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ویژه دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی
سال اول ویژه نامه241

مؤلفههای «مکتب سلیمانی »درگفتوگوی
قدس با آیتاهلل طباطبایی اشکذری
نماینده سابق ولی فقیه در سوریه

شهید امّت
4

خاطرات خادمان حرم رضوی
از روز وداع با پیکر سردار سلیمانی

یک ملت را تشییع کردیم

2

تأملی در موقعیت معنایی شهید حاج قاسم سلیمانی

پهلوان فطرت
ِ

3

اندیشکدههای غربی در مورد سردار سلیمانی چه میگویند؟

شوالیهسفید

۲

به کمتر از نهادسازی بینالمللی
راضی نشویم

بخشی از طرح محمدرضا میری

بررسی پدیده شهادت حاجقاسم از مردمشناسی تا جریانسازی

4

گزارشی کوتاه از سفر تولیت آستان قدس رضوی به شهر کرمان

خبر
تصاویر دیده نشده از تشییع باشکوه
سردار سلیمانی در حرم رضوی

مستند «دستی که رسید»
آماده پخش

در آس ـتــانــه دوم ـیــن ســالـگــرد
شـهــادت س ــردار ب ــزرگ جهان
اس ـ ـ ــام ش ـه ـیــد ح ــا جق ــاس ــم
س ـل ـی ـمــانــی بـ ــه ه ـم ــت مــرکــز
ارتباطات و رسانه آستان قدس
رضـ ــوی ،مستند «دس ـتــی که
رسید» تولید و آمــاده پخش شد .مدیر رسانههای صوتی و
تصویری آستان قدس رضوی در گفتوگو با آستاننیوز درباره
این اثر گفت :این مستند 25دقیقهای شامل تصاویری دیده
نشده از مراسم تشییع شهید سلیمانی در حرم مطهر رضوی
است که برای نخستین بار پخش میشود و در آن جلوهای
دیگر از عشق و دلدادگی مردم ایران اسالمی بهویژه زائران و
مجاوران امام هشتم(ع) به آن خادمالرضا(ع) به نمایش گذاشته
شده است.سیدمحمدرضا موسویکیا افزود :همچنین در این
مستند ،عالوه بر گفتوگو با تولیت آستان قدس رضوی درباره
شهید سلیمانی ،با مسئوالن و دستاندرکاران برگزاری مراسم
تشییع پیکر مطهر آن شهید از فرودگاه شهید هاشمینژاد
مشهد تا حرم مطهر رضوی نیز گفتوگو و روایت این دلدادگی
از زبان آنها ثبت و ضبط شده است.
وی ادامــه داد :از دیگر بخشهای این مستند میتوان به
نمایش لحظه پخش خبر شهادت سردار سلیمانی در رواق
امام خمینی(ره) حرم مطهر و ابراز احساسات زائران حضرت
رضــا(ع) اشــاره کرد.مستند «دستی که رسید» به سفارش
مدیریت رسانههای صوتی و تصویری آستان قدس رضوی
تهیه شده و «رضا دهقان» کارگردانی و «هــادی سمیعی»
تهیهکنندگی را بر عهده داشتهاند.

نیمکت زندگی
اهل همه جا
و هیچ جا!

از حضور بر مزار شهید سلیمانی
تا عزاداری در بیتالزهرا h

تــولـیــت آس ـتــان ق ــدس رضـ ــوی در
جریان سفر خود به کرمان پس از
حضور و سخنرانی در گردهمایی
تقریب مذاهب و روحانیون ،بر مزار
مطهر شهید سپهبد سلیمانی،
شهید پورجعفری و دیگر همرزمان
شهیدش حاضر شد و ضمن قرائت فاتحه ،یاد و
خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس و مدافعان حرم
به ویژه سیدالشهدای مدافعان حرم سردار سرافراز
اسالم شهید سلیمانی و شهید پورجعفری را گرامی
داشت و برای آن شهید بزرگوار و همرزمان شهیدش
علو درجات مسئلت کرد.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین در شهر کرمان
با حضور در منزل سردار شهید حسین پورجعفری
(از همرزمان سردار شهید سلیمانی) با خانواده این
شهید دیدار کرد.
ح ـج ـتاالســام والمسلمین م ــروی در ایــن دیــدار
گفت :شهادت؛ مزد و پــاداش الهی برای حدود ۴۰
سال زحمات و تالشهای بیوقفه شهید پورجعفری
در همراهی با ســردار سلیمانی بــود .تمام حضرات
معصومین(ع) شهید شدند و بزرگان و اولیای دین
همگی آرزوی شهادت داشتند .شهادت را خداوند
تنها نصیب خواصی از خاصها میکند.
شهدا در اوج معنویت ،عرفان و معرفت بودند و امروز
وظیفه ما در برابر آنها ،حفظ و ترویج فرهنگ شهدا

رقیه توسلی مستندها را که میبینم،
یشــود ...چقدر
خنده و گــریـهام مخلوط م ـ 
قشنگ اســت آدم جــوری زندگانی کند که
دل همه را ببرد .بخندد و ابرو درهم بکشد و
سخت و لطیف باشد به زمان خودش .پدری
توی خونش باشد .بیبوق و کرنا ،مرد دین
بودن را یاد آد مهــا بدهد .بیادعا لباس رزم
و مقاومت بپوشد و اهل صراخیه و آققال
و قنات ملک و تهران و کرمان و سوریه و
عراق و لبنان باشد ،اهل جنوب ،اهل شمال،
اهل دشت و کوه و بیابان ،اهل والفجر 8و
کربالی 5و فتحالمبین و آ ن وقت ذرهای اهل
هیچ جا نباشد!
حسن نـصــرهللا ،خالهصغری ،حاجکریم،
زی ـنــب 12س ــال ــه ،ک ـشــاورز اه ـ ــوازی ،ران ـنــده

و حرکت در مسیر آرمانهای آنهاست.
در ایــن دی ــدار ،همسر شهید پورجعفری بــه بیان
سجایای اخالقی و خاطراتی از این ســردار سرافراز
اسالم پرداخت.

حضرت فاطمه زهرا(س) شرکت کرد و همراه عزاداران
در فضایی معنوی به عزاداری پرداخت.
گفتنی اســت ،بـیـتالــزهـرا(س) خانه سابق شهید
حاجقاسم سلیمانی در کرمان بــوده که توسط این

تولیت آستان قدس رضوی شامگاه شنبه با حضور
در «بیتالزهرا(س)» که توسط شهید سلیمانی بنیان
گذاشته شده است ،در مراسم عزاداری ایام شهادت

شهید بزرگوار وقف برگزاری مراسم عزاداری حضرت
فاطمه(س) شده است و امروز این مکان یکی از مراکز
مهم عزاداری ایام فاطمیه در کرمان به شمار میرود.

سیستانی ،ابوالفضل رزمنده ،سرباز وظیفه
جــواد ،از دلتنگی کدامشان بگویم آخر؟ از
ارادت کدام یکشان؟ اصال ً ماندهام شما را از
کجا باید شروع کرد فرمانده؟ از گذشتهها یا از
روزی که پشت تریبون ایستادید و آب پاکی
را ریختید روی دست ژنرالهای آمریکایی و
پایان داعش را اعالم کردید؟
سراغ سیل میروم .سراغ روزهایی که وسط
غم شمالیها و جنوبیها آستین باال زدید
و آمدید میانه کارزار .خانه به خانه و کوچه
بــه کــوچــه رفـتـیــد و همصحبت بچههای
جهادی شدید برای آبادانی .از طرفی پیگیر
ماشینآالت سازندگی و از طرفی ایستادید
لب ـنــد را
تـ ــوی ص ـفــی ک ــه ک ـی ـس ـ ههــای س ـی ـ 
دســت به دســت داشــت میچید روی هم.

مـیروم سراغ آن لحظهای که خم شدید تا
همصحبت مادربزرگی شوید که صدایش
بـُـرد کوتاهی داشــت و ســؤال کــرد :باباجان!
شما سرداری؟ و شما خندیدید و سر به زیر
گفتید؛ نمیشناسمش مادر!
اش ـکــالــی ن ـ ــدارد اگ ــر گــریــزی هــم بــزنــم به
خ ــواســتــگ ــاری فـ ــرزنـ ــدان شـ ـه ــدا؟ رفـتـیــد
دوشادوششان و گفتید من هستم و حال
خــوب ریختید تــوی قلب آقــای دام ــاد .توی
قلب م ــادران .تــوی قلب آینده .آخ که بعد
شما سردار مهربان ،فقط خدا میداند چقدر
دلتنگی زیاد است.
اجازه بدهید چند خط از «قنات ملک» هم
بنویسم ،از هموالیتیهایتان آقاجان .از آنها
که تا اسم شما میآید خویشتنداری یادشان

میرود و زن و مرد گریه سر میدهند .مثل
همه اق ــوام ایـ ـران کــه بــا نــام شما گریه سر
میدهند؛ لُر و کرد و عرب و ترک و گیلک
ندارد.
بازیگران فیلم بیست و سه نفر را چه بگویم
که تکتکشان یک سردار سلیمانی میگویند
و صدتایی از دهانشان میریزد .این بیست
و سه عزیز که کشته مــرده م ـرام خاکیتان
شدند .و سیمرغ در نهایت مال کسیست
که خدا بیشتر دوستش داشته باشد.

پینوشت

فرمانده! درهم نویسیام را ببخشید .شما که
حاجقاسم ندارید .نمیدانید بودن و نبودنش
چقدر بزرگ است!

منبرمجازی

خدا کار آدم مخلص را
درست میکند

حجتاالسالم پناهیان آیه شریفه «من
یرتد منکم عــن دینه فسوف یــاتـیهللا بقوم
یحبهم و یحبونه ،»...آیه خوبی است برای
شرح مکتب سلیمانی .میتوانید شخصیت
سردار سلیمانی را با آن تطبیق دهید.
ایــن آیــه دربـ ــاره کسانی اســت کــه پــای دین
خوب نمیایستند .میفرماید خدا در آینده
قومی را به جــای آنهــا خواهد آورد که چند
ویژگی دارنــد؛ ویژگی اول :من آنها را دوست
دارم ...دوم آنها من را دوست دارنــد ...سوم
در مقابل مؤمنین به شدت فروتناند ...چهارم
در مقابل کــافـران به شــدت سنگ و سخت
مجاهده میکنند ...پنجم از سرزنش هیچ
سرزنشکنندهای نمیترسند.قدرت دارنــد؛
صفتی که موجب غلبه میشود قدرت است.
مکتب سلیمانی هم محورش اقتدار است.
ســردار سلیمانی مظهر اقتدار و قــدرت بود،
مردم این مکتب را پسندیدند .کربال هم در
بین اصحاب حضرت اباعبدهللا(ع) ،حضرت
عباس(ع) همه را کشته است ...زرتشتیها و
ارمنیها هم مدیون حضرت عباساند ...دین
آمده است تو را قدرتمند کند؛ چراکه دینداری
از سر قدرتمندی خوب است.حضرت زهرا(س)
میفرمایند« :کسی که عبادت مخلصانه انجام
دهد خدا به سوی او بهترین مصلحت را نازل
میکند»،میفرماید من میتوانستم مصلحت
بهتر برایش طراحی کنم چون خالص عبادتش
را ندیدم بهترین مصلحتش را نفرستادم.
بــهــتــریــن مصلحت ب ـ ـرای ف ــرد و جــامــعــه با
«اخــاص» به وجود میآید و خدا کارهایش
را با وجود همه کمبودها و پیشبینیها جلو
میبرد .زمانی که سپهبد سلیمانی به کار کردن
برای حفظ منطقه از داعشیها و تکفیریها
اقدام کرد ،برجستهترین فرماندهان نظامی -که
شهید شدند  -میگفتند سوریه که از دست
رفته و عراق هم که دارد تجزیه میشود ،ولی
حــاال میخواهیم یــک قسمتهایی را نگه
داریم بلکه بشود کاری کــرد ...در این شرایط
سردار وارد میدان شد.
رفتار مخلصانه چکار میکند؟ اوضاع را با وجود
همه موارد به نفع جبهه حق قرار میدهد ،هر
جا موفقیتی بوده با اخالص همراه بوده است.
عمل مخلصانه کم ،دستت را میگیرد ...قلب
خودت را خالص کن یک کمی از عمل برایت
بس است ...خدا کار مخلص را درست میکند
و جلو میبرد.

