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توگو با حسن وزیرزاده کارگردان «آ ِورتین» مستند تحسین شده جشنواره حقیقت
گف 

از «قاسم آباد» تا «حاج قاسم»
4

خاطره قائم مقام سابق
تولیت آستان قدس رضوی از تشرف
شهید سلیمانی به حرم مطهر رضوی

آخرین
زیارت سردار

ویژه دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی
سال اول ویژه نامه242

بررسی راهکارهای انتقام از عامالن جنایت فرودگاه بغداد
در گفتوگو با نماینده پارلمان سوریه

پیشرفت ایران
بهترین پاسخ به ترور
حاج قاسم است

مسعود نوذری-عکس رضوی

2

یادداشتی از پروفسور حمیدرضا یوسفی

تفکر سیستمی و مدیریت راهبردی
حاج قاسم سلیمانی
3

در دومــیــن سالگرد شــهــادت س ــردار حــاج قاسم
سلیمانی ،شنیدن روایتی از عشق و ارادت ویژه آن
شهید به حضرت رضا(ع) خالی از لطف نیست.
مصطفی خاکسار قهرودی ،قائم مقام سابق آستان
قدس رضوی که در زمان حیات سردار سلیمانی و
تشرف او به حرم مطهر رضوی این مسئولیت را
بر عهده داشته ،روایتی از آخرین زیــارت سردار
دلها را بازگو کرده است« .یادم نمیرود؛ آخرین
باری که ایشان به حرم منور رضوی مشرف شد
حالی فراموشنشدنی داشت.
احـ ــسـ ــاس مـ ـیک ــن ــم س ـ ـ ــردار،
شهادت خود را در حرم از خدا
خواست .این...

2

دیدگاه

چرا شهید سلیمانی
خود یک «مکتب» است؟

آیین گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در حرم مطهر رضوی برگزار شد

2

مرد میدان والیت

گفتاری از دکتر علی سروش

حکمرانیمردمی
در مکتب شهید سلیمانی

خاطرات محافظان حاج قاسم
به بازار نشر آمد

4
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ادبیاتمقاومت
افشین عال:

شعر مقاومت باید مثل
سردار سلیمانی باشد

افشین عــا ،شاعر و پژوهشگر ادبــی
توگو با خبرگزاری کتاب ایـران
در گف 
ض ـمــن گــرامــی ــداش ــت یـ ــاد و خــاطــره
یهــای سـ ــردار سلیمانی
ح ـمــاس ـ هســاز 
گفت :شعر مقاومت یکی از بخشهای
جذاب ادبیات معاصر است و اشعار حماسی و انقالبی حوزه
مقاومت که شاعران متعهد ما خلق میکنند ،دارای ابعاد
گستردهای است .امــروز جمهوری اسالمی ایـران در مقابله
با ابرقدرتهای جهان و صهیونیسم ،مقاومت پیچیده و
گستردهای را انجام میدهد که باید به این ابعاد در عرصههای
هنر ،فرهنگ و ادبیات توجه شود و در این مسیر نیازمند
مهندسی نقشه راه و ترسیم چشماندازی درخور و شایسته
میدان مقاومت و جهاد هستیم.خوشبختانه امروز میدانداری
شعر مقاومت ایران متعلق به جوانان بهویژه شاعران جوان و
گمنامشهرستانهاست.
وی با تأکید بر تأثیر فرهنگ عاشورا بر شعر مقاومت افزود:
مکتب عاشورا نخستین و مهمترین معلم و الهامبخش شعر
انقالب اسالمی و به تبع آن اشعار دفاع مقدس و مقاومت
است .برای غنای شعر و ادبیات مقاومت باید به دستاوردهای
حماسی و نظامی مقاومت اسالمی کشورمان توجه شود.
امــروز میبینیم با وجــود کاستیها و مشکالتی که شاعران
کشور زبــان گویای آ نهــا هستند ،در عرصه اقتدار نظامی،
دستاوردهای پیچیده و گستردهای حاصل شده که جهانیان
را غافلگیر کرده است .بنابراین در عرصه فرهنگ و ادبیات نیز
باید همان عزم و اراده وجود داشته باشد و شاعران مقاومت
هر روز به دنبال کشفهای تازه با توجه به سالیق و نیازهای
روز باشند و مقاومت را در ادبیات و هنر به تصویر بکشند .وی
در پایان گفت :جامعیت شخصیتی سردار باید الگوی شاعران
مقاومت قـرار گیرد و این گونه ادبــی باید آزاد و پاسخگوی
سالیق مختلف باشد تا مانند سردار سلیمانی ماندگار شود.

خاطرات
اشکهای حاج قاسم
اشکهای خادمان

مراسم گرامیداشت دومین سالگرد
شــهــادت ح ــاج قــاســم سلیمانی
یکشنبه شــب از ســوی معاونت
تبلیغات اســامــی آســتــان قدس
رضــوی در بــارگــاه نــورانــی حضرت
ثامنالحجج(ع) برگزار شد.
به گزارش آستاننیوز ،حجتاالسالم والمسلمین
مــحــمــدجــواد ح ــاج عــلــی اکــبــری ،رئــیــس ش ــورای
ســیــاس ـتگــذاری ائــمــه جمعه کــشــور در مراسم
گرامیداشت دومین سالگرد شهادت خادمالرضا(ع)
شهید حــاج قــاســم سلیمانی کــه در رواق امــام
خــمــیــنــی(ره) حــرم مطهر رض ــوی بــرگــزار شــد ،به
تبیین شخصیت سردار دلها به عنوان شاگردی
از مکتب حضرت فاطمه(س) پرداخت و گفت:
حاج قاسم سلیمانی مجاهد مخلص و مؤمن به
تمام معنا و در واقع بنده صالح ،صادق و خالص
پروردگار بود .حاج قاسم مرد اندیشه و عقل و اهل
مطالعه بود ،او با بزرگان اهل معرفت و اهل فکر
همنشینی و مجالست داشت و هیچگاه از مطالعه
بهترین آثار بهویژه آثار عالمه شهید مطهری جدا
نبود.
حجتاالسالم حاج علی اکبری با بیان اینکه حاج
قاسم مــرد جهاد بــود ،ادام ــه داد :او ایــن توفیق
نصیبش شــده بــود که تمام عمر شریفش را در
صحنههای گوناگون جهاد و در عرصه رویارویی با
دشمنان خدا چه در داخل و خارج از کشور سپری
کند و در عرصه مقابله با شیاطین یک چهره با
صالبت جهادی داشت.

بــزرگــوار ،دارای درک عالی از عشق والیــت الهی
بود و این از ویژگیهای برجسته او بود ،در واقع
سردار سلیمانی با والیت فقیه زندگی و مجاهدت
کرد و در افق والیت به هدفش که شهادت بود
نائل شد.

◾

◾مالکاشتر زمانه
وی خاطرنشان کرد :او برای ولیزمانش به معنای
واقعی کلمه مالکاشتر بــود و همان ارادت ــی که
به امــام راحــل داشــت به رهبر معظم انقالب نیز
داشت .حاج قاسم متعلق به ایران و سرباز وطن
بود و حاضر بود برای وطن جان دهد از همین رو در
هر صحنهای حضور مییافت تا از ایران دفاع کند.
حجتاالسالم حاج علی اکبری با بیان اینکه حاج
قاسم فرا سوی مرزهای ایران بیشتر شناخته شده
بود تا در داخــل کشور ،افــزود :در واقــع کسی که

دارد و امت اسالمی بـرای یــاری امامزمانش حاج
قاسمهای بسیاری را تربیت خواهد کرد.

◾

◾راز موفقیت حاج قاسم
در ادامه این مراسم سید هاشم الحیدری ،دبیرکل
جنبش اســامــی عــهــدهللا در پــیــامــی تصویری
گفت :شخصیت و زندگانی فرمانده بزرگ شهید
حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس دارای
جوانب بسیاری است که باید به تمام ابعاد مهم
زندگی آنان توجه کرد.
وی با بیان اینکه حاج قاسم مرد اسالم و مرد میدان
والیت در تمام ابعاد بود ،گفت :او در جبهههای
زیادی حضور یافت و نام او و ابومهدی المهندس
با شکست داعش عجین شده است.
الــحــیــدری تــصــریــح کـ ــرد :ای ــن شــهــیــد ب ــزرگ ــوار،
مــقــتــدرتــریــن فــرمــانــده در نــبــرد بــا دشــمــن و راز

◾

◾مجاهدی به تمام معنا
به گفته رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
کشور ،حاج قاسم عاشق بود ،روش او در زیست
الهی روش عشق ،محبت و دلدادگی بود که این
سلوک در بین اهل معرفت برترین شیوه سلوک به
سوی خدای متعال است ،یعنی همان روشی است
که اهل بیت(ع) داشتند.
وی با بیان اینکه حاج قاسم مردی متشرع بود،
گــفــت :او بــه احــکــام الــهــی کــامــا ً آشــنــا بــود و به
تعبیر رهبر معظم انقالب انسانی متشرع بود؛
شهید حاج قاسم سلیمانی در امور خانواده ،اداره
معیشت زندگی و ...احکام الهی را بهطورکامل
رعایت میکرد و اهل حالل و حرام بود.
خطیب حــرم مطهر رض ــوی افـ ــزود :ایــن شهید

سید مرتضی بختیاری ،قائم مقام اسبق
تولیت آستان قدس رضوی که در مراسم
غبارروبی با حضور«حاج قاسم» حضور
داشته و حس و حــال متفاوت ســردار را
تجربه کــرده ،ایــن خاطره را برایمان بازگو
کرده است.
«از ابــتــدای انــقــاب اســامــی ،در مراسم
غــبــارروبــی مــرســوم ب ــود شخصیتهای
روحــانــی داخ ــل مضجع مـیشــدنــد ،حرم
را غــبــارروبــی ک ــرده نـ ــذورات مــردمــی را با
احترام بیرون میآوردند و آنجا را با گالب
شستوشو میدادند.

گزيده

او برای ولیزمانش به معنای واقعی کلمه مالکاشتر بود و همان ارادتی که به امام
راحل داشت به رهبر معظم انقالب نیز داشت .حاج قاسم متعلق به ایران و سرباز
وطن بود و حاضر بود برای وطن جان دهــد از همین رو در هر صحنهای حضور
مییافت تا از ایران دفاع کند.

زنجیره طالیی مقاومت را در منطقه بهوجود آورد
حاج قاسم بود؛ او توانست زنجیره مقاومت را از
افغانستان ،عراق ،سوریه ،لبنان و ...به هم متصل
کند.
وی تصریح کــرد :راه حــاج قاسم سلیمانی ادامــه

سابقه نداشت غیر از علما و بزرگان دینی،
فردی به مراسم غبارروبی برود ،ولی برای
نخستینبار ،حاج قاسم به حرم آمدند و
برای حضور در این مراسم دعوت شدند.
زمانی که سردار اذن ورود پیدا کردند ،در
ورودی مضجع شریف خــودشــان را روی
زمین انداختند و همینطور که به زمین
بوسه میزدند ،اشک میریختند .زمانی
که وارد مضجع شریف رضــوی شدند و
ســرشــان را روی سنگ مضجع حضرت
رضا(ع) گذاشتند ،اشک امانشان نمیداد.
حالتی در ایشان به وجــود آمــده بــود که

موفقیتش پیروی از امر والیت فقیه بود.
شعرخوانی آیینی علیرضا خــاکــســاری و پخش
ویــدئــویــی بــا مضمون س ــردار دله ــا ،حــاج قاسم
سلیمانی و مداحی و ذکــر مصیبت حــاج احمد
واعظی از دیگر برنامههای این مراسم بود.

گویی عــاشــق ،بــه وصــال معشوق رسیده
است .گریه ایشان بهگونهای بود که همه
حضار هم اشــک از چشمانشان سرازیر
شد».
بختیاری خاطرهای هم از روز اهدای حکم
خادمی حــرم حضرت رض ــا(ع) به ســردار
سلیمانی در ذهن دارد و میگوید« :زمانی
که مراسم اهــدای حکم خادمی از سوی
تولیت آستان قدس در محل تاالر والیت
آغ ــاز شــد ،س ــردار بــا لــبــاس خــادمــی وارد
مراسم شدند و با گرفتن حکم خادمی،
احــســاس افتخار و شــور و شعف زیــادی

داشتند .در آن مراسم چنان حالت معنوی
و عرفانی در حاجقاسم پدیدار شده بود که
همگان متوجه این دگرگونی شدند .پیش
از مـراســم هــم در نشستی کــه بــا ایشان
داشــتــیــم ،چنان از ح ــاوت خــادمــی امــام
رضا(ع) صحبت میکردند که بیان حالشان
وصفناپذیر است .محبت و عالقه عمومی
به ایشان هم در نــوع خــود بیبدیل بود.
خاطرم است پس از پایان مراسم اعطای
حکم خادمی ،خادمان حرم مطهر رضوی
به سمت سردار آمدند و همه وجودشان از
عشق به ایشان پ ُر شده بود».

نیمکتزندگی

بعضی حرفها را فقط
اشکهامیگویند

رقیه توسلی آم ــدهام بیمارستان برای
دیــدن رفیق پرستارم .قــرارمــان زیــر درخت
نخل است.
َ
«آ مِه ریکا ،شمع واری دره آب بونه ،جان ِ
خــدا .حق با وِئــه .تِه اَمــه جا رحمی هاکِن.
ِ
دیشو تا صوایی بِرمه هــاکــرده .آخ! تـِـه مار
ب َمیره».
سر میچرخانم سمت مویهکن .پیرزنیست
که ماسکش را درآورده و روی نیمکت کناری
نشسته .توجهام را که میبیند ،میگوید :دلم
خونه .بچهام «عباسعلی ناخوش احواله.
تبش زیاده ...تب حاجی رو داره.»...
مــتــوجــه ن ــمــیش ــوم .امـ ــا تــوضــیــح اضــافــه
نمیدهد و فقط عینک ذرهبینیاش را با
گوشه لچکش میسابد و مظلومانه سکوت
میکند .گیج و مــات دارم به دو نفر نگاه
میکنم .به «بیبی» که فهمیدهام کیست
و چشمدوخته بــه کــف دســت حناییاش
و به عباسعلی که درست و درمــان باغچه
بیمارستان را صفا نمیدهد و مثل همیشه
نیست.
سر گفتوگو را یکجورهایی باز میکنم:
ح ــاج خ ــان ــوم ...مــیــخــوایــد یــکــم آب بــیــارم
براتون؟
ســری تــکــان م ـیدهــد بــه عــامــت منفی و
سبدی از زیــر چ ــادرش میکشد بــیــرون و
میگوید« :همه چی آوردم واســه بچهام.
قربانت دخترجان .خدا شاهده چندروزه نه
خوابی ،نه آب و دونی ،نه خوراکی ،هیچی از
گلوی من و این پسر پایین نرفته».
غصهام میشود و این بار میروم باالی سر
عباسعلی .ملتفت حــضــورم کــه میشود
با دست خاکآلود عینک ذرهبینیاش را
جابهجا میکند و زل میزند که یعنی چکار
دارم با او .میپرسم :چی شده؟ حاجی کیه
آقاعباسعلی؟
میخندد و بیلچهاش را میکارد توی زمین و
میگوید :واال دلم میخواد االن یه کاری بکنم
فقط نشینم اینجا .ما کلی مدیونشیم .اصال ً
ســردار کجا ،ما کجا؟ خــدا خواست ما رو
پیدا کرد این مرد .خیلی اعتبار داد بهمون.
حاج قاسم ،من و آقام مشتقی را از خاک
بلند کــرد .ضامنمون شد .پنهون خدا که
نیست ،پول عمل چشامونم خودش داد.
یه شمارهام گذاشت تو م ُشت مشتقی و
گفت هر وقــت خوردیم به چه کنم ،زنگ
بزنیم به خــودش .به خــود خــودش .از هر
ش دیدیم.
کــی بگید مهربونتر بــود .داغــ ُ
بیپشت و پناه شدیم خانووم ...آخ حاجی
رفت ...همه کس و کارمون رفت.
حاال سه نفریم توی حیاط بیمارستان که
میگرییم.

پینوشت

بعضی حرفها را فقط اشکها میگویند.
آقای سردار ،میدانیم هنوز سر و پا گوشید.
میدانیم حتما ً حرف دل عباسعلی و بیبی
و من و مشتقی و میلیونها آدم دیگر را
میشنوید.

