
يادکرد

با جوان ترين فرمانده دفاع مقدس آشنا شويم
شايستگي هاي شهيد نادري

 از او فرمانده اي بزرگ ساخته بود
 آرمان شريف

18 ساله بود که به فرماندهي گردان 416 
عاشورا از لش�كر 41 ثاراهلل)ع( رسيد. به 
اين ترتيب حس�ين ن�ادري جوان ترين 
فرمان�ده گ�ردان ني�روي زميني س�پاه 
محس�وب مي شد. حاج قاس�م سليماني 
توانايي هاي حسين را ديده، به او اطمينان 
کرده و فرمانده گردانش کرده بود. شهيد 
نادري در طول دفاع مق�دس جواب اين 
اعتماد را داد و يكي از بهترين فرماندهان 
لش�كر 41 ث�اراهلل ب�ه ش�مار مي رف�ت. 
حسين نادري س��ال 1361 در 14 سالگي 
براي اولين بار به صورت بسيجي پا به جبهه 
گذاش��ت. هنوز خيلي جوان بود و آرزوهاي 
زيادي در سر داشت ولي جنگ برايش اولين 
اولويت بود. قبل از اينكه به جبهه برود، بارها 
گفته بود مي خواهد دكتر ش��ود؛ ولي وقتي 
جنگ شروع شد، به منطقه رفت و ماندگار 
شد . پدر وقتي از رفتن پسرش به جبهه مطلع 
شد، رو به حسين گفت: »تو كه مي خواستي 
دكتر بش��وي، حاال چرا رفتي جبهه و درس 

را رها كردي؟« حس��ين لبخن��دي زد و با 
هوش��مندي تمام چنين پاسخ داد: »جبهه 
خودش دانش��گاه اس��ت. از دكتر شدن هم 

بهتر است.« 
همكالسي هايش كه بعداً در جبهه همرزم 
شهيد ش��دند مي گويند كه شهيد نادري از 
همان دوران مدرس��ه يار وفادار انقالب بود 
و فعاليت هايي كه در مدرسه انجام مي شد، 
با محوريت او بود، نيروي مديريتي قوي در 
وجودش بود.  حس��ين با چنين روحيه اي 
پوتين هايش را به پا ك��رد و در گردان هاي 
رزمي س��ازماندهي ش��د و اندك��ي بعد به 
سازمان  ادوات ورود كرد. جثه بزرگي نداشت 
و از بقيه نيروها كوچك ت��ر بود، اما در اراده، 
استعداد و پشتكار بسيار بزرگ و محكم بود. 
تدبير، شجاعت و قدرت باالي تصميم گيري 
در كن��ار تعبد و اخالص از حس��ين نادري، 

رزمنده اي كاربلد س��اخته بود كه به سرعت 
توانست سمت هايي چون جانشيني گردان 
ضدزره، فرماندهي گردان ضدزره و جانشيني 

عمليات تيپ ادوات را تجربه كند. 
بچه هاي گ��ردان ضدزره به حس��ين لقب 
ش��كارچي تان��ك داده بودن��د. در عمليات 
كربالي5، وقت��ي تانك هاي عراقي به طرف 
نيروهاي ايراني حمله كردند، شهيد نادري 
به باالي يك خاكريز رف��ت و آرپي جي را به 
طرف تانك ش��ليك كرد. با ش��ليك هاي او 
چند تانك منهدم ش��د و چن��د تانك ديگر 
به غنيم��ت نيروها درآمد. وقت��ي به عنوان 
فرمانده گردان عاشورا معرفي شد، از گوشه 
و كنار زمزمه هايي بلند ش��د ك��ه فرمانده 
گردان كم تجربه و جوان است و سابقه زيادي 
ندارد، اما حاج قاسم سليماني كسي نبود كه 
بدون آگاهي و اطالع كسي را به فرماندهي 
منصوب كند؛ حتي بعد از شهادت حسين نيز 
مي گفت: »ما هنوز براي حسين خواب هاي 

ديگري مي ديديم كه ميسر نشد.« 
شايس��تگي هاي حس��ين، خيلي زود براي 
همه نيروها آشكار ش��د. او استعداد زيادي 
در شناخت تسليحات جنگي داشت، به ويژه 
وقتي كه فرمانده گردان 422 ضدزره ش��د، 
ش��ناخت كاملي از س��الح هاي س��نگين و 
نيمه سنگين مثل موشك »تاو« و »ماليوتكا« 
داشت. در آن زمان كمتر كسي بود كه حتي 
اين نوع س��الح ها را بشناس��د چه برسد به 
اينكه بتواند ب��ا آنها كار كن��د. او در دفعات 
متعدد تجربه كار با موش��ك هاي مختلف را 
داشت؛ ازجمله چندين مورد تجربه شليك با 
موشك تاو را. هر گلوله از اين موشك قيمت 

يك پيكان آن زمان بود. 
س��پيده دم يك ش��نبه دوم مردادماه سال 
1367 حس��ين نادري در منطقه شلمچه و 
در سن 21 سالگي به شهادت رسيد. بعد از 
پذيرش قطعنامه زماني كه عراق تانك هاي 
خود را براي گرفتن اس��ير به منطقه ارسال 
كرده بود، ش��هيد نادري و حس��ين ناصري 
فرمانده وق��ت گردان 422، ب��ا موتور براي 
گش��ت زني به منطقه اعزام مي ش��وند و به 
كمين عراقي ها مي خورند. حسين منصوري 
راننده موتورس��يكلتي كه حس��ين با او بود 
مي گويد: ابتدا تركش گلوله دشمن به سينه 
حسين نشست و بر زمين افتاد، بعد به راننده 
موتور دستور داد كه اين مورد را خيلي سريع 
به قرارگاه اطالع دهد. راننده موتور مجبور 
ش��د به تنهايي به عقب برگردد. زماني كه 
به محل زخمي شدن حس��ين برمي گردند 
 مي بينند كه س��رنيزه دش��من بعثي سينه 
حسين را شكافته و او به فيض شهادت نائل 

آمده است.
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حسين استعداد زيادي در شناخت 
تسليحات جنگي داش�ت، به ويژه 
وقتي که فرمانده گردان 422 ضدزره 
شد، ش�ناخت کاملي از سالح هاي 
سنگين و نيمه سنگين مثل موشك 
»تاو« و »ماليوتكا« داش�ت. در آن 
زمان کمتر کس�ي بود که حتي اين 
نوع س�الح ها را بشناسد چه برسد 
ب�ه اينك�ه بتواند ب�ا آنه�ا کار کند

گزارش »جوان«  از دغدغه هاي فرهنگي سردار شهيد حاج قاسم سليماني

حاج قاسم ترجمه عربي کتاب »پايي که جاماند« را براي مطالعه جوانان عراقي به اين کشور برد

فرماندهايكهباعشقودلتنگيكتابميخواند
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  احمد محمدتبريزي
سردار شهيد حاج قاسم سليماني را نبايد يك 
چهره نظامي صرف دانست. درست است که او 
يك نابغه نظامي بود و در سخت ترين شرايط 
جنگي هم�واره راه حلي ب�راي برون رفت از 
بحران داشت، با اين حال هيچ گاه از مسائل 
فرهنگي غافل نبود. با وجود تمام مشغله هاي 
زياد، حاج قاسم هيچ گاه جبهه فرهنگي را رها 
نكرد و دلمش�غولي هايش بابت اين بخش را 
بارها در صحبت ها، يادداشت ها و خاطراتش 
نشان داد. عكس هاي ايشان نشان مي دهد 
در هواپيما ي�ا در اوقاتي ک�ه مجالي فراهم 
مي ش�د، مش�غول مطالعه و کتاب خواندن 
است. چون فعاليت هاي نظامي و جهادي اين 
فرمانده خوش نام بسيار پررنگ و درخشان 
اس�ت عموم مردم از وجه فرهنگي ايش�ان 
غافل هستند و کمتر از آن شنيده اند. سردار 
سليماني را بايد يك فرمانده نظامي و فرهنگي 
دانست. مردي که در طول حياتش بر خواندن 
و معرفي کتاب هاي حوزه دفاع مقدس تأکيد 
مي ک�رد و گاه با معرف�ي آث�اري، از جوانان 
عالقه مند مي خواست اين کتاب ها را بخوانند. 
در ادامه نگاه�ي به دغدغه ه�اي فرهنگي 
سردار سليماني داريم و مروري بر کتاب هايي 
ک�ه ايش�ان معرف�ي ک�رده، مي اندازي�م. 

 يك منتقد ادبي دلسوز
تروي��ج كتابخوان��ي يك��ي از دغدغه هاي مهم 
سردار سليماني بود. اين را نويسندگان و فعاالن 
فرهنگي كه به حاج قاسم نزديك بودند، اذعان 
مي كنند. ايشان گاهي در مقام يك منتقد ادبي 
حاضر مي شد و با خوانش دقيق كتاب ها، جزئيات 
ريز و دقيقي را به نويس��ندگان گوشزد مي كرد. 
حاج قاسم از دوران دفاع مقدس فرمانده لشكر 
41 ث��اراهلل)ع( كرمان ب��ود و از جواني در مركز 
عمليات ه��ا و تصميم گيري ها حضور داش��ت 
و اطالعات دقيق��ي از اتفاقات جنگ داش��ت و 
بسياري از شهدا را مي ش��ناخت. همين حضور 
داشتن و در صحنه بودن در سال هاي پس از دفاع 
مقدس نيز وجود داشت تا سردار سليماني را به 
چهره اي آگاه و مطلع از شرايط روز تبديل كند. 

پس ب��راي نويس��ندگان چ��ه كس��ي بهتر از 
حاج قاسم براي مشورت گرفتن و كسب اطالع 
كردن وجود داشت. ايشان با راهنمايي هايشان 
اطالعات دقيق و مستندي به نويسندگان مي داد 
و پس از اتمام كار، آثار خ��وب و باكيفيت را به 
خوانندگان معرفي مي كرد. محمدرضا بايرامي 
نويسنده كتاب »سه گانه اي براي يگانه«، در اين 
كتاب داس��تان زندگي حاج علي محمدي پور 
از نيروهاي لش��كر 41 ثاراهلل را روايت مي كند. 
بايرامي بعد از تحرير، اين كتاب را به س��پهبد 
شهيد حاج قاس��م س��ليماني هديه مي دهد تا 
ايشان كتاب را مطالعه كند و شهيد سليماني با 
دقت نظر و متواضعانه اشكاالتي را از اين كتاب 

به نويسنده ارائه مي دهد. 
وقت��ي كتاب به دس��ت حاج قاس��م مي رس��د 
ايراداتي ب��ه كتاب وارد مي كن��د و در نامه اي با 
لحني صميمي و گرم خطاب به نويسنده كتاب 
 مي نويسد: »من اين ش��هيدي را كه در باره اش 
نوشته اي، از ساليان س��ال پيش مي شناسم. با 
هم بزرگ ش��ده ا يم، با هم به جنگ رفته  ايم، با 
هم در منطقه بوده ايم، با هم در عمليات شركت 
كرديم... من شب تا صبح نشستم و كتاب تو را 
خواندم و گريه كردم و گريه كردم. من دس��ت 
شما را مي بوسم، اما شهداي ما خودشان به اندازه 
كافي بزرگ هستند. الزم نيست در موردشان 

اغراق كنيم...«
همين چند جمله خودماني باعث مي ش��ود تا 
نويسنده كتاب متوجه اشتباهات كتاب شود و 
به خوبي اين موضوع را بپذيرد. بايرامي واكنشش 
پس از خواندن اين نامه را چنين بازگو كرده بود: 
»اگر به عنوان متولي زندگي داس��تاني شهيد 
محمدي پور، به من دستور داده بود كه بايد فالن 
اصالحات را انجام بده��ي، بعيد نبود كه جواب 
تندي بدهم. اما ايشان حتي خواهش هم نكرده 
بود. بلكه گوشه اي از دلش را در نگاه به موضوع، 

به روي من گشوده بود.«
 برادر جامانده

حاج قاس��م با نوشتن يادداش��ت بر كتاب هاي 
مورد عالقه اش عموم مردم را ب��ه خواندن اين 
كتاب ها تشويق مي كرد. اين كار بهترين تبليغ 
براي كتاب بود. معرفي كتاب و نوشتن يادداشت 
توسط حاج قاسم به عنوان يك فرمانده بلندباالي 
نظامي و يك شخصيت محبوب مردمي نگاه ها 
را به سوي خود مي چرخاند و ايجاد كنجكاوي 
مي كرد. كتاب هاي زندگينامه قهرمان هاي دفاع 
مقدس مهم ترين كتاب هايي بودند كه معموالً 
خبر تقريظ نوش��تن بر آنها توس��ط حاج قاسم 
سليماني منتشر مي شد. »وقتي مهتاب گم شد« 
كتاب جانباز علي خوش لفظ، يكي از كتاب هايي 
اس��ت كه حاج قاس��م س��ليماني نه تقريظ كه 
بعد از خواندن آن يادداش��تي برايش منتش��ر 
كرد. فرمانده س��پاه قدس با خواندن اين كتاب 
در يادداش��تي كه با عنوان »برادر جامانده ات 
قاسم سليماني« منتشر كرده، خطاب به علي 
خوش لفظ نويس��نده كتاب، مي نويسد: »يك 
بار همه خاطراتم را به رخم كش��يدي. چه زيبا 
از كس��اني حرف زده اي كه صدها نفر از آنها را 
همينگونه از دس��ت دادم و هنوز هر ماه يكي از 
آنها را تشييع مي كنم و رويم نمي شود در تشييع 
آنها ش��ركت كنم. 10 روز قبل بهترين آنها را - 
مراد و حيدر را- از دست دادم، اما خودم نمي روم 
و نمي ميرم، درحالي كه در آرزوي وصل يكي از 
آن صدها شير ديروز له له مي زنم و به درد »چه 
كنم« دچار شده ام. امروز اين درد همه وجودم 
را فراگرفته و تو نمكداني از نمك را به زخم هايم 

پاشاندي. تنهاي تنهايم...«
سردار سليماني به زندگي شهداي مدافع حرم 
نيز توجه ويژه اي داش��ت. حاج قاس��م لحظات 
زي��ادي را در كنار رزمن��دگان جبهه مقاومت 
گذرانده بود و به خوبي با روحياتشان آشنا بود. 

شهيد محسن حججي سرآمد اين رزمندگان 
بود و حاج قاسم براي اينكه كتاب زندگي شهيد 
بهتر در جامعه ديده شود دست به ابتكار تازه اي 
زد. او كتاب »سربلند« را كه مستند داستاني از 
كودكي تا شهادت ش��هيد مدافع حرم محسن 
حججي بود، خطاب به دخترش امضا مي كند 
و مي نويسد: »سالم بر حججي كه حجتي شد 
در چگونه زيس��تن و چگونه رفت��ن. فداي آن 
گلويي كه همچون گلوي امام حسين)ع( بريده 
شد و سالم بر آن سري كه همچون سر موالي 
شهيدان دفن آن نامشخص و به عرش برده شد. 
دخترم آنها را الگو بگير و مهم ترين شادي آنها 

عفت و حجاب است.«
 توجه ويژه به ادبيات اردوگاهي

س��ردار ش��هيد س��ليماني براي كتاب »من 
زنده ام« معصومه آباد دست به ابتكار ديگري 

زد. حاج قاسم توجه ويژه اي به ادبيات اردوگاهي 
و مقاومت آزادگان در چنگال دشمن داشت. در 
ميان كتاب هايي كه حاج قاسم معرفي كرده، نام 
چند كتاب از ادبيات اردوگاهي ديده مي شود 
كه در ميانش��ان كتاب »من زنده ام« جايگاه 
ويژه اي دارد. براي اينكه اين كتاب بهتر ديده 
ش��ود حاج قاس��م برايش دو يادداشت نوشته 
است، هر دو را هم در كشور عراق نوشته تا بهتر 
حس و حال راوي كتاب و آزادگان را درک كند. 
سردار سليماني در نامه اول خود كه آن را در 
بغداد نوشته، حس خود را نسبت به اين كتاب 
اينطور بيان مي كند: »خواه��رم، مثل همان 
برادرهاي اس��يرت همه جا با تعصب مراقبت 
مي كردم كس��ي عكس روي جل��د كتابت را 
نبيند و در تمام كتاب با ناراحتي و استرس به 
دنبال اين بودم كه آيا كس��ي به شما جسارت 
كرد؟ آخر مجبور شدم روي عكست را با كاغذ 
بچسبانم تا نامحرمي او را نبيند.« حاج قاسم 
يادداشت ديگرش را در نينوا خطاب به خانم 
آباد مي نويس��د: »به تو به عنوان خواهرم، به 
عنوان معرف دختر مس��لمان ش��يعه، معرف 
ايران اس��المي، معرف تربيت خميني افتخار 
مي كنيم. حقيقتاً شگفت زده شدم و هزاران بار 

به تو و دوستانت مرحبا گفتم.«
يكي از اين كتاب ها »راديو« داس��تان زندگي 
و خاطرات س��ردار محمدرضا حسني سعدي 
از دوران اس��ارت اس��ت. شهيد س��ليماني در 
يادداش��تي كه بر اين كتاب نوش��ته و با عنوان 
»برادرتان سليماني« امضا كرده، چنين آورده: 
»اين خاطره ارزشمند و تكان دهنده كه از يك 

عمليات س��نگين ويژه، هيجان انگيزتر است، 
نبايد به اين س��ادگي پردازش شود. خود بحث 
راديو زيباترين داس��تان خواندن��ي براي تمام 
نس��ل ها مي تواند باش��د، در جايي كه اس��را و 
زندانيان جنگ ه��ا معموالً به دنبال س��يگار يا 
اشيا فراموش دهنده مخدرند، فرزندان روح اهلل 
در فكر فهم انديشه او و تالش براي ايستادگي 
روح خدا در مسلك اويند. اين اعجاب مذهب و 
انقالب است، اين تأثير يك رهبر الهي بر جوانان 
و نوجوانان در ش��رايطي تكان دهنده و سخت 
است. مرحبا به اين روح بلند و ارزشمند، زمين 

زير پايتان را بايد سجده كرد.«
 سفير فرهنگي محبوب

»آن بيست و س��ه نفر« كتاب ديگري در رابطه 
با آزادگان است كه سردار س��ليماني با دقت و 
وس��واس آن را مطالعه كرده و ب��ه ديگران نيز 
معرفي كرده اس��ت. ماجراي نوجوان هايي 15 
تا 17 س��ال كه ديدارش��ان با صدام را مي توان 
جزو 10 واقعه  مهم دوران دفاع مقدس قلمداد 
كرد. البته كتاب فقط شرح همين ماجرا نيست، 
بلكه روايت هشت ماه از اس��ارت 9  ساله  احمد 
يوس��ف زاده، يكي از همين 23 نفر اس��ت كه 
با قلمي روان و س��اده و در عي��ن حال جذاب و 
توصيف گر نوشته شده است. نويسنده به  خوبي 
توانسته حاالت انساني و موقعيت وقوع رويدادها 
را ترس��يم كند تا از همين رهگذر، هم به شرح 
ماجراي پيش آم��ده براي خود بپ��ردازد و هم 
مخاطب را با زندان هاي مخوف عراق و روزهاي 
سخت اسراي ايراني در اين زندان ها آشنا كند. 
راوي كتاب ارديبهشت س��ال 94 در نمايشگاه 
بين المللي كت��اب تهران از ن��گارش نامه اي از 
سوي سردار س��ليماني خطاب به خود درباره 
اين كتاب خبر داد. بخش��ي از متن نامه به اين 
شرح اس��ت: »احمد عزيزم؛ تقريظ و تحسين 
رهبر عزيزمان مرا تش��ويق به خواندن كتابت 
كرد و پس از قرائت آن به مقامت غبطه خوردم و 
افسوس كه در كارنامه ام يك شب از آن شب ها و 
يك روز از آن روزهاي گرفتار در قفس را ندارم. 
ش��ماها عارفان حقيقي و عاب��دان به عبوديت 
رسيده اي هستيد كه به عرش رسيديد، اي كاش 
در همان باال بمانيد. چه زيباست جوانان جوياي 
كمال، كودكاِن كمال يافته در قفس دشمن را 
ببينند. اي كاش س��فيراِن در قصرهاي مجلل 
نشسته كشورمان، اين سفيران در قفس گرفتار 
شده را ببينند و چگونه سفير بودن را بياموزند.« 
سردار سليماني حتي سر صحنه فيلم سينمايي 
»23 نفر« حاضر ش��ده و با دوس��تان قديمش 

ديدار كرده بود. 
سردار س��ليماني گاهي نقش س��فير فرهنگي 
را براي كش��ورمان ايفا مي ك��رد. وقتي كتاب 
»پايي كه جا ماند« به زبان عربي ترجمه ش��د، 
حاج قاسم اين كتاب را براي جوانان عراقي برد 
و آنها با خواندنش با روحيه و مقاومت ايراني ها 
بيشتر آش��نا ش��دند. هرجا حاج قاسم حضور 
داشته، نش��اني از فعاليت هاي فرهنگي ايشان 
هم ديده مي شد. حاج قاس��م در دوران حيات 
به دنبال جاري ك��ردن روحيه جهاد و مقاومت 
و آشنا ش��دن مردم با ارزش هاي دفاع مقدس 
بود. او در سيره و سبك زندگي ميراث دار شهدا 
بود و در فعاليت ه��اي فرهنگ��ي اش نيز تمام 
تالش��ش را براي معرفي فرهنگ دفاع مقدس 
و مقاومت كرد. س��ردار ش��هيد س��ليماني كه 
س��ال ها به عنوان فرمانده، ش��اهد رشادت ها و 
مقاومت هاي رزمندگان ب��وده، همواره دغدغه 
معرفي اي��ن روحيه را داش��ت و بهترين قاصد 

براي اين كار بود.

س�ردار س�ليماني گاهي نقش سفير 
فرهنگي را براي کشورمان ايفا مي کرد. 
وقتي کتاب »پايي که جا ماند« به زبان 
عربي ترجمه شد، حاج قاسم اين کتاب 
را ب�راي جوان�ان عراقي ب�رد و آنها با 
خواندنش با روحيه و مقاومت ايراني ها 
بيشتر آشنا ش�دند. هرجا حاج قاسم 
حضور داشته، نش�اني از فعاليت هاي 
فرهنگي ايش�ان ه�م ديده مي ش�د
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