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علی زینی وند استاندار کرمان:

مکتب شهید سلیمانی ،چشمه
جوشان هویت ساز

2

چیزی از پیکر حاج حسین باقی
نمانده بود

|

پای صحبتهای همسر شهید حسین پورجعفری ،یار و
همسنگر دیرین شهید حاج قاسم سلیمانی

|6

تبلور شجاعتو تدبیردریکقهرمان
روایتی از سه دهه همراهی سردار شهید محمد جمالی با سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی؛
3

حاج محمد و حاج قاسم
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ب ه هر حال شــهید ســلیمانی ماندنی است ،تا
ابــد زنــده اســت؛ آنهایی که او را شــهید کردند
ــــ ترامــپ و امثال او ــ جایشــان زبالهدان تاریخ

اســت و جزو فراموششدگان تاریخ خواهند
بــود در زبالــهدانّ ،امــا او تــا ابــد زنــده اســت؛
شــهید ایــن جوری اســت و دشــمنان او گم و

گور خواهند شد.
ّ
البتهانشاءاهللبعداز آنکهتقاصدنیویشان
را بدهند ،گم و گور خواهند شد.

در نگاه رهبر

ضمیمه رایگان روزنامه در استان کرمان

علی زینی وند استاندار کرمان:

مکتبشهیدسلیمانی،چشمهجوشانهویتساز

ا ســتان کر مــان ،د یــار کریمــان ،قطع ـهای عظیــم و
پرافتخــار در هو یــت ایرا نــی و ا ســامی و خا ســتگاه
تار یــخ ســازان و اســطوره ســازانی اســت کــه روایــت
صحیــح و واقعی ایــن بــزرگان و در راس آنها ســپهبد
شــهید حــاج قا ســم ســلیمانی میتوا نــد قر نهــا
الگوساز و هویت ساز باشد.
ا ســتان کر مــان نا مــی بــه ســنگینی و تار یــخ و آوازه
ســردار ســلیمانی ،پایتخت مقاومت اســامی اســت
که امــروز بــا حضــور زنــده ســپهبد شــهید ســلیمانی
نــگاه دنیــا بــه ا یــن ا ســتان متمر کــز شــده ا ســت.
بین سردار سلیمانی و مردم کرمان ،عالقه ای وصف
ناشــدنی وجود داشــت و این حس پس از شــهادت
ســرباز و طــن ،در دل کرمانیهــا صدچنــدان شــده
است .سردار نیز عاشق مردم کرمان بود.
سبک زندگی سردار ســلیمانی برای نسلهای آینده
تولیــد هویت ،قــدرت ،شــجاعت ،مردانگــی ،اخالق و
روابط عاطفی و ایســتادگی کرده اســت اما روایت تک
بعدی از شــهید ســلیمانی ممکن اســت وی را فردی
ملــی گرای وطن پرســت بــه معنای عــام معرفــی کند.
اگــر اندیشــه و فعالیتهــای ایشــان در خاورمیانــه
پرتالطم و عشــق بــه ملتها و تــاش در راه اســتقرار
مقاو مــت در برا بــر ظلــم و ســتم را روا یــت کنیــم،
ایراندوســتی شــهید ســلیمانی بــه عنــوان تقویــت
ـدر همــه جانبهگرا بــرای ترویــج تفکر
یــک کشــور مقتـ ِ
اســامی ،مبــارزه بــا اســتبکار در ســطح دنیــا و پایگاه

مســتحکم در دفاع از همه آزادگان دنیــا خواهد بود.
ســردار ســلیمانی شــخصیت واال و بزرگی داشــت که
همــه نس ـلها او را میشــناختند ،در دوران حیــات
ســردار دلهــا هــر چــه ادبیــات از ایشــان تولیــد شــد،
همه برادرانــه ،همدالنه و برای همه ملــت ایران بود.
شــخصیت ایشــان مبتنــی بــر هویــت و ارزشهــای
اصلی انقالب اسالمی است.
در حــوزه جهــان ا ســام د یــدگاه ســردار ســلیمانی
د یــدگاه بســیار تقریبــی مبتنــی بــر مشــترکات
مســلمانان و در راس آن مشــترکات شــیعه و
ســنی بــوده اســت .فرماندهــی ســردار ســلیمانی در
خــارج از مرزهــا فرماندهی بــر دل مــردم منطقــه بود.
ســردار ســلیمانی را بینالمللیترین فرمانــده جهان

سنتی و ســاماندهی شده جهان اســام به محوریت
خاورمیانــه را میتــوان از نقشهای برجســته ســردار
سلیمانی دانست.
در بررسی زندگی سردار سلیمانی ،شخصیت ایشان
به فرمانــده نظامــی منحصر نشــده اســت .در عرصه
دیپلماســی ،مذاکراتــی کــه بــه عنــوان نماینــده ایران
انجام دادند ،نقل قول میکنند که ایشــان دیپلمات
ورز یــده و بــا گفتمانــی مبتنــی بــر دیپلماســی نویــن
اســت .از ســردار ســلیمانی بــه عنــوان سیاســتمدار
برجســته در کالس ملــی و فراجنا حــی میتــوان
یــاد کــرد ،ســبک رفتــار سیاســی ایشــان بــه گون ـهای
ا ســت کــه چتــری بــر بــاالی ســر همــه جنا حهــای
سیاســی موجــود بــوده و بــرای همــه جذابیــت دارد.

اســام میتوان دانســت که بــر متنو عتریــن مذاهب
فرماند هــی کــرده ا ســت .حفــظ ســاختار و هو یــت
کشــورها ،جلوگیــری از تغییــر مرزهــای جغرافیایــی و
به هم خوردن مرزها و اختالفات داخلی ،تثبیت نظم

زندگــی اجتماعــی و پیونــد اولیــه زندگی ایشــان هیچ
وقــت تحــت تاثیــر فرماندهــی و آوازه بینالمللی وی
قرار نگرفته اســت .در "روســتای قنات ملک " زادگاه
شــهید ســلیمانی تمام آ ثــار وجــوه و عاطفــه و پیوند

ایشــان بــر زندگــی و ســبک زندگــی مــردم مشــخص
است.
با عــث افتخــار ا ســت کــه در ا ســتان متمــدن و
تاریخســاز کرمــان حضــور دارم کــه بخشــی از هویــت
ایران را در هر دورهای شکل داده و اکنون هم بخش
دیگری از هویت ایرانی اســامی را به واســطه ادبیات
مقاو مــت و شــهادت ســردار ســلیمانی تکمیــل
میکند.
پس از شهادت سردار سلیمانی دوره جدید و زایش
مجــددی در نوســازی برخــی گفتمانهــای جمهــوری
اســامی ایجاد شــد کــه در ایــن میــان اســتان کرمان
بــه عنــوان زادگاه ســردار بــزرگ جبهــه مقاو مــت و
ســتون و پایه اصلــی ترویج مکتب شــهید ســلیمانی
مســئولیت ســنگینی را بــر عهــده دارد کــه مکتــب
شــهید ســلیمانی ،چشــمه جو شــان هو یــت ســاز
است.
اوج تاثیر گــذاری ا ســتان کر مــان در تحــوالت کشــور
در ســطح ملــی در پــرورش و ظهــور ســردار شــهید
حاج قاســم ســلیمانی بود .شــکوفایی ســردار بعد از
شــهادتش بیشــتر شــد و همه ایران و جهان اســام
به احترام او ایستاد .از دســت دادن سردار سلیمانی
یک ضایعه بزرگ بود ،اما شــهادت ایشــان غرور ملی
در بچههایی ایجاد کرد که جنگ را هم ندیدند.
اکنــون کــه در آ ســتانه دومیــن ســالگرد شــهادت
ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی قــرار دار یــم ،از همــه
مــردم فهیــم ایــران اســامی ،بویــژه جوانــان ،احزاب،
سیاســیون و نخبگان دعــوت میکنم با هــم افزایی،
همفکــری ،هــم اندیشــی و برنامهر یــزی ،در راســتای
ترو یــج مکتــب شــهید ســلیمانی تــاش کــرده
تــا بتوانیــم ا یــن مکتــب را در جهــان معر فــی کنیــم
کــه ســنگین تریــن و بزرگتریــن شکســت بــرای نظام
ســلطه ،ترویج مکتب سردار ســلیمانی است .بدون
تردیــد راه مقاومــت و آزادیخواهــی بــه برکــت خــون
شهید ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی فرمانده محور
مقاومت پرتوان ادامه دارد.

حاجقاسم؛ معمار حرم
حامد شجاعی باغینی لحظههاســریع از پشــت
ســرهم میگــذرد و شــاید
خبرنگار
هنــوز شــهادت حــاج
قاســم را نمیتــوان بــاور
کــرد .شــخصیتی کــه ســرباز نمونــه والیــت بــود
و بــا لبیــک بــه حضــرت روح اهلل پــا بــه میــدان
جهــاد گذاشــت تــا پــس از تحصیــل در مکتــب
ثــاراهلل ،علمــدار ســید خراســانی شــود.
ســپهبد شــهید ســلیمانی در عرصههــای
مقاو مــت نقــش مؤثــری داشــت و بــا
عملیا تهــای مو فــق توانســت امنیــت را
بــه منطقــه بازگردا نــد و عــاوه بــر نابــودی
داعــش ،ســردمداران آمریــکا و رژیــم مجعــول
صهیونیســتی را نیــز مغلــوب کنــد .هــر چنــد کــه
آمر یــکا بــا شــهادت حــاج قاســم در خــاک عــراق
اهــداف مختلفــی را دنبــال میکردکــه از جملــه
خدشــه بــه روابــط ایــران عــراق بــود امــا خــون حــاج
قاســم هیبــت آمر یــکارا شکســت ودر گام دوم
انقــاب اســامی ســایه غربزدگــی و غربگرایــی
را از کشــور دور کــرد.
حاجقاســم از خــود و تعلقــات دنیــا عبــور کــرده
بــود ،همانطــور کــه در آخریــن دســت خــط خــود
نیــز نوشــته بــود« :خداونــدا! مــرا بپذیــر ،خداوندا!
عا شــق دیدار تــم؛ قطعــا مــادر پهلوشکســته
حضــرت ثــاراهلل ،نو کــری فاطمیــه قاســم را
پذیرفــت و بــا مهــر مــادری خو یــش پیکــر اربــا
ار بــای ســلیمانی شــهید را در آغــوش گرفــت.
امــا در کنــار همــه مجاهدتهــای حــاج قاســم از
دفــاع مقــدس تــا محــور مقاومــت کــه حماســه
عظیــم خلــق کــرد و امنیــت را در منطقــه بــه
ارمغــان آورد،نقــش ســردار ســلیمانی بــه عنــوان
معمــار حــرم بــرای توســعه اعتــاب مقدســه عــراق
نیــز قابــل تامــل میباشــد چراکــه حــاج قاســم بــا
تاســیس ســتاد بازســازی عتبات،مــردم کشــور را
در فیــض توســعه حرمهــای مطهــر ائمــه بزرگــوار
علیهمالســام در عــراق مشــارکت داد تــا نــام

ایــران و ایرانــی بــاز هــم در اماکــن مقدســه بــه
یــادگار بمانــد  .ســتاد بازســازی عتبــات یــادگار
شــاخص حــاج قاســم بــرای مــردم ایــران اســت
کــه بعــد از شــهادت او همچنــان فعالیتهــا
ادامــه دارد و ســتاد بازســازی عتبــات ایــن پرچــم
ســرخ علمــدار انقــاب را تــا همیشــه بــر بلنــدای
قلــل ایــران نگــه خواهــد داشــت و مســیر تعالــی
را بــه رســم شــاگردی مکتــب حــاج قاســم بــا
قــوت ادامــه میدهــد .عشــق حا جقاســم بــه
ائمهاطهــار(ع) بــه خصــوص حضــرت زهــرا(س)
بــرای همــه بــه ویــژه آنهــا کــه در روضههــای
فاطمیــه بیــت الزهــرا حضــور داشــتند یــا یــادگاران
دفــاع مقــدس ،مشــهود بــود و قطعــا همیــن
عشــق و دلدادگــی بــه اهلبیــت(ع) مهمتر یــن
عامــل موفقیتهــای ســردار د لهــا بویــژه در
عرصــه مبــارزه بــا اســتکبار بــه شــمار مــیرود.
شــهادت حــاج قاســم چنــان غمنــاک و جگرســوز
بــود کــه بغــض و گریههــای ســیدعلی مــا هنــگام
اقامــه نمــاز بــر پیکرمطهــر شــهید مصــداق
ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ
ـت ِحیلتــی) بــودو
جملــه (الن ِإنکســر ظهــری وقلـ
قطعــا ایــن داغ جانســوز بــرای عاشــقان مکتــب
َّ َ ْ ْ
ــل ال ُح َس ْــی ِن علیــه
ثــاراهلل بــه مصــداق ِا ن ِلقت ِ
ْ
ُُ
ؤمنیــن ال َت ْبـ ُـر دُ
َ ًَ
َ
ّ
ــوب ال ُم
الســام حــرار ه فــى قل ِ
ََ ً
ابــدا ».هرگــز ســرد نخواهــد شــد.
تــا دشــمنان نظــام مقــدس جمهــوری اســامی
بداننــد کــه علــم انقــاب بــر زمیــن نخواهــد مانــد
و از خــون حــاج قاسم،ســلیمانیهای دیگــر
متولــد میشــود تــا بیــرق انقــاب بــه د ســت
حضــرت حجــت (عــج) خواهــد رســید.

در نگاه رهبر
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من در جمع بعضی از مســئولین ســطح باالی
کشــور که خود شــهید هم بود -هم در حضور
خــودش ،هم در غیاب خــودش -چند بار این

حــرف را زدم کــه کار را بــا تدبیــر انجــام میــداد.
شــجاعتش یــک جــور ،کــه قضایــای کارهــای
شــجاعانهی او حاال میبینم ســر زبانها اســت؛

ّ
کارهایــی را کــه بــا تدبیر انجــام میداد ،بــا دقت
«ص َدقوا ما َ
[بود]! «صدق» این اســت؛ َ
عاه ُدوا
اهلل» یعنی اینها.
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان کرمان

پای صحبتهای همسر شهید حسین پورجعفری ،یار و همسنگر دیرین
شهید حاج قاسم سلیمانی

چیزی از پیکر حاج حسین
باقی نمانده بود
کنــار قهرمان ملــی ایرانیان ،حاج قاســم ســلیمانی ،همــواره رزمندگانــی حضور داشــتند که گویــا بــا او از همان زمــان جبهه و
جنگ پیوند اخوت بســته بودند؛ پیوندی روحی و قلبی که آنها را برای چندین دهه و تا هنگام شهادت کنار هم نگه داشت؛
رزمندگانــی از دیــار کریمــان؛ کرمــان؛ رزمندگانــی مثل ســردار شــهید حــاج حســین پورجعفری کــه باوجــود آنکه همــواره کنار
ســردار ســلیمانی بود،اماهیچ گاه تمایلی به دیده شــدن نداشــت ،شــاید همین بود که حاال کمتــر از او میدانیــم و کمتر پای
صحبتهای خانواده اش نشســته ایــم .ما اما در کرمــان ،درمنزل دختر شــهید پورجعفری با همســرش ،زهرا قاســمی؛ یار و
همسنگر دیرین او دیدار کردیم و پای صحبتهای او و خاطراتی که از همسر شهیدش داشت ،نشستیم.

حکمت قاسمخانی از ازدواج تــا آشــنایی بــا ســردار ســلیمانی و
مجروحیت
خبرنگار
حــاج حســین پســرعمه پــدرم بــود .اوایــل
شــهریورماهســال 1361بــود کــهعمــهام آمد
خانه ما و موضوع خواســتگاری از من برای حســین را مطرح کرد .بعد
از خواستگاری یک خرید ساده برای مراسم عقد کردیم و  22شهریور
خطبــه عقــد بین ما جاری شــد و پس از گذشــت چند مــاه در  12دیماه
ســال 61مصــادفبــا 17ربیــعاالول زندگــیمشــترکمانرا آغــاز کردیم.
حسین آنزمان در سپاه گلباف مشغول به کار بود و زندگی ساده ای
داشــتیم 38 ،روز از زندگی مشــترکمان گذشته بود که تصمیم گرفت
بهجبههبرود.بهجبههرفتو 4ماهبعدیعنیاردیبهشتسال1362
به خانه برگشــت و دوباره در ســپاه گلباف مشغول به کار شد تا سال
 1363کــه پــدرش فوت کرد و پــس از آن در حالی که هنوز چهلمین روز
درگذشــت پدرشــوهرم فــرا نرســیده بود حســین دوباره عــازم جبهه
شــد و اینبار در جبهه با حاج قاســم ســلیمانی آشــنا شــد تا اینکه در
شــهریور ســال 1364بر اثر برخورد دو قایق با یکدیگر استخوانهای
کمر حسین که در یکی از قایقها بود ،شکسته شد .
زمانی که حســین مجروح شــد 12 ،هفته بود که از او خبری نداشتم ،او
را از اهواز ابتدا به شــیراز برده و ســپس با آمبوالنس به کرمان منتقل
کردنــد و بــه خانــه رســاندند .ما در خانــه دو اتاقه که پــس ازوقوع زلزله
گلباف در ســال  1360توسط ســتاد بازسازی برای همه ساخته بودند،
زندگی میکردیم .پس از گذشت  2ماه گچ کمر حسین را باز کردند و او
که در تمام این دوماه دلتنگ جبهه بود ،بالفاصه عازم منطقه شد.

دیدار باسردار سلیمانیدر زینبیهاهواز
حســین تــا ســال  1365در جبهــه بــود ،در این مــدت با نامــه در ارتباط
بودیم و دو بار هم همراه ایشان به اهواز رفتم .حسین در زمان جنگ
دو بار مجروح و یک بار هم شیمیایی شد.
مــا کــهاهــواز بودیــم،مــنچندبــار ســردار ســلیمانیرادر مکانهایی
همچــون خانــه ای کــه در محلــه زینبیــه اهــواز قــرار داشــت و ســردار
ســلیمانی بــه همــراه چند نفر از همرزمانشــان در آن زندگی میکردند
دیــده بــودم .حتــی زمانــی کــه کمــر حســین شکســته بــود و یــک مــاه
اســتراحت مطلــق داشــت ســردار ســلیمانی یکــی از نزدیکانشــان را
فرستاده و گفته بودند حسین هر کاری دارد برایش انجام بدهید.
هر روز پیشاز طلوع آفتابوقبلاز غروبپایدار قالی
مینشست
اواخر ســال 65بود که حســین به خاطر کمر درد شــدیدی که داشــت
ماموریــت گرفــت و بــه مدت یک ســال و نیم به کرمان آمد و در ســپاه
مشــغول بــه کار شــد .مــا آنزمــان در شــهرک شــهید قندی کرمــان در
قهــایخانه یکیاز دوســتانحســینســاکنشــدهبودیم
یکــیاز اتا 
و چون ســه فرزند داشــتیم برای کمک خرج زندگی در همان اتاق یک
دار قالــی دایــر کردیــم و در طــی این مــدت 4قالی بافتیــم .من صبحها
قالیبافــی میکردم و حســین عصرها که ســر کار نبــود قالی میبافت .
یشــد.
اوحتــیروزهــایتعطیــلجمعــههــمبــهقالیبافیمشــغولم 
حســین عصرهــا تــا پیش از اذان مغرب و عشــا قالــی میبافت و پس
از آن دســت از کار میکشــید و میگفت برای اینکه ســروصدای قالی
بافی همســایهها را اذیت نکند ،ش ـبها کار نمیکنم .اما هر روز صبح

زود بعد از خواندن نماز صبح دوباره ســاعتی را به قالی بافی مشــغول
یشــد و پس از آن به محل کارش در ســپاه کرمان میرفت .روزهای
م
زندگی ما اینگونه میگذشت تا روزی که هنوز بافت قالی چهارم تمام
نشــده بود و دوباره حســین عازم جبهه شد و من نیز چون تنها بودم
وسایلم را جمع کردم و به گلباف برگشتم.
بهخواستسردار سلیمانیبهتهران آمدیم
پــس از پایــان جنــگ بــه درخواســت حســین ،مــن و مادرشــوهرم به
همراه فرزندانم به اهواز رفتیم و تا سال  1368در کنار حسین در اهواز
بودیم .پس از رحلت حضرت امام خمینی به همراه حسین به کرمان
برگشــتیم و در خانه ای کوچک و ســاده که در انتهای خیابان مهدیه
کرمانواقعشــدهبودســاکنشــدیم.در آنخانهنیز حسین دار قالی
را بر پا کرد و هر روز عصر که به خانه میآمد مشغول قالیبافی میشد.
پــس از جنــگ ،حســین در مبارزه با اشــرار و ناامنیهایی که در جنوب
شــرق و دیگــر نقاط اســتان کرمــان به وجــود آورده بودنــد همراه حاج
قاســم ســلیمانی بود و این همراهی ادامه داشــت تا اینکه در ســال
 1376سردار سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس انتخاب شدند
و به تهران رفتند.
پــس از اتخــاب ســردار ســلیمانی ایشــان از حــاج حســین خواســتند
کــه همــراه او بــه تهران برود و اگر از شــرایط خوشــش نیامــد به کرمان
برگــردد .حــاج حســین همــراه حــاج قاســم بــه تهــران رفــت و پــس از
گذشت چند ماه با پایان یافتن امتحانات مدارس در خرداد ماه ،من
و  4فرزندمان هم به او پیوستیم.
نجاتاز دستداعشباخندهوصلوات
اولین ماموریت خارج از کشور حاج حسین همراه با سردار سلیمانی
به افغانســتان بود و پس از آن در تمامی ســفرهای ســردار ســلیمانی
بــه عــراق ،ســوریه و لبنان در زمان جنگ با داعش همراه ایشــان بود.
یکــرد،امااز خاطرات
حــاجحســینهیچگاهاز ســختی کارش گالیهنم 
همراهی با حاج قاسم برایم تعریف میکرد.
یکبــار تعریــف کــرد کــه هنــگام جنــگ بــا داعــش در ســوریه همــراه با
ســردار ســلیمانی و چنــد نفــر از همراهــان ســوار بــر بالگــردی بــدون
یشــوند که چندین گالن ســوخت را حمل میکرده ،همزمان
درب م 
بــا پــرواز بالگرد تــک تیراندازهای داعــش از روی زمین به ســمت آنها
شــلیک میکننــد و گلول ههــا از کنار بالگــرد رژه میرود ،در این شــرایط
حاج حسین مثل همیشه که چهره ای خندان داشت با صدای بلند
میخندیــده و حــاج قاســم هــم کامال خونســرد فقط زیر لــب صلوات
میفرســتاده تا اینکه بالگرد از آن شــرایط دشــوار خارج میشود و به
سالمت به مقصد میرسد.
آنهاصمیمی تر از   برادر بودند
رابطــه حــاج حســین با حاج قاســم هماننــد دو بــرادر و بلکه صمیمی
تر بود و یکدیگر را خیلی دوســت داشــتند .حســین با اینکه کمردرد
شــدید و ســنگ کلیــه داشــت و بــه گفته خــودش در ســوریه در طول
شــبانه روز حتی یک ســاعت هم فرصت خواب نداشت ،اما هیچگاه
نمیگفــت کــه از همراهــی حــاج قاســم خســته شــده اســت .قبــل از
شهادت آنها ما با خانواده حاج قاسم رفت و آمد نداشتیم.
هــر وقــتحاجحســینبهســوریهمیرفتبهاومیگفتــمبهمنزنگ
بزن و من را بی خبر نگذار ،او اما ابتدا به خانه حاج قاسم زنگ میزد تا
آنها را از سالمت ایشان باخبر کند و سپس به من زنگ میزد.

یکهفتهاضطرابتاشهادت
حسینیکهفتهقبلاز شهادتشبهایران آمد.ظهر چهارشنبهبود
و پس از صرف ناهار یک ساعت بیشتر نتوانست بخوابد ،زیرا تلفن
همراهش دائم زنگ میخورد .چند روز پیش ما ماند و صبح روز سه
شنبه قبل از شهادت پس از خواندن نماز صبح از ما خداحافظی کرد
تا به ســوریه برود .اما ظهر دوباره برای خوردن ناهار به خانه برگشــت
و گفــت امــروز صبــح جلســه ای پیش آمد و نتوانســته اند به ســوریه
بروند .پس از صرف ناهار برای آخرین بار ایشــان را بدرقه کردم .حالم
خوبنبودودلشورهداشتم،اماطبقبرنامهریزیقبلیوبااصرار حاج
حسینصبحروز بعدکهچهارشنبهبودبههمراهپسرموخانوادهاش
به جزیره قشــم ســفر کردیم .آن شــب حاج حســین تماس گرفت و از
رسیدنش به سوریه خبر داد .صبح روز چهارشنبه هم تماس گرفت
و جویــای احوالم شــد .صبح روز پنجشــنبه نیز دوبــاره تماس گرفت.
آن روز حالــم خیلــی دگرگون بود و دلشــوره عجیبی داشــتم .روی یکی
از سکوهای کنار ساحل نشسته بودم درحالی که اضطراب شدیدی
داشــتم ،همــان زمان حاج حســین زنــگ زد و احوالم را پرســید و کمی
صحبت کردیم ،حالم بهتر شد و کمی خندیدیم  .شب شد و دلشوره
عجیبــی داشــتم و تــا اذان صبح به خواب نرفتم .پــس از خواندن نماز
صبح صلوات میفرستادم که دخترم به موبایل برادرش زنگ زد و به
او گفت که تلویزیون میگوید سردار سلیمانی شهید شده است .او
از بــرادرش خواســته بود فعال به من چیــزی نگوید و فقط تلویزیون را
روشــن کند .اما پس از روشــن شــدن تلویزیون وقتی تصویر ســردار
ســلیمانی را دیدم و خبر شــهادتش را شنیدم ،مطمئن شدم که حاج
حســینهمشــهیدشدهاست،چوناووحاجقاسمهمیشههمراه
هم بودند و حسین به من میگفت اگر زمانی برای حاج قاسم اتفاقی
بیافتد من نیز کنارش هستم.
شهیدی کهنمیخواستدیدهشود
حاج حســین با اینکه همیشه کنار حاج قاسم بود،اما نمیخواست
جلوی دوربین باشد .چندین بار میخواستند با او مصاحبه کنندکه
امتناع کرد .حتی یک نفر میخواست از خاطرات او کتابی بنویسد که
بــا مخالفــت حســین مواجه شــد ،زیرا میگفــت میخواهــم خاطراتم
فقط با خودم باشد.
چیزیدر تابوتشهیدنبود
مــا زودتــر از پیکــر شــهدا از تهــران بــه کرمــان آمدیــم .در روز تشــییع
میخواســتیم در مراســم شــرکت کنیــم کــه گفتنــد باید تــوی جایگاه
حضــور پیــدا کنیــد ،اما به خاطر ازدحــام جمعیت تصمیــم گرفتیم به
گلــزار شــهدا برویــم ،گرچه مراســم تدفین بــه دلیل ازدحــام جمعیت
در مســیر تشــییع به تعویق افتاد و به خانه برگشــتیم .پیش از اذان
صبــحروز بعــدهمزمانباورودپیکر شــهدابه گلزار شــهدارســیدیم.
ابتــدا پیکــر حــاج حســین را دفــن کردند .قبــل از دفن وقتی دســتم را
توی تابوت کردم تا پیکر حاج حســین را لمس کنم متوجه شــدم چیز
زیادی از بدن او باقی نمانده اســت .یاد حرف حاج حســین افتادم که
همیشه میگفت اگر ما شهید شویم چیزی از بدن ما باقی نمیماند
و پودر میشویم .او همیشه میگفت  :آدم آخرش از این دنیا میرود
و چه بهتر در راه خدا کشته شود.
شهیدی که تک تک  شهدابااوحرفمیزدند
زهــرا قاســمی ،همســر ســردار شــهید حســین پورجعفــری میگوید:

آخرین بار که همراه حاج حسین بر سر مزار مادرم آمده بودم ،به
گلزار شهداهمرفتیموبر سر قبر شهیدیوسفالهیفاتحه خواندیم.
آن لحظه حاج حسین رو به من کرد و گفت تک تک شهدا با من حرف
میزننــد ،وقتــی از او پرســیدم بــه تــو چــه میگوینــد بــا لبخنــد گفــت :از
خاطراتشانمیگویند.
درخانــه مــا هــر زمان که حاج حســین حضور داشــت نمــاز به جماعت
برگــزار م یشــد و او بــا صــدای بلنــد نمــاز میخوانــد .حاج حســین حتی
محل دفن خودش را مشخص کرده بود  .روزی حاج حسین به همراه
یکی از دوســتانش به نام محســن رجایی بر ســر قبر شــهید یوســف
الهــیمیرونــد کــهحاجحســین آنجــامیگوید:حاجقاســم گفتهوقتی
شهید شود اینجا او را دفن میکنند ،اما من که شهید شوم کجا دفنم
میکننــد؟ محســن رجایــی بــه او میگویــد شــما را هم یــک جایی دفن
میکنند که همان لحظه حاج حسین با دست به محل کنونی قبرش
اشاره میکند و میگوید من را هم اینجا دفن میکنند.
حکایت آننامه
ســال 1393بــود کــه حاج حســین فــرم بازنشســتگی را امضا کــرده بود
ومنتظــر امضــاحــاجقاســمبود.حتــیخــودرویپرایدی کــهزیر پایش
بــود را بــه همــراه تعدادی از وســایل دیگر تحویل داده بود .ما دو ســه
روزی کرمــانبودیــموپــساز آنبــهتهــرانرفتیــم.حاجحســیننیز به
ســوریه رفت .آنزمان داعش تقریبا در ســوریه نابود شــده بود .پس از
مدتی بعد از بازگشــت حاج حســین به تهران با هم به مشــهد رفتیم .
در مشــهد بودیم که یکی از دوســتان حاج حســین با او تماس گرفت
و گفــت ایندفعــه کــه ســوریه نبــودی حــاج قاســم ناراحــت بــود و نامه
ای را هــم برایــت نوشــته اســت .مــا که از مشــهد برگشــتیم نامــه حاج
قاســم را به حاج حســین دادند .نامه را که باز کرد و آن را خواند حالش
دگرگــون شــد  .نامــه را برای من هم خواند .میدانســتم آدمی نیســت
کــهدر خانــهبنشــیندوهمیــنهــمشــدو  20روز بعــدبهحاجقاســمدر
سوریه پیوست .در سال  1398و دو ماه پیش از شهادت ،حاج قاسم
بــهحســینمیگویــداگر میخواهیبازنشســتشــویمننامــهاترا
امضــامیکنــم.بــهخانــه آمــدوبهمن کهبشــدتبیمار بــودم گفت که
دیگــر میخواهــمبازنشســتشــومودر خانه کنارتبمانــم .آنروزها
کمر دردحاج حسین به حدی شدید شده بود که توان ایستادن روی
پاهایشرانداشت.در یکیاز روزها حاجحسینهمراه باحاجقاسم 8
کیلومتر پیادهروی کردهبودند کهبه کمرشفشار سنگینیواردشده
و حاج قاســم او را در بیمارســتان بســتری کرده بود .به دیدارش رفتیم
و شــب او را بــه خانه آوردیم ،چندین هفتــه توی خانه خوابید ،اما دیگر
هیچ وقت حرفی از بازنشستگی نزد تا اینکه با همان کمربندی که به
خاطر کمردرد به کمرش بسته بود به سوریه رفت و به شهادت رسید.
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شــهید ســلیمانی الگــو شــد؛ یکــی از حقایق بســیار
برجســته این است که شهید سلیمانی تبدیل شد
بهیکالگو.امروز بسیاریاز جواناندر دنیایاسالم

بخصوصدر اینمنطقه،آنچهمن ّاطالعدارممربوطبه این منطقه اســت -تشــنه حضــور قهرمانهایی
مثل شــهید ســلیمانیاند؛ امــروز تشــنهاند .هر چه

یاد ســلیمانی بیشتر منتشر میشــود ،عالق ه اینها،
تشــنگی اینها به حضــور قهرمانهایــی از این قبیل
در کشورهایخودشانبیشتر میشود.

در نگاه رهبر

ضمیمه رایگان روزنامه در استان کرمان

روایتی از سه دهه همراهی سردار شهید محمد جمالی با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی؛

حاج محمد و حاج قاسم

جنــگ که بــه پایــان رســید ،رزمنــدگان بــه شهرهایشــان بازگشــتند و هر
کــدام مشــغول انجــام کاری شــدند؛ ّامــا جنگ بــرای ســردار ســلیمانی و
لشــکر  41ثــاراهلل پایــان نداشــت .آنهــا ایــن بــار در جبه ـهای دیگــر و در
برابر......
ّ
آبــان هشــت ســال پیــش ،اولیــن مدافــع حــرم کرمانــی در ســوریه بــه
شهادت رسید .او ســردار محمد جمالی و از دوســتان و همرزمان سردار
حاج قاســم ســلیمانی بود کــه با آغــاز بحران ســوریه بــه دعــوت فرمانده
نیــروی قدس ســپاه به آن کشــور رفت و بــه دفــاع از مردم ســوریه و حرم
حضرت زینب سالماهللعلیها پرداخت.
بابک کرمــان بــود .وقتی
محمــد جمالــی ،متولــد روســتای پاقلعــه شــهر ِ
انقالب به پیروزی رسید ،پانزده سال بیشتر نداشت .جنگ که آغاز شد،
درس و مدرســه را رها کرد و راهی جبههها شد .او نخســتینبار در جنگ
با قاسم سلیمانی آشــنا شــد .محمد رزمنده و حاج قاســم فرمانده بود؛
ّاما آشــنایی آنها در مدت زمان کوتاهی از رابطه رزمندگی-فرماندهی به
رفاقتی عمیق و صمیمی تبدیل شد.
محمد ،پس از مدتــی حضور در لشــکر  41ثــاراهلل ،ابتدا جانشــین گردان
و پس از عملیات کربالی  5و شــهادت حســین تاجیــک ،فرمانده گردان
 415شــد .جنــگ کــه بــه ماههــای پایانــی خــود نزدیــک میشــد ،ســردار
ســلیمانی ســه نفــر از نیروهــای لشــکر را بــرای گذرانــدن دوره آموزشــی
دافوس (دانشــگاه فرماندهی و ســتاد) راهی تهران کرد که یکــی از آنها
محمــد جمالــی بــود .او پــس از آن دوره و بــرای تکمیــل آموزشهایی که
دیده بود ،در سفری به کرهشمالی رفت.
جنــگ که بــه پایــان رســید ،رزمنــدگان بــه شهرهایشــان بازگشــتند و هر
کــدام مشــغول انجــام کاری شــدند؛ ّامــا جنگ بــرای ســردار ســلیمانی و
لشــکر  41ثــاراهلل پایــان نداشــت .آنهــا ایــن بــار در جبه ـهای دیگــر و در
برابــر اشــرار و گروهکهــای ضدانقــاب ایســتادند .اشــرار امنیــت مردم
منطقــه را مخــدوش کــرده بودنــد؛ سیوســه بانــد از اشــرار کــه ســاح
ُ
نیمهســنگین داشــتند ،به مردم حملــه میکردنــد و آنها را میکشــتند.
آخرین جنایتشــان این بــود که به شــکم زن حامل ـهای ســرنیزه فروکرده
و جنینــش را بیرون کشــیده بودند؛ بعد هــم بنزین رویش ریختــه و او را
ســوزانده بودند .بعد از آن ،ائمه جماعت کرمان به رهبری نامه نوشتند
که نیــروی انتظامی بــه تنهایــی نمیتوانــد امنیت منطقــه را فراهــم کند.
ایشــان هــم لشــکر  41ثــاراهلل بــه فرماندهــی ســردار قاســم ســلیمانی را
مأمور تأمین امنیت منطقه کردند.
ازاینرو ،مدتی پــس از پایان جنگ ،محمد جمالی با دســتور حاج قاســم
ســلیمانی بــه تیــپ صاحبالزمــان عجلاهللفرجهالشــریف ســیرجان
رفت و جانشین ســردار حســین محمودی -که از دوران دفاع مقدس با
یکدیگر بودند -شــد .پیش از آن نیز حســین محمودی و محمد جمالی
فرمانده و جانشین عملیات لشکر ثاراهلل بودند.
همســر محمــد جمالــی نگــران بــودّ ،اما بــه خــودش دلــداری م ـیداد که
ً
ســردار ســلیمانی ایــن وظیفــه را بــه او و فرمانــدهاش ســپرده و حتمــا
میداند که از عهدهشان برمیآیند.
در آن دوره ،یکی از سران اشــرار به نام غالم سیاه که قاچاق زیادی زیرنظر
او جابهجا میشــد ،پیغام فرســتاده بود که حاضر اســت نیروهای ســپاه
را ببیند و با آنها گفتوگــو کند .خبر داده بود به یکــی از کوههای اطراف
میرود و چنــد روزی میماند .محمد جمالی داوطلب شــد تا بــا او مذاکره
کند .بــه دیدار غالم ســیاه رفــت .او گفــت« :حاضری بــا ما معاملــه کنی؟»
محمد پاســخ داد« :معامله با کســی کــه توی قــرارگاه خــودش این همه
تفنگچــی داره ،چطوریه؟ چنــد نفر به یک نفر؟!» او با اشــاره دســت آنها
را دور کــرد و ســپس گفــت« :قاچــاق ،کار و حرفــه منــه! از وقتی خــودم رو
شناختم ،همین کار رو کردهام.
بار ترانزیتی قاچاق از پاکســتان آوردم و تو شــهرهای ایــران پخش کردم؛
ّاما یــه مدتیــه تــو و همــکارات ،مــوی دمــاغ ما شــدید! تــو میتونی ســایه
اونهــا رو از روی کار مــن بــرداری .مــن در عــوض ،ماهــی چهــل میلیــون
تومن بهــت میدم؛ شــتر دیــدی ،ندیــدی!» محمد پاســخ داد« :دســتت
درد نکنه! داری بهم پیشنهاد رشــوه میدی؟!» او گفت« :هرچی دوست
داری ،اسمش رو بذار!» محمد هم گفت« :من اهلش نیستم ».او ادامه
داد« :من این پیشــنهاد روبه هر یــک از همکارانت داده بــودم ،روی هوا
زده بود!» محمد گفت« :اشــتباه گرفتهای!» غالم سیاه پیشنهاد دیگری
مطــرح کــرد و خطاب بــه جمالــی عنــوان کــرد« :روی ایــن دیگــه نمیتونی
چشــم ببندی! پــول رو از مــا بگیر؛ صــرف یتیمخونههــا کن!» ّامــا محمد
گفت« :یتیمخونه با پول حروم نمیگرده!» و در نهایت بلند شد و گفت:
«شــما کار خودت رو بکن ،ما هم کار خودمون رو ».نه او راه آمده بود و نه
محمد جمالی زیر بار حرفهایش رفته بود.
این ایستادگی و شــجاعت جمالی و همرزمانش موجب شد تا ناامنی از
جنوب کشور و منطقه سیرجان رخت بربندد.
محمــد جما لــی و حســین محمــودی بــا هدا یــت و فرماند هــی ســردار
ســلیمانی اقدامات مهمــی در مقابله با اشــرار انجــام دادند و توانســتند
ســیرجان را برای آنهایی که به مــردم ناامنی تحمیل کــرده بودند ،ناامن
کننــد .محمــد جمالــی ،حدود ســه ســال در تیــپ ســیرجان مســئولیت
داشــت و ســپس به کرمان بازگشــت و در لشــکر ثــاراهلل مشــغول بهکار
شــد .همان روزهــا بود کــه حاج قاســم به تهــران رفــت و فرمانــده نیروی

قدس ســپاه شــد و محمد جمالی و دوســتانش در کرمان تنهــا ماندند.
تنها دلخوشیشــان هم روزهایی بود که حاج قاســم بــه کرمان میآمد،
دورهــم جمــع میشــدند و از دوران دفــاع مقــدس و یــاران شهیدشــان
میگفتند .فاطمیه که فرامیرســید ،پاتوق محمد جمالی و دوســتانش،
حسینیه منزل حاج قاسم بود .حاج محمد روزشماری میکرد تا فاطمیه
فرارسد و مانند پروانهای دور حاج قاسم بگردد.
محمــد جمالــی ،ســال  86و بــا درجــه ســرهنگی بازنشســته شــد .حــاال
فرصتی بود تا بیشتر در کنار خانواده باشــد و به کارهای عقبماندهاش
رســیدگی کنــد؛ ّاما مدتــی بعد ،از ســوی ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز
استان کرمان دعوت به کار و پذیرش مســئولیت شد .به آن ستاد رفت
و مشغول شدّ ،اما پس از مدتی و در ســال  90بهدالیلی از آن ستاد کناره
گرفت و بار دیگر به خانه برگشت.
حــاج محمــد د هــه فاطمیــه فرورد یــن  92بــه مجلــس عــزاداری خا نــه
ســردار ســلیمانی رفت .رســم حــاج قاســم این بــود کــه دم در بایســتد و
بــه میهمانــان خوشآمد بگویــد .حاج قاســم از محمــد پرســید« :چهکار
میکنــی؟» محمد پاســخ داد« :هیچچــی؛ بیــکارم ».گفت« :میخــوای بری
سوریه؟» گفت« :از خدامه!»
حــاج محمد وقتــی به خانه برگشــت ،بســیار خوشــحال بود .همســرش
میگوید« :آن شــب محمد در پوســت خودش نمیگنجیدّ ،اما توی دلم
گفتم خدا کنــد نرود! نــذر کردم هــر روز پنــج تا آیهالکرســی بــرای آیتاهلل
بهجــت بخوانــم که نــرود ».ســه چهــار مــاه گذشــت ،مــاه رمضان شــد و
خبری از حاج قاســم نشــد .حاج محمــد هم دیگــر حرفی از رفتــن نمیزد.
همسرش نیز فراموش کرده بود آیتالکرسی بخواند.
مردادمــاه  92و بعــد از مــاه رمضــان ،پیشکســوتان جهــاد و شــهادت
اســتان کرمــان و لشــکر  41ثــاراهلل کــه بســیاری از آنهــا گــرد ســفیدی بر
سروصورتشــان نشســته بــود ،بــه میزبانــی ســردار قاســم ســلیمانی در
باغی در شهر کرج دور هم جمع شدند .همه با حاج قاسم عکس گرفته
بودنــدّ ،امــا محمــد جلو نرفتــه بود .ســردار رفتــه بود بــاالی ســر محمد و
گفته بــود« :یکی بیــاد از مــن و حاج محمد عکــس بگیره؛ آخرش شــهید
میشــه و من یه عکس با او ندارم!» این عکس همان عکســی است که
از حاج محمد و حاج قاسم به یادگار مانده است.
چند روز بعــد ،به محمد پیام دادند که پاســپورتش را بگیــرد و برای اعزام
به سوریه راهی تهران شود .او به ســوریه رفت .در اولین سفر ،حدود دو
ماه در ســوریه بود و ســپس برای مرخصی به ایران بازگشت .مرخصی او
پانزدهروزه بــودّ ،اما تمام فکــر و ذکرش دفاع از حرم حضــرت زینب (س)
بود .مدام با نیروهای مقاومت در ســوریه در تماس بــود و هماهنگیها
را انجام میداد.
حاج محمــد پیش از آنک ـه مرخص ـیاش به پایان برســد ،به تهــران رفت
تــا عــازم ســوریه شــود؛ ّامــا دو ســه روزی در تهــران بهدلیــل نبــود پــرواز
سرگردان شــد تا اینکه باألخره با خود سردار ســلیمانی به سوریه رفت.
برادر شهید میگوید« :آن روزها برخی میگفتند مدافعان حرم برای پول
به ســوریه میروندّ ،امــا من با شوروشــوقی کــه در بــرادرم دیــدم ،او حتی
حاضر بود پول بدهد تا به سوریه برود.
در آن ســفر حاج محمد جمالی باألخره بــه آرزویش رســید و به همرزمان
شــهیدش پیوســت .در ســالهای پــس از جنــگ ،مدام بــه گلزار شــهدا
میرفــت و هــر شــب جمعــه در کنــار همرزمــان شــهیدش در بهشــت
زهــرای کرمــان بود .به همســرش ســپرده بــود که ش ـبهای جمعــه قرار
دیدوبازدیــد نگــذارد ،چراکــه میهمــان دوســتان شــهیدش اســت .او
باألخره در دفاع از حرم به شــهادت رســید و ّاولین شــهید مدافع حرم آن
استان لقب گرفت.
حاج قاســم ،بــه نیروها ســپرده بــود کــه خبر شــهادت حــاج محمــد را به
همســر و خانــوادهاش ندهنــد تــا پیکر شــهید بــه کرمــان بازگــردد .حاج
قاســم ،خودش نیز همراه بــا پیکر حاج محمــد به کرمان آمد .حســینیه
ثــاراهلل غلغلــه بــود و جمعیت بســیار ز یــادی بــرای تشــییع پیکــر محمد
جمالی حضور پیدا کرده بودند .پس از دفاع مقدس ،این باشــکوهترین
تشییعی بود که در کرمان انجام میشد .سردار سلیمانی پشت تریبون
رفت و با صدای بغضآلود گفت« :شــهید جمالی ،بسیجی هشت سال
دفــاع مقــدس بــود .بعــد جنگ هــم مثــل یــک بســیجی زندگــی کــرد .اگر
از اتوبــوس شــهادت جنــگ هشتســاله مانــد ،خــودش را بــه اتوبوس
شهادت سوریه رساند».
حــاج قاســم ،بــا دفتــر رهبــر انقــاب تمــاس گرفــت و اجــازه خواســت تــا
انگشــتری را که امام خامنهای به او هدیه داده بودند ،در قبر حاج محمد
بگذارد .کفشهایش را بیرون آورد و وارد قبر شــد .حــدود پانزده دقیقه
در قبر بود .دهان حاج محمد را باز کرد و انگشــتر را زیر زبانش گذاشــت.
بعد پای قبر حاج محمد آمد و گفت به نیابت از تمامی رزمندگان لشــکر
 41ثاراهلل کف پای حاجی را میبوسم.
وقتی هم که ســنگ لحد را گذاشــتند و خاک بــر روی قبــرش میریختند،
حاج قاســم تربتی را کــه از کربال آورده بود ،بــه روی قبرش -کــه در نزدیکی
قبــر شــهیدان ســیدمحمدرضی جاویــد موســوی و «ســیدرضا جاویــد
موســوی» بود و حاج محمد هــر وقت به بهشــت زهرا میرفــت لحظاتی
بــاالی آن قبرهــا مینشســت و بــا شــهیدان جاویــد موســوی صحبــت
میکرد -ریخت.
چهــل روز بعــد ،درحالیکه مراســم چهلــم در مســجدی در حــال برگزاری
بود ،حاج قاسم بدون محافظ و بدون اطالع قبلی وارد شد تا یاد و خاطره
دوست شهیدش را گرامی بدارد.
پــس از آن ،حاج قاســم چند بــار به دیــدار مــادر و خانواده شــهید محمد
جمالی رفت .چند باری نیز آنها را برای حضور در مراســمهایی به تهران
دعوت کــرد .هر بــار که به دیــدار خانــواده شــهید میرفت ،بــا فرزندانش
صمیمانه حرف میزد .زهرا ،فاطمه و حســین پس از شهادت پدر خیلی
بیتابــی میکردنــدّ ،اما هــر بار کــه حاج قاســم به دیــدن آنهــا میرفت یا
تلفنی صحبــت میکــرد ،آرامــش مییافتنــد؛ ّامــا فرزندان شــهید محمد
جمالی روز ســیزدهم دی  ،98وقتی خبر شــهادت حاج قاسم را شنیدند،
دوبــاره بیتــاب شــدند و ماننــد آن روزی کــه خبــر شــهادت پدرشــان را
شنیدند ،غم سنگینی بر دلشان نشست.

خاطراتـی کوتـاه از شهیـد حسیـن پورجعفـری

امیـن حـاج قاسـم
حاج حســین از شهرســتان زیاد مهمان داشت .انســان مهمان نوازی
بــود .تعریف میکــرد یک بار کــه دیر وقــت از محــل کار به خانه رســیدم
تعــداد مهمانهــا آنقدر ز یــاد بود کــه جا بــرای خــواب در منــزل نمانده
بوداز میان مهمانها رد شده بود و در آشپزخانه خوابیده بود!

برخــی اوقــات بــا پروازهــای عراقــی مامور یــت میرفتیــم .مهماندارهــای
پروازهای عراقی معموال خانمهای بی حجاب بودند .دیدم حاج حســین
ســرش را پاییــن گرفتــه و بــا عالمــت دســت پیشــنهادهای پذیرایــی را
قبــول یــا رد میکند.بــا تعجــب از او پرســیدم چــرا اینقــدر ســرت را پایین
گرفتهای؟گفــت نمیتوانم بــه مهماندارها نگاه کنم .اصال نمیتوانســت
به هیچ زنی نگاه کند.ناخوداگاه به زن که نگاه میکرد قرمز میشد.

حاج قاســم بعد از نماز صبح به ســمت محــل کار حرکت میکرد.یک شــب
مهمان ایشــان بودم .بعد از نماز حاجی به من گفت برو ببین حاج حســین
( شــهید حســین پورجعفــری) آمــده اســت یــا نــه؟ رفتــم دم در ،دیــدم حاج
حســین موکتی را پهن کــرده و جلوی در حــال خواندن نماز صبح اســت .به
ایشان گفتم چرا داخل نمیآیید؟ دستش را به نشانه سکوت جلوی بینی
اش گرفت .گفت به کسی چیزی نگو! من سالهاست نماز صبحم را اینجا
میخوانم.

وقتــی حســین پورجعفری بــا حاج قاســم بــه ماموریت میرفت ش ـبها
تا دیر وقــت بیدارمی مانــد .گفتم چــرا نمیخوابید؟گفت نور زیــر در اتاق
حاج قاســم را نگاه میکنــم .هر زمان خاموش شــد و حاجــی خوابید من
هم میخوابم!

س ـ الها امین و نزدیک حاج قاســم بود.ایــن اواخــر او را دیدم .هنوز
ماشین شخصیش پراید بود.

در یکــی از ماموریتهــا بــا حــاج قاســم ســوار هلــی کوپتــر شــدیم.
هلیکوپتــر چنــدان خوبــی نبــود و دربــش درســت بســته نمیشــد.
هلــی کوپتــر ارتفــاع خیلــی ز یــادی گرفــت .ســرما بســیار شــدید شــده
بــود .همگی بــه صندلیهــا چســبیده بودیم .ناگهــان حاج حســین با
جسارت خاصش بلند شد و شــروع کرد به پخش مغزی بین بچهها!
به فکر بچهها بود.حاج قاسم به او تند شد که بنشین تا بالیی سرت
نیامده .ممکن است پرت شوی پایین.

حاج حســین برایم تعریف میکرد به ماموریت که میرویم خودم را به
حاج قاسم میچســبانم که اگر تیر ترکشــی آمد به من بخورد و حاجی
صدمه ای نبیند.حاج قاسم را خیلی دوست داشت.

در ســلف محل کار بودیم.دقت کردم دیدم حاج حسین لب به غذا
نزده است.از او پرســیدم چرا غذا نمیخورید؟ســریع عالمت داد که
ساکت .با دست اشاره کرد که تا حاج قاسم غذا را شروع نکنند غذا
نمیخورم.

یک بــار حــاج قاســم در یکی از جلســات بــی حــال شــد.او را به بیمارســتان
منتقــل کردیم.حاجــی را بســتری کردنــد و قــرار شــد شــب در بیمارســتان
بماند.حاج حســین( شــهید پورجعفــری) پایین پای حاج قاســم ایســتاده
بود .برای اســتراحت از اتاق بیرون میرفتم که به حاج حســین گفتم شــما
هم بیایید.گفــت فعال میمانــد .صبح که از خــواب بیدار شــدم داخل اتاق
را دیــدم  .دیدم حاج حســین هنوز پایین پای حاجی ایســتاده اســت.گفتم
بــرای اســتراحت نرفتید؟گفــت تا حاجــی به هــوش نیایــد خوابــم نمیبرد.
آخرش هم همراه حاج قاسم شهید و پایین پایش دفن شد.

بعضیها رفیق روزهای سخت اند ،
مثل حسین پورجعفری برای حاج قاسم
باورش سخت است اینکه دو نفر 40سال کنار هم باشند و پابه پای هم
تمامی روزهای سخت و مشکالت را پشت سر بگذارند.
حسین پورجعفری و حاج قاسم سلیمانی از آن دست بودند.
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وفــادار مانــدن به اســام و به انقــاب؛ با
هم ـه وجــود بــه اســام و انقــاب وفــادار
مانــد؛ بــه عهــدی کــه بــا خــدا و بــا امــام

بســته بــود وفــادار مانــد؛ بــه وظیف ـهای
ّ
کــه در قبــال ملــت ایــران داشــت و در
قبــال ّامــت اســامی داشــت ،بــا کمــال

ّ
دقــت در عمــل و با همهی وجــود وفادار
ّ
مانــد؛ هــم وظیفــه در قبــال ملــت ایران،
هــم وظیفــه در قبــال ّامــت اســامی.

در نگاه رهبر

ضمیمه رایگان روزنامه در استان کرمان

داستانتسبیحو  وصیتحاجقاسم
برایدختر   سیدعباسموسوی

بتو لالســادات موســوی دختــر ســید عبــاس
موســوی دبیــرکل ســابق حــز باهلل لبنــان در یــک
گفتگــوی و یــژه بــا وب ســایت خبــری العهــد
بــه ویژگیهــای برجســته شــهید ســلیمانی و
مالقا تها یــی کــه بــا ایشــان دا شــت پردا خــت.
دختــر دبیــرکل ســابق حــز باهلل لبنــان اظهــار
داشت:ســردار قاســم ســلیمانی مــردی افســانهای و
عاشــق خانوادههــای شــهدا بــود و بــه آنهــا رســیدگی
میکــرد .چنــد ســال قبــل شــنیدم کــه مــادر حــاج
قاســم فــوت کردهانــد و بســیار ناراحــت شــدم؛ چــرا
ً
کــه بــا خــودم گفتــم حتمــا قلــب حــاج قاســم اکنــون
بســیار غمگیــن و محــزون اســت ،امــا هرگــز احســاس
نمیکــردم کــه مالقاتــی بیــن مــا اتفــاق بیفتــد .مدتــی
بعــد یکــی از دوســتانم نــزد مــن آمــد و از مــن خواســت
کــه در آن روز بــه چیــزی فکــر کنــم و بــدون اینکــه
توضیحــی بدهــد مــن را بــه دفتــری بــرد و در آنجــا گفــت
که "مــا اکنــون نــزد حــاج قاســم ســلیمانی هســتیم" .آن
لحظــه احســاس کــردم کــه همــه دنیــا بــرای مــن اســت.
مــا در آن دفتــر چــای خورد یــم و ســپس بهســمت
طبقــه بــاال رفتیــم و حــاج قاســم بــه اســتقبالمان آمــد.
ً
بتولالســادات موســوی افزود:حــاج قاســم شــخصا از
اول مالقــات،
مــا پذیرایــی کــرد و مــن از همــان لحظــات ِ
ابهــت و هیبــت ایشــان را ب هشــکل عجیبــی احســاس
کــردم امــا ب ـهزودی احســاس آرامــش بــه مــن دســت
داد و متوجــه شــدم در برابــر پــدری مهربــان و دلســوز
هســتم و گو یــا مد تها ســت کــه او را میشنا ســم.
مــن فــوت مادرشــان را بــه ایشــان تســلیت گفتــم و
ســپس حــاج قاســم شــروع بــه ســؤال پرســیدن کــرد.
ایشــان از مــن پرســید کــه چنــد فرزنــد دارم ،شــغل
همســرم چیســت و چ ـهکار میکنــم و ســاکن کجــا
هســتم و وقتــم را چگونــه میگذرانــم.
ســؤاالت ایشــان نشــان داد کــه خانــواده شــهدا
نــزد حــاج قاســم چــه جایــگاه باالیــی دارنــد و ایشــان
بــه ا یــن خانواد ههــا تــا چها نــدازه تو جــه میکنــد.

در ادا مــه مصاحبــه دختــر ســید عبــاس موســوی
بــا وبســایت العهــد آمــده اســت :ســپس مــن نیــز
شــروع بــه ســؤال پر ســیدن از حــاج قا ســم کــردم و
ایشــان از مــن پر ســید کــه " آ یــا دختــرم زینــب را
میشناســی؟" ،انــگار میخواســت بــه مــن بگویــد کــه
"میخواهــم او را بشناســی" .حــاج قاســم تســبیحی در
دســت داشــت ناگهــان آن را بــه مــن داد و گفــت "ایــن
تســبیح بــرای مــن بســیار عزیــز اســت ،همیشــه آن را
گــم میکنــم ســپس ب ـهزودی پیــدا میشــود.
ایــن تســبیح را بــه تــو میدهــم بهشــرطی کــه هــر روز
هــزار بــار بــا آن صلــوات بفرستی ".ســپس بــه مــن
گفــت "زمانــی کــه شــهید شــدم بایــد ایــن تســبیح بــا
مــن دفــن شــود" .از همــان دیــدار اول بــا حــاج قاســم
حســرت شــهادت را در چهره ایشــان احســاس کردم و
ایشــان داســتانهایی از امــام زمــان (عــج) و اهلبیــت
(ع) و عالقــه ویــژه خــود بــه حضــرت امــام خامن ـهای
برایــم تعر یــف کــرد.
وی ادامــه داد :در ایــن مالقــات کوتــاه متوجــه شــدم
کــه حــاج قا ســم فــردی بســیار مهر بــان و دلســوز و
متواضــع و صمیمــی اســت .ایشــان هدایایــی بــه مــا
داد کــه شــامل لوحهایــی بــود کــه نــام خداونــد روی
آنهــا حــک شــده بــود .مــن از اینکــه هیــچ هدی ـهای
بــا خــودم بــرای ایشــان نبــرده بــودم بســیار خجالــت
کشــیدم؛ چــرا کــه نمیدانســتم قــرار اســت بــه دیــدن
حــاج قاســم برویــم ،امــا یــک تســبیح کوچــک بــا خــود
ً
بههمــراه داشــتم کــه قبــا از مشــهد خر یــده بــودم و
ایــن تســبیح را بــه ایشــان دادم و حــاج قاســم بســیار
خو شــحال شــد .هنــگام خداحافظــی حــاج قا ســم
بــا تواضــع فــراوان مــا را تــا دم در بدرقــه کــرد و بــه مــن
گفــت «انشــاءاهلل بــه دیــدار شــما میآیــم».
مــن تصــور نمیکــردم ایشــان بهدلیــل مشــغله و
مســئولیتهای فراوا نــی کــه دارد و قــت د یــدار بــا
مــا را دا شــته با شــد .ا مــا چنــد مــاه بعــد بــرادرم آ قــا
یا ســر تمــاس گر فــت و از مــن خوا ســت کــه نــزد او

بــروم ،از او پرســیدم "قضیــه چیســت؟"؛ امــا توضیــح
بیشــتری نــداد .بلــه ،آن روز حــاج قا ســم ســلیمانی
مهمــان مــا بــود و هدایایــی نیــز همــراه خــود آورده
بــود و در دیدارهــای بعــدی نیــز همیــن اتفــاق افتــاد،
ً
مــا واقعــا شــرمنده ایشــان و سخاوتشــان شــدیم.
بتولالســادات موســوی ابــراز کــرد :حــاج قاســم بــا
مــا احوالپرســی کــرد و بــا ســایر اعضــای خانــواده نیــز
آ شــنا شــد و احــوال مــا را یکــی یکــی پر ســید .حــاج
قاســم نهتنهــا متواضــع بلکــه بســیار صمیمــی بــود
و حضــور او آرا مــش وصفناپذ یــری را بــرای مــا بــه
ارمغــان م ـیآورد .هــر بــار کــه اســم هر یــک از نوههــا
ً
را میپر ســید او را نــوازش میکــرد ،مثــا از دختــر
بــرادرم پر ســید "نا مــت چیســت؟" ،او پا ســخ داد
«نــور » ،ســپس حــاج قاســم گفــت" :تــو چــراغ خانــه
هســتی" و خند یــد .در ا یــن مال قــات حــاج قا ســم از
مــن دربــاره تســبیحی کــه بــه مــن داده بــود ســؤال
کــرد و مــن بــه ایشــان گفتــم چــون نمیدانســتم

حاج قاسم به جوانان عالقه زیادی داشت
و به فرهنگ آنها و سؤاالتشان توجه
میکرد ،قلبی بسیار رئوف
و مهربان داشت و هرگاه
از فاجعه جنگ داعش در
سوریه و مصیبتهایی که به
سر مردم این کشور آمد صحبت میشد
چهره ایشان تغییر میکرد و بسیار
غمگین میشد .جنبه انسانی شخصیت
حاج قاسم بسیار برجسته بود.

تبلور شجاعت و تدبیر در یک قهرمان
مقاله /دکتر طاهره منصف:
در خصــوص شــجاعت ســردار ســلیمانی در حــوزه
ً
عملیاتهــای نظامی و نظامیگــری تقریبــا اتفاقنظر
بینالمللی وجود دارد.
حضــور در خــط مقــدم مبــارزه بــا تروریســم ،آن هــم
داعش یکی از خش ـنترین و افراطگرایانهترین انواع
آن ،نشــاندهنده شــجاعت بیحدوانــدازه ســردار
ســلیمانی در نبردهــای میدانی بوده اســت .روزنامه
هنــدو کــه پــس از تایمــز آو ایند یــا و هندو ســتان
تایمــز ســومین روزنا مــه بــزرگ انگلیس ـیزبان
در هندوســتان مطــر ح اســت ،ایــن ویژگــی ســردار
ســلیمانی را مــورد توجــه و پوشــش رســانهای قــرار
داده است.
فعالیتهــای سیاســی و نظامی ،دو حوزه حســاس،
حیا تــی و مهــم کشــورها و دولتهــا محســوب
میشود.
در حــوزه سیاســی ،مســائل مهــم کالن اجتماعــی و
سیاســی به محــل بحــث و اجرا گذاشــته میشــود و
در حوزه نظامی نیــز امنیت و افزایش تــوان نظامی و
همچنیــن عملیاتهای برونمرزی از شــاخصهای
مهم و حیاتی محسوب میشود.
ً
اصــوال ،اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه در ایــن دو حــوزه
ا فــرادی در مســند امــور قــرار بگیر نــد کــه دارای
ویژگیهــای برجســته و خاصــی باشــند؛ ز یــرا در غیــر
ایــن صــورت بــا اتخــاذ رویههــای اشــتباه و ناصــواب

ضررهــای جبرانناپذیــری بــه کشــور یــا دولــت وارد
میشود.
بر خــی ویژگیهــا مکمــل محســوب میشــوند
و درصورتیکــه یکــی بــدون دیگــری در فــردی
موجــود با شــد ،زمینههــای ا شــتباه محا ســباتی و
یــا اســتراتژیکی فراهــم میشــود .بهعنــوان نمونــه،
دو ویژگــی شــجاعت و تدبیــر را میتــوان نــام بــرد که
بهصــورت کلــی مکمــل یکدیگرنــد؛ ز یــرا شــجاعت
درصورتیکه بــا تدبیر و دوراندیشــی توأمان نباشــد،
میتوا نــد زمینههــای اتخــاذ تصمیمــات ا شــتباه
تاکتیکی و استراتژیکی را فراهم کند.
از سوی دیگر ،چنانچه تدبیر بدون ویژگی شجاعت
در نظــر گرفتــه شــود ،ممکــن ا ســت رهبــران و یــا
نخبگان با وجود اینکه اســتراتژیها و تاکتیکهای
مناسب را در یک برهه یا در یک خصوص تشخیص
میدهنــد فاقــد اراده و شــجاعت کافــی بــرای اتخــاذ
آن تصمیــم باشــند و در نتیجــه بــا وجــود اینکــه به
رویــه نادرســت خــود آ گاهانــد ،ممکــن اســت ایــن
رونــد نامناســب را همچنان ادامــه دهنــد .بنابراین،
دو ویژگــی شــجاعت و تدبیــر را بهعنــوان دو ویژگــی
مکمــل میتــوان الز مــه و ضــرورت اسا ســی بــرای
نخبــگان و رهبــران در حــوزه نظامــی و سیاســی در
نظر گرفت.
جمهــوری اســامی ایــران از زمــان تأســیس خــود در
ســال  ۱۳۵۷تاکنــون توانســته ا ســت در دو حــوزه

سیاســی و نظامــی قــدرت خــود را در منطقــه غــرب
آســیا تحکیم کند .در این میان ،نقــش حضرت امام
خمینی رحمهاهللعلیه بهعنوان معمــار و بنیانگذار
انقــاب ا ســامی ،حضــرت آ ی ـتاهلل خامن ـهای
در جایــگاه رهبــری انقــاب و برخــی از فرماندهــان
نظامــی و شــخصیتهای سیاســی قابل ذکر اســت.
بیتردید ،جایگاه سردار ســلیمانی در میان نخبگان
جمهوری اســامی در راســتای تحکیم قدرت و نفوذ
نظام مســئله آشــکار و بدیهی اســت .بر همین مبنا
و بــا توجه بــه اینکه ســردار ســلیمانی معمــار محور
مقاو مــت در ســا لهای اخیــر شــناخته میشــود،
در ایــن نوشــتار تــاش خواهــد شــد تــا بــه بررســی
دو ویژگــی شــجاعت و تدبیــر در شــخصیت ســردار
ســلیمانی در دو حــوزه نظامــی و سیاســی پرداختــه
شود.
ســردار ســلیمانی ،بیشــتر بهواســطه فعالیتهــای
نظامــی و عملیاتــی در مناطــق برونمــرزی علیه رژیم
صهیونیســتی و آمریکا شناخته میشــود .بنابراین،
وجه ـهی ایشــان در ُبعــد داخلــی و خارجی بیشــتر با
فعالیتهای نظامی و نظامیگری شناخته میشود.
بااینحال ،فرمانده نظامی باید دارای قابلیتی باشــد
که طیف وســیعی از شــهروندان یک جامعــه یا چند
ملت وی را بهعنوان شــخصیت مورد احتــرام در نظر
بگیرند.
از آنجایــی کــه ســردار ســلیمانی ،حتــی میــان برخــی

کــه بــه د یــدار مــا میآینــد تســبیح را بــا خــودم
نیــاوردم ،ســپس حــاج قا ســم گفــت "انشــاءاهلل
د یــدار بعــدی در منــزل بتــول خا نــم با شــد".
وی تأکیــد کــرد :مــن خیلــی خوشــحال شــدم و انتظــار

بعد از مدتی حاج قاسم
افتخار داده به منزل ما آمد و
زمانی که با من صحبت میکرد به من
میگفت« :عموجان ،چطوری؟ چه خبر،
عموجان؟»
نداشــتم کــه حــاج قاســم بــا امــور مهــم و حســاس
نظا مــی و سیا ســی و مســئولیتهای بزر گــی کــه
بهعهــده دارد وقــت پیــدا کنــد کــه بــه منــزل مــن ســر
نکــه بــرود بلنــد شــد تــا هدایایــی را
بزنــد .وی قبــل از ای 
کــه بــا خــود آورده بــود بــه مــا بدهــد.
ً
حاجقاســم کامــا خودجــوش رفتــار میکــرد و همــه
در حضــور ایشــان آرامشــی بینظیــر دا شــتند و در
پایــان پیشــنهاد داد کــه یــک عکــس جمعــی بگیریــم.
دختــر ســید عبــاس موســوی اضافــه کــرد :حــاج قاســم
نهــا
بــه جوانــان عالقــه زیــادی داشــت و بــه فرهنــگ آ 
و سؤاالتشــان توجــه میکــرد ،قلبــی بســیار رئــوف و
مهربــان داشــت و هــرگاه از فاجعــه جنــگ داعــش در
ســوریه و مصیبتهایــی کــه بــه ســر مــردم ایــن کشــور
آمــد صحبــت میشــد چهــره ایشــان تغییــر میکــرد و
بســیار غمگیــن میشــد .جنبــه انســانی شــخصیت
حــاج قاســم بســیار برجســته بــود.
بتــول الســادات موســوی در ادامــه بــه آخریــن دیــداری
کــه بــا ســردار شــهید ســلیمانی دا شــت پرداختــه
گفــت :در آخر یــن د یــدار فضــا بســیار آرام بــود و
نو ههــا حضــور ندا شــتند و تنهــا مــن و برادرا نــم و
همسرانشــان بود یــم.
در آن روز آرامــش عجیبــی در چهــره حــاج قاســم بــود

گرو ههــای مخا لــف جمهــوری ا ســامی نیــز دارای
محبوبیــت اســت و همچنیــن ملتهای مســلمان
منطقــه کــه دارای روحیــه آمریکاســتیزی و ضدیــت
بــا رژ یــم صهیونیســتی دارنــد ،او را تکر یــم میکننــد،
میتــوان گفــت ایشــان دارای صفــات و کاریز مــای
قابل توجهی بوده اســت .در ایــن زمینه ،ویژگیهای
مختلفی از ایشــان میشــود ذکر کــردّ ،اما بر اســاس
آنچه که پیــش از این گفته شــد ،هدف این نوشــتار
بررســی دو ویژگــی شــجاعت و تدبیــر ایشــان در دو
عرصه نظامی و سیاسی است.
بنابرا یــن ،ا یــن دو ویژ گــی در ســاحت شــخصیتی
ســردار ســلیمانی در حــوزه نظامی مــورد بررســی قرار
میگیــرد.در خصــوص شــجاعت ســردار ســلیمانی
در حــوزه عملیا تهــای نظا مــی و نظامیگــری
ً
تقریبــا اتفا قنظــر بینالمللــی وجــود دارد .حضــور
در خــط مقــدم مبــارزه بــا تروریســم ،آن هــم داعــش
یکــی از خش ـنترین و افراطگرایانهتر یــن انــواع آن،
نشــا ندهنده شــجاعت بیحدوا نــدازه ســردار
ســلیمانی در نبردهــای میدانی بوده اســت .روزنامه
هنــدو کــه پــس از تایمــز آو ایند یــا و هندو ســتان
تایمــز ســومین روزنا مــه بــزرگ انگلیس ـیزبان در
هندو ســتان مطــر ح ا ســت ،ا یــن ویژ گــی ســردار
ســلیمانی را مــورد توجــه و پوشــش رســانهای قــرار
داده است.
این روزنامه انگلیس ـیزبان هندی ،در مطلب ســوم
ژانویه  ۲۰۲۰خود ،از ســردار ســلیمانی بهعنوان یکی از
شجاعترین فرماندهان غرب آسیا نام برده است.
ا یــن روزنا مــه هنــدی بــا ا شــاره بــه ســابقه ســردار
ســلیمانی در طــول جنــگ هشتســاله ا یــران و
عــراق مینویســد ،شــجاعت مثالزدنــی او در همان
ّاوایــل جوانــی و جنــگ ایــران و عــراق موجــب توجــه
فرماندهــان نظامــی و مقامــات بلندپایــه ایران شــد
و همیــن شــرایط موجب شــد کــه او را بــه فرماندهی
لشکر  ۴۱ثاراهلل منصوب کنند.
ایــن روزنامــه هنــدی در ادامــه اشــاره میکنــد کــه
ســردار قاســم ســلیمانی پس از جنگ ایــران و عراق
بهدلیــل درهمریختگــی تحــوالت غــرب آ ســیا در
چنــد جبهه همزمــان درگیر بــود؛ از یک ســو ،در نبرد
بــا سیا س ـتهای تو ســعهطلبانه آمر یــکا در غــرب
آســیا قــرار داشــت و از ســوی دیگر ،بــا جنایــات رژیم
صهیونیســتی مقابلــه میکــرد و بعد با خش ـنترین
و بیرحمانهتر یــن نــوع تروریســم افراطــی بــه نبــرد
پرداخت.
ایــن روزنامــه هنــدی تفــاوت بــارز ســردار ســلیمانی
بــا فرماندهــان کالســیک را حضــور در میدانهــای
عملیا تــی میدا نــد و معتقــد ا ســت بر خــاف
فرماندهان کالســیک که در ســتادهای فرماندهی و

و بســیار لبخنــد م ـیزد .مــن ایــن بــار نمیخواســتم
خیلــی صحبــت کنــم و از گــوش دادن بــه صحبتهــای
حــاج قا ســم و نــگاه کــردن بــه لبخنــدش لــذت
میبــردم و احساســی بــه مــن میگفــت کــه بایــد بــا او
خداحافظــی کنیــم .وی در پایــان ایــن مصاحبــه گفــت:
حــاج قاســم حتــی از دور
هــم حــال مــا را درک میکــرد ،یــک روز خیلــی ناراحــت

از طریق اســتفاده از ابزارهای پیشــرفته تســلیحاتی
واحدهــای تحت امر خــود را کنتــرل میکنند ،ســردار
ســلیمانی بهصــورت فیزیکــی در خطوط مقــدم نبرد
حضور داشــت و بهصورت مســتمر بیــن جغرافیای
محــور مقاو مــت در حر کــت بــود .مــکان شــهادت
ســردار ســلیمانی میتوا نــد تأییــدی بــر ادعاهــای
روزنا مــه هنــدی در نظــر گرفتــه شــود ،زیــرا ســردار
سلیمانی در کشوری هدف قرار گرفت و به شهادت
رســید کــه آمریکاییهــا بهصــورت گســترده حضــور
نظامی و اشراف اطالعاتی داشــتهاند .این امر نشان
میدهد که ســردار ســلیمانی همواره در مسیر تردد
و عملیات دشمنان قرار داشته است.
ویژگی دیگر ســردار ســلیمانی در حوزه نظامیگری و
عملیاتهــای نظامــی ،تدبیر ایشــان بــود .مجموعه
عملیا تهــای تحــت فرماندهــی او و همچنیــن
واحدهــای مختلف گروههای مقاومــت در منطقه با
وجود موانــع و چالشهــای متعدد از ســوی آمریکا،
رژ یــم صهیونیســتی و تروریســتها ،در مجمــوع
موفقیتآمیــز بــوده اســت .روزنامــه انگلیســیزبان
هنــدو در ایــن خصــوص مینویســد ،از اواخــر دهــه
 ۱۹۹۰که ســردار ســلیمانی به فرماندهی سپاه قدس
منصوب شــد ،این واحــد عملیاتــی بــه قابلیتهای
جدیــدی رســید و در میدانهــای مختلــف کفایــت
خود را نشــان داد .روزنامه انگلیســی گاردین نیز ،در
مطلــب ســوم ژانویه  ۲۰۲۰خــود ،بــه خــردورزی و تدبیر
ســردار ســلیمانی در عملیا تهــای نظامــی اشــاره
کرده است.
از دیــد ایــن روزنامــه انگلیســی ،ســردار ســلیمانی با
وجــود اینکــه کمتــر کارشناســی پیشبینــی میکرد
که اســد بتواند در قدرت بمانــد ،درحالیکه همزمان
در جبهــه مبارزه بــا آمر یــکا و رژیم صهیونیســتی قرار
داشــت ،توانســت کلیدیتر یــن متحــد منطقــهای
ا یــران ،یعنــی دو لــت ســوریه را از ســقوط برهانــد.
پیــروزی محــور مقاو مــت بــر تروریســتهای
چندملیتــی بــا وجــود اینکــه در مواقعــی از نظــر
تجهیزات و نیرو پایینتر از تروریســتها و نیروهای
حامی آنهــا قرار داشــتند ،نشــاندهنده بهکارگیری
عقالنیت و خردورزی و همچنیــن تدبیر صحیح امور
نظامی در منطقه بوده است.
در حــوزه سیا ســت نیــز شــجاعت و تدبیــر ســردار
ســلیمانی موجب شــد کــه هرگــز وارد جناحبندیها
و باز یهــای سیا ســی نشــود ،ولــی در عیــن حــال
مواضــع سیاســی خــود را بــا شــجاعت بیــان میکرد.
روزنامههای مختلف در پوشــش شــخصیت سردار
ســلیمانی اذعــان کردهانــد کــه ایشــان مــورد احترام
همــه جریانهــا و جناحهــای سیاســی در ایــران قــرار
داشته است.

بــودم و غــم ســنگینی را روی ســینهام احســاس
میکــردم کــه تلفــن زنــگ خــورد و صــدای آرامــی بــه مــن
گفــت "حالــت خوبــه ،عموجــان؟" ،مــن در ابتــدا ایــن
صــدا را نشــناختم و ســپس بــه او گفتــم "ببخشــید،
شــما را نمیشناســم امــا صدایتــان بســیار آشناســت"،
ســپس خندیــد و مــن متوجــه شــدم کــه حــاج قاســم
اســت ،انــگار کــه از حــال مــن خبــر داشــت.

روزنامه انگلیسی گاردین نیز در اینباره اشاره کرده
اســت کــه ســردار ســلیمانی هرگــز بهدنبال نفــوذ در
سیاســت و یــا بهرهبرداریهــای سیاســی از جایــگاه
و موقعیــت خود نبوده اســت و بــه همیــن دلیل به
یکی از فرماندهــان نظامی محبوب در ایــران تبدیل
شده است.
مهمتریــن نکتــه در خصــوص ســردار ســلیمانی
ایــن اســت کــه حتــی رســانههای ضدانقــاب نیــز
نتوانســتهاند بــر مواضــع سیاســی و یــا از منظــر
سیاســی ایشــان را مورد چالش قــرار دهنــد .این امر
نشــان میدهد که تــا چه اندازه شــهید ســلیمانی در
حــوزه سیاســت خــردورزی ،تعقــل و تدبیــر داشــته
اســت.در مجمــوع و بهصــورت خالصــه میتــوان دو
ویژگــی شــجاعت و تدبیــر را در ســاحت شــخصیتی
ســردار ســلیمانی در دو حــوزه سیاســی و نظا مــی
تشــخیص داد .ایشــان در حــوزه نظامــی بــا وجــود
اینکــه در چندیــن جبهه بهصــورت همزمــان درگیر
بــود و گاهــی نیــز از نظــر تجهیــزات و نیــرو جبهــه
متخاصم نســبت به محــور مقاومت جایــگاه برتری
داشــته اســت ،بااینحــال ،در مــوارد متعــددی
سیاستهای دشــمنان توسط سپاه قدس و محور
مقاومــت بــا هدایت ســردار ســلیمانی به شکســت
انجامید .بزرگترین شکســت دشمنان؛ حفظ بشار
اســد در قــدرت در ســوریه بــا وجــود مخالفتهــای
گسترده جهانی و منطقهای بود.
عالو هبرایــن ،تقویــت محــور مقاومــت در ســطح
منطقــهای و رســاندن آن بــه ســطوح مختلــف
ُ
چندبعــدی و چندســطحی
تواناییهــای پیچیــده و
از دیگــر دســتاوردهای ســردار ســلیمانی در منطقه
دانسته میشود.
ســردار ســلیمانی در حــوزه سیاســی نیــز بــا دوری از
جناحبندیهــای مرســوم سیاســی خــود را بهصورت
شــخصیتی فراجناحــی و فراحزبــی مطــر ح کــرد کــه
همزمــان بــا شــجاعت مواضــع خــود را نیــز بیــان
میداشت.
همیــن امــر ســبب شــد کــه ایشــان مــورد احتــرام
جریانهــای مختلــف سیاســی در ایــران قــرار بگیرد.
عالو هبرایــن ،ویژگیهــای منحصربهفــرد ســردار
ســلیمانی موجــب شــد برخــاف فرماند هــان
کالسیک ،ایشان در میان شهروندان عادی جامعه
ایرانی نیــز از هــر طیــف و جنــاح از محبوبیــت خاصی
برخوردار شود.
ســردار ســلیمانی بــرای دوســتداران و هوادارانــش
تنها فرماندهی مقتدر نظامــی نبود ،بلکه فرماندهی
خــردورز ،مدبــر و همچنیــن شــخصیتی کاریزماتیک
و مــورد احتــرام شــناخته میشــود و از ایــن منظــر از
صرف قهرمان نظامی فراتر رفته است.

ضمیمه رایگان روزنامهدر استان کرمان

نگاهیبهخاطراتخودنوشتسردار سلیمانی؛

از چیزی نمیترسیدم
کتاب «از چیزی نمیترســیدم» ،زندگینامه خودنوشــت ســردار ســلیمانی است که توســط انتشارات
مکتب حاج قاسم منتشر شده است.
ایــن کتــاب کــه شــامل دستنوشــتههای شــخصی شــهید ســلیمانی از دوران کودکــی و زندگــی در
ٔ
روستای قنات ملک کرمان تا میانه مبارزات انقالبی در سال  ۵۷است.
شرح زندگی مردی از دل روستایی دورافتاده در کرمان اســت که چند دوره از زندگی ساده و کوتاهش
را روایت کرده است.
خاطرات خود نوشــت سردار شــهید حاجقاسم ســلیمانی را شامل میشــود که طی چندســال پایانی
عمر او ،نوشــته و ثبت و ضبط شــدهاند .این خاطرات از مقطع تولد تا  ۲۲ســالگی این شخصیت یعنی
از ســال  ۱۳۳۵تا  ۵۷را در بــر میگیرند« .از چیزی نمیترســیدم» که همزمان با اولینســالگرد شــهادت
سردار سلیمانی  رونمایی شد ،با مقدمهای از زینب ســلیمانی دختر سردار سلیمانی همراه است .او
در این مقدمه به برخی عادات شخصی سردار سلیمانی ازجمله مطالعه زیاد اشاره کرده است .زینب
ســلیمانی میگوید پدرش فرماندهای نظامی و دقیق بود و صفات یکفرد نظامی را داشــته ،اما آنچه
در شــخصیتش اســتثنا بوده ،مطالعه و نوشتن اســت .ســردار ســلیمانی هم خود اهل مطالعه زیاد
بوده و هم اعضــای خانــوادهاش را موظف بــه خواندن کتاب میدانســته اســت .دایــره مطالعاتیاش
هم طبق روایت دخترش ،از شــعر فارســی و زمــان خارجی و کتابهــای تاریخی تا کتابهای سیاســی،
خاطرات ،شر ححالها و عناوین نظامی را شامل میشده است.

ســردار ســلیمانی عــادت بــه حاشیهنویســی در
کتابها داشــته و طــی چندســال پایانــی زندگــی خود،
تــاش کــرد خاطرا تــش را ثبــت کنــد و مو فــق شــد
خا طــرات اجما ل ـیاش را از ســا لهای کود کــی تــا ۲۲
ســالگی بنویســد که این خاطرات پس از شــهادتش،
بــا تایــپ و حروفچینــی از روی دســتخط وی ،توســط
انتشارات مکتب حاج قاسم در قالب کتاب «از چیزی
نمیترسیدم» چاپ شدند.
نو شــتههای ســردار ســلیمانی در ا یــن کتــاب از
چندجهت ،قابل توجه هستند.
گر بخواهیم بهطــور خالصه به این موضوعات اشــاره
کنیم بایــد ابتدا ،بــه زندگی در محرومیت و ســختی که
باعث ساختهشدن شــخصیت محکم و با استقامت
قاسم سلیمانی شده اشاره کنیم.
رســم و رســومات عشــیره ،اعتقــادات و باورهــای پــدر
و مادر ،ورود به شــهر و شــروع مبــارزات انقالبی هم از
دیگــر مــوارد موضوعــی مهــم و محتوایی هســتند که
در خاطــرات ســردار ســلیمانی جلــب توجــه میکننــد.
نکته دیگر ،جمــات و ادبیات اســت .در این خاطرات
عبارات لهجه کرمانی و همچنین جمالتی وجود دارند
که از نظر دســتوری نیاز به ویرایش دارند ،اما با روایت
ساده و صمیمی راویشان ،میتوان آنها را بهعنوان
خاطرات بدون رتوش و دس ـتاول ســردار ســلیمانی
مطالعه کرد .نکته مهم دیگر هم دربــاره خاطرات این
کتاب این اســت کــه راویشــان در هیچیــک از مراحل
زندگی نترسیده است.
قاســم ســلیمانی ،ریشــه در ایــل بــزرگ ســلیمانی از
ا یــات عشــایر و کو چنشــین ا یــران دارد .او در
خاطراتــش بــه ایــن مســاله اشــاره کــرده کــه در دوره
حیات خود ،فســاد خاصی از خوانین محل زندگیاش
ً
ندیده و آنهــا عمومــا کارهایــی مثل حــل اختالفات،
رسیدگی به شــکایات مردم ،حمایت عمومی از طایفه
و رابطه با حکومت را به عهده داشتهاند.
سردار ســلیمانی در ابتدای خاطراتش ،مطالبی درباره
عاطفه مــادر و فرزنــدی و پیوند خــود با مــادرش دارد.
بهعنــوان مثــال دربــاره روزگار خردســالی کــه مــادرش
هنگام کار یا دروی محصول ،او را با چــادر به کمر خود
میبســته ،چنین جمل ـهای دارد« :بهنظرم ،مــادرم هم
از حــرارت مــن آرامــش داشــت( ».صفحــه  )۲۲قاسـ ِـم
خردســال ،بین اهالی ایــل متولد میشــود و به زندگی
عشایری خو میگیرد .به روایت او در مقام راوی کتاب
«از چیــزی نمیترســیدم» ،از وقتــی شــروع بــه راهرفتن
کرده ،کار و تالش را شروع کرده است.
بــرای کودکانــی مثــل قاســم ســلیمانی کــه بیــن مردم
کوچنشــین و عشــایر با محرومیت زندگــی میکردند،
پایان زمســتان بهخاطر ســرما و ســختیهای زیادش،
و فرارســیدن بهار بهخاطر طــراوت و فروانی نعمتش،
بسیار خواســتنی و لذتبخش بوده است .بهار برای
قاســم کوچک ،فصــل نعمــت و کوچ بــوده اســت .به
این ترتیــب او و خانــوادهاش پــس از روز  ۱۳فروردین
کوچ کرده و ســپس بــا پایــان تابســتان ،خانههــای ده

را بــرای بازگشــت بــه گمبههــای خشــتی خــود جمــع
میکردهاند.
پیشتــر کتــاب «ذوالفقــار» شــامل خاطرات شــفاهی
و ســخنرانیهای ســردار ســلیمانی را را کــه بر هــه
زمانیشــان مربوط به ســالهای جنگ تا شهادت وی
میشــد ،در مطلــب «وقتی حاج قاســم به یک پاســدار
ظلــم کــرد  /کربــای  ۴شکســت نبــود» نقــد و بررســی
کردهایــم .اینــک قصد دار یــم بره ـهای از زندگی ســردار
ســلیمانی را که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در کتاب
«از چیــزی نمیترســیدم» بــه آن پرداختــه شــده ،مورد
بررسی قرار دهیم.
* زندگی در محرومیت و نترسشدن یککودک
یکــی از دالیــل داشــتن ســر نتــرس و شــجاعت ز یــاد
قا ســم ســلیمانی ،زند گــی در محرومیــت و تحمــل
ســختیهای زیاد در ســنین کودکــی بوده اســت .او در
ســالهای کودکــی بــه روایــت خــود ،در کل دو دســت
لبــاس و یککفــش پینهکــرده الســتیکی داشــته کــه
بهمدد آن گوسفندان را به چرا میبرده است.
بــا وضعیــت اقتصــادی خانــوادهاش هــم ســالی دو تا
س ـهبار برنج میخورده اســت .راوی خاطرات «از چیزی
نمیترســیدم» در چند فراز از خاطراتش اشــاره و تکرار
کــرده از چیــزی نمیترســیده اســت .اولینمرتبــه در
صفحه  ۲۷اســت که میگوید از همان ابتــدای کودکی
و سن  ۱۰سالگی حالتی از نترسی داشته است.
مرتبــه دوم هــم مربوط بــه فرازهایی اســت که قاســم
نوجــوان هنــوز بــه شــهر نرفتــه و در ســن  ۱۳ســالگی
زمانــی کــه در زمســتان ،بــرف تــا شــکم گوســفندان
میرســیده ،آنهــا را بــرای چــرا بــه بیــرون ده میبــرده
اســت .او در اینباره میگوید« :بدون تــرس از گرگها
کــه در فصــل زمســتان در کمیــن گوســفندان بودند،
بــه جنــگل بدامهــای کوهــی میرفتــم( ».صفحــه )۵۱
پیراهنهــای بشــور و بپــوش و ســهمیه ســاالنه
دو کفــش ال ســتیکی ،امکانا تــی بــوده کــه قا ســم
ســلیمانی در کود کــی و دوران چوپا نــی گو ســفندان
از آنهــا برخــوردار بــوده اســت .او در روایتــی از یکــی از
چوپانیهای خــود ،تعریف کرده کــه یکبار کفشهای
ً
ال ســتیکیاش کا مــا پــاره و همــه انگشــتان پا یــش
بهدلیــل برخــورد بــا ســنگ ،شکســته و خونــی شــده
بوده است.
این جمله نیز از جمالت ســردار ســلیمانی از خاطرات
کودک ـیاش اســت« :روزی نبــود کــه خــار در پایمــان
نــرود».در عیــن محرومیــت و شــرایط مربــوط بــه آن،
خانهای که قاســم ســلیمانی در آن رشــد کــرد ،یکروز
هم از مهمان خالی نبوده است.
او در فــرازی از کتــاب «از چیــزی نمیترســیدم» دربــاره
مهماننوازیهــای پدر و مــادر خود ،ضمن تکــرار این
واقعیت که سالی چندبار بیشتر برنج نمیخوردهاند،
به ایــن موضــوع اشــاره دارد که زمــان حضــور مهمان
در خا نــه ،ز مــان خو شــحالی بچههــا بــوده ،چــون
بهتر یــن غــذا را بهخاطــر مهمــان طبــخ میکردهانــد.
* شخصیت پدر ؛ مشدی حسن

پدر حاجقاسم ســلیمانی ،معروف به مشدی حسن،
بهشــدت به نماز اول وقت ّ
تقید داشــته و در حالیکه
در روزگار کودکــی فرزنــدش قاســم ،فقــط چنــد نفــر در
خانههــای اطــراف و همســایگان نمــاز میخواندنــد،
او اهــل نمــاز بــوده اســت .راوی کتــاب نیــز میگویــد
از دوران کودکــی ،در حالــی کــه خیلــی از قواعــد نمــاز را
نمیدانســته ،نماز میخوانده اســت .مشــدی حسن
همچنیــن نســبت بــه مســائل حــرام و حــال دقیــق
بــوده و زکات مــال خــود را چــه دربــاره گنــدم ،چــه جــو
و چــه گوســفند ،بهموقــع پرداخــت میکــرده اســت.
نکته دیگری که حاجقاســم ســلیمانی درباره پدر خود
ّ
مطرح کرده ،این اســت که او متخلق بــه اخالقی بوده
که در عشــایر و اطرافیانشــان در ده ،نایاب بوده و آن،
رعایت شرعیاتی مانند غسل بوده که باعث میشده
در سرمای زمستان ،در قنات ده غسل کند.
یکــی از نــکات تربیتــی مشــدی حســن ایــن بــوده کــه
مصــرف خوراکیهــای اعتیــادآور را بــرای فرزندانــش
ممنوع کــرده بــوده اســت .بــه همینخاطــر فرزندش
قاســم هــم ،حــق نوشــیدن چــای و ســیگار کشــیدن
نداشــته اســت که البتــه یکبــار بــا شــیطنت کودکی،
خارج از خانه چایی خورده است.
یکــی از واقعیتهــای مهــم زندگــی قاســم ســلیمانی
در ده و ســنین انتقــال کودکــی بــه نوجوانــی ،مربــوط
به قرض پــدرش به بانــک تعاون روســتایی اســت که
موجــب رفتــن او بــه شــهر و تحـ ّـول بــزرگ زندگ ـیاش
شــد .بــا بــروز مشــکل ما لــی بــرای مشــدی حســن،
حســین ،برادر بزرگتر قاســم برای کار و تهیه مقداری
پــول بــرای ادای قــرض پــدر کــه مبلغــش  ۹۰۰تومــان
بــوده ،بــه شــهر م ـیرود ،امــا پــس از دو هفتــه تالش،
بدون پیدا کردن شــغل ،بــه ده برمیگــردد .در نتیجه،
قاســم بــا اصــرار خــود راهــی شــهر میشــود تــا بــا پیدا
کــردن کار ،قــرض مشــدی حســن را پرداخــت کنــد تــا
طبق کابوســی که آن زمان داشــته ،پدرش را دســتبند
نزده و به زندان نبرند.
* رفتن به شهر ؛ دیدن اتومبیلها و ساختمانها
قاســم ســلیمانی در ســن  ۱۴ســالگی برای اولینبار با
اتوبوس از روستا به شهر کرمان رفته و برای اولینبار
اتومبیلهایی ،چون پیکان و فولکسواگن میبیند.
او پــس از ورود بــه کرمــان ،بــه خانــه عبــداهلل ،از اهالی
فامیــل و عشــیره خــود م ـیرود و جســتجو بــرای پیدا
کردن کار را آغاز میکند .روزهای ابتدایی این جستجو
هــم بــه ناامیــدی ختــم میشــدهاند« :در هــر مغــازه و
کافــه و رســتوران و کارگاه را م ـیزدم و ســوال میکردم:
"آیا کارگر نمیخواید؟ " همه یــک نگاهی به قد کوچک
و جثــه نحیــف مــن میکردنــد و جــواب رد میدادنــد».
(صفحــه  )۴۳او در ادامــه بــا التمــاس از یک اوســتاکار
ســاختمانی ،موفــق میشــود شــغل انتقــال آجــر را در
ازای روزی  ۲تومان مزد به دست بیاورد.
شــغل جابهجایــی آجــر بــرای نوجــوان کوچکــی ،چون
قا ســم ســلیمانی ســخت و دشــوار بــوده و با عــث
میشــود دســتانش زخمــی و خونــی شــوند .امــا پس

از یکهفتــه بــا گــردآوری مزدهــای روزانــه و  ۲۰تومانــی
کــه اوســتا بهعنــوان تشــویق بــه او داده ،خســتگی و
زخمهــای ناشــی از جابهجایــی آجرهــا را از یــاد میبرد:
«بــا دو ر یــال ،بیســکویت مینــوی کوچــک خر یــدم و
پنجر یــال هــم دادم چهــار تــا دانــه مــوز خر یــدم .خیلی
کیــف کــردم .همــه خســتگی از تنــم بیــرون ر فــت.
اولینبــار بــود کــه مــوز میخــوردم( ».صفحــه )۴۵
پــس از کار ســاختمان ،قا ســم نوجــوان مو فــق
میشــود در هتــل کســری کــه متعلــق بــه حاجمحمد
یزدانپنــاه بــوده ،کاری بــا مــزد روزی  ۵تومــان پیــدا
کنــد .بهاینترتیــب پــس از  ۶مــاه از ورودش بــه شــهر
کرمــان ،از خانــه عبــداهلل بــه هتــل نقــل مــکان کــرده
و بــرای کســب درآمــد بیشــتر ،بــا خر یــد یکدســتگاه
آبمیو هگیــری ،بــه فــروش آبمیــوه در پیاد هر وهــای
شــهر میپــردازد .بــه ا یــن ترتیــب مو فــق میشــود
مبلــغ هــزار تومــان بــرای پــدرش در ده ارســال کنــد.
او پــس از  ۹مــاه ،بــرای د یــدار بــا خانــواده بــه ده
برمیگــردد و مــدت  ۱۰روز  ،کنــار خانــواده میما نــد.
ـلیمانی نوجــوان،
در بازگشــت بــه شــهر  ،قا ســم سـ
ِ
دیگــر از شــهر وحشــت نداشــته و احســاس غربــت
نمیکــرده اســت .او در ایــن مقطــع ورزش را بهطــور
حرفهای در چهار شــاخه زورخانــه ،کاراتــه ،وزنهبرداری
و زیباییانــدام شــروع میکنــد و از اولیــن جوانهایــی
بوده که در اولین کالس کاراته کرمان شرکت میکند.
راوی خاطــرات کتــاب «از چیــزی نمیترســیدم» ،خــود
میگو یــد ورزش و اعتقــادی کــه از پــدر و مــادرش
بــه ارث بــرده بــوده ،باعــث شــد در جوانــی بــه فســاد
کشــیده نشــود .او در مقطــع بعــدی ،تصمیــم بــه
اجارهکــردن یکخانــه بــرای زندگــی بــا دیگــر دوســتان
مهاجــرش از ده میگیرد .ســال  ۵۴هم بــرای کمک به
پدر ،بــرادر کوچکتــرش را به شــهر نــزد خود م ـیآورد.
قاســم ســلیمانی  ۲۱ســاله ،ســال  ،۱۳۵۶برای اولینبار
با اتوبــوس به مشــهد و ز یــارت امــام رضا (ع) م ـیرود.
ا یــن ســفر مربــوط بــه زما نــی ا ســت کــه او دیگــر
یکورزشــکار و صاحــب بدنــی ورز یــده و تربیتشــده
بــوده اســت .ســردار ســلیمانی دوبــاره در صفحــه ۶۲
کتاب خاطراتــش ،به اهمیــت ورزش در ســالمماندن
و دوریاش از مفاسد جوانی اشاره کرده و مینویسد:
«ورزش تاثیــر ز یــادی بــر اخــاق دینــی مــن داشــت و
یکی از مهمتریــن عواملی کــه مانع مهمی در کشــیده
نشــدنم به مفاســد اخالقی بود ،به رغم جــوان بودن،
ً
ورزش بود؛ خصوصا ورزش باســتانی کــه پایه و اصول
اخالقی و دینی دارد».
* شروع مبارزات ضد شاه
قا ســم هجد هســاله بــرای اولینبــار ســال ،۱۳۵۳
ســخنان ضــد شــاه میشــنود و جالــب اســت کــه تــا
آن مقطــع ،شــاه و حکو مــت پهلــوی در نــگاه او
ارزشــمند بودهانــد .ســخنان ضدشــاه و تلنگر ناشــی
از آنها هم توســط علــی یزدانپناه فرزنــد حاجمحمد
صا حــب هتــل و کارفر مــای قا سـ ِـم نوجــوان زده
میشــود« :حرفهــای او مــرا ســاکت کــرد .آنوقــت
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شــاه در ذهنــم خیلــی ارزشــمند بــود .ایــن حرفهــا
مثــل پتکی بــود بــر افــکار مــن!» (صفحــه  )۵۴بــه این
ترتیــب قا ســم نوجــوان بهتعبیــر خــود دچــار یــک
دوگانگی میشــود .ایــن دوگانگی هم باعث میشــود
بــرای یافتــن پاســخ ســواالتش و آگاهــی بیشــتر وارد
فــاز مخالفــت بــا رژ یــم شــاه و مبــارزات مردمی شــود.
پای راوی خاطرات «از چیزی نمیترســیدم» از سال ۵۳
تا ســال  ،۵۵بهمــرور به مســجد قائــم و ســپس تکیه
فاطمیــه کرمــان بــاز میشــود .از آنجــا هم به ســمت
مســجد امــام (مســجد ملــک) راهنمایی میشــود که
یکفرد روحانی بهنام محمــودی در آن منبر میرفته و
قاسم جوان ،بهشــدت تحت تاثیر او قرار میگیرد« :به
شــدت تحت تاثیر صحبتهای او بــودم .آرام آرام روح
و تعصــب مذهبــی در وجــودم در حــال شــکلگرفتن
بــود( ».صفحــه  )۵۶مســجد جامــع کرمان هــم ،پاتوق
بعدی او برای جنبوجوشهای انقالبی بوده است.
یکی از خاطرات جالب جوانی سردار سلیمانی ،مربوط
به تابســتان  ۵۵اســت کــه برنامههــای «گاردن پارتی»
به شــهر کرمــان آورده شــد که بــرای مــردم این شــهر،
برنام ـهای عجیــب و تــازه محســوب میشــده اســت.
این برنامه و مراس ـمهای مرتبط با آن ،انتهای خیابان
ابوحامد (صمصام آن زمان) برگزار میشــد و بهروایت
راوی کتــاب ،خوانندههــا و رقاصههــای معــروف عصــر
پهلــوی دوم ،در خیمــه بزرگــی کــه بــرای ایــن برنامــه
بــه پــا شــده بــود ،برنامــه اجــرا میکردند.قاســم جوان
همراه با علــی یزدانپناه و دوســت دیگرش فتحعلی،
بــرای مقابلــه و خرا بــکاری در ایــن جشــنها۱۵۰ ،
موتور ســیکلت و دوچر خــه را پنچــر میکننــد .راوی
خاطــرات میگویــد« :ایــن نــوع مبــارزه بــا فســاد را بــا
افتخــار انجــام میدادیــم و هیــچ ترســی از کســی هــم
ندا شــتیم( ».صفحــه  )۵۷ســردار ســلیمانی روایــت
میکنــد در آن برهــه ،بارهــا اســم ســاواک را شــنیده و
خــوف از ســاواک را در دیگــران حــس میکــرده ،امــا از
چیــزی نمیترســیده است.ســال  ،۱۳۵۳زمــان خــروج
قاســم ســلیمانی از کار هتــل اســت .او بــا دو جــوان
ســرامیککار تهرانــی آشــنا میشــود کــه بــه روایــت او
بهشــدت مذهبــی و ضد شــاه؛ و البتــه بعدهــا متوجه
میشــود عضــو ســازمان مجاهدیــن خلــق بودهانــد.
مدت دوســتی ســلیمانی با این دو جــوان ۶ ،ماه بوده
و آنهــا تــاش داشــتهاند در ایــن بــازه زمانــی او را بــا
خود همــراه کنند ،امــا او مبتال بــه تب مالت میشــود
کــه در نتیجــه دو هفتــه در بیمارســتان راضیــه فیــروز
(نخســتین بیمار ســتان تخصصــی کرمــان) بســتری
میشــود و دو جوان یادشــده هم در دو هفتــه مذکور
به تهــران برمیگردنــد .یکی از اشــارات معنادار ســردار
ســلیمانی در کتــاب «از چیــزی نمیترســیدم» دربــاره
همی ـندو جــوان و خــط مشــی غلــط و پایهگذاریهای
ـادی ســازمان مجاهدیــن خلــق اســت.
اشــتباه اعتقـ ِ
او در فــرازی از کتــاب کــه حــوادث ســال  ۵۶را روایــت
میکند ،میگوید در این ســال برای اولینبــار نام دکتر
علــی شــریعتی و آی ـتاهلل روحاهلل خمینی را میشــنود
و در ادا مــه نو شــته ا ســت« :شــریعتی و خمینــی دو
نــام جدیــدی بــود کــه میشــنیدم .برایــم ســوال بــود
کــه چطــور آن دو جــوان تهرانــی ســرامیککار در طول
آن ش ـشماه کــه بــا آ نهــا کار میکــردم و دوســت
صمیمــی بودیــم و اینهمــه بر ضد شــاه با مــن حرف
زدنــد ،اســمی از ایــن دو نفــر نبردنــد!» (صفحــه )۶۴
بههرحــال آشــنایی بــا شــریعتی و امــام خمینــی (ره)
باعث روشنتر شــدن ذهن قاسم ســلیمانی جوان و
شــیفتگیاش نســبت به امــام خمینی (ره) میشــود.
امــا در ادامــه روایتهای مربــوط بــه ســال  ،۵۳پس از
ابتــا بــه تــب مالــت و ترخیــص از بیمارســتان راضیــه
فیــروز ،قاســم ســلیمانی موفــق میشــود در بخــش
کنتورخوا نــی ســازمان آب ،شــغلی بــه دســت َآو َر د.
همزمان با محرم ســال  ،۵۵قاســم ســلیمانی در سن
 ۲۰ســالگی ،اولیندرگیــری خــود را بــا پلیــس تجربــه
میکند .این ماجرا بهخاطر بیاحترامی یکپاسبان به
دختری جوان رخ میدهد .بهروایت ســردار ســلیمانی
آن زمان که زنــان و دختــران باحجاب ،کــم بودهاند روز
عاشــورای  ،۵۵مــرد پاســبانی بــه دختری بیحجــاب با
موهای بلند بیاحترامی میکند که جســارت پاســبان
موجب خشم و برآشفتهشــدن قاسم جوان میشود
و با حمله به پاســبان و چنــد ضربه از فنــون کاراته او را
مورد ضرب و شــتم قرار میدهد .ســلیمانی ســپس با
حمله پاســبانان دیگر و ماموران راهنمایی و رانندگی
فرار کــرده و در هتل کســری مخفی میشــود .او درباره
جســارت و حــال و هــوای دوران جوانــی خــود نوشــته
اســت« :آنقــدر وجــودم مملــو از نشــاط جوانــی بــود
که ترســی از چیــزی نداشــتم( ».صفحــه  )۶۴همچنین
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بــه ایــن مســاله اشــاره کــرده کــه روحیــه ورز شــی و
سلحشــوری ذاتــی عشــایری باعث شــده بــود در کنار
نشــاط جوانــی و کمتجربگــی ،در محیطهــای مختلــف
بــا بیپروایــی دربــاره شــاه و حکومتش صحبــت کند.
شعارنویســی شــبانه روی دیوارهــای شــهر  ،ا قــدام
بعــدی مبــارزات قاســم ســلیمانی علیــه رژ یــم شــاه
اســت که باعث دســتگیریاش میشــود .او که اواخر
ســال  ۵۶در گیــرودار گرفتــن گواهینامــه رانند گــی
خــود بــوده ،بــا ورود بــه مرکــز راهنمایــی و رانندگــی،
بــه داخــل اتاقــی خالــی هدایــت شــده و بــا افتــادن در
تلــه مامــوران آ گاهــی بهشــدت مــورد ضر بو شــتم
قــرار گرفتــه و از هــوش مــیرود .امــا بــا پادرمیا نــی
حا جمحمــد یزدا نپنــاه (صاحــبکار قدیمــیاش در
هتــل) پیــش از تحویــل بــه ســاواک ،از اداره آ گاهــی
خــار ج میشــود .ایــن دســتگیری و ضر بو شــتم
شــدید باعــث تجدیــد و تقویــت روحیــه نتر ســی در
قاســم جــوان میشــود .او خــود در اینبــاره نوشــته
اســت« :ســهروز از شــدت درد تــکان نمیتوانســتم
بخورم؛ اما انــرژی جدیدی در خود احســاس میکردم.
تــرس از کتکخــوردن و شــکنجه فــرو ریختــه بــود.
فکر میکــردم هرچــه باید بشــود ،شــد!» (صفحــه )۶۷
ارائــه تصویــر گسترد هشــدن انقــاب در شــهرهای
بزرگی ،چــون کرمــان ،دهــات و مناطق محــروم ،یکی از
ویژگیهــای خاطــرات خــود نوشــت ســردار ســلیمانی
اســت .او در خاطرات سال  ۵۶خود با اشــاره به اینکه
اهالی دهشــان بهطــور یکپارچــه انقالبی شــده بودند،
در صفحــه ( ۷۳پایــان خاطــرات) هــم بــه ایــن مســاله
اشاره کرده که در ده محل زندگی خانوادهاش (راه ُبر )
اغلب خانوادهها ضد شــاه شــده بودند و مینویســد
«بدون اســتثنا به جز چندنفری که وابســته به کدخدا
ً
بودنــد ،کــه عمومــا فرزنــدان طبقــه پاییــن بود نــد،
همــه روحیــه انقالبــی داشــتند .ده یکپارچــه انقالبــی
بــود ».راوی خاطــرات کتــاب «از چیــزی نمیترســیدم»
از چهرههــای بــزرگ انقالبــی کرمــان هــم نــام بــرده و
اســامی افــرادی ،چونهاشــمی رفســنجانی ،باهنــر ،
حجتی ،فهیم کرمانی ،ســاوه ،جعفری و مشارزادهها و
موحدیها را ذکر کرده است.
او همچنین میگوید حجــم فعالیتهای انقالبیهای
کرمــان آنقــدر زیاد بــوده که میتــوان گفــت کرمان در
حوادث انقالب ،محوریت اساسی داشته است.
یکــی از مــوارد جالــب در خاطــرات ســردار ســلیمانی از
حــوادث انقــاب ،اشــارهاش بــه فعالیتهــای رادیــو
بیبیسی اســت .او در ارائه تصویر گسترش مبارزات
انقالب ،مینویســد« :حاال رادیو بیبیســی آشــنای هر
انقالبی ضدشاهی شده بود ،».اما یکی از موارد جالب
دیگر هــم ،توصیهای اســت که درباره شــبکه رادیویی
بیبیســی به بــرادرش میکند .چــون بــرادر بزرگترش
حســین بهدلیــل بیاحترامــی ژاندارمــری و کدخــدا به
عاشورای ســال  ۵۷و دنبالکردن جدی اخبار حوادث
روز از بیبیسی دچار مشکل روحی شده بوده است.
در نتیجــه قاســم جــوان بــه بــرادر بزرگتــرش توصیــه
میکند بــرای مدتــی ،بــه رادیو بیبیســی گــوش نکند
تــا از نظــر روحی بهبــود پیــدا کند و ایــن ترفنــد مفید و
موثــر واقــع میشــود.روایت حاجقاســم ســلیمانی از
شــعارهای اولینتظاهرات کرمان در مبارزات انقالب،
از ایــن قــرار اســت کــه ابتــدا شــعارهایی دربــاره آزادی
زندانیان سیاســی ســر داده شــد ،اما شــعارها بهمرور
رنــگ و بوی ضد شــاه بــه خــود گرفتنــد و تظاهــرات به
خشونت کشید.
در نتیجه شهربانی کرمان با گردآوری کولیها از اطراف
شــهر ،بــه مســجد جامــع و شبســتان آن حملــه کرده
و بــا گاز اشــکآور مــردم را متفــرق کــرد .در ادامــه ایــن
اتفاقات کولیها و نیر وهای شــهربانی تعــداد زیادی از
موتورهــا و وســایل نقلیــه را در حوالــی مســجد جامع
کرمان به آتش کشــیدند .وقایع ایــن تظاهرات بهطور
مشــروحتر در خاطرات ســردار ســلیمانی روایت شده
است.
دو روز پــس از ایــن تظاهــرات ،مــردم کرمــان ،تنهــا
مشروبفروشــی ایــن شــهر را به آ تــش کشــیدند .در
کــوران این حــوادث ،قاســم ســلیمانی بهروایت خود،
به اسم اعتصاب و اعالم نارضایتی از رفتن به سازمان
آب خودداری کرد.
خاطــرات کتــاب «از چیــزی نمیترســیدم» بــا روایــت
ناتمام یکی از تظاهراتهای کرمان به پایان میرسند،
ِ
اما پیــش از روایــت ایــن تظاهــرات ،یکصفحه پیش
از پایــان خاطــرات ،در فــرازی کــه راوی از تالشــش برای
خرید یک کلت کمری و مسلحشــدن میگوید ،دوباره
بحث ترسیدن و نترسیدن میشــود« :دیگر ترسی به
هیچ وجه در خودم احساس نمیکردم…»
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