شهید قدس است» .اما یکی از اصلیترین ویژگیها و نقشهای شهید
ســلیمانی که بعد از شهادت ایشــان علنی شده اســت ،نوع مدیریت و
تالش ایشــان برای ریل گذاری راهبردی جریــان مقاومت علیه رژیم
صهیونیستی است .چیزی که در خاطرات و سخنرانی های رهبران
جنبشهــای مقاومت لبنان و فلســطین زیاد دیده شــده اســت .زیاد
النخاله دبیرکل جهاد اسالمی فلســطین با اشاره به یکی از سفرهای
خود با همراهی سردار سلیمانی می گوید« :در یکی از سفرها به تهران
در هواپیما با «حاج قاسم» بودم .او کیف دستی اش را باز کرد و یک نان
در آورد وآن را بین دوستان تقسیم کرد ولحظهای بعد به پیرمردی که با
دخترش در هواپیما بود دستبندی هدیه داد .حاج قاسم در فلسطین
با ما برای نماز صبح بیدار میشد و پشــت سر امام جماعت سنی روی
مهر نمــاز میخواند و برای همــه ما این رفتار عادی بود وهر شــخصی
عقیده ایمانی خودش را داشت و برای اسالم تالش میکرد ...قاسم
ســلیمانی شــخصا در جنگهای غــزه حضور داشــت و بــا رزمندگان
مقاومت شب زنده دار بود و با شدت حمالت برای آنان نگران میشد».
رهبر جنبش جهاد اسالمی در نوارغزه هم در سخنانی دیگر فاش کرد
سردار سلیمانی به چند کشور سفر میکرد تا ببیند چگونه میتواند به
ما سالح برساند.

ویژه نامه
به مناسبت
اولین سالگرد شهادت
سردار سلیمانی
دی 1399
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تغییر نگرش مدیریت حزب ا...

راهربد جنگی حامس
و حزبا ...با برنامه حاج قاسم

آرمان فلسطنی چه جایگاهی برای سردار
سلیمانی داشت و او چگونه فضا را بر
اسرائیل تنگ کرد؟

نصرا:...وقتی رابطه و
ارتباط دایمی حاج قاسم و
برادران و همکاری دایمی
او با حاج عماد شروع شد،
برای اولین بار برنامهای
سه ساله ریخته شد که ما در
سه سال آینده میخواهیم
چه کنیم و برنامهریزی
و جدول زمانبندیمان
چگونه است

محمد محسن فایضی

و یــک ســال گذشــت؛ یــک ســال از نبــودن مــردی کــه فرمانــده
نیروهای «قدس» بود ،ســپاهی به نام شــهری از فلســطین و امانتدار
مســجداالقصی....امانتدار مکانــی کــه ســردار شــهید حاج قاســم
ســلیمانی درباره آن جا گفته بــود « :همه دعوای غرب با عالم اســام
بر ســر مســجداالقصی و همه توطئههای حــول عالم اســامی هم بر
ســر همین مســجد اســت ».عرصه فلســطین و محور مبارزه با دشمن
صهیونیســتی ،دوســت و دشــمنش معترف هســتند که نقش شهید
ســلیمانی با توجه به اقدامــات ،عملکــرد و تاثیراتش کلیــدی و تکرار
نشــدنی اســت؛ هرچند تاکنون با توجه بــه مالحظــات امنیتی کمتر
گفتههایی در رسانهها علنی و فاش شده است .اما همین ناگفتههای
کم ،نشــان دهنده آن اســت که نقــش و مدیریت حاج قاســم در محور
مقاومت علیه اســرائیل و در حمایت از آرمان فلســطین بسیار پررنگ
و بیش از تصور عمومی اســت .نقش حاج قاســم در عرصه فلسطین را
میتوان در حضور و سخنرانی اسماعیل هنیه در مراسم اقامه نماز بر
پیکر این شــهید توســط رهبر انقالب درک کرد.رئیس دفتر سیاسی
جنبش حماس در پایان سخنرانی خود گفت «:و در این اجتماع عظیم
اعالم میکنم فرمانده شــهید ســلیمانی کــه همه زندگی خــود را در
حمایت از فلسطین به سر برد ،شهید قدس است ،شهید قدس است،

تاکید بر مدیریت خاص سردار ســلیمانی در مبارزه با اسرائیل یکی از
کلیدواژههایی است که بارها از ســوی سید حسن نصرا ...رهبر حزب
ا ...لبنان تکرار شده است .سید مقاومت در سخنانی تاکید می کند:
«حاج قاســم ســلیمانی چیز دیگری را نیز بــه صحن ه حــزبا ...و دیگر
صحنهها آورد .ما مثال شــاید در نتیج ه ضعف امکانات فعالیتهایمان
را به صــورت روزانه تعریف میکردیم یا وقتــی برنامهریزی میکردیم،
برنام ه کوتاهمدت میریختیم :ســه ماه ،شــش ماه ...اما وقتی رابطه و
ارتباط دایمی حاج قاســم و برادران و همکاری دایمــی او با حاج عماد
شروع شــد ،برای اولین بار برنامهای سه ساله ریخته شــد که ما در سه
سال آینده میخواهیم چه کنیم و برنامهریزی و جدول زمانبندیمان
چگونه است».

این آرزوی من است....

سید حسن نصرا ...در خاطراتی شنیدنی از حاج قاسم میگوید« :در
دیدار قبل(شهادت) ،یعنی دو سه هفته قبلش من به حاج قاسم گفته
بودم :حاجی در رسانههای آمریکا به شدت روی شما تمرکز کردهاند.
یکی از مهمترین مجلههای آمریکایی را نشانش دادم که تصویرش روی
جلد آن بود و تیتر مقاله این بود«:ســردار بیجایگزیــن» .گفتم برخی
دوستان ما که ایاالت متحده را خوب میشناسند میگویند این مقدار
تمرکز رسانهای مقدمات ترور است ،باید محتاط باشید .خب ،میدانید
که! خندید و گفت چه خوب! این آرزوی من است و این حرفها».

یالجهاد
یعل 
ح 

سردار سلیمانی چند ماه قبل از شــهادت خود جمالتی را در خصوص
فلسطین بیان کرده که عمق نگاه ایشان را نشان میدهد .جمالتی که
خطاب به ابوخالد ،فرمانده کل گردانهای عزالدین قســام فلسطین،
شاخه نظامی جنبش حماس بیان شده «:رحمت و رضوان الهی بر ملت
شجاعفلسطینکهبهواسطهزخمهایبسیارومحاصرهظالمانهوهجوم
ن هم در مقابل چشــمان صدها میلیون مسلمان،
وحشیانه دشــمنان آ 
غمی عمیق و دردی فروخورده در ســینه دارد .ســام بر هنیــه مبارز و
مقاوم و بر یاران باوفایش که از بلندای عزت در غزه ،با ایمان و دیدگانی
چشمدوخته به طلوع صبح پیروزی ،فریاد ایستادگی و حیعلیالجهاد
ســر میدهند .به همه اطمینان دهید که ایران اسالمی ،هر میزان هم
که فشارها افزایش یابد و محاصرهاش تنگتر شود ،فلسطین این نگین
جهان اســام و قبله اول مســلمانان و محل معراج رســول خدا (ص) را
تنها نخواهد گذاشــت .هرگز در ازای زرق و برق و الشه این دنیا ،از این
واجب دینی یعنی «حمایت از فلسطین» دست نخواهیم کشید .دفاع از
فلسطین مصداق واقعی دفاع از اسالم و قرآن است و هر کس ندای شما
را بشنود و به یاری شما نشتابد مسلمان نیست».

