 ۱۰جمله برگزیده از رهبر انقالب درباره شهید حاج قاسم سلیمانی

ویژه نامه

رفیق عزیز خوشبخت ما

رهبر حکیم انقالب در نقاط مختلفی از حاج قاسم اسم آوردهاند؛ گاهی
از رشــادت هایش گفتهاند وگاهــی از تواضع اش ،گاهی از شــجاعت و
تدبیرش و گاهی سیاستمداری فراجناحی اش ۱۰ .جمله برگزیده از
حضرت آیتا ...العظمی خامنهای درباره سردار بزرگ و پرافتخار اسالم
شهید سپهبد قاسم سلیمانی را با یکدیگر مرور میکنیم:

به مناسبت
اولین سالگرد شهادت
سردار سلیمانی
دی 1399

●خود شما هم که آقاى سلیمانى باشید ،در نظر ما شهید زندهاید.
●
76.5.13
● برادر بسیار عزیزمان آقای سلیمانی بارها ،بارها ،بارها جان خودشان
●
را در معرض تهاجم دشــمن قــرار دادهانــد ،در راه خدا ،بــرای خدا و
مخلص ًا ِ ّل و مجاهدت کردهاند .انشاءا ...خدای متعال زندگی ایشان
را با سعادت و عاقبت ایشان را با شهادت قرار بدهد 97.12.19 .
ِ
مهلک داعش ،نه فقط به
● شما با متالشــی ســاختن توده ســرطانی و
●
کشورهای منطقه و به جهان اســام بلکه به همه ملتها و به بشریت
96.8.30
خدمتی بزرگ کردید .
● زحمات و خدمات ارزشمند ســردار سلیمانی به اســام و مسلمین،
●
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یادداشت
سردبیر

مکتب سلیامنی

دکتر سید علی علوی

درباره حاج قاسم از منظرهای مختلف می شود حرف زد اما آن چه رو به آینده است .پرداختن به این عبارت
توصیفی رهبر انقالب درباره حاج قاسم اســت که « ما در صورتی اندازه و قیمت این حوادث را می فهمیم
که حاج قاسم سلیمانی و به ابومهدی شهید عزیز ،به چشم یک فرد نگاه نکنیم .به آن ها به چشم یک مکتب
نگاه کنیم .سردار شــهید عزیز ما را به چشم یک مکتب ،یک راه ،یک مدرســه درس آموز ،با این چشم نگاه
کنیم ،آن وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد .قدر و قیمت این قضیه روشن خواهد شد».استاد شهید
مطهری در تعریف مکتب می گوید« :یک تئوری کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم است که هدف
اصلی کمال انسان و تأمین سعادت همگانی است و در آن خطوط اصلی و روش ها ،باید ها و نبایدها ،خوب
ها و بدها ،هدف ها و وسیله ها ،نیازها و دردها و درمان ها ،مسئولیت ها و تکلیف ها مشخص است و منبع
الهام تکلیف ها و مسئولیت ها برای همه افراد است»به واقع حاج قاسم را که مرور می کنیم مصادیق تک
تک این عبارت را می شود در او یافت.رفتار و گفتار حاج قاسم جامع  و هماهنگ و منسجم بود کاریکاتوری
و تک بعدی و ناقص نبود هدف اصلی اش تأمین سعادت همگانی بود مرز شیعه و سنی و مارونی و ایزدی و
مسیحی و کلیمی نمی شناخت .در منش و تفکر حاج قاسم باید ها و نبایدها  ،هدف ها و وسیله ها ،نیازها
و دردها و درمان ها ،مسئولیت ها و تکلیف ها مشــخص اســت برای جاذبه ،باید ونباید قربانی نمی کرد.
دردهای جامع و امتش را از افتراق تا بی عملی می شناخت و نسخه درمانش را از اعتماد به مردم برای مردم
کار کردن تا امامت کردن در مسئولیت ها در میدان عمل نشــان داد.او منبع الهام تکلیف ها و مسئولیت
ها بود.منبع تکلیف برای جوانان منطقه از هند و پاکستان و افغانســتان تا عراق و یمن و سوریه بود .حاج
قاســم مرد میدان عمل بود به قول خــودش امامت می کرد هدف را نشــان نمی داد و نمــی گفت بروید به
سمت هدف می رفت و می گفت بیایید از مقاومت و نبرد با رژیم صهیونیستی در لبنان تا خط مقدم جنگ
با داعش در عراق و سوریه .حاج قاسم مرد عمل بود از زلزله سرپل ذهاب تا سیل خوزستان ،گفتار درمانی
نمی کرد.وقتی خیلی ها با حرف والیت مداری میکردند او بــا منش و رفتارش از والیت مداری دفاع می
کرد .حاج قاسم جامعه را تکه تکه نمی کرد به بچه حزب اللهی ها می گفت«:این که در جامعه مدام بگوییم
او بی حجاب و این باحجاب است یا اصالح طلب و اصولگراســت ،چه کسی میماند؟ این ها همه مردم ما
هستند .آیا همه بچه های شما متدیناند؟ آیا همه مثل هم هستند؟ نه .اما پدر ،همه این ها را جذب میکند
و جامعه هم خانواده شماست».آری حاج قاسم همه جامعه را خانواده خود می دانست .برای سعادت مردم
وطن ا ش شب و روز نمی شناخت.برای عزت انســان مرز نمی شناخت.حاج قاسم به عنوان مسئول ،تراز
انقالب را نشان داد که مسئول تراز انقالب اسالمی مرد میدان است کسی که عملش بیش از حرفش است و
صادق الوعده است .حاج قاسم پس از سال ها مجاهدت ،پس از شکست پروژه خاورمیانه جدید آمریکا پس
از شکست آمریکا در عراق ،پس از شکست اســرائیل در جنگ های جنوب لبنان ،پس از شکست اسرائیل
در جنگ های غزه ،پس از شکست آمریکا در افغانستان ،پس از شکست ائتالف عربی –عبری -آمریکایی
در سوریه  ،پس از شکســت ائتالف عربستان در یمن پس از شــکل گیری جبهه مقاومت در لبنان و عراق و
سوریه و افغانستان و پاکســتان و بحرینو یمن ،پس از پایان دادن به داعش،به دست خبیث ترین افراد به
آرزوی دیرینه اش رسید.شهادتی که مردم ایران را بار دیگر زیر پیکر تکه تکه شده اش متحد کرد.شهادتی
که انتقام آن اخراج آمریکا از منطقه خواهد بود .شهادتی که او را برای جهان اسالم تبدیل به قهرمان امت
کرد ،قهرمانی که آرزویش آزادی قدس بود؛ شهادتی که راه آزادی قدس را هموار کرد.

بیشک ذخیره ارزشمندی در دیوان عدل الهی است 92.6.19 .
● ســالها مجاهــدت مخلصانــه و شــجاعانه در میدانهای مبــارزه با
●
شیاطین و اشرار عالم و ســالها آرزوی شهادت در راه خدا ،سرانجام
ســلیمانی عزیز را به ایــن مقام واال رســانید و خــون پاک او به دســت
98.10.13
شقیترین آحاد بشر بر زمین ریخت .
● سردارشهیدقاسمسلیمانینمونهبرجستهایازتربیتشدگاناسالم
●
ومکتبامامخمینیبود.اوهمهعمرخودرابهجهاددرراهخداگذرانید.
شهادتپاداشتالشبیوقفهاودرهمهاینسالیانبود 98.10.13 .
● با رفتن سردار شهید قاسم سلیمانی به حول و قوه الهی کار او و راه او
●
متوقف و بسته نخواهد شد ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی
98.10.13
است که دست پلید خود را به خون او آلودند .
● شهید ســلیمانی چهره بینالمللی مقاومت اســت و همه دلبستگان
●
98.10.13
مقاومت خونخواه اویند.
● جهاد ســردار شهید قاســم ســلیمانی جهاد بزرگی بود و خداوند نیز
●
شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد .حاج قاســم باید همینجور به
شهادت میرســید .خوشــا بهحال حاج قاســم که به آرزویش رسید،
او شوق شــهادت داشــت و برای آن اشــک میریخت و داغدار رفقای
98.10.13
شهیدش بود .
● این روزها خیلی درباره این بزرگوار ،این رفیق خوب و عزیز و شــجاع
●
ما و خوشــبخت ما که رفت به ملکوت اعلی پیوســت ،صحبت شــده و
خصوصیات او گفتهاند.
حرفهای درستی هم گفته شده آن چه در
ّ
98.10.18

چرا «مکتب»،چرا «یوم ا»...؟
دکتر حامدرحیم پور

حاج قاسـم سـلیمانی ،یک مکتب اسـت .روز شـهادت او نیز یوم ا ...اسـت .زمانی این جمله ،زبان به زبان
پیچید که رهبرحکیم انقلاب  27دی 98و در خطبه های نمـاز جمعه تهران فرمودند« :ما به حاج قاسـم
سـلیمانی ،شـهید عزیز ،به چشـم یک فـرد نـگاه نکنیم ،به چشـم یـک مکتـب ،یـک راه ،یک مدرسـه درس
آموز ،با این چشـم نـگاه کنیـم ....آن روزی کـه دهها میلیـون در ایـران در عـراق و بعضی کشـورهای دیگر
به پاس خـون فرمانده سـپاه قدس بـه خیابانها آمدنـد و بزرگ تریـن تجمع جهان را شـکل دادنـد یکی از
ایام ا ...اسـت» .حاال حاج قاسـم در مقام یاری کننده و نصـرت دهنده دین ،منش ،سـلوک و طرز تفکرش
به یـک مکتـب جاودانـه و یـک مدرسـه درس آمـوز تبدیل شـده اسـت .جالـب ایـن جاسـت کـه در تحلیل او
هرکس نیـز از منظر خـود روایت مـی کند؛ یکـی او را یک رزمنـده بزرگ مینامـد ،یکی یک استراتژیسـت
برتر ،برخی حتی سیاسـتمدار باکیاسـت ،یکی می گویـد او یک دیپلمات حرفـه ای بود ،یکـی او را عارف
روشـن ضمیر میخوانـد و ...حاج قاسـم اما همـه این هـا بـود و از همه این هـا باالتر بـود؛ آن گونـه که هیچ
کـدام از ایـن هـا نمیتوانسـت حـق او را ادا کنـد .او بیـش از هرچیـز باعبـور از چالـش نظـری کـه مقاومـت
منطقـه ای رادر مقابـل ناسیونالیسـم ایرانـی تعبیر می کـرد ،نشـان داد که سرنوشـت ایـران ومقاومت دو
پدیـده منفـک از یکدیگر نیسـت ،نـه ایـران قـوی در سـایه دسـت کشـیدن از مقاومت به دسـت می آیـد ونه
محـور مقاومت مـی توانـد بـا ایرانی ضعیـف به حرکـت خـود ادامه دهـد .بدیـن دلیل اسـت که حاج قاسـم
را به جد مـی تـوان مدافع واقعـی ایران دانسـت .ایرانـی که امـروز پرچمـدار حمایـت از مظلومـان ومقابله
با اسـتکبار وظلـم در جهان اسـت .حـاج قاسـم نمـاد ارزش هـا و صفاتی چـون اخلاص ،از خود گذشـتن،
شـجاعت ،ایمان ،مـردم مـداری و ...بـود کـه خیلـی از آن ها امـروز با نـام او تعریـف می شـوند و ادامـه راه و
مکتـب او نه تنهـا کیـان و سـربلندی ایـران را بیمـه می کنـد که حتـی به جرئـت می تـوان گفت ایـن مکتب
می توانـد خودباوری را در امت اسلامی نیـز نهادینه کند .حاج قاسـم دربخشـی از وصیت نامـه خود پس
از آن که ایـران را به عنـوان واقعیتی قـراردادی دربسـتر جغرافیایی به «قرارگاه حسـین بن علـی(ع)» که
مفهومـی فراملـی دارد ،توصیف می کند ،سـعی خـود را بریگانگی بخشـی ایـن دو در چارچـوب آینده ای
مشـترک معطوف مـی سـازد .در واقـع ،اومقاومت را بـا تدبیر جلـو میبـرد و با تدبیـر نهضتهـای کوچک
آزادی بخـش را بـه یـک جبهـه بـزرگ بـه نـام مقاومـت تبدیـل کـرد؛ جبهـه ای کـه حـاال متشـکل از جهـاد و
حمـاس و فاطمیـون وزینبیـون و انصـارا ...و حـزب ا ...و...یک ارتـش بین الملل اسلامی اسـت .در عین
حـال ،بارهـا در سـخنرانی هایـش گفتـه بـود جانـم فـدای ایـران اسـت و ایـن را بـه چشـم نشـان داده بـود.
جالب تـر آن کـه در مکتـب حـاج قاسـم ،از ارزش هـا نیز انحصـار زدایـی می شـود .بـرای همیـن زمانی که
شـهادت حاج قاسـم بسـتر یک غـم ملـی را فراهم کـرد نام هایـی در زیـر پرچـم این مکتـب جمع شـدند که
شـاید هیچ گاه امکان جمع شـدن آن ها زیر یک سـقف متصور نبود ،ایـن ظرفیت اجماع سـازی عجیب از
مهم ترین سـرمایه های نمادین مکتب شهید سلیمانی است ،سـرمایه ای که از لحظه شهادت حاج قاسم
شـکل گرفت و در روز تشـییع او به اوج رسـید و اصال شـاید به این دلیل اسـت که آن روز را رهبـری انقالب
یـوم ا ...نامیـد؛ روزی کـه میلیونها انسـان را فـارغ از گرایش هـای مذهبی ،سیاسـی و اجتماعـی و ورای
تفاوتهـای نـژادی و زبانی و جغرافیایـی ،آن هم پـس از حوادث تلـخ آبان ماه گرد هـم آورد و البتـه این که
شـهادت حاج قاسـم نیز این گونه به تحولـی عظیـم تبدیل و موجب باز شـدن چشـم های غبارگرفته شـد،
پاداشـی اسـت که خدای متعال به پاس تالش ها و مجاهدتهای مخلصانهاش به وی هدیه کرده اسـت.

