبوبيت فراوان پي��دا كردند 
فرماندهاني بودن��د كه خود در مي��دان حاضر 
مي شدند نه ستادنشين ها. حتي خداوند در قرآن 
نيز به برتري فرماندهان ميداني به ستادنشين ها 
تصريح كرده است: »فضل الل المجاهدين علي 

القاعدين اجرا عظيما«.
عملانقالبيدرجايگاهصحيح

افرادي را در اطراف مي شناس��يم كه كمابيش 

صفات ب��اال را دارند اما ب��ه دليل آنك��ه به رغم 
توانمندي باال در جاي غيردرس��ت قرار گرفتند 
نتوانستند بهره وري كافي داشته باشند و به دليل 

عملكرد مورد ستايش قرار گيرند. 
شهيد سردار س��ليماني اما درست در جايي كه 
بايد باشد گو متناسب با توانمندي اش قرار گرفته 
بود و از اين محدوده خارج نشد. در خاطر داريم 
بسياري از سياسيون مي خواستند با دعوت هاي 
غير رس��مي و رس��مي او را وارد مسئوليت هاي 
سياسي كنند. حتي دشمنان نيز مي خواستند 
شهيد س��ليماني را به ورطه جناح هاي سياسي 
بكش��انند. دني��س راس مش��اور رئيس جمهور 
س��ابق امريكا زماني گفته بود: »واشنگتن بايد 
جناح حسن روحاني، رئيس جمهور فعلي ايران 
را تقويت و جناح حاج قاسم سليماني، فرمانده 
نيروي قدس سپاه پاس��داران انقاب اسامي را 

تضعيف كند.« 
اما ايشان با تشخيص صحيح از دايره توانمندي 
خود هم��ه اين دعوت ه��ا را پ��س زد. در لباس 
نظام��ي به وصيت ام��ام )ره( عمل ك��رد و وارد 
بازي هاي جناحي نش��د و براي ورود به مناصب 
سياس��ي نيز با علم به توان خويش لباس از تن 

برنكند. 
پس از دعوت ه��اي فراوان سياس��يون و رغبت 
دشمن به ورود ايش��ان به سياست در انتخابات 
ادوار قبل ايشان پيامي با اين محتوا صادر كردند: 
»حقير س��رباز صف��ر واليت و نظ��ام جمهوري 
اسامي و ملت ش��جاع و عزيزتر از جانم بوده و 
ان شاءالل با اس��تعانت از خداي سبحان تا آخر 
عمر در همين جايگاه »س��ربازي« خواهم بود. 
از همه برادران و خواهران عزيزم خواهشمندم با 
بي اعتنايي به اظهارات فريبكارانه و تفرقه افكنانه 
دش��منان اج��ازه ندهن��د وق��ت ارزش��مند 
خدمتگزاران اين ملت صرف اه��داف و مقاصد 

شوم دشمنان گردد.«
همين عمل درست در جايگاه درست نيز موجب 

محبوبيت ايشان ميان همه اقشار شد. 
از اين بُعد شخصيتي حاج قاسم مي توان نتيجه 
گرفت اوالً عمل به وصيت ام��ام در عدم ورود و 
دخالت نظاميان در سياست هاي حزبي و جناحي 
مي تواند منجر به محبوبيت شود و ثانياً مسئوالن 
نظامي و سياس��ي بايد با درك توانمندي خود 
در بهتري��ن محلي كه منش��أ خدمت هس��تند 

عمل كنند. 
طبعاً اين به معني عدم ورود افراد به سياس��ت 
نيست بلكه به فرمايش رهبر انقاب تنها افرادي 
بايد به اي��ن موضوع ورود كنن��د كه مطمئن به 

توانمندي خود در اين حوزه باشند. 
ضمن��اً ع��دم ورود ب��ه جناح بندي ب��ه معني 
غيرسياسي بودن ايشان نيس��ت و اگر بصيرت 
سياسي را به معناي انقابي بودن بدانيم ايشان 
را مي توان سرآمد انقابي ها و سردار واليتمداري 
دانس��ت. موضوع مهم��ي كه رهب��ر انقاب در 
سخنراني پيرامون ش��خصيت شهيد سليماني 
اشاره كردند عده اي به غلط در پي ناديده گرفتن 

اين بُعد شخصيت حاج قاسم هستند. 
سادهزيستيوپرهيزازرفاهطلبي

سردار اهل تش��ريفات نبود و از رفاه طلبي بيزار 
بود. براي مردمي كه از بسياري مسئوالن حين 
رسيدن به منصب زراندوزي ديده اند؛ افرادي كه 
تاشي براي بهبود وضع شخصي خود از رهگذر 
مناصب نمي كنند محبوبيت مي يابند. س��ردار 
سليماني يكي از همين افراد بود و اين سادگي را 
مي شد در خانه ايشان كه محل رهگذران عشاق 

در روزهاي اخير شده بود مشاهده كرد. 
ايثار

در نهايت مي توان ايثارگري و روحيه فداكاري 
را از جمله صفاتي دانس��ت كه عامل محبوبيت 
اس��ت. ايش��ان جان باارزش خود را كف دست 
گذاشته و در دشت و كوه پي شهادت مي گشت. 
فداكاري حاج قاسم طي سال هاي اخير بر ملت 
اثبات شده بود و نهايت آن را در شهادت ايشان 

مي توان مشاهده كرد. 
غروروتعصب

در كنار همه اين صفات، نمي توان ناديده گرفت 
ملت در هر برهه اي نيازمند قهرماني اس��ت كه 
عصاره فضيلت هاي اخاقي خود را در او متجلي 
ببيند و غرور ملي خود را در آيينه او منعكس و با 

تعصب از او حمايت كند. 
چنين عطشي در ملت هاي با درجه احساسات باال 
مانند ايران بيشتر به چشم مي خورد خصوصاً اين 
حس زمان بحران ناكارآمدي مس��ئوالن تشديد 

مي شود. 
سردار سليماني فردي بود كه ملت به او به عنوان 
شخصيتي اليق اين غرور و تعصب اعتماد كرده 
بودند و به همين دليل محبوبيت فراواني يافت. 
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