
صغریخیلفرهنگ
جمال جعفر ابراهیم، ملقب به ابومهدی المهندس، نه عراقی و نه ایرانی، بلکه در معنای تام کلمه سرباز و سرداری »بدون 

مرز« بود. تولد او، زندگی اش، ازدواجش و جهادش در جبهه های مختلف و در نهایت مرگ او، همه بر محور »بی مرز 
بودن« و »سربازی برای امت اسالم بودن« استوار بود.

او سال 1954 در بصره عراق از پدری عراقی و مادری ایرانی متولد شد و همین آغاز بودنش، گویی حاصل 
پیوند دو کشور بود. شاید بتوان او را یک ایرانی – عراقی دانست، اما او فراتر از مرزهای جغرافیایی و 

رگه های ژنتیکی و تابعیت های قانونی، زیستن بر مدار جهاد برای ایدئولوژی و عقیده را انتخاب 
کرد.

او در مس��یر همین جهاد ایدئولوژیک، به مخالفت با حزب بعث عراق پرداخت و برای آنکه این 
مبارزه، تشکیالتی  و رسمی و در نتیجه مؤثر شود، به عضویت حزب الدعوه عراق درآمد. حزب الدعوه 
یک حزب سیاسی شیعی و مخالف حزب بعث بود. در ادامه هم از آنجایی که جغرافیای عراق دیگر 

برای او امن نبود در ایران و کویت، ادامه راهش را پی گرفت. در کویت اما او و حزبش به 
برنامه ریزی برای بمب گذاری در سفارتخانه های امریکا و فرانسه متهم شدند و او که 

کویت را پس از این واقعه به مقصد سرزمین مادری اش، ایران ترک کرده بود، در 
دادگاهی غیابی در کویت به اعدام محکوم شد.

ابومهدی در ایران هم مسیر جهاد بدون مرز را ادامه داد و در جبهه دفاع مردم 
ایران علیه تجاوز بعثی های عراق همپای رزمندگان ایرانی و همراه با سایر 
اعضای سپاه بدر عراق که شهید اسماعیل دقایقی آن را پایه گذاری کرده 
بود، جنگید. شاید تصور شود او در نبرد میان سرزمین پدری و سرزمین 
مادری اش در کنار سرزمین مادری اش ایستاد، اما در واقع او در نبرد 
میان متجاوز و مدافع و میان باطل و حق، در طرف حق ایستاد، خیلی 

فراتر از مرزهای جغرافیایی.
ابومهدی و یارانش در عملیات مرصاد – حمله گروهک منافقین 
به ایران- هم نقش پررنگی ایفا کردند. در دهه 70 هم پس از ترور 
سپهبد علی صیادشیرازی، س��پاه بدر نقش پررنگی در انتقام از 

منافقین ایفا کرد و حمالت مرگباری را علیه آنها رقم زد.
ابومهدی در س��ال های پس از س��رنگونی صدام، حزب کتائب 
حزب اهلل را راه ان��دازی کرد. او همچنین با الگوگیری از بس��یج 
مستضعفین، حشدالشعبی را در عراق راه اندازی کرد که با حمله 
تکفیری های داعش و راه اندازی دولت دروغین شام و عراق، جهاد 

را برای ابومهدی و نیروهایش وارد مرحله ای جدید کرد.
او در این سال ها همپای سردار قاسم سلیمانی، جبهه به جبهه در 
زمین حضور یافت و در نهایت هم در کنار او راه آسمان را پیمود. 
شاید در آن شب ظلمانی ترور او هدف مستقیم نبود، اما سال ها بود 
که او نیز همچون پاسداران انقالب اسالمی در فهرستی بود که دولت 
تروریستی امریکا، آن را تروریستی می داند. آنچنان که تولد او پیوند 
دو کشور بود، شهادتش هم نمادی از آمیختگی دو ملت شد و مهم تر 

از حیات و مماتش، تمام زندگی اش جهاد برای امت اسالم بود.

حرف اول

 سلیمانی بود نه فقط
 به اسم که به رسم!

  غالمرضاصادقیان

 سربازی بدون مرز
ابومهندس

یک سال پس از حاج قاس��م، هنوز گاهی 
وقتی از کوچه ای یا خیابانی می گذرم که بر 
دری، دیواری نوشته اند »شهید سلیمانی«، 
بی درنگ می ایستم، در فکر می روم تا بدانم 

که خوابم یا بیدار! 
می پرس��م از خود آیا این ق��در رفتن حاج 
قاسم سخت بود؟ سخت بود چون ما پشت 
میز بودیم و او در میدان! س��خت بود چون 
ما نشس��ته بودی��م و او ایس��تاده! چون ما 
رنگارنگیم و او یک رنگ بود. حاج قاسم را 
همه حس کردند و فهمیدند و باور کردند 
که خالص بود. خدایی بود. ایرانی بود، یک 

ایرانی واقعی. 
چطور شد حاج قاس��م در میان قلوب یک 
ملت متولد ش��د؟ راز حاج قاسم چه بود؟ 
معمای سختی نیست. حاج قاسم شجاع بود 
وقتی که دیگران می ترسیدند. حاج قاسم 
تدبیر داش��ت وقتی دیگران نافهم بودند. 
حاج قاسم سرنوشت گرا و عاقبت اندیش بود،  
وقتی دیگران لحظه خوار و دم غنیمت شمار 
بودند. حاج قاسم یک سو داشت و یک رنگ 
و یک خدا و یک پیامبر و یک امام و یک امید 
و یک هدف، وقتی ک��ه دیگران هزار خدا و 

هزار هدف و هزار جهت داشتند. 
ش��جاع ب��ود و در دل خطر. یک ب��ار پای 
صحبت او ب��ودم در ش��ورای عالی امنیت 
ملی، وقتی که ب��رای روزنامه نگاران حرف 
داشت. گفت با محاس��بات معمول جنگی 
»کار اس��د تمام اس��ت« اما یادآور شد که 
رهبری به او امید پیروزی داده است. چطور 
کس��ی که می داند و محاسبه کرده که کار 
اسد تمام است،  به میدان شام می رود؟! به 
جایی که روزی صدها سر بریده می شود با 

قساوت تمام؟!
سیاس��تمدار بود اما عطشی برای مناصب 
سیاسی نداش��ت. سیاستش عین دیانتش 
بود،  خالص برای خدا و برای اسالم بود. آخر 
مگر می توان سیاس��تمدار بی منصب بود؟ 
آری باید حاج قاسم بود تا در همه اتاق های 
فکر سیاسی جهان حرف تو باشد اما منصبی 

و مقامی در سیاست نداشته باشی.
دیپلمات ب��ود. آن زمان که با دو س��فر به 
روسیه، پوتین را برای پشتیبانی هوایی از 
مقاومت در سوریه متقاعد کرد. دیپلمات 
کاغذی و توییتری نبود. دیپلماسی اش هم 

میدانی و عملیاتی بود. 
محبوب بود اما دنب��ال محبوبیت نبود. هر 
روز سایت های نظرسنجی را نگاه نمی کرد 
تا ببین��د محبوبیتش چقدر ب��اال و پایین 

رفته است!
سرباز بود اما به رسم نه به اسم. دیگران هم 
می گویند »ما س��ربازیم« اما حلقومشان 
از تکبر چنان ب��اد دارد ک��ه گفتن همین 
دو کلمه می خواه��د نفسش��ان را بگیرد. 
رسمش��ان س��روری و آقایی کردن است 
اما حاج قاسم رس��مش و مرامش سربازی 

ملت بود.
سلیمانی بود اما نه فقط به اسم که هم خاتم 
داش��ت و هم بر فرش بود و هم بر وحوش 
تسلط داشت. مگر خاتمه دهنده نبود؟! مگر 
یک لحظه سکون داشت؟! اخبار از پی گیری 
جا و مکان او عقب می ماند. مگر وحوش اروپا 

و داعش و امریکا از او امان داشتند؟!
شریف بود چون متواضع بود.

سلیم بود چون از دنیا گذشته بود.
و عاش��ق بود:» آه! مرگ خونین من! عزیز 
من! زیبای من! کجایی؟ مش��تاق دیدارت 
هستم. وقتی بوس��ه انفجار تو، تمام وجود 
مرا در خ��ود محو می کن��د، دود می کند و 
می س��وزاند. چقدر این لحظه را دوس��ت 
دارم. آه! چقدر این منظره زیباست! چقدر 
این لحظه را دوست دارم! در راه عشق جان 

دادن خیلی زیباست.
خدایا! 30 س��ال برای ای��ن لحظه تالش 
کردم. برای این لحظه با تمام رقبای عشق 
در افتاده ام. زخم ها برداش��ته ام، واسطه ها 
فرس��تاده ام. چقدر این منظره زیباس��ت! 

چقدر این لحظه را دوست دارم!«

ز قاآنی مجو آیین تقوا را !
  علیعلوی
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حاج قاسم رمز مرزهای امت اسالم بود
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  مستندسازيدرشام
س��ردار س��پاه قدس ایران در جریان نبرد در آن سوي 
مرزهاي ایران طیفي از مستندسازان انقالبي را با خود به 
داخل جغرافیاي شام و عراق کشید. مستندسازي جنگ 
بیرون از مرزهاي ایران اگرچه مانند دوران دفاع مقدس 
شاهد اتفاق درخشاني چون روایت فتح نبود و این عرصه 
از وجود نابغه اي چون سید مرتضي آویني بي بهره بود، اما 
زمینه اي فراهم شد تا بار دیگر و پس از دفاع مقدس طیفي 
از مستندسازان ایراني در این عرصه استعدادهاي خود 
را بروز دهند و از این طریق بخشي از جهاد مدافعان حرم 
بازتاب پیدا کند. در این عرصه آثار متعددي تولید و اکران 
شد. آثاري که برخي در جشنواره هاي مختلف ایراني و 
خارجي درخشیدند و لزوم مبارزه با تکفیر در منطقه را 
گوشزد کردند و از وجود جواناني خبر دادند که گمنام و 

در جامعه تأثیرگذارند. 
 انگشتريبرايحاتميکیا

فرمانده فقید س��پاه قدس در زمان حیاتش روي یکي 
از بزرگ ترین و اثرگذارترین فیلمس��ازان معاصر ایران 
تأثیري غیرقابل انکار گذاش��ت. ابراهی��م حاتمي کیا از 
گریمور فیلم بادیگارد خواسته بود تا چهره آرایي پرویز 
پرس��تویي در نقش اصلي ای��ن فیل��م را از روي چهره 
حاج قاسم سلیماني الگوبرداري کند. شخصیتي که در 
این فیلم خود را در قامت محافظ نظام مي دید نه صرفاً 
محافظ یک سیاستمدار. فیلم در جشنواره فجر به طرز 
عجیبي در هیچکدام از بخش هاي اصلي نامزد سیمرغ 
نش��د، اما حاج قاس��م همان روزها پس از تماشاي فیلم 
انگشترش را به ابراهیم هدیه داد و حاتمي کیا جایزه اش را 
از دست کسي دریافت کرد که فیلم را با الهام از شخصیت 
او ساخته بود. دقیقاً معلوم نیست که دلدادگي فیلمساز 
دفاع مقدس و سردارقدس به چه زماني باز مي گردد، اما 
همان سال ها بود که سردار س��لیماني از حاتمي کیا به 
عنوان س��ردار فرهنگي ایران یاد کرد. حاتمي کیا آنقدر 
دلداده سردار ش��د که درخواست ساخت فیلمي بر پایه 
شخصیت او را داد، ولي حاج قاسم همواره اکراه داشت تا 
جایي که حاتمي کیا در یک جلسه با رهبر معظم انقالب از 
ایشان درخواست مي کند تا رضایت سردار براي ساخت 
این فیلم را بگیرند. »حضرت آقا گفتند ایش��ان خیلي 
مشغله دارند و شاید دلیلش همین است؛ شما قدري صبر 
کن!«)1( حاتمي کیا پس از ش��هادت حاج قاسم هم وقت 
دارد تا فیلم او را بسازد. این همان حاتمي کیایي است که 
20 سال پیش از این در دیدار فیلمسازان با رهبر انقالب 
در س��خناني از رهبري مي خواهد تا او به فیلمس��ازان 
دفاع مقدس درجه بدهد. »بعدها خیلي ها به من گفتند 
تو درجه مي خواهي چه کني!« روحیات حاتمي کیا نشان 
مي داد او در آن س��ال ها در نبود دوستان شهیدي چون 
سید مرتضي آویني احساس دلتنگي و غربت مي کند. آن 
روزها هنوز حاج قاسم سرداري تقریباً گمنام بود و آوازه 
سال هاي پیش از شهادتش را نداشت. هم او بود که شوق 
فیلم ساختن درباره مقاومت را دوباره در جان کارگردان 
مهاجر و دیده بان ش��عله ور کرد. حاتمي کیا چندي بعد 
فیلم به وقت شام را ساخت که به نوعي مي توان آن را اداي 
دین به حاج قاس��م و مدافعان حرم دانست. او در جریان 
اختتامیه جش��نواره فیلم فجر پس از دریافت سیمرغ 
بهترین کارگرداني در حالي که از فضاس��ازي رسانه اي 
درباره فیلمش گالیه داشت از حاج قاسم یاد کرد و اینکه 
او فیلم را دیده و پسندیده است و لحن و طنین صدایش 
نشان مي داد پسند حاج قاسم براي او افتخاري است که 

سیمرغ فجر در برابرش ناچیز است.  
 این23نفر

دفاع مقدس عرصه رخدادهاي حماسي زیادي بود و یکي 
از آنها حماسه اس��ارت نوجوانان ایراني در عراق بود که 
حاج قاسم پیشنهاد ساخت فیلمي درباره آن را داد و در 
زمان ساخت براي دلگرمي گروه سازنده به پشت صحنه 
فیلمبرداري آن رف��ت. تصاویر صمیمان��ه اي که از این 
مراسم منتشر شد، گوشه اي از محبوبیت عجیب سردار 
را بازتاب مي داد. نوجوانان بازیگر فیلم حاج قاسم را چون 
نگیني در برگرفته و با او گپ و گفت مي کردند. 23 نفر در 
نهایت فیلم خوبي شد و در جشنواره فجر در شش بخش 
نامزد سیمرغ شده و در نهایت سیمرغ بهترین فیلم از نگاه 
ملي را به خود اختصاص داد. حاج قاسم پیش از ساخت 
فیلم در نامه اي به احمد یوسف زاده، نویسنده کتابي به 
همین نام که فیلم از آن اقتباس شده مي نویسد: »احمد 
عزیزم؛ تقریظ و تحس��ین رهبر عزیزمان مرا تشویق به 
خواندن کتابت کرد و پس از قرائت آن به مقامت غبطه 
خوردم و افسوس که در کارنامه ام یک شب از آن شب ها 
و یک روز از آن روزهاي گرفتار در قفس را ندارم. شماها 
عارفان حقیقي و عابدان به عبودیت رسیده اي هستید 
که به عرش رسیدید، اي کاش در همان باال بمانید. چه 
افتخارآمیز است ربانیون بر منبر نشسته، تربیت یافتگان 
منابر خود را به تماش��ا بنش��ینند. چه زیباست جوانان 
جویاي کمال، کودکاِن کمال یافته در قفس دش��من را 

ببینند. «
 تمجیدازگروهسرودندايثامن

آرام��ش پیش از طوف��ان عنوان س��رودي ب��ود درباره 
شهیدعماد مغنیه که در مراسم بزرگداشت این شهید 

مقاومت لبنان با حضور سردار در تاالر وزارت کشور اجرا 
ش��د. اجراي این س��رود را نوجوانان گروه سرود »نداي 
ثامن« بر عهده داشتند. حاج  قاس��م پس از اجراي این 
گروه از اثر ارائه شده بسیار استقبال مي کند و این قطعه 
را از جمله آثاري بر مي ش��مارد که از ش��نیدن آن لذت 

برده است. 
اما کتاب و ادبیات بیشترین دلمشغولي فرهنگي سردار 
بود. درباره فعالیت هاي مربوط به کتاب شهید سلیماني 
مي توان به سخنان حجت گنابادي نژاد، رئیس سازمان 
فرهنگي آس��تان قدس رضوي اش��اره کرد: »س��ردار 
س��لیماني کارهاي جدي و گس��ترده اي براي ترجمه 
کتاب هاي انقالب و دفاع مقدس به زبان هاي مختلف دنیا 
انجام داد که از جمل��ه آن مي توان به ترجمه کتاب هاي 
دفاع مقدس در برگزاري نمایش��گاه کتاب عراق اش��اره 

کرد.«
 آخرینکتابيکههمراهسرداربود

آخرین کتابي که زمان ش��هادت همراه سردار بود و در 
مکان شهادت وي پیدا ش��د از انس او به کتاب حکایت 
داشت. حاج قاسم در لحظه شهادت کتاب »گلچیني از 

اشعار و مداحي  هاي اهل بیت)ع(« را به همراه داشت. 
سردار کتاب مي خواند، سفارش کتاب هم مي داد و اهل 
ترویِج کتابخواني هم بود. او به طور مرتب کتاب هاي حوزه 
تاریخ شفاهي جنگ را مي خواند و با یادداشت هایي که 
بر آنها مي نوش��ت، باعث معرفي و رونق فروش این آثار 
مي شد. براي مثال س��وژه کتاب »پاییز پنجاه سالگي« 
به سفارِش حاج قاسم به کنگره ش��عر سرداران شهید 

کرمان سپرده شد. 
 حاجقاسموگابریلگارسیامارکز

فروردین سال95 صفحه  اینستاگرام حاج قاسم سلیماني 
عکسي را به اشتراک گذاشت که سردار را در هواپیما و در 
حال مطالعه یک کتاب و نوشتن یادداشت نشان مي داد. 
تصویري که در توضیح آن نوشته شده بود: »در حال پرواز 
و مطالعه  کتاب گابریل گارسیا مارکز« سردار در اکانت 
توئیترش هم به دو زبان فارسي و عربي توصیه به خواندن 

یک کتاب قدیمي شیعه کرده بود. کتابي که به عقیده او 
کمک مي کند تا بدون تعصبات حزبي از حکومت دفاع 
کنیم. حاج قاسم سلیماني درباره کتاب الغارات اینطور 
نوشت: »این کتاب الغارات را که قدیمي ترین کتاب شیعه 
است، بخوانید. حتماً بخوانید. مقتل کامل است. اگر آن را 
بخوانید، امروز براي این حکومتي که در استمرار حکومت 
علي بن ابي طالب است، آگاهانه تر و بدون تعصبات فردي و 

حزبي نگاه مي کنیم، نظر مي دهیم و دفاع مي کنیم.«
 تقریظهايسردار

کتاب هاي زندگینامه قهرمان هاي دفاع مقدس مهم ترین 
کتاب هایي بودند که معموالً خبر تقریظ نوشتن بر آنها 
به دست حاج قاسم سلیماني منتش��ر مي شد. »رادیو« 
یکي از این کتاب ها است که داستان زندگي و خاطرات 
سردارمحمدرضا حس��ني س��عدي را از دوران اسارت 
روایت مي کن��د، اما »گ��ردان409« روایت��ي از حال و 
هواي رزمنده ها قبل از عملی��ات والفجر 10 یکي دیگر 
از کتاب هایي اس��ت که سردارسلیماني بر آن یادداشت 
نوشته است. وقتي مهتاب گم شد نیز کتابي درباره جانباز 
شهید علي خوش لفظ است که حاج قاسم سلیماني پس 
از خواندن، یادداشتي درباره آن منتشر کرده است. کتاب 
دیگر »سربلند« است که یک مستند داستاني از کودکي 
تا شهادت ش��هید مدافع حرم محس��ن حججي است. 
شهید س��لیماني درباره این کتاب یادداش��تي متفاوت 
نوشته است. او این کتاب را که به قلم محمدعلي جعفري 
نوشته شده ، خطاب به دخترش امضا کرده و آورده است: 
»سالم بر حججي که حجتي ش��د در چگونه زیستن و 
چگونه رفتن. فداي آن گلویي ک��ه همچون گلوي امام 
حسین )ع( بریده شد و س��الم بر آن سري که همچون 
سر موالي ش��هیدان دفن آن نامشخص و به عرش برده 
شد. دخترم آنها را الگو بگیر و مهمترین شادي آنها عفت 

و حجاب است. «
 دویادداشتبرايکتابمنزندهام

حاج قاس��م پس از خواندن کتاب »من زن��ده ام« نیز 
دو یادداش��ت براي معصومه آباد نویسنده این کتاب 

نوشته است. 
سرداردر نامه اول که آن را در بغداد نوشته است، حس 
خود را نسبت به این کتاب اینطور به روي کاغذ آورده 
است: »خواهرم! مثل همان برادرهاي اسیرت همه جا با 
تعصب مراقبت مي کردم کسي عکس روي جلد کتابت 
را نبیند و در تمام کتاب با ناراحتي و استرس به دنبال 
این بودم که آیا کسي به شما جسارت کرد؟ آخر مجبور 
شدم روي عکست را با کاغذ بچس��بانم تا نامحرمي او 

را نبیند.« 
در دومین نامه حاج قاس��م که در نینوا نوشته شده، با 
اشاره به رشادت هاي معصومه آباد مي نویسد: »خواهر 
خوبم! در آن اسارت، اسارت را به اسارت گرفتي، سعي 
کن در این آزادي اسیر نش��وي! ان شاءاهلل کتابت را به 
همه زبان ها ترجمه مي کنم تا همه بدانند زینب بنت 
رسول اهلل چگونه بوده اس��ت، وقتي کنیز او معصومه 
اینگونه معصوم بوده اس��ت.  به تو به عن��وان خواهرم، 
به عنوان معرف دختر مس��لمان ش��یعه، معرف ایران 
اس��المي، معرف تربی��ت خمیني افتخ��ار مي کنیم. 
حقیقتاً شگفت زده شدم و هزاران بار به تو و دوستانت 

مرحبا گفتم.« 
 حاجقاسموشعرموالنا

کمتر پیش آمده که یک نظامي ابیاتي از شاعران بزرگ 
ایران بخواند. قرائت شعر عرفاني مولوي از زبان سردار از 
انس او با شعر حکایت مي کرد. »در سوریه توفیق شد از 
نزدیک با سردار همداني آشنا ش��وم. بعداً متوجه شدم 
ایشان از چند روز قبل از شهادتش مطمئن بود. در لحظه 
آخر خیلي بشاش بود و با خنده به من گفت بیا یک عکس 
بگیریم، شاید آخرین عکس من باشد. وقتي این حرف 
را زد یک شعر به ذهنم آمد، این بود »رقص و جوالن بر 
سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند/ چون 
رهند از دست خود دستي زنند، چون جهند از نقص خود 

رقصي کنند«
)1(  به نق��ل از محم��د خزاعي تهیه کنن��ده فیلم هاي 

دفاع مقدس در ویژه برنامه سالم صبح بخیر شبکه سه
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سرداری با اسلحه فرهنگ 

محمدصادقعبداللهی
در روزگاري که خیمه گاه دشمنان پرجوش بود و مرزهاي 
میهن بي س��امان، دش��من ملت ای��ران انجمن ه��ا کرد و 
رایزن ها گرد هم آورد و با گذاش��تن ش��رط تعیین مرز با 
پرواز تیر، ظلم خود  را به ملت ایران به نهایت رس��اند و به 
این خیال بود که این ش��رط کار ایرانیان را یکسره خواهد 
کرد. این شرط دل هاي ملت ایران را نگران کرد که »تیر« 
اگر به نزدیکي فرود آید، خانه هامان تنگ و آرزومان »کور« 
می شود و مردمان پچ پچ کنان از یکدیگر مي پرسیدند »کو 
بازوي پوالدین و کو س��ر پنجه ایم��ان؟!« آن روز پهلوان 
آرش سر برآورد و فریاد کرد: »منم آرش... دلم را در میان 
دست مي گیرم... در این پیکار، در این کار، دل خلقي است 
در مش��تم، امید مردمي خاموش هم پش��تم... کمانداري 
کمانگیرم، شهاب تیزرو تیرم، ستیغ سربلند کوه مأوایم... 
مرا تیر است آتش پر، مرا باد است فرمان بر.« او از »شکاف 
دامن البرز« باال رف��ت و »جان خود در تی��ر کرد« و »کار 

صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد«. 
آرش، جان خود را در تیر کرد تا مرز میان ایران و توران را در 
دورترین نقطه ممکن بنشاند. آرش در دل تاریخ اسطوره اي 
ما باقی ماند. او »مي دهد امید، مي نماید راه« اما آرش ها در 
تاریخ ایران یگانه و بي مانند نیس��تند. اگر او براي مرزهاي 
جغرافیایي ایران جان در تیر ک��رد، در روزگار ما نیز امثال 
حاج قاسم هاي سلیماني برآمدند که تا زنده اند رشادت ها 
و پهلواني هایشان نگاه دار و امنیت بخش ملت است و زمان 
ش��هادت نیز جانش��ان چون جاني که آرش در تیر کرد تا 
دورترین دل هاي جهانیان را فتح و مرزهاي معنوي ایران 

اسالمي را مي گستراند. 
بح��ق باید گفت رش��ادت هاي حاج قاس��م نی��ز از جنس 
رشادت ها و پهلواني هاي آرش گونه و رستم گونه است. این 
رش��ادت ها جاي آن دارد که تبدیل به حماسه اي ماندگار 

شود و  اي کاش فردوسي اي پیدا مي ش��د تا این تاریخ را با 
شعري حماسي به اسطوره بدل می ساخت، به خصوص آنکه 
شهادت حاج قاسم، تراژدي خاص خود را دارد و این تراژدي 
در اسطوره سازي به ش��دت ایجاد معنا و ماندگاري خواهد 
کرد، چراکه مردم شناسان معتقدند تنها فرهنگ هایي که 

تراژدي دارند، مي مانند. 
به جهت دریافت اهمیت روایت اس��طوره اي و حماس��ي 
از حاج قاس��م مي ت��وان به جمالت��ي از حض��رت آیت اهلل 
جوادي آمل��ي اش��اره ک��رد. ایش��ان در 29 آذر 1397 
مي فرمایند: »فردوسي با آن عظمت، ایران را با دست خالي 
رستم و اسفندیار حفظ کرد، ما صدها رستم تربیت کردیم. 
رس��تم کجا و این عزیزان ما کجا؟ اما امروز ما فردوسي اي 
مي خواهیم که عظمت انقالب را تبیین کند. ما با ش��عراي 

آییني نمي توانیم شرف ایران را حفظ کنیم.«
تأکید آیت اهلل جوادي آملي، به ش��عر حماسي و کار فردوسي 
از آن جهت اس��ت که اس��طوره اي و حماس��ي روایت کردن 
تاریخ؛ ایج��اد معنا، جه��ت و تحرک اجتماع��ي خواهد کرد. 
برخي از اساتید اسطوره و ش��اهنامه پژوه نیز معتقدند حکیم 
ابوالقاسم فردوسي نیز از سر همین ساختار کمر بر آن بست تا با 
اسطوره اي کردن تاریخ، تحرک اجتماعي ایجاد کند و عامدانه 
به دوره هخامنشیان نپرداخت، چون این دوران، دوران قدرت 
ایران بود، او از تاریخ اشغال ایران و تراژدي هایش گفت تا هم 
بتواند فرهنگ را ب��ا آن تراژدي ها ماندگار س��ازد و هم ایجاد 
تحریک اجتماعي نماید و این راز حکیم نامیدن »فردوسي« 
است؛ لقبي که کمتر ش��اعران تاریخ فرهنگي ایران دارند، لذا 
بر اساس آن چیزي که به ش��کلي ناقص گذشت و امید است 
با نقد آن بحث بر سر اسطوره حاج قاس��م شکل گیرد، اگر بنا 
بر آن داریم تا حاج قاس��م و مکتب حاج قاس��م را در جامعه و 
جهان بسط دهیم و آن را براي آیندگان ماندگار سازیم و از آن 
محرکي اجتماعي سازیم، قرائت اسطوره اي از آن کارساز است، 
نه صرف قرائت عرفاني. بیان وجوهات عارفانه رفتار و س��بک 
حاج قاسم هر چند متأثرکننده است اما آنچه اهمیت دارد و بر 
بس��تر قرائت هاي عارفانه باید دنبال شود تا مکتب حاج قاسم 
به مکتبي پویا، محرک اجتماعي و ماندگار در تاریخ بدل شود، 
بسط و ساخت اسطوره حاج قاسم و استفاده از تمامي قالب هاي 

هنري، به خصوص سینما، رمان و شعر در این راه است. 
اکنون تصویر اولیه اسطوره حاج قاسم در اذهان شکل گرفته 
است، به عنوان مثال غالمرضا صنعتگر در بخشي از آهنگي 
که با اش��عار میالد عرفان پور براي حاج قاسم خوانده است، 
مي گوید: »رستم دیگري به میدان زد، از دل شاهنامه خواني 
ما« اما از سوي دیگر روایت هاي صرف عارفانه از حاج قاسم 
نیز شدت دارد، لذا دس��تي باید این تصویرهاي عارفانه را به 
اسطوره حاج قاسم برساند تا همچون اسطوره آرش کمانگیر 
وقتي که سال ها بگذشت »در تمام پهنه البرز، وین سراسر قله 
مغموم و خاموشي که مي بینید، وندرون دره هاي برف آلودي 
که مي دانید، رهگذرهایي که شب در راه مي مانند، نام آرش را 
پیاپي در دل کهسار مي خوانند و نیاز خویش مي خواهند. با 
دهان سنگ هاي کوه آرش مي دهد پاسخ. مي کندشان از فراز 

و از نشیب جاده ها آگاه، مي دهد امید، مي نماید راه.«
پينوش�ت:جمالتش�عريآمدهدرمتنازسروده
»آرشکمانگی�ر«اثرس�یاوشکس�رایيدرس�ال

1337است.

ماهانمحمدزاده
حاال قریب یک سال است که از روزهاي بودنش مي گذرد. داغش 
اما عجیب مش��ابه داغ عزیزان تازگي دارد. هنوز که هنوز است 
یک و20 دقیقه هاي بام��داد جمعه، دل م��ان را مي لرزاند؛ انگار 
که هست و باز قرار است نعمت وجودش از ما دریغ شود. کمتر 
مي شود صفحات شبکه هاي اجتماعي را باال و پایین کرد و عکس 
یا فیلمي از او  ندید. گاهي خنده هاي زیبایش را در آن نماز عید 
فطر جاي مسابقه لبخند هاي زیباي خندوانه مي گذارند و از ما 
مي خواهند از یک تا 20 به خنده هایش که 100 تا 20 مي ارزد، 
نمره دهیم. گاهي هم فیلم ها، تصاوی��ر و خاطرات جدیدي از او 
قسمت گوش و چشم مان مي شود که دلمان را غنج مي برد و هي 

تنگ و تنگ تر مي کند. 
انگار وقتي رفت، دنیا برایمان قد نفس کش��یدن چند ساعته با 
ماسک، خفه کننده شد. حاال ما مانده ایم مبهوت در راز این حک 
شدنش پشت پلک هایمان! دلم مي خواهد از هر عارف و عالم و 
سالکي بپرسم او چه بود و چه کرد که »به وقت حاج قاسم« شده 
است قرار بي قرار دل عاشقان و حتي حاال پس از یک سال وقتي 
جوهر مي خواهد به یادش بر کاغذ بنشیند، چشم ها پر از اشک 

مي شود و قلم سنگیني مي کند. 
حضرت آیت اهلل عبداهلل فاطمي نیا در پیام تسلیت ش��ان پرده را 
کمي برایمان باال زد  و تصویري از حاج قاسم نشانمان داد که شاید 
بتوان گفت شرحي بر این عشق است. این عارِف سالک نگاشته بود: 
»شهید سعید سپهبد حاج قاسم سلیماني شخصیت استثنایي و 
ارث بر مالک اشترها و عمارها و میثم ها و دیگر شجاعان و غیوران 
از اصحاب شاه والیت امیرالمؤمنین  - صلوات اهلل علیه- بود، این 
قبیل افراد، روي کره خاکي تنها دلخوشي ش��ان انجام وظیفه 
عبودیت است و پیوسته مشتاق عالم باال هستند، شهید بزرگوار 
حاج قاسم شیر میادین نبرد بود و این شجاعت و صولت همراه با 

قدرت تفکر و صفات عالیه بزرگمردي بي نظیر از او ساخته بود.«
چه خوش گفتند... این ش��هید س��عید دغدغه اي نداشت جز 
عبودیت و رسیدن به عالم و عوالم باال و شاید از سر همین دغدغه 

بود که وقتي از ایشان خواستند در سال 1396 کاندیداي ریاست 
جمهوري شود با آنکه مي دانست محبوبیتش آنقدرهاست که 
صندوق هاي رأي را پر از نامش و دو دس��تي صندلي پاستور را 
تقدیمش کند، خطاب به ش��خص درخواس��ت دهنده نوشت: 
»برادر بزرگوارم از محبت شما عزیز گرانقدر سپاسگزارم. الحمدهلل 
در کشور ما آنقدر شخصیت هاي مهم و ارزشمند گمنام و با نامي 
وجود دارد که نیازي نیست سربازي، پُست سربازي خود را رها 
کند. افتخارم این است که سرباز صفر بر سر پُست دفاع از ملتي 
باشم که امام فرمود: »جانم فداي آنها باد.« رها کردن این پست را 

در شرایطي که گرگاني در کمین هستند خیانت مي دانم.«
یحتمل همین است راز حاج قاس��م! حاج قاسم دیده شد چون 
تمام تالشش این بود که دیده نشود. او سردار دل ها شد چون با 
تمام سرداري اش خودش را سرباز صفر ملت مي دانست. او دیده 
شد، چون ادمیني نداشت تا براي کانال ها و صفحات مجازي اش 
متن س��ر هم کند یا عکاس��ي اختصاصي نگرفته بود تا برایش 
گزارش عملکرد جور کند یا فتوشاپیستي را ننشانده بود تا برایش 
عکس نوشت ها و کلیپ هاي پر زرق و برق بسازد و در کانال هاي 

فیک بچرخاند!
راز دیده شدن او، همین تالش��ش براي دیده نشدن بود. کسي 
که در جلسات »به گونه اي در حاشیه و دور از چشم مي نشست« 
که مردمک هاي چشم را مجبور مي کرد براي روشن شدن به نور 
جمالش، گرد تا گرد اتاق را وجب کند، باید هم وقت رفتن، بر صدر 

جلسه بنشانندش. 
از قول آیت اهلل بهجت به گوش مان رسیده که اگر آرزوي بهبود 
رابطه با خلق را داریم، کلیدش در اصالح رابطه با خالق اس��ت و 
انگار حاجي درس عملي این جمله بود. او حبیب خداي عالمیان 

و حبیب عالمیان شد. 
س��عدي علیه الرحمه گفت: »دو چیز حاصل عمرست نام نیک 
و ثواب/ وزین دو درگذري کل من علیها ف��ان«. خوش به حال 
حاج قاسم که به حاصل اعالي عمر رسید.  اي کاش کمي حاج 

قاسم باشیم. 

شیرصحراينبردبودوبندهخدا!

حاجقاسم
رمزمرزهای
امتاسالمبود
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کبريآسوپار
10 س��ال پس از روزهایي که خیابان هایي در تهران ش��عار حداقلي 
»نه غزه، نه لبن��ان، جانم فداي ایران« را تجربه کرد، در همین ش��هر 
حداکثري براي بدرقه مردي جمع ش��دند که مجري سیاس��ت هاي 
منطقه اي و برون مرزي ایران بود و عملکردش روش��ن ترین مصداق 
مقابل آن شعار؛ هم دلش براي غزه مي تپید، هم لبنان، هم عراق، هم 

یمن، هم سوریه، هم افغانستان و هم البته و صد البته که براي ایران. 
روزي که مردم ایران براي وداع س��ردار قاسم س��لیماني اجتماعات 
عظیم و کم نظیر خلق کردند، آن شعار کذایي 88 عماًل زیر پاهایشان 
بود. اما در این 10 س��ال، از تولد فریاد »نه غزه، نه لبنان« تا قدرداني 
مردم از کسي که مجري اول سیاست »هم غزه، هم لبنان، جانم فداي 
ایران« بود، چه گذشته بود؟ 10 سال پس از خلق »نه غزه، نه لبنان... « 
را جمهوري اسالمي و مخالفانش که با چنین شعاري به سیاست هاي 
منطقه اي و داخلي آن همزمان اعتراض مي کردند، چگونه گذراندند 
که در نهایت، مردم در کنار کسي ایس��تادند که نماینده تام و تمامي 

براي این سیاست بود؟
»نه غزه، نه لبنان... « فقط یک ش��عار نبود، یک مانیفس��ت بود؛ یک 
محور رسانه اي و سیاسي با پشتوانه اي از دالرهایي اختصاص یافته به 
شکست دادن امتداد یک انقالب. در واقع آن شعار فقط ذره اي از بروز 
خارجي یکي از محورهاي اختصاص یافته به تخریب انقالب اسالمي و 
نظام برآمده از آن بود. بر مبناي این محور، به مردم ایران القا مي شد که 
حاکمیت به جاي حل مشکالت داخلي و داشتن دغدغه رفاه مردمش، 
پي مداخله در امور داخلي کشورهاي دیگر است. در این 10 سال گذشته 

از خلق این شعار براي آنکه نماد اعتراض به سیاست هاي ایران در محور 
مقاومت باشد، برنامه ریزان آن نه تنها ذره اي عقب ننشستند، بلکه بر آن 
هم افزودند و به این رویدادي که »مداخله« مي نامیدند، جنایت هاي 
جنگي علیه مردم منطقه را هم اضافه کردند. زماني که این ش��عار در 
تجمعات 88 سر داده شد، هنوز جنگ سوریه حتي جرقه اش هم زده 
نش��ده بود، در فاصله خلق این ش��عار تا بدرقه مردمي فرمانده نیروی 
قدس سپاه، نبرد سوریه با همه پیچیدگي هاي ایدئولوژیک و سیاسي و 
نظامي اش آغاز شده و پایان یافته بود و طي هفت سال فرصت مناسبي را 
در اختیار خالقان این شعار قرار داده بود تا در ادامه القائات خود به مردم 
ایران، بگویند که بشار اس��د چگونه در سوریه مردم را مي کشد و ایران 
هم در کنار او ایستاده و پولي را که باید هزینه تامین رفاه اقتصادي مردم 
ایران شود، خرج آدمکشي اسد در سوریه مي کند. چه روزها که کارزار 
تبلیغاتي دش��من، از کانال هاي تلگرامي سلطنت طلب ها و فیک هاي 
مجازي رجوي تا شبکه هاي تلویزیوني و سایت هاي بي بي سي و دویچه 
وله و العربیه و رادیو فردا، عکس هاي تقلبي را باالقای جنایت هاي ارتش 
سوریه و سپاه ایران به خورد مخاطب دادند و تحلیل هاي دروغ نوشتند و 
خبرهاي دروغ خواندند تا براي مخاطبان ایراني و غیرایراني جا بیندازند 
که ایران در کش��ورهاي دیگر مداخله مي کند؛ این مداخله به جنایت 
علیه مردم آزادي خواه منجر مي ش��ود؛ براي توق��ف این قطار جنایت 
راهي جز تحریم نیس��ت؛ و هزینه این اتفاق را مردم ایران مي پردازند، 
چه با خرج شدن پول شان در آن کشورها و چه با تحریم هاي غرب براي 
توقف ایران. همه چیز درست همان طور که کارزار سیاسي – تبلیغاتي 
غرب پیش بیني کرده بود، پیش مي رفت. خبرهایشان علیه سیاست 

منطقه اي ایران دنیایي از افکار عمومي را در مي نوردید و تحلیل هایشان 
پر بازدید مي شد و الیک هایش از شمارش فراتر مي رفت؛ سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي در لیست گروه هاي تروریستي دولت امریکا قرار گرفت، 
فرماندهان نظامي ایران تحریم شده و حتي در لیست ترور قرار گرفتند؛ 
همه چیز در ظاهر به دلخواه آنان جلو مي رفت. 10 سال بعد اما کسی که 
با رفتنش افکار عمومي که هیچ، قلب هاي میلیون ها نفر را منقلب کرد 
و مراسم وداعش به اجتماعات عظیم هم پیماني براي ایران تبدیل شد، 
هماني بود که سیاست هاي منطقه اي ایران به نام او شناخته مي شد، 

ژنرال قاسم سلیماني. 
در خالل این س��ال ها، حاج قاسم س��لیماني، در سکوت، بي هیاهوي 
تبلیغاتي و بي حرف هاي حاشیه س��از و بدون ایجاد دوقطبي در میان 
ملت، کار خود را پیش مي برد. همه این س��ال ه��ا، او نه فقط فرمانده 
نظامي ایران در منطقه، بلکه گویي افسر جنگ نرم هم بود و البته در کنار 
همه اینها به مثابه یک دیپلمات کارکشته، دیپلماسي عمومي به نفع 
ایران را پیاده مي کرد. هر جایي در این کشور و در این منطقه، ردي از او 
به چشم مي خورد. یک جایي در سوریه دستخطش بود در خانه اي که 
از آن به عنوان مقر براي عملیات آزادسازي بوکمال استفاده کرده و از 
صاحب خانه حاللیت طلبیده بود؛ یک جایي در عراق وقتی در میانه نبرد 
با داعش فرصتي دست  داد، به دیدار عشایر رفته بود؛ یک جایي نگران 
هزینه زندگي رزمندگان افغانستاني شده بود و پي تامین آن رفته بود؛ 
یک جاهایي در ایران آغوش باز یتیمان مدافعان حرم شده بود؛ و همه 
جا براي امت اسالم و از جمله ملت ایران فداکاري کرده بود؛ جانش را سر 
دست گرفته و جلو رفته و براي حفظ و تامین امنیت این مردم جنگیده 

بود. بي بي سي مي گفت حمله شیمیایي به مردم کار اسد است و سپاه 
هم حمایت مي کند، مردم س��وریه اما از نزدیک دیده بودند که امنیت 
شان و تجزیه نشدن کشورش��ان مرهون سیاست هاي قاسم سلیماني 
است، مدیون همکاري ایران است و نیز مي دانستند که او روسیه را پاي 
دفاع از سوریه آورد. العربیه مي گفت ایران در عراق دخالت مي کند، اما 
مردم موصل دیده بودند که شاگردان سلیماني براي نجات آنان از دست 
تروریست هاي داعش جنگیده اند. کردهاي عراق مي گفتند از امریکا 
درخواست کمک کردیم و توجهي نکردند، سلیماني به دادمان رسید. 

و اما در ایران، گرچه شهداي سال هاي آغازین نبرد سوریه، بي اطالع 
عمومي در ایران تش��ییع ش��دند و همین پنهان کاري ها فضا را براي 
نبرد رسانه اي ضد ایراني بیشتر فراهم کرد، اما تروریسم خود ساخته 
غرب که پایش به پایتخت هاي اروپایي و امریکا باز شد و در قلب اروپا، 
عملیات کرد، اهمیت امنیتي را که حاج قاسم و نیروهایش براي مردم 
ایران س��اخته بودند، روش��ن کرد. کم کم خبرهاي مربوط به ژنرال 
سلیماني که حتي در دوران قدرت امریکایي ها در عراق، به منطقه سبز 
بغداد هم مي رفت و مي آمد و امریکایي ها بعداً مي فهمیدند، به گوش 
مردم رس��ید. ایراني هایي که از نیرو قدس سپاه کمتر شنیده بودند و 
از فرمانده اش خیلي کمتر، در خالل جنگ س��وریه با او آش��نا شدند. 
مي دانس��تند بودجه نظامي و اقتصادي جداست و اگر هم پولي خرج 
مي شود، نه دخلي به رفاه ملت دارد و نه بي آورده براي ایران است و از 
همه مهم تر آنکه اگر ایماني به »جانم فداي ایران« باشد، در دل همین 
مدافعان حرم است که از قضا، این بار مسیر جان فدا کردن براي ایران 
از سوریه مي گذشت. بي اجازه که هیچ، ایران بي دعوت هم جایي نرفته 

بود، با دعوت و درخواست کمک عراق و سوریه بود که ایران آنجا بود و 
دیگر چه جاي ادعاي مداخله؟

قاس��م س��لیماني حرف نزد، عمل کرد؛ بیالن کاري و رزومه و سابقه 
تحصیلي ارائه نکرد؛ منت س��ر کسي نگذاش��ت؛ مدام و هر روز از این 
عملیات و آن عملیاتش نگفت، یک روز آمد نامه داد که دولت داعش 
تمام شد و این رد بزرگ او بود که در جهان باقي ماند و مهر تاییدي بر 
سیاست هاي منطقه اي ایران زد که او مجري اش بود و جهاني کوشید 
که آن سیاس��ت ها را مداخله گرایانه و جنایت کاران��ه جلوه دهد، اما 
ردهاي پررنگي که از ایثار خالصانه او بر جا ماند، نامش را جاودانه کرد و 
هر کسي به قدر بضاعتش او را شناخت و عطر فداکاري هایش همه جا 
پیچید، »چون شیشه عطري که درش گم شده باشد«. او براي مردم 
سخنراني نکرد که بگوید چرا سیاست هاي منطقه اي ایران را درست 
مي داند، بلکه با عمل نش��ان داد که این سیاست ها درست بوده است 
و واکنش مردم به ترور او و سفر آس��ماني اش ثابت کرد که مردم او را، 

خلوصش را و درستي عملکردش را باور کرده اند. 
از آن شعار 88 دیگر جز شلوغ کاري هاي پیاده نظام رجوي و پهلوي و غیره 
باقي نمانده، آنچه وج��ود دارد، قدرت منطقه اي مردم ایران اس��ت. از این 
روست که حتي سخن گفتن از معامله بر سر مسائل منطقه، نه فقط غلط، 
بلکه خیانت به خون حاج قاسم و چند دهه تالش مجاهدانه او براي قدرت 
بخشیدن به ملت هاي مظلوم و محور مقاومت و سیادت ایران در منطقه است. 
مانیفس��تي که خروجي اش »نه غزه، نه لبنان« بود و جاني هم براي ایران 
نمي داد، مرده و زیر قدم هاي حداکثري مشایعت کنندگان سردار شهید 

لگدکوب شده است، کسي دیگر نمي تواند خواب نبش قبر ببیند. 

معجز ه اخالص

قهرمان ایرانی امت اسالمی
محمدجواداخوان

 رهبر معظم انقالب اسالمي در دیدار اخیر با اعضاي ستاد بزرگداشت 
شهید سلیماني با اشاره به شخصیت این سردار بزرگوار فرمودند:»شهید 
]س��لیماني[، هم قهرمان ملّت ایران ش��د و هم قهرمان اّمت اسالمي 
است؛... چرا؟ چون شهید سلیماني با حرکات خود و باالخره با شهادت 
خود - شهادتش هم مکّمل این معنا بود- اسم رمز برانگیختگي و بسیج 
مقاومت در دنیاي اسالم شد. االن در دنیاي اسالم هر جایي که بناي 
مقاومت در مقابل زورگویي اس��تکبار را داشته باش��ند، مظهرشان و 
اسم رمزشان شهید سلیماني است. در کشورهاي مختلف او را احترام 
مي کنند، تکریم مي کنند، عکسش را مي زنند، نامش را پخش مي کنند، 
برایش مجلس درست مي کنند. در واقع ایشان نرم افزار مقاومت و الگوي 
مبارزه را به ملت ها تعلیم کرد، به ملت ها سرایت داد، در ملت ها رایج 
کرد؛ اینها خب نقش هاي خیلي مهم و بسیار حساسي است؛ لذاست 
که ایشان به معناي واقعي کلمه، یک شخصیت برجسته و یک چهره  

قهرماني اسالمي است.«
مطابق اصل سوم قانون اساسي، معیار هاي اسالم، تعهد برادرانه نسبت 
به همه مسلمانان و حمایت بي دریغ از مس��تضعفان جهان به عنوان 
چارچوب سیاس��ت خارجي جمهوري اس��المي ایران تعیین شده و 
همچنین اصل یکصد و پنج��اه و چهارم این قان��ون تصریح مي کند: 
»جمهوري اس��المي ایران از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر 

مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت مي کند.«
نگاه بین المللي و فرات��ر از جغرافیاي مح��دود، از ویژگي هاي اصیل 
انقالب اسالمي و گفتمان آن بود و بر همین اساس بود که پیام انقالب 
از روز هاي نخست پیروزي مرز هاي جغرافیایي را درنوردید. حضرت 
امام راحل )ره( در پیام پذیرش قطعنامه در سال 1367 تأکید کردند: 

»من به صراحت اعالم مي کنم که جمهوري اسالمي ایران با تمام وجود 
براي احیاي هویت اسالمي مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاري 
مي کند و دلیلي هم ندارد که مس��لمانان جهان را به پیروي از اصول 
تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوي جاه طلبي و فزون طلبي 
صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد. ما باید براي پیشبرد اهداف و 
منافع ملت محروم ایران برنامه ریزي کنیم. ما باید در ارتباط با مردم 
جهان و رسیدگي به مشکالت و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان 
و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تالش کنیم و این را باید از اصول 
سیاست خارجي خود بدانیم. ما اعالم مي کنیم که جمهوري اسالمي 
ایران براي همیشه حامي و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و کشور 
ایران به عنوان یک دژ نظامي و آس��یب ناپذیر نیاز س��ربازان اسالم را 
تأمین و آنان را به مباني عقیدتي و تربیتي اسالم و همچنین به اصول و 

روش هاي مبارزه علیه نظام هاي کفر و شرک آشنا مي سازد.«
در این چارچوب، الگویي جهت بسط گفتمان انقالب اسالمي در فراتر 
از جغرافیاي ایران اسالمي دنبال شد که بعد ها با این عنوان نامگذاري 

 .)Strategic depth( شد: عمق راهبردي
بار اصلي پیشبرد این راه بر دوش س��ردار سلیماني و همرزمانش قرار 
داده شد. اکنون بر اس��اس الگوي راهبردي و تجربه سه دهه گذشته 
مي توان گفت: امتداد انقالب اس��المي در بیرون مرز هاي سرزمیني 
ایران، ظرفیت بي نظیري را رقم مي زند که پیش برنده آرمان ها و اهداف 
اسالم ناب محمدي )ص( اس��ت. نیم نگاهي به تحوالت منطقه غرب 
آسیا در چند دهه گذشته، ابعاد گوناگون کارآمدي این عمق راهبردي 
انقالب اسالمي را آشکار مي سازد. درست همان زمان که جریان ارتجاع 
وابسته به نظام س��لطه به دنبال آشتي با غده سرطاني صهیونیسم در 
منطقه بود، گروه هاي کوچک مقاومت اسالمي با الهام گیري از گفتمان 

انقالب اسالمي، مسیر پایداري و مبارزه اسالمي را برگزیدند و چنان 
به بالندگي رسیدند که در جنگ هاي متعدد، افسانه شکست ناپذیري 

رژیم اشغالگر قدس را بر باد دادند. 
تأثیر چنین روندي ب��ر تحوالت راهبردي منطقه تا حدي اس��ت که 
امروز از محوري به عنوان »محور مقاومت« یاد مي شود که مناسبات 
و طراحي هاي س��لطه گران اس��تکباري و اذناب آنها را بر هم مي زند. 
همچنین در نبرد با تروریس��م تکفیري مح��ور مقاومت با فرماندهي 
شهید سلیماني، فرمانده غیور نیروي قدس و حضور گروه هاي مقاومت 

مردمي منطقه، بار دیگر کارآمدي این عمق راهبردي ثابت شد. 
اکنون سردار سپهبد حاج قاسم سلیماني، دیگر در میان ما نیست، اما راه 
او ادامه دارد و مکتب او در پیش چشم امت اسالمي قرار دارد. اینک قاسم 
سلیماني ها تکثیر شده اند. جوانان مجاهد و شهادت طلب عراقي، لبناني، 
سوري، پاکستاني، افغانستاني، یمني و... با الگوگیري از این یادگار امام 
راحل )ره( با کم ترین امکانات، اما با ایمان حداکثري به میدان آمده و ابتکار 
عمل را در دست گرفته اند. اینک میدان عمل مقاومت فراتر از انتقام جویي 

صرف از آمران و قاتالن ترور این شهداي سرافراز مقاومت است. 
رهبر معظم انقالب عالوه بر توصیه بر ترویج و تبیین »نظریه مقاومت« 
بر »مکتب ش��هید س��لیماني« تأکید کرده اند، به گونه اي که این نظریه 
و این مکتب ب��ه چارچوبي براي »گفتمان س��ازي«، »شبکه س��ازي« و 
»جریان سازي« مقاومت در برابر نظام سلطه نه تنها در جغرافیاي ایران 
اس��المي، بلکه در قلمرو حضور همه ملت هاي آزاده جهان تبدیل شود. 
به نظر مي رسد در صورت جهاد جوانان انقالبي مي توان شاهد ظهور جریان 
جهاني مردمي مقاومت در سراس��ر گیتي به تأسي از این قهرمان بزرگ 
امت اسالمي بود که منافع سلطه گران در تمام این کره خاکي به مخاطره 

افکنده و معادالت بین المللي را به سود مستضعفین تغییر دهند. 
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هرگزم نقش تو
از لوح دل و جان نرود

حضوردرصحنهبسیجیاننسلامروزیادآورحماسهآفریني
مردانوزنانياستکهدیروزباهمهوجودشانازجبهههاي
جنگپشتیبانيکردندوهمههس�تيخودرابراياعتالي
کالمامام)ره(ونظاماسالميدرکفاخالصگذاشتند؛یعني
همانشیوهوروش�يکهاینکنیزتوس�طبسیجیاندنبال

ميشودوحضورچشمگیرش�اندرتجمعبزرگبسیجیان
بهمناسبتایامدفاعمقدسدلیلمحکميبراینادعاست.
اینانآمدهاندتابگویندهمچن�انگوشبهفرمانوليفقیه

زمانخودهستند.

آدم ها دوستدار آیینه اند! اگر شیشه و نقره نیابند تا آیینه بسازند، آن چیزی را 
آیینه می سازند که همواره آنان را به یاد خود و داشته ها و اصالت شان بیندازد. 
قاسم سلیمانی، سرمایه مردم بود. داشته مردم و اصل اصل کار بود. مثل پدر بود 
برای مردم و مثل فرزند بود برای مام وطن. تصویرش مقابل چشم ها می باید 
بود. تا احساس کنیم که تنها نیستیم. تا باور کنیم که او نرفته است. اگر در کارگاهی 

یا دکانی یا خانه ای عکس حاج قاس��م بر در و دیوار دیدی، ب��دان چیزی عزیزتر 
نیافته ایم که مقابل چشم بگذاریم. حاج قاسم بر در و دیوار زندگی ما بود. برای ما 

مرز بود! سقف بود! ستون بود!
هرگز از یاد ما نمی رود و هرگز از لوح وجود ما پاک نمی ش��ود و تا ایران، ایران 

است و رستم و فردوسی و آرش و پهلوانان ایرانی زنده اند، او هم زنده است.

 شهید عالی مقام حاج قاسم سیمانی

همراه ما و همدل با ما بود

 نقش فرش وجود ما بود

باهلل که شهر بی تو مرا حبس می شود

بازار اگر گرم است از گرمی حاج قاسم است

 حاج قاسم رونق کسب وکار ما بود شهر و خانه و خودروی ما بی حاج قاسم مباد ما ملت شهادتیم

 سلیمانی رمز اتحاد ملت سردار همه دل   ها بود

 پیش می رویم با تو

یک جهان منتقمت خواهد بود

سهم من از هزینه دفاع از حرم

 چرخ زندگی ام بی حاج قاسم نمی چرخد

 سردار دل   ها و سرباز وطن

 با حاج قاسم زندگی وزنده بودن را تجربه می کنیم با سلیمانی بازارمان داغ بود حاج قاسم نور چشم ما بود

 حاج قاسم گل نقش ما بود

 بی پرده بود با ما و بی غش

 اول صلوات بر حاج قاسم بعد بیا تو!

 اعتبار کسب وکار ما بود حاج قاسم ویترین ما است


