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دل نوشته اسحاق جهانگیری برای سردار سلیمانی
اگر االن بود به دنبال گشایش بود نه اعمال 

تنگ نظری و تحمیل سلیقه
اســحاق جهانگیری، معاون اول روحانــی در دولت های دوازدهــم و یازدهم، در 
صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام برای سردار سلیمانی نوشــت: «امروز سالگرد 
شــهادت سردار ســلیمانی است. «ســپهبدی» که خود را تنها «ســرباز وطن» نامید و 
«فرمانــده مقتدری» که پیش و بیش از هر چیز «ســردار دل ها» بود. با قاســم بیش از 
۴۰ ســال آشنا و رفیق بودم. او یک روستایی ساده و صمیمی بود که توانست به اعتبار 
اســتعدادهای نهفته اش راه رشــد و توانمندی را در فرایند فــداکاری و دفاع از میهن 
بپیماید. «حاج قاســم» در زندگی نظامی و سیاســی و اجتماعی اش از جنسی متفاوت 
بود. به مسائل امروز و آینده ایران و منطقه نگاهی راهبردی داشت، مؤلفه های قدرت 
را به خوبی می شــناخت، به نقــش محوری رهبری، ضرورت انســجام ملی و اولویت 
وحدت درونی جامعه به درستی واقف بود و بر همان روال همراه در اندیشه جلوگیری 
از اتالف منابع سیاســی متفاوت کشور و حذف جریان ها و شخصیت های ملی و دوری 
از نســل جوان و دارای سبک زندگی متفاوت بود. او نماد جذب در جامعه و نظام بود 
نه نماینده دفع و حذف. در دوران معاون اولی رابطه دوســتی و برادری به حد ارتباط 
منظم و مؤثر کاری و سیاســی هم رســید. درباره وضعیت سیاسی کشور، اصالحات و 
تنظیــم روابط نیروها بــا رهبری گفت وگوهای راهبردی و کاربردی داشــتیم. او در این 
ارتباطات در پی گشــایش فضای سیاســی و حل محدودیت فعالیت ها و شخصیت ها 
و جریان هایی بود که همیشــه در اندیشــه ایران و اسالم بوده اند، افسوس که شهادت 
نابهنگام او تالش هایش را ناتمام گذاشــت. هفته گذشــته که موفق به زیارت عتبات 
عالیات شــدم، به محل شــهادت او در عراق رفتم. یادی از یار و دیار بود و دیدن عمق 
کینه دشــمنان این آب و خاک که در چگونگی انفجار اتومبیل زرهی او هم به چشــم 
می خــورد. خودرویی مقاوم که در برابر حملــه کینه توزانه آمریکایی ها در هم پیچیده 
شــده بود. اشــک و آه و افســوس امانم نمی داد، به این فکر بودم که اگر حاج قاسم 
امروز بود، در کجا بود و در برابر بحران ها و تنگناهای سیاســی و اجتماعی کشــور چه 
نقشی ایفا می کرد. بینش و منش او به یقین راه به سوی گشایش برای کشور داشت. نه 
اعمال تنگ نظری و تحمیل سلیقه. او برای کشور «سرباز وطن» و «قهرمان ملی» بود، 
مهم ترین میراث او خلق ســرمایه اجتماعی و حاکمیت بر دل ها بود، این سرمایه بزرگ 

را خرج سوءتدبیرهای سیاسی و جناحی نکنیم.

بیانیه جنبش نجباء عراق در سالگرد شهادت 
فرماندهان پیروزی

جنبش نجباء عراق در سالگرد شهادت شهیدان سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهنــدس بیانیــه صادر کرد و گفت که انتقام خون این دو شــهید باید گرفته شــود. 
این جنبش در کانال تلگرامی خود نوشــت: تأکیــد می کنیم که از انتقام آنان نخواهیم 
گذشــت. بارها تأکیــد کرده ایم که هرکس معتقد اســت راهکار سیاســی یا مذاکرات 
مســالمت آمیز با اشــغالگر جنایتکار و زورگو (آمریکا) راه به جایــی می برد، در توهم 
اســت». در این بیانیه آمده است: آرام نخواهیم گرفت. پرچم انتقام در اهتزاز است تا 
به وجود آنان در عراق و غرب آســیا پایان دهیم. هر اندازه اشــغالگر در آرامش باشد، 
خرابکاری، توســعه طلبی و مداخالت آشکار آن بیشــتر خواهد شد و هر اندازه هدف 
قرار گیرد، عقب خواهد نشســت. این جنبش در پایان تأکید کرد تمامی دالیل نشــانگر 
این اســت که قدرت عراق، حمایت از حاکمیت و ثبات این کشــور با مقاومت نظامی 

امکان پذیر است و هیچ گزینه دیگری پاسخ گوی این اشغالگر دروغگو نخواهد بود.

الخزعلی:
ترامپ بهای جنایت ترور فرماندهان پیروزی را 

خواهد پرداخت
دبیــرکل جنبــش عصائب اهل الحق هــم با بیان اینکه ترامــپ بهای جنایت 
تــرور فرماندهان پیروزی را خواهد پرداخت، اعالم کــرد که «با رهبران خود عهد 
می بندیم کــه انتقام فرماندهان پیروزی و شــهدایمان را خواهیم گرفت». «قیس 
الخزعلی» دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق دوشنبه شــب در مراسم بزرگداشت 
سومین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی اعالم کرد  دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ســابق آمریکا و عامل ترور شــهیدان ســردار ســلیمانی و ابومهدی المهندس و 
هم رزمانشــان در نزدیکی فرودگاه بغداد، «بهای جنایــت ترور فرماندهان پیروزی 
را خواهــد پرداخــت». الخزعلی افزود: «با رهبران خود عهــد می بندیم و متعهد 

می شویم که انتقام فرماندهان پیروزی و شهدایمان را خواهیم گرفت».

  شــرق:  دیروز مراسم سالگرد شــهادت سردار قاســم سلیمانی با 
حضور گســترده همه اقشــار مردم در تهران و کرمان برگزار شــد. 
مراســم بزرگداشت ســومین سالگرد شهادت ســپهبد شهید حاج 
قاســم ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی که شامگاه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ توســط نیروهای تروریست 
آمریــکا در فرودگاه بغــداد به  همراه ابومهدی المهندس و ســایر 
همراهانش به شــهادت رسید، در مصالی امام خمینی(ره) تهران 
با حضور رئیس جمهور و اقشار مختلف مردم، خانواده های شهدا، 
جانبازان، میهمانان بین المللی، ســفرای کشــورها، مسئوالن عالی 

کشوری و لشکری و شخصیت های بین المللی برگزار شد.
رئیس جمهوری ســخنران اصلی این مراســم بود. سید ابراهیم 
رئیســی بعد از ظهر دیروز (سه شــنبه) در مراسم ســومین سالگرد 
شهادت سردار قاسم ســلیمانی که با حضور اقشار مختلف مردم 
تهران و تعدادی از مســئوالن لشکری و کشوری در مصالی تهران 
برگزار شــد، گفت: بدون تردید گرامیداشــت یاد شــهید سلیمانی، 
قهرمان ملی و قهرمان امت اسالمی، پاسداشت تمامی ارزش های 
الهی اســت. گرامیداشت یاد شهید سلیمانی، چهره جهانی مبارزه 
با تروریســم و اســتکبار، اعالم نفرت و بیزاری از اســتکبار اســت. 
پیام برگزاری چنین مراســم هایی با حضور با شــکوه مردم به تمام 
ظالمان و مســتکبران عالم این اســت که شرایط شــما رو به افول 
و نابودی اســت و آنچه بقا و میدان دار این میدان و عرصه اســت، 
انســان های تحول خواه هســتند. وی با بیان اینکه شهید سلیمانی 
با نگاهی تحول خواه به پیشــبرد مســئولیت ها و اندیشه های خود 
توجه داشت، تصریح کرد: شهید ســلیمانی خودسازی کرد که در 
گام اول بتواند جامعه ســازی کند؛ چرا که بدون خودســازی امکان 

جامعه سازی وجود ندارد.
رئیس جمهــوری با بیــان اینکه عشــق به خداوند، عشــق به 
اهل بیــت و حضــرت زهرا (س) و دلدادگی در این مســیر شــهید 

سلیمانی را یک انســان خودساخته پرورش داد، تصریح کرد: بستر 
تحولی که شــهید ســلیمانی در آن قرار گرفت، انقالب شکوهمند 
جمهوری اســالمی ایران بود. رئیسی با تأکید بر اینکه مکتب شهید 
سلیمانی در راستای مکتب امام خمینی (ره) و امام خامنه ای عزیز 
اســت، گفت: این دو مکتب نیز در امتداد مکتب عاشورای حسینی 
اســت. وی با اشــاره به اهمیت شناخت مکتب شــهید سلیمانی 
تصریح کرد: در این مکتب جلوه ها و شــاخص های زیادی برای یک 
انســان صالح، سالک و دلداده به خدا وجود دارد؛ بنابراین شناخت 

این مکتب و مسیر حرکت در آن مهم است.
رئیس جمهــوری در ادامه صحبت های خود در این مراســم 
که خانواده شــهید ســلیمانی و همچنین تعدادی از میهمانان 
خارجی نیز حضور داشتند، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
چرخه رویش انسان های خودســاخته و مجاهد در راه خداست 
و این چرخه توقف ندارد، بلکه این چرخه دارای رویش اســت و 
شــهدای عالی قدر ما، ایثارگران و جانبازان ما در این چرخه و در 
این بســتر متحول شــدند و رویش پیدا کردند. این چرخه درون زا 
و زنده اســت و شهید ســلیمانی نیز در این بستر که ایشان از آن 
به عنوان حرم یاد می کردنــد، رویش پیدا کردند و پرورش یافتند. 
در واقع شــهید ســلیمانی پرورش یافته این نظام مقدس است و 
همچنین ســند حقانیت این نظام. ایشان در یک بستر تحولی که 
بســتر رویش است، پرورش پیدا کردند و در این بستر همواره این 
رویش وجود دارد و انســان های مؤثر در این بستر رشد پیدا کرده 
و خواهنــد کرد. وی با بیان اینکه یکی از مســائل مهم در عرصه 
تحول، جهاد تحول در میدان است، تصریح کرد: شهید سلیمانی 
در این عرصه شــخصیت برجســته ای بودند. ایشــان در میدان 
اقداماتی انجام دادند که منحصر به فرد اســت و با ساختار سازی 
که در میــدان انجام دادند، رویش خوبــی را در نیروی مقاومت 
در منطقه ایجاد کردند. برای ایشــان شــیعه، ســنی، مســیحی، 

لبنانی، فلســطینی، یمنی، ایزدی، ایرانی و افغانی فرقی نداشت. 
ایشــان بر روی یک نکته تأکید داشتند و آن دفع شر و فساد بود. 
رئیس جمهوری با اشــاره به نقش برجســته شهید سلیمانی در 
ساختارســازی در جریــان مقاومت و نیروســازی در این عرصه، 
گفت: بر خالف اینکه برخی می گفتند شــهید سلیمانی به دنبال 
این بود که منطقه را شــیعه کند و شیعه ســازی کند، ایشــان به 
دنبال این بودند که ظلم را از ســر منطقه دفع کنند و ریشه فساد 

در منطقه را بخشکانند.
در این برنامه که به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و 
به مناسبت سومین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شده 
اســت، تعدادی از شهروندان تهرانی و عالقه مندان به سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی، فرمانده عالی جریان مقاومت، حضور داشتند.

انتقام خون این شهدا بر عهده ماست
حاج ابوفــدک، نایب رئیــس حشد الشــعبی، به عنــوان اولین 
ســخنران مراسم سالگرد شهید ســلیمانی که بعد از ظهر دیروز در 
مصالی تهران برگزار شــد، با یادآوری اینکه شهید سلیمانی شب و 
روز برای مقابله با داعش نمی شــناخت و آیت اهللا سیستانی شهید 
سلیمانی را یکی از عوامل پیروزی نامید، به ترور شهید سلیمانی و 
ابومهدی المهندس توسط آمریکا اشاره و تأکید کرد: اقدام دشمن 
در ترور این شــخصیت ها نشــانه شکســت آنها در برابر این شهدا 
بود. انتقام خون این شــهدا بر عهده ماســت. رئیس جمهور سابق 
آمریــکا نمی تواند به راحتی بخوابد. ما انتقام خون شــهدای خود 

را می گیریم.
 همه مسئوالن راه سردار سلیمانی را پیش بگیرند

زینب ســلیمانی، فرزند سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی نیز 
به عنوان یکی از ســخنرانان این مراسم با تشــکر از میهمان نوازی 
و پذیرایی مردم ایران و اســتان کرمان از میهمانان مراسم سالگرد 
پدرش و همچنین از مردم عراق بابت حضور در مراســم ســالگرد 

شهادت سلیمانی، تأکید کرد که امروز باید همه مسئوالن راه سردار 
سلیمانی را پیش بگیرند و گره های مردم را با فداکاری باز کنند.

حضور عالقه مندان حاج قاســم از اســتان های مختلف کشــور
در کرمان

فقط تهران میزبان مراســم بزگداشــت ســومین سال شهادت 
سردار قلب ها نبود و عالقه مندان حاج قاسم از استان های مختلف 
کشــور در روزهای گذشــته خود را به گلزار شهدای کرمان  رسانده  
بودند تا در ۱۳ دی ماه و ســومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی، 
 تجدید عهدی دوباره با سید الشــهدای مقاومت داشــته باشند.  به 
گزارش تسنیم، این روزها قلب مقاومت در کرمان می تپد و از ترک، 
لــر، کرد و بلوچ، فارس و عرب دور مرقد مطهر شــهید ســلیمانی 
جمع شده و اشک ریختند. ساعت ۱۴ دیروز، گلزار شهدای کرمان  با 
ازدحام بی سابقه مردم مواجه شد ؛ زائران حاج قاسم از اقصی نقاط 
دنیا خود را به کرمان رســاندند تا سالروز شهادت حاج قاسم  را در 
کنار آرامگاه ســردار دل ها و یاران شــهیدش سپری کنند. علی رغم 
اینکه از ســوی ستاد برگزاری سالگرد، تدابیر الزم برای جلوگیری از 
ازدحام در نظر گرفته شــد، ولی جمعیت زیادی در گلزار شــهدای 

کرمــان حضور یافتند.  با این حال مردم  در صفوف منظم، به انتظار 
نشســتند تا لحظاتی هرچند کوتاه بر سر مزار حاج قاسم بنشینند و 
فاتحه ای بخوانند. سه ســال از شهادت سردار دل ها گذشته است 
اما حاال شــهید سلیمانی بعد از شهادتش بیشتر از گذشته در قلب 
مردم جای گرفته اســت. ســرداری که مقابل تروریست ها ایستاد و 
ناجی جان هزاران نفر در لبنان، سوریه و عراق شد، حاال میهمانانی 
از این کشورها نیز دارد و کرمانی ها تمام تالش خود را به کار گرفتند 
تا میزبانی خوب برای این زائران باشــند. این روزها گلزار شــهدای 
کرمــان لبریز از جمعیتی بــود که خــود  را از دور و نزدیک به این 
مکان مقدس رساندند تا در سومین سالگرد  شهادت سید الشهدای 
جبهه مقاومت، تجدید پیمان و عهدی با سردار دل ها داشته باشند. 
دیروز در سالروز شهادت  سردار رشید  اسالم، حاج قاسم سلیمانی ، 
گلزار شهدای  کرمان حال و هوای غریبی داشت؛ نه محدودیت های 
ترافیکی مانع حضور دلدادگان ســردار دل ها شد و نه سردی هوا؛ 
همه به عشــق ســرداری آمدند که ســاعت ۱:۲۰ بامداد سیزدهم 
دی ماه جان خود را برای عزت، آزادی، اتحاد و سربلندی ملت های 

مسلمان فدا کرد.

رئیسی در سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در مصالی تهران:

انتقام خون شهید سلیمانی حتمی است

 شب تیره آســمان بغداد در دی ماه آن سال قبل، اگر به جبر 
چرخش روز و روزگار نبود، تا هنوز روســیاه و شرمسار از جنایت 
اشقیا به بامداد سالم نمی داد و تا همیشه به رسم سوگ سرداری 
یگانه و مردی ایستاده با قامت افراشته در درازنای تاریخ، جامه 
سیاه از تن برون نمی کرد. ســه سال از جنایت تروریستی ایاالت 
متحده و شــرکا در فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی می گذرد و انگار به رسم سخن حضرت روح اهللا «شهدا 
نزد پروردگارشان عند ربهم یرزقون اند». میراث و باقیات صالحات 
شــهید ســلیمانی همچون زمزم چشم مادران شــهید، کران و 
کرانــه ای ندارد و تا رســیدن بــه وادی «ان االرض یرثها عبادی 

الصالحون» و روزی که به زبان شاعر شهره شهر
«باید ز آل سامری کیفر گرفتن /  مرحب فکندن، خیبری دیگر 
گرفتن/ باید به مژگان رفت گرد از طور سینین / باید به سینه رفت 
زینجا تا فلســطین/ باید به سر زی مسجداالقصی سفر کرد/ باید 

به راه دوست، ترک جان و سر کرد»
جوشان و ثمربخش است.

شهید ســلیمانی به مرادش رسید و با یاران شهیدش یگانه 
شد. زمانی در پاسخ به تهدیدهای تروریستی علیه جان خویشتن، 
بــه تلویح و طمأنینه گفته بود: مــرا به آنچه تهدید می کنید که 
سال هاســت روز و شــب و در کوه و بیابان از پی اش هســتم و 
رســیدنی چنین در سرزمین عراق، مقتل و مدفن شهدای دشت 
کربال و دستی به جامانده از جنایت اشبه اشقیا به یزیدیان، بیش 
از این چگونه می توان نسب و نسبت به ابوالفضل العباس(ع) 
برد؟ کاش پیش از شــهادت از سردار دل ها پرسیده بودیم کدام 
صاحب نفسی چنین دعای عاقبت به  خیری در حقش کرده بود 
که چنان پرســوخته و عباس وار زیست و جاودانی شد... . مردان 
خــدا و انســان های بــزرگ اما با شــهادت و فقد به نیســتی و 
سربه سر شــدن با هفت هزار ســالگان دچار نمی آیند که عاقبتی 
چنین از آن کســانی اســت که زندگانی را در پی خور و خواب و 
خشم و شهوت ســپری کرده اند و یک دم گامی یا نظری بیش و 
پیــش از آن برنداشــته اند تا مصــداق «فردا که از ایــن دیر فنا 
در گذریم/ با هفت هزار سالگان سربه سریم» نگردند. جاودانگی 
و برجای نهادن نام و نهاد و انسان های متعالی ارزانی حیات پس 
از شــهادت مردان خداست که زیســتنی چنان را امتداد چنین 
رواست. از مکتب شهید سلیمانی بسیار گفته و نوشته شده است 
و از منابــر و زبان اکابر هم گفته و تا دنیا به نفخ صور اســرافیل 
خاتمــه بیابد هم خواهند گفت و باز هم مکرر خواهد شــد که 
«آیین چراغ خاموشی نیست». وعده حق و ال یتخلف الهی نیز بر 
این حبل المتین امتداد سلســله حق استوار اســت. پس از این 
گفتن، ســود آن اســت که فراموش مان نشــود میراث دار کدام 
بزرگان بی ادعا هســتیم. وادی سیاســت خارجــی که از جفای 
اندیشه های مادی و طاغوت انقیاد، تحیر و الریب فیه پنداری به 
واحه و بیابان گاه بی قانون و گاه زورمداری تبدیل شــده اســت، 
شــاید بیش از دیگر ساحت ها به اندیشه و عمل مردان سترگ و 
دلدادگان راه حق مستمند باشد. شهید سلیمانی بی پیرایه و ادعا 
در عرصه تعاریف و تعابیر پرهیمنه در وادی روابط بین الملل و 
مناسبات سنگی آن توانست راهگشا و مهم تر از آن جریان ساز و 
راهنما باشــد. این دریا پرموج و پربارتر از آن است که این نوشتار 
تکیده بتواند به اعماق و امواج آن به تمامی دست پیدا کند، اما 
مصداق آن است که «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل/ و گر 
مراد نیابم به قدر وسع بکوشــم». نخست: سردار سلیمانی در 
عرصه سیاســت خارجی به تولید قدرت و قوت مضاعف برای 
کشــور اهتمام جدی داشت. در منطق الهی اسالمی جمهوری 
اســالمی ایران صرف قبضه قدرت، حقانیت و اجازه کنشگری را 
بــرای دولت ها حاصــل نمی کنــد و مفاهیم بلنــد «عدالت و 

صالحیت» ســتون های اصلی بنای مــراودات میان دولت ها و 
ملت ها را تشکیل می دهند. در جهان حقیقت که به طاغوت ها و 
قلب حقیقت و اذهان صهیونیســت مرام ها دچار آمده است، تا 
سپردن پرچم به دست منجی نهایی باید گام زد و از میان همین 
مناسبات و حقایق چراغ برفروخت. سردار با استفاده از ممکنات 
و البته با علم، اهتمام، اراده و ایمان قدرت کشــور و در حقیقت 
امت را بیشینه و ضریب دار کرد. این تفکر ریشه در تأمالتی دارد 
که ضلع دیگر آن یار شهید سردار سلیمانی، شهید تهرانی مقدم 
قرار دارد؛ پدر صنایع موشــکی کشور. سده ها مهجوریت و قتل 
حقیقــت به مردان خدا آموخته بود که نظام اســالمی نعمتی 
یگانه اســت که باید در پاســداری از آن امکان را فرونگذاشت و 
اصل قدرتمند شــدن کشــور در عرصه و عالــم گوناگون همان 
کلید واژه صیانت از نهال نوپای نظام اسالمی است که با مجاهده 
بســیار فراچنگ آمده . در عرصه موشکی، توان تحسین برانگیز و 
دلگرم کننده و برای دشمنان رشک و غبطه برانگیز، حاصل همان 
قدرتمندسازی بومی کشور است که توانسته در عرصه حقیقت 
میدانــی و بازدارندگی بر دفع خطــرات و رفع تهدیدات، نقش 
مؤثری ایفا کند. همین توان بود که سوگ سردار به هفت نرسیده، 
در پیونــد بــا اراده و راهبــری داهیانــه باعث اقــدام تاریخی 
درهم کوبیدن پایگاه اشغالی عین االســد در عراق شد. آن اقدام 
توان و اراده و شأنیت ملت بزرگ ایران را در منطقه، جهان و البته 
پیشگاه رســالت تاریخی اش فزونی بخشید. سردار سلیمانی با 
تربیت نیروهایی کارآزموده و بنیان هایی غیرقابل نادیده انگاری در 
منطقه، رشــته هایی پاک اما ناپیوســته را پیوند وثیق داد که این 
رشته استوار امروز توان بازدارندگی و جریان سازی اش در منطقه 
و گیتی انکارنشدنی است. این قدرت مادی و قوت معنوی جایگاه 
کشور را مرتفع و دست نمایندگان ملت را در عرصه دیپلماسی و 
دیگر ساحات گشوده تر کرده اســت. یادآوری خاطره ای از دکتر 
امیر عبداللهیان، وزیر کنونی امور خارجه، در این نوشتار مکمل و 
مقــوم روایت فوق خواهد بــود. آقــای امیرعبداللهیان روایت 
می کنند که در بحبوحه بیداد داعش و مذاکرات وزیر وقت امور 
خارجه با طرفین غربی، سردار از ایشان می خواهد تا وزیر خارجه 
وقت در میز مذاکره به اطالع آمریکایی ها برساند که هواپیمای 
لبریز آنها چندی قبل در موصل بر زمین نشسته است و با سران 

فرقه جنایتکار داعش مذاکره و مغازله سیاسی و... داشته است. 
همین آورده و گوشــزد بزرگ، بخش کوچکی از دســتاوردهای 
ســترگی است که کردار و بود و نمود این سردار شهید در عرصه 
جایگاه منطقه ای و بین المللی کشــور به انجام رسانیده است. 
دوم: مــردان آزموده و کارا برای هر ســرزمین و آرمان یگانه اند. 
همان مالک اشتر برای امیرالمؤمنین، مصداق تام چکامه شاعر 
توسی است که «یکی مرد جنگی به از صد هزار» و تفاسیر مرد 
جنگی موسع است و مردان بزرگ در پهنه اثرگذاری خود چنان 
پربرکت اند که آثار و اعمالشــان تا سال ها یک سرزمین را سیراب 
می کند و چنین اســت که نام های اندکی در گذر از غبار سال ها و 
تردید و تفرقه ها باز می مانند و جال و تجلی فزون تری نیز می یابند. 
حاج قاسم مرد مورد وثوق و اعتنا برای سران منطقه از رهبران 
جنبش هــای مقاومت تا دیگر رهبران و ســران ملی و محلی و 
جهانی بود (به اعتبار و احترامی که والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
فدراسیون روسیه برای ایشان قائل بود، بنگرید). اعتبار و اشتهار 
سردار با عمل و وفا و نیک مرامی حاصل شده بود و از مجاهدت 
برابر عفریت داعش در کردســتان عراق تا جانبازی در سوریه و 
ایستادن در کنار ملت ها و برکنار از آتش های خانمان سوز و تالش 
برای مهار لهیب ها به نفع ملت و امت از او شــخصیتی یگانه و 
منحصر ساخته بود که حضور و حتی پیغامش می توانست صد 
گره از مســائل بگشــاید و جواب همه مســئله ها باشد. چنین 
شــخصیت هایی در قول و فعل برای دیپلماســی یک کشــور 
سرمایه اند و کارگشا. بهترین نمود و تمثیل ملت خود هستند و با 
تحبیب قلــوب و وجهه راهبری و جریان سازی شــان، کارکردی 
کم نظیر در دیپلماسی عمومی و تصویرسازی از کشور دارند. در 
حضور و بروزهای آزادگان در سرتاسر گیتی تا امروز، هنوز تصاویر 
چهره خندان و بی پیله حاج قاســم زینت بخــش و وزن آفرین 
محفل و مجلس اســت. ســوم: تالش سردار ســلیمانی برای 
امنیت زایــی در منطقــه با تکیه بــر مجاهدت و نیز بــرادری و 
همکاری میان ســاکنان منطقه بوده است. به درستی و راستی 
دریافت این معنا که حضور قدرت های استکباری در جغرافیا و 
ذهنیت خاورمیانه عامل بی ثباتی و مولد جرثومه های مشئومی 
همچون رژیم صهیونیستی و داعش است و ریشه همه پلشتی ها 
و پلیدی ها در این حضور شیطانی است. سردار امنیت ملی را در 

امنیت کل منطقه جست وجوگر بود و این نگاه موسع و برادرانه 
منطق انقالب اســالمی را در عمل عرضــه و تبیین می کرد. اگر 
حمیت حیدری شــهید ســلیمانی در بیداد داعــش، این طفل 
نامشــروع استکبار و صهیونیســم بین الملل در منطقه نبود، به 
راستی از خاورمیانه کدامین رد و اثر برجای می ماند؟ و بسیاری 
مدعیان و درشت گویان خود می دانند که اگر شهید سلیمانی پای 
به میانه میدان ننهاده بود، امروز و البته همان روزها «نه نادر بر 
جــای می ماند و نه نادری». نگاه هم افــزا و هم گرا، نفی و نهی 
منیت و تنگ نظری چنان رشــته اتصالی در میان ملل و نحله و 
گزیدگان سیاســی منطقه ایجاد کرد که کالم و کردار ســردار را 
موثق و متقن تر از هر چیز دیگر عامل تحکیم و تثبیت دوستی ها 
و رابطه هــا می نمود. به قضیه مدد خواســتن اربیل از ســردار 
سلیمانی در روزهای ابتدایی یکه تازی گروهک تروریستی داعش 
نگاهی بیفکنید. اگر از مهم ترین رسالت های سیاست خارجی را 
تأمین و تضمین امنیت ملی بدانیم، کدام کردار و بینش سیاسی 
می تواند بیش از آنچه شهید سلیمانی در میدان عمل انجام داد، 
ایــن مهم را در زمین واقعیت و ضمیر اهالی منطقه مســتقر و 
حقیقی کند؟ مردان خدا حضور و غیبت شــان سرمنشــأ خیر و 
برکــت برای اهــل زمین اســت. رهبر معظم انقالب اســالمی 
حضرت آیت اهللا خامنه ای (مدظل العالی) در بیانات تاریخی نماز 
جمعه پس از شهادت سردار انتقام حقیقی خون این بزرگوار را 
اخراج آمریکایی ها از منطقه دانستند. بنگرید به مصوبه پارلمان 
عراق مبتنــی بر خروج اشــغالگران از این کشــور و نیز خروج 
مفتضح و رسوای واشنگتن از افغانستان و تصاویر عبرت آموز و 
رقت برانگیز آن که مصداق تام و تمام «فاعتبرو یا اوالبصار» بود. 
ایــن صبح صادق و «آفتاب آمد دلیــل آفتاب»، حکایت حضور، 
شهادت و فقدی از جنس خیرآفرینی و امنیت زایی برای کشور و 
منطقه بوده اســت و منکــران در حکم کســانی اند که با زدن 
تکه پارچه بر پنجره می خواهند تابش خورشید تموز را انکار کنند. 
چهارم: مرد میدان به راستی نقطه عطف کلیدی در بی ثباتی و 
برافروختن آتش در منطقه را شناخته بود. دمل چرکینی به نام 
رژیم اشغالگر قدس که با اندیشه و کردار تباهش، بانی جنایت و 
نقار در این جغرافیا و نیز جهان بوده اســت. ســال ها قبل سید 
مقاومت و دبیرکل حزب اهللا لبنان بیان کرده بودند که «اسرائیل 
تنها زبان کاتیوشا را می فهمد». حضور نامشروع این ننگ تاریخ 
بشــر در خاورمیانه یقینا سرچشــمه آلودگی، لودگی، ویرانی و 
تخریب تمام دستاورد هاست. ســردار دل ها با درک این معنای 
کلیدی و شریان اصلی در بنیان و تقویت محور مقاومت و ایجاد 
درون زایــی و اتکابه نفس در این جریانات ریشــه های اعتقادی 
عملی ستبری برای مبارزه با صهیونیسم در نزدیک ترین فاصله به 
اراضی اشغالی اقدام و عمل کرد. امروز به یمن ثمر آن نهال که 
با همت حاج قاســم و یارانش و راهبری امامین انقالب غرس 
شــد، اکنون درخت تناوری است که عامل اصلی هدم و نابودی 
اندیشــه و عمل صهیونیستی اســت و سرنوشت محتوم چنین 
موجودیت خبیثه ای نابودی به دست بهترین بندگان خداست. 
ختام نوشتار اینکه این قصه از فرط فربگی در معنا و سرشاری از 
آورده و طیبات ختام ندارد، اما حسن ختامش می تواند اشاره به 
این معنا باشــد که هر شهید واجد این معناست که جهان هنوز 
اســتوار به جانبــازی و مهر بهتریــن بندگان خدا کــه تجلی و 
جسمش شهدا و دموع پاکشان است، بوده و رشته نور تا انتهای 
جهان گسســته نخواهد شــد. زمین خدا از حجت الهی و آیات 
هدایت خالی نمی ماند و این ســنت خداوندی اســت. ســردار 
سلیمانی بی تردید از آیات حق و یاور ولی زمانه اش بود و چنین 
حیات نورانی و پرگهری یقینا تا جهان برقرار اســت، در عرصه و 
زمینه های گوناگون راهنما و برکت برای زندگی انســان خواهد 
بود. باید گفت، خواند و نوشت تا ابعاد گوناگون و ثمرات و برکات 
این زیســت مؤمنانه و بر و بار درخت پرثمــر این مرد خدا برای 
نسل ها و اعقاب پس از این نمایان و هویدا شود، تا سویدای پاک 
آزادگان در سرتاســر جهان بداننــد روزگاری مردی چنین در این 
گوشــه کره خاکی بی ادعا و مدعا می زیست و به سلک درخت 
پربار و ســر به زیر ثمر داد و به سحر سالم و به موال و مقتدایش 
پیوست. زندگی تا باد چنین بادا و مرگ تا هست چنین پرعزت و 

تن سوخته به سان همه آزادگان و پرسوختگان... .

شهید سلیمانی در عرصه سیاست خارجی 
به تولید قدرت و قوت مضاعف برای کشور اهتمام جدی داشت

احسان اقبال سعید، نویسنده و روزنامه نگار

سردار قلب ها، در سیاست داخلی الگوی اعتدال بود
کشور و ملت ها در عرصه مناسبات و روابط خارجی از قابلیت ها و ابزارهای مختلفی 
جهــت پی جویی منافع و مصالح خویش اســتفاده می کنند. در ایــن میان، انتفاع از 
ظرفیت ها، قابلیت ها، خیزش ها و جنبش ها و ایضا گروه های معارض در بهره مندی از 
ابزارهای اجرای سیاست و روابط خارجی کشورها تلقی می شود. جمهوری اسالمی 
ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.از این رو نیروی قدس سپاه پاسداران به مثابه بازوی 
اجرائی مکمل مناسبات خارجی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. راهبری این 
نیرو در دو دهه اخیر در تنظیم مناسبات و توازن قدرت منطقه ای برای کشورمان موضوعی است در خور توجه که طبعا نقش سردار 
دل ها، قهرمان ملی کشورمان شهید قاسم سلیمانی در آن از اهمیت شایان اعتنایی برخوردار است که باید اذعان کرد از سوی دوستان 
و رقبا و حتی دشمنان ایشان بارها بر این مهم صحه گذاشته شده است.اما سؤال اساسی آن است که ژنرال کم نظیر ایران واجد چه 
ویژگی ها و خصایصی بود که از او در صحنه سیاست داخلی و در عرصه مناسبات منطقه ای و جهانی در منطقه استراتژیک خاورمیانه 
چنین چهره ای به نمایش گذاشــته است؟بدون تردید پاســخ این است که سردار قلب ها، در سیاست داخلی الگوی اعتدال در عمل 
بود و در صحنه مناســبات جهانی و منطقه ای نیز خصوصیات مهمی مانند ویژگی کاریزماتیک، توانایی قابل اعتنا در مذاکره و اقناع 
در مذاکرات، فرصت ســازی و فرصت شناسی، توان تبیین و حل معماهای امنیتی داشت. او الگوی عمل نبردهای ترکیبی و کالسیک 
نامتقارن و ریسک پذیری میدان پیوند میان نظر و عمل را به نمایش می گذاشت.خروجی و ماحصل این مؤلفه ها و خصایص به گونه ای 
بود که پیشروی و موفقیت و پیروزی امید و روحیه بخشی به تمامی نیروهای فعال در عرصه جنبش های منطقه ای به  ویژه در صحنه 
عراق و سوریه از نتایج بی بدیل آن است؛ آثار، پیامدها و نتایج مثبتی که پس از شهادت این شهید شریف زبانزد همگان شد و وزن و 

عیار او را بیش از پیش برای ناظران و فعاالن سیاست داخلی و خارجی مسجل کرد.
*عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم
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