
   عليرضا رضائي متقي
فدائي�ان اس�ام در مقطع�ي ظه�ور كردن�د كه 
نابساماني سراسر كشور را فراگرفته بود. آنان در 
نيل به جامعه آرماني ديني، راه حل هايي داشتند 
كه مقال پي آم�ده، درصدد بازخواني آنهاس�ت. 
اين رويكردها تا حدود زي�ادي، ماهيت اعتقادي 
ايشان را نيز نمايان مي سازد. اميد آنكه مفيد  آيد. 

    
  در قامت كنشگري عملگرا

شهيد سيد مجتبي نواب صفوي، با ساير نظريه پردازان 
و متفكران عرصه سياست يك تفاوت فاحش دارد، آن 
هم عملگرا بودن اوس��ت. راه حل هاي وي را بيش از 
آن كه در گفتارش بتوانيم پي��دا كنيم، بايد در رفتار 
و اعمال او جس��ت وجو كنيم. نواب صف��وي قبل از 
اينكه يك تئ��وري را مطرح نماي��د، معموالً خودش 
آن دستورات را انجام داده است. نواب با عملي كردن 
تئوري هاي مد نظرش، قابلي��ت اجراي راه حل خود 
را به ديگران اثبات مي نمود. بدين خاطر در موضوع 
اين مقال، عالوه بر مرور آثار ايشان به سراغ خاطرات 
همرزمان او نيز مي رويم. نواب براي رسيدن به جامعه 
آرماني و حكومت اسالمي، ش��يوه هاي گوناگوني را 
طراحي و اجرا كرد كه در ادامه به شرح مختصري از 

مسير انتخابي وي مي پردازيم:
  اجراي دستورات اسام

شهيد نواب صفوي راه رس��يدن به جامعه آرماني و 
مطلوبش را اجراي دستورات اسالم معرفي مي كند. 
ش��ايد اگ��ر در جامع��ه آن روز، مردم و مس��ئوالن 
دستورات اس��المي را اجرا مي كردند، نواب صفوي 
هم مسير ديگری را انتخاب مي كرد و وارد مبارزات 
سياسي نمي ش��د. نواب بيش��تر از اينكه مردم را به 
اجراي دستورات اس��الم ترغيب نمايد، مسئوالن و 
شاه را به عمل كردن به دستورات اسالم آنها تشويق 
مي نم��ود. او در كت��اب »برنامه حكومت��ي فدائيان 
اس��الم« پس از بيان ش��رح وظايف دس��تگاه هاي 
حكومتي، اينگونه مي نويس��د: »اگر دستورات اين 
كتاب به طور دقيق و مو به مو انجام مي ش��ود، ايران 
به بهش��ت جهان تبديل خواهد ش��د... .« بنابراين 
مهم ترين راه رس��يدن به مدينه فاضله اس��المي از 
نظر نواب، سرلوحه قرار دادن اسالم در تمامي امور 
و عمل كردن به دستورات اسالمي از جانب مردم و 

مسئوالن است. 
  امر به معروف و نهي از منكر 

همانگونه كه اش��ارت رفت، محور تمام اعتراضات و 
آرمانگرايي ش��هيد نواب صفوي اس��الم است. نواب 
در طراحي راه هاي رس��يدن به هدف نيز اس��الم را 
اساس كار خود قرار داده بود. او از ابتداي آغاز فعاليت 
سياسي اش، به دنبال اصالح امور جامعه و حكام بود. 
مهم ترين راهي كه اسالم براي اصالح جامعه و افراد 
معرفي كرده، امر به معروف و نهي از منكر است. نواب 
نيز يكي از موارد نسخه درماني اش، امر به معروف و 
نهي از منكر ب��ود. وي به گفت��ه معاصرانش، هر گاه 
ناهنجاري و خالف شرعي مي ديد، بدان اعتراض  و در 
جهت اصالح آن عمل ناپسند تالش مي كرد. برايش 
فرق نمي كرد كه فرد خاطي، يك مقام بلندپايه دولتي 
يا يك فرد معمولي اس��ت. او در تم��ام فعاليت هاي 
سياسي- مذهبي خود، اولين راهي را كه برمي گزيد 

امر به معروف و نهي از منكر بود. 
هنگامي ك��ه نواب صفوي مب��ارزه را آغ��از كرد، در 
اولين اقدام پس از بازگشت به ايران، به ديدار احمد 
كسروي رفت و به بحث و ارشاد او پرداخت. اما زماني 

كه از هدايت او قطع اميد كرد، درصدد نهي از منكر 
برآمد. ابت��دا از دولتمردان تقاضاي اي��ن كار را نمود 
كه با برخورد سرد آنها مواجه شد و سپس شخصاً به 
مقابله با او پرداخت. نواب هيچ  گاه در طول مبارزات 
سياسي خود، امر به معروف و نهي از منكر را فراموش 
نمي كرد و گويا سرلوحه حركت او و يارانش، همين 
فريضه الهي بود. سفرهاي ارشادي و تبليغي، نمونه 
ديگري از امر به معروف و نهي از منكر در رفتار رهبر 
فدائيان اسالم است. او پس از اعدام كسروي، به نواحي 
شرقي، شمالي و شمال غربي كشور سفر كرد. نواب 
در طول سفرهايي كه در مقاطع گوناگون به مناطق 
مختلف داخل كش��ور و ساير كش��ورهاي مسلمان 
داشت، مخاطبان خود را به اسالم و اجراي دستورات 
اسالم دعوت مي كرد. اين خلق و خوي او به ساير افراد 
برجسته فدائيان اس��الم، از قبيل سيد عبدالحسين 
واحدي، خلي��ل طهماس��بي و... منتقل ش��ده بود. 
فدائيان اسالم از هر موقعيتي براي نشان دادن شيوه 
صحيح زندگي ك��ردن به مردم اس��تفاده  و مردم را 
آگاه مي كردند. نواب، مسئوالن كشور را نيز از طريق 
اعالميه يا ديدارهايي كه با آنها داشت، امر به معروف 
و نهي از منكر مي كرد. آنچه از اسناد و نقل قول هاي 
تاريخي در رابطه با امر به مع��روف و نهي از منكر در 
كالن و منش نواب مي توان فهميد، نفوذ باالي كالم 
او در جان و دل مخاطب است. ملك حسين، پادشاه 

اردن پس از ش��نيدن راهنمايي هاي نواب، از س��وار 
شدن بر خودروي خارجي خودداري نمود! افرادي كه 
با نمادهاي غربي به ديدن او مي رفتند، پس از شنيدن 
نصايح نواب، ظاهر خود را به ش��يوه اسالمي آراسته 
مي نمودن��د. نواب صفوي در س��خنراني هايش غالباً 
مردم را به امر به معروف و نهي از منكر توصيه مي كرد 
و راه نجات جامعه را در گرو عمل به اين فرضيه ديني 

مي دانست. 
  دفاع از اسام در برابر هجوم دشمنان

رهبر فدائيان اس��الم هجمه به دين ش��ريف اسالم 
را يكي از مهم ترين مش��كل آن زمان مي دانس��ت و 
معتقد بود بايد از دين اسالم، در برابر هجوم دشمنان 
محافظت كرد. وي اين امر را از طرق مختلف پيگيري 
مي نمود. يكي از شيوه هاي مد نظر نواب صفوي براي 
دفاع از اس��الم، برپايي تظاه��رات و راهپيمايي هاي 
اعتراضي بود. او با بسيج كردن مردم و دعوت از آنها 
به منظور شركت در راهپيمايي ها، اعتراض و هشدار 
خود را به گوش مس��ئوالن مي رساند تا مسئوالن در 
جهت اصالح امور تالش خود را ب��ه كار بندند. اقدام 
ديگر نواب در جهت حفاظت از اسالم در جامعه، آگاه 
ساختن مردم نسبت به دستورات شرع مقدس بود. 
او هنگامي كه ترويج فحشا و معطل بودن دستورات 
دين خ��دا را مي ديد، با برگزاري جلس��ات و محافل 
خصوصي و عمومي متعدد، حرم��ت برخي از اعمال 
رايج در جامعه از قبيل مشروب خوري، بي حجابي و... 
را براي مردم متذكر مي شد و از آنها براي مقابله با اين 

اعمال قبيح دعوت به عمل مي آورد. 
ديگر اقدام تدافعي نواب، مطلع ساختن علما و مراجع 
از زيان هاي تهاجم دش��من به اس��الم بود. او از اين 
طريق به دنبال حوزه هاي علمي��ه و دخالت مراجع 
در مب��ارزات بود. نواب همواره احت��رام خاصي براي 
مرجعيت قائل بود و معموالً قبل از هر گونه اقدامي، 
از علم��ا و مراجع كس��ب اجازه مي نم��ود. آخرين و 
مهم ترين اقدام فدائيان اسالم در جهت دفاع از اسالم 
در برابر دشمنان، مبارزه مسلحانه بود. نواب و يارانش 
قبل از اينكه ش��خصي را اعدام نمايد، ابت��دا او را امر 
به معروف و نه��ي از منكر مي نمودن��د و پس از آنكه 
نصايحشان در فرد مورد نظر كارساز واقع نمي شد، به 
او هشدار مي  دادند در جهت دستورات اسالم حركت 
كند، در غير اين صورت مورد غضب و خشم فرزندان 
اس��الم قرار خواهد گرف��ت! ن��واب اعدام هايي را كه 
فدائيان انجام مي  دادند نوعي جهاد دفاعي مي دانست 
و افراد مضروب را مهاجم به دين اسالم و كشور اعالم 
مي كرد. نواب صفوي در اين اقدامات، ضمن كس��ب 
اجازه از مراجع تقليد، استدالل خود را در اين زمينه 

اينچنين بيان مي كرد:
»فرع ششم از فروع دهگانه اسالم، جهاد است كه در 

كتب فقه آن را به دو دسته تقسيم كرده اند:
1.  جهاد ابتدايي
2 . جهاد دفاعي 

جهاد ابتدايي كه به معناي لشكركشي قشون اسالم 
به ممالك كفر براي هدايت و تس��ليم آنه��ا در برابر 
اسالم اس��ت، در زمان غيبت امام)ع( ممنوع بوده و 
جايز نيس��ت و جهاد دفاعي يا دف��اع، در همه ازمنه 
 واجب و فطري است و اكنون به تشريح تقسيم بندي 
دفاع از اسالم مي پردازيم. اسالم مي گويد اگر به مال 
مس��لماني هجوم ش��د، بايد دفاع كند و مال خود را 
بازس��تاند، تا زماني كه خطر براي جانش پيش نيايد 
و زماني كه به جانش هجوم شد، بايد به دفاع بپردازد 
تا موقعي كه دين و ناموسش در خطر نيفتاده باشد و 

راه هاي نيل به جامعه آرماني ديني، از منظر رهبر فدائيان اسام

ما در برابر متجاوزان به كيان دين و كشورجهاد 
دفاعی می كنيم

آن هنگامي كه دين و ناموس فرد يا اجتماعي در 
معرض هجوم واقع ش��د، بايد جان و مال خود را 
در اين راه فدا نمود. پس طبق اين تقسيم بندي، 
دين و ناموس يعني اعتقاد و ايمان و عفت بش��ر 
كه فوق هر چيزي است، از نظر ارزش و اهميت 
در درجه اول و ج��ان و حيات انس��ان در مرتبه 
ثاني و مال و ثروت، رتبه س��وم را حائز است. اين 
دفاع، از ضروريات و مسلمات دين مقدس اسالم 
اس��ت و ضروريات احكامي را گويند كه احتياج 
به تقليد نداشته باشد و تشخيص هجوم و نحوه 
دفاع در برابر آن چون از شبهات موضوعيه است، 
با شخص مس��لمان وارد و مطلع اس��ت. پس تا 
اينجا معلوم ش��د كه دفاع در برابر هجوم به مال 
و جان و دين و ناموس كه از نظر اهميت در يك 
رديف هستند، بر مسلمانان واجب است. مثاًل اگر 
دزدي به مال انسان هجوم كرد، بايد دفاع نمود يا 
اينكه به عنوان كسب اجازه از مجتهد، مالش را از 
دست بدهد؟ اسالم و فطرت سالم هر دو محكوم 
مي كنند كه ايستادگي )كند( و مالش را بازستاند 
و در مراحل هجوم به ج��ان و دين و ناموس هم 

همين اصل ساري و جاري است. 
فدائيان اس��الم هم معتقدند از ديرب��از، به مال، 
جان، ناموس و دين مس��لمانان، از طرف كفار و 
اجانب هجوم شده است و هجوم به مال با دستبرد 
به معادن زيرزميني و غيرو شروع  و هجوم به جان 
با كشتن و جان مسلمان آزاده پايه گذاري شده 
اس��ت و هجوم به دين و ناموس مسلمانان هم با 
تعطيل عمدي احكام و دستورات اسالم يعني با 
كنار گذاردن قوانين اجتماعي، قضايي، سياسي و 
اقتصادي اسالم و وضع قانون در برابر آن به عمل 
آمده است. البته نحوه هجوم، بنا بر اختالف موارد 
هجوم مهجوم عليه فرق مي كند. يعني هجوم به 
مال، دزديدن آن و هجوم ب��ه جان، نابودي آن و 
هجوم به دين هم با تعطيل احكام و دستوراتش 
اس��ت. بنا بر مطالب فوق، دف��اع در برابر هجوم 
وارده را بر خود واجب دانسته و معتقدند در اين 
هجوم ها كه از طرف كفار نس��بت به مسلمانان 
ش��ده اس��ت، بعضي از كارگردانان مملكت آلت 
دست بيگانه قرار گرفته و سپر كفار واقع شده اند 
و چون آلت اجرا هستند، بايد با دفع آنها هجوم 

را دفع كرد... .« 
  اتحاد مسلمين

آرزو و انگيزه ش��هيد نواب صف��وي در مبارزات 
سياسي، قدرتمند شدن جوامع اسالمي و تسلط 
آنها بر دشمنان بود. او اين مهم را با متحد شدن 
مسلمين محقق مي دانست و در سخنراني هايش 
در ايران و س��اير كشورهاي مس��لمان، جامعه 
اس��المي را به اتح��اد در برابر دش��منان دعوت 
مي كرد. براي او مذهب ها فرقي نداش��ت و همه 
مسلمانان را چه سني و چه ش��يعه، همه را يك 
امت واحده مي خواند و اعتقاد به اتحاد مسلمين 
داشت. نواب ش��رط پيروزي بر دشمنان اسالم 
را وح��دت اين جوام��ع مي دانس��ت و مي گفت 
در صورت اتحاد، توطئه هاي دش��منان كارساز 
نخواهد بود. از ديدگاه وي يكي از راه هاي رسيدن 
ب��ه اس��تقالل در بالد اس��المي، همبس��تگي و 
يكپارچگي مردم و مسئوالن بود. بي ترديد سلطه 
صهيونيسم بر فلسطين، يكي از دغدغه هاي رهبر 
فدائيان اس��الم بود. او براي پيروزي مسلمين بر 
غاصبان، جوامع اس��المي را چ��ه از دولتمردان 
باش��ند و چه از مردم، به وح��دت در اين مبارزه 
تش��ويق مي نمود و معتقد بود در صورت داشتن 
اتحاد و همدلي، هيچ قدرتي نمي تواند بر مسلمين 

مسلط شود. 
  ارعاب دشمنان دين و كشور

يكي ديگ��ر از روش هاي مبارزاتي ش��هيد نواب 
صف��وي، ايجاد رع��ب و ترس در دل دش��منان 
دين و كش��ور بود. اي��ن نكت��ه را مورخان كمتر 
مورد اش��ارت قرار داده اند و ش��ايد پنهان ترين 
بعد مبارزاتي او باشد. نواب با ترساندن مسئوالن 
وقت، يك گام بزرگ براي رسيدن به خواسته هاي 
خود برمي داش��ت يا با اين اق��دام، از تجاوزهاي 
بعدي دشمنان و مسئوالن فاسد از قوانين شرع 
جلوگيري مي ك��رد. اين ش��يوه مبارزاتي نواب، 
ما را به اين نتيجه مي رس��اند ك��ه او تا جايي كه 
مي  توانس��ت از اعدام عناصر غربگ��را و ضد دين 
احتراز مي ك��رده، اما هنگامي كه ف��ردي مانند 
»هژير« مقابل فدائيان اس��الم و جبهه مسلمان 
مي ايستاد و هشدارهاي آنها را جدي نمي گرفت 
و هجوم خود را به حقوق مردم ادامه مي داد، وي 
چاره اي جز حذف او نمي ديد. نواب به ياران خود 
آموخته ب��ود، هنگامي كه مقابل يك مس��ئول 
كشوري و لش��كري ايس��تاديد، محكم و مقتدر 
س��خن بگوييد و به هيچ وجه ترس را به خود راه 

ندهيد تا بتوانيد به خواسته هاي خود برسيد. از 
مثال هايي كه براي اين شيوه مبارزاتي فدائيان 
اس��الم مي ت��وان آورد، ماجراي تش��ييع جنازه 
رضاخان است. نواب به كمك دوستان و همراهي 
علماي نجف، برنامه از پيش تعيين شده تشييع 
ش��اه مخلوع ايران را در عراق ملغ��ي نمود و در 
تهران و قم نيز استقبالي از مراسم تشييع رضاشاه 
نش��د. اين مواجهه تا بدانجا پيش رفت كه هيچ 
كدام از علماي وقت، حاضر به اقامه نماز بر جنازه 
پهلوي نش��دند. فردي ك��ه قرار بود در مراس��م 
ختم رضاشاه سخنراني كند، بعد از تهديد سيد 
عبدالحس��ين واحدي از حضور در اين مراس��م 

سر باز زد!
اعدام هژير، نمونه اي ديگر از ترساندن مسئوالن 
و درباريان است. فدائيان اسالم پس از تقلب در 
انتخابات مجلس ش��انزدهم، به نتايج انتخابات 
اعتراض كردن��د. زماني كه اعتراضش��ان مورد 
قبول دربار واقع نش��د، تصميم گرفتند تا هژير 
عامل اصلي تقل��ب را اعدام نماين��د و با اين كار 
هم زهر چش��مي از دربار بگيرند و هم انتخابات  
مجدداً برگزار شود. در واقع اگر از ترس اقدامات 
فدائيان اس��الم نبود، هي��چ گاه انتخابات تكرار 
نمي شد و اعضاي جبهه ملي به مجلس راه پيدا 
نمي كردند. در ادامه به نقل خاط��ره اي از آقاي 
عباس غله زاري يكي از ياران شهيد نواب صفوي، 
به منظور درك بهتر اين روش مبارزاتي فدائيان 

اسالم مي پردازيم:
 »يك ب��ار در تپه هاي دوالب، وقتي از تاكس��ي 
پياده ش��ديم تا به خان��ه برس��يم، در ميانه راه، 
مسئله كشتن اشخاص را با ايشان مطرح كردم. 
ٍة َو  ايشان گفت: َوأَِعّدوا لَُهم َما اس��َتَطعُتم ِمن ُقوَّ
ِمن ِرباِط الَخيِل... و بقيه اش را نخواندند. گفتند: 
بقيه اش؟ من فكر كردم ايشان يادش رفته. گفتم: 
ِ... دوباره ايشان از اول شروع  تُرِهبوَن بِِه َعُدوَّ اللَّ
كردند كه: َوأَِعّدوا لَُهم... بقيه اش چيه آقا؟ دوباره 
من تكرار كردم. بار سوم متوجه شدم كه ايشان، 
روي كلمه ترهبون نظر دارد. ايش��ان فرمودند: 
خدا نمي فرماي��د امكانات را فراه��م كنيد براي 
كش��تن دش��من، مي فرمايد امكان��ات را فراهم 
كنيد براي ترساندن دش��من! گفتند: ببين خدا 
نمي فرمايد كه تقتلون به... مسئله قتل و كشتن 
دشمن هدف نيست، هدف ترس��اندن است كه 
كارايي از دشمن گرفته شود. به همين دليل ما 
هم گاهي ناچار شديم افرادي را بكشيم. منظور 
اجراي حدود الهي نبود، چون اگر اينگونه باشد، 
بايد خيلي ها را بكش��يم. اينهايي را كه انتخاب 
مي كرديم، مي ديديم دس��تگاه ديگ��ر به جايي 
رسيده است كه گوشش بدهكار حرف ها نيست. 
ما اينها را انج��ام داديم تا حكوم��ت را در مورد 
موسيقي، مشروب فروش��ي، بي حجابي و بعضي 
از مسائل ديگر كه مستقيماً با دستگاه در ارتباط 
بودند، به اجراي دس��تورات اس��الم وادار كنيم. 
يعني وقت هايي ك��ه رژيم گوش نم��ي داد و بر 
اساس اسالم عمل نمي ش��د، براي اينكه لرزه اي 
در اركان دستگاه پيدا شود، چنين حركتي ايجاد 

مي شد... .« 
اكنون پس از خواندن خاطره فوق از شهيد نواب 
صفوي، كاماًل نيت ايش��ان از اعدام ها مش��خص 
مي شود. نكته ديگري كه از اين مطلب مي توان 
فهميد، اين اس��ت كه فدائيان اس��الم اعدام را 
به عنوان آخرين راه براي رسيدن به هدف و پس 
از كسب مجوز ش��رعي از مراجع تقليد انتخاب 

مي كردند. 
  مجازات شاه و مسئوالن فاسد

قسمت پاياني اين مقال، اشاره به آخرين مسيري 
اس��ت كه ش��هيد نواب صفوي براي رسيدن به 
اهدافش آن را انتخاب كرد. او در نهايت، چاره اي 
جز عزل شاه و بركناري مسئوالن وابسته به غرب 
نمي ديد. ش��هيد نواب صفوي  ابت��دا به اصالح 
ساختار حكومت و اوضاع جامعه نظر داشت. اما 
از طرف ديگر از سوي ش��اه و عمال او به نظرات 
وي و س��اير منتقدان بي اعتنايي مي شد. از اين 
روي، نهايتاً او ش��اه را يكي از موانع اصلي در راه 
رسيدن ملت به س��عادت و پيش��رفت مي ديد. 
نواب در جريان ملي ش��دن صنعت نفت، به اين 
نتيجه رسيد كه شخص پهلوي دوم، عامل اصلي 
عقب ماندگي و وابستگي جامعه است. از ديدگاه 
نواب، تعويض نخست وزيرها تأثير مقطعي دارد 
و مشكالت را به صورت دائمي حل نمي كند. اگر 
شاه خلع شود و در رأس حكومت فردي شايسته 
و ش��جاع قرار بگيرد، بس��ياري از مشكالت حل 
خواهد ش��د. وي در كت��اب »برنام��ه حكومتي 
فدائيان اسالم«، درباره شاه و مسئوالن فاسد، به 
دو نكته اشاره كرده است. نكته اول را در تشريح 
جامعه آرماني اش بيان مي كند. او در شرح وظايف 
وزارت دادگس��تري، مجازات سردمداران فاسد 
را آورده و دس��تور داده كه طبق قانون مجازات 
اس��المي با اين افراد برخورد ش��ود. نكته دوم را 
اواخر كتاب فوق الذكر آورده است. او در قسمتي 
كه به اتمام حجت با جهان و ش��اه و مس��ئوالن 
مي پردازد، از شاه و نيروهايش خواسته كه توبه 
كنند و دستورات اسالم را به صورت دقيق انجام 
دهند، در غير اين صورت از سوی فرزندان اسالم 
مجازات خواهند شد. نواب پس از نام بردن اسامي 
حاج ش��يخ فضل الل نوري، سيدحسن مدرس، 
حاج آقا حسين قمي و شهيد سيدحسين امامي، 
به سردمداران حكومتي اعالم مي كند ما در اين 
راه، همانند اين بزرگان ثابت قدم و پايدار هستيم 
و تا استقرار حكومت اس��المي و مجازات شاه و 
چاپلوسانش هرگز پا پس نمي كشيم. نواب، شاه 
و سردمداران فاسد را سد راه رسيدن به سعادت 
مي دانس��ت و بدين خاطر معتق��د به حذف اين 

افراد بود. 

ش�هيد نواب صفوي ابتدا به اصاح 
س�اختار حكومت و اوض�اع جامعه 
نظر داشت. اما از طرف ديگر از سوي 
ش�اه و عمال او به نظرات وي و ساير 
منتق�دان بي اعتناي�ي مي ش�د.  از 
اين روي، نهايت�ًا او ش�اه را يكي از 
موانع اصلي در راه رس�يدن ملت به 
سعادت و پيش�رفت مي ديد. نواب 
در جريان ملي ش�دن صنعت نفت، 
ب�ه اي�ن نتيجه رس�يد كه ش�خص 
 پهل�وي دوم، ع��ام�ل اصل���ي
 عقب ماندگي و ابستگي جامعه است

روايت رفاقت چهل ساله در كتاب 
»حاج قاسمی كه من می شناسم«

 سردار 
اينگونه زيست

   محمدرضا كائيني
اثري ك��ه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
م��ي رود، يك��ي از 
مس��تند ترين منابع 
در ش��ناخت سيره 
سپهبد شهيد حاج 
قاسم سليماني است. 
خاطراتي كه در اين 
كتاب مي خوانيد، از 
زبان حجت االسالم 
علي ش��يرازي، يكي از مراودان آن نادره زمان واگويه 
مي شود. اين دفتر، سخت مورد استقبال قرار گرفته و 
نگارنده به گاه نگارش اين سطور، هفتاد ويكمين چاپ 
آن را در اختيار دارد. سعيد عالميان تدوينگر اين اثر، در 

ديباچه آن آورده است:
»آشنايي آقاي علي ش��يرازي با حاج قاسم سليماني، 
به اوايل سال 1361 مي رس��د. جوان اهل كشكوئيه 
رفس��نجان كه از نوجواني طلبگي اختيار كرد و راهي 
مدرس��ه   علميه  كرماني هاي قم ش��د. پس از فرمان 
حضرت امام در آذر 1358 براي تشكيل بسيج، تكليف 
خود ديد كه بس��يج رفسنجان را ش��كل دهد. كار را 
از مسجد جامع رفسنجان ش��روع كرد. كم كم دامنه  
بسيج را در رفسنجان و روستاهاي اطرافش گستراند. 
جوان هاي بي شماري به بسيج رفسنجان پيوستند و 
دسته دسته آموزش نظامي ديدند. وقتي جنگ شروع 
شد، به سرعت مركزي را در يكي از باغ هاي رفسنجان 
تجهيز كرد. آبان 1359، اولي��ن گروه آموزش ديده از 
اين مركز به جبهه اعزام ش��د. گروه هاي بعدي، يكي 
پس از ديگري، از مركز آموزش بس��يج رفسنجان به 
جبهه مي رفتند و با خودش��ان حال و ه��واي جبهه را 
بازمي آوردند. ش��يرازي، تاب ماندن در پش��ت جبهه 
نياورد و اواخر فروردين 1360، به بچه هاي رفسنجان در 
جبهه هاي آبادان پيوست. مهر همان  سال به قم برگشت 
و مشغول درس شد. چهار ماه نگذشته بود كه باز هواي 
جبهه سراغش آمد و بهمن ماه از طرف ستاد اعزام طلبه  
مدرسه  فيضيه قم به پادگان ابوذر سرپل ذهاب عزيمت 

كرد. اولين بار بود كه با لباس روحاني به جبهه مي رفت. 
فرمانده پادگان، محسن حاجي بابا بود. از پادگان ابوذر 
به يكي از محورهاي عملياتي سرپل ذهاب تقسيم شد 
كه بچه هاي نجف آباد مستقر بودند. آنجا به اقامه  نماز 
جماعت و سخنراني مش��غول بود كه شنيد در محور 
عملياتي محسن حاجي بابا مشهور به جبهه محسن 
قرار است عمليات ش��ود. هر طور بود خودش را به آن 
جبهه رساند تا در اين حمله ش��ركت كند. عمليات، 
هشتم فروردين 1361 شروع شد. حاجي بابا با حدود 
صد رزمنده، به خط دش��من زد و با گرفتن چند اسير 
و آوردن غنايمي از س��الح و مهمات دشمن، عمليات 

را پايان داد.)1( 
در همان  روزها، عمليات فتح المبين ش��روع ش��د. 
علي كه مش��تاق حضور در جبهه  جنوب بود، اين بار 
به تهران رفت و از س��پاه منطقه 10 ته��ران، براي 
رزم به پادگان گلف اهواز اعزام ش��د. آنجا توس��ط 
دوس��تان و آش��ناهايي كه در تيپ ثارالل داشت، به 
جم��ع رزمنده هاي گردان ش��هيد باهن��ر اين تيپ 
پيوس��ت. مقر تيپ ثارالل، اردوگاه��ي در حميديه 
اهواز بود. در آمادگي هاي عملي��ات بيت المقدس، 
يك  روز فرمانده قاسم سليماني، در اردوگاه حميديه 
براي نيروهايش سخنراني كرد. علي شيرازي، آوازه 
 قاسم سليماني را در جبهه  در كرمان شنيده بود، اما 
آن  روز او را براي اولين ب��ار مي ديد و حرف هايش را 
مي شنيد. خودش مي گويد: از همان روز، عشقش به 
دلم نشست!... عمليات آزادسازي خرمشهر اجرا شد. 
علي شيرازي، در آن عمليات، روحاني گردان شهيد 
باهنر به فرماندهي علي اكبر خوشي بود. علي، چند 
عمليات ديگر را هم پشت س��ر گذاشت، تيپ ثارالل 
به لش��كر ارتقا يافت و پاي كم كم از گردان به تيپ 
باز شد. علي هرچه جلوتر مي رفت، دلدادگي اش به 
حاج قاسم بيشتر و به او نزديك تر مي شد. اگر پيش 
از آن شنونده   سخنراني اش بود، حاال گاهي دونفري 
همديگر را مي ديدن��د و با هم صحب��ت مي كردند. 

اشتياق علي اما بيش از اينها بود... .« 
1. محسن حاجي بابا 22 ارديبهشت 1361، در جبهه 

سرپل  ذهاب شهيد شد. 

  سردار شهيد حاج قاسم سليمانی
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از روش ه�اي مبارزات�ي ش�هيد نواب 
صفوي، ايج�اد رع�ب و ت�رس در دل 
دش�منان دي�ن و كش�ور ب�ود. اي�ن 
نكته را مورخ�ان كمتر مورد اش�ارت 
ق�رار داده اند و ش�ايد پنهان ترين بعد 
مبارزاتي او باش�د. نواب با ترس�اندن 
مس�ئوالن وق�ت، ي�ك گام ب�زرگ 
براي رس�يدن ب�ه خواس�ته هاي خود 
برمي داشت يا با اين اقدام، از تجاوزات 
بعدي دش�منان و مس�ئوالن فاسد از 
قواني�ن ش�رع جلوگي�ري مي ك�رد
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