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  21/11/1398: ییش نهاریپذ خیتار          30/10/1398افت: یخ دریتار

  ده یچک
در محافل » پرتکرارترین«پیش از شهادت، در کانون توجهات قرار داشت و نام او » سردار قاسم سلیمانی«

کردند و  ای بود. در این میان، بسیاری برای درک شخصیت او تالش می سیاسی، اجتماعی، امنیتی و رسانه
هـای او تـالش  خنثی کردن آثـار فعالیترفتار و گفتار او را زیر نظر داشتند و بسیاری دیگر برای مقابله و 

کردند. این دسته نیز سعی زیادی کردند که او و افکار و رفتار او را دریابند. خیلی از این دو دسته موفق  می
انگیزش  شدند و خیلی هم در درک او و افکار و اهدافش چندان راه به جایی نبردند. پس از شهادت اعجاب

کردند هـم  و و آنان که سالیان طوالنی با او بودند و خالصانه به او کمک میها به ا ترین بسیاری از نزدیک
  اند.  اعتراف کردند که درک اندکی از او داشته

سردار حاج قاسم سلیمانی به میزانی که در کـانون توجـه دوسـت و دشـمن قـرار داشـت، از سـوی 
وی دشمنانش بارها و بارها مورد بحث ترین شکل تشییع گردید و از س ترین و استثنایی دوستدارانش به عظیم

 تا سال
ً
ها این ارزیابی و بازیابی ادامه خواهد یافت. اگرچه جایگـاه  و ارزیابی مجدد قرار گرفت و مسلما

رفـت، » مرگ سـرخ«سلیمانی در میان ملت بزرگی که از میان آنان برخاسته و برای آنان بارها به استقبال 
 معلوم بود، اما تشییع ده

ً
به حساب آمد. تشییع او در این » غافلگیری بزرگ«ها میلیونی پیکر او یک  کامال

میان هر مرزی را درنوردید و در واقع او بدون آنکه دنبال آن باشد، احترامش را به همه تحمیل کـرد. کـم 
او  داشتند اما به احترام» اختالف مبنایی«هایش  نبودند کسانی که با او در اعتقادات، اقدامات و دلبستگی

  اش اعتراف کردند.  تمام قامت ایستادند و به بزرگی

  واژگان کلیدي 
  سردار سلیمانی، مقاومت، نفوذ ایران، مکتب سلیمانی 
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  مقدمه 
خواندند. بارها تصویر او در  پیش از شهادت باشکوه، بسیاری او را یک شخصیت جهانی می
های مختلف  ها بار در رسانه روی جلد مجالت پرمخاطب خارجی آمده بود و نام او میلیون

مؤثرترین «های جهانی قرار داشت. از او به عنوان  ها در کانون تحلیل نقش بسته بود. او سال
شـد و فرمانـدهان ارشـد نظـامی دنیـا از او بـه عنـوان یـک  یـاد می» فرد نظامی خاورمیانـه

کـه بـه کـار » هـایی تاکتیک«کردنـد و در مـورد کارآمـدی  یـاد می» مانند بی  استراتژیست«
ـ از او به » غرب آسیا«نظر داشتند. در منطقه خاورمیانه ـ و به عبارت علمی  بست، اتفاق می

ای با  المللی و منطقه های نظامی بین شد. بسیاری از سازمان یاد می» رکن مهم امنیت«عنوان 
یـن فرسـتادند. او بسـیاری از ا هـای نظـامی زیـادی بـرای او می او ارتباط داشـتند و گزارش

کادمی او تأمل می» پاسخ«داد و روی  ها را پاسخ می گزارش هـای  شد. سیطره عجیب او بـر آ
فرماندهی «ای سبب شده بود از او به عنوان  المللی و منطقه های نظامی بین نظامی و سازمان

رو روی  یاد شود. آنـان درصـدد بودنـد راز نفـوذ گسـترده او را دریابنـد از ایـن» پررمز و راز
آور معنویـت و گـاهی  آور اقتـدار بـود، گـاهی پیـام ی متفاوت ایشان که گاهی پیـامها عکس
کردند اما با این همه، معترف بودند شناخت دقیـق او در  داری او بود، مکث می آور مردم پیام

  مرز محال قرار دارد.

  نمی از سرگذشت او 
رابـر «ز توابـع ا» قنـات ملـک«در روستای  ١٣٣٥اسفند  ٢٠» سردار حاج قاسم سلیمانی«

سـالگی بـه نهضـت حضـرت امـام  ٢١در سن  ١٣٥٦متولد شده است. او در سال » کرمان
ـ پیوسته و برای پیروزی انقالب اسـالمی از زنـدگی عـادی خـود دسـت  سره خمینی ـ قدس

درآمده و با شروع » سپاه پاسداران انقالب اسالمی«کشیده و با پیروزی انقالب به عضویت 
گـردان «علیه ایران، به سلک رزمندگان درآمده و به زودی به فرماندهی جنگ تحمیلی عراق 

حاصـل توانمنـدی ایشـان در دفـاع » لشکر ثاراللـه«رسیده است. تیپ و سپس » ها کرمانی
المقـدس،  المبـین، بیت هـای حساسـی مثـل فتح مقدس بوده و حضـور مـداوم در عملیات

ویژه ساخته اسـت. او در تشـریح نحـوه ای  ، از او در جنگ چهره٨و والفجر  ٥و  ٤کربالی 
فرماندهی در سپاه، فرماندهی بیا بود نه فرمانـدهی بـرو و «گوید:  فرماندهی امثال خود، می
  »ای وجود دارد. در این دو تفاوت عمده
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سردار سلیمانی در طول دوران فرماندهی جنگ با بسیاری از شهدای بزرگ دفاع مقدس 
 از فرماندهان بزرگی یاد کرده است؛ شهید ارتباط نزدیک داشت و در طول زند

ً
گی خود مکررا

حسن باقری، شهید مهدی باکری، شهید احمد کاظمی، شهید ابراهیم همت، شهید مهـدی 
الدین، شهید علی صیاد شیرازی، شهید حسین خـرازی، شـهید احمـد متوسـلیان و....  زین

ر خاطره خود سپرده بـود، بـه هایی گرفته و د از هر کدام از آنان درس» حاج قاسم سلیمانی«
چنان منقلب  کرد و هر بار آن ها سال این خاطرات را با جزئیات بیان می ای که پس از ده گونه
  شد که گویی همین االن رخ داده است.  می

سـاله دفـاع  ٨او از دوران جنگ تعبیرات بسیار جالبی داشت؛ از نظر حاج قاسـم دوران 
نظیرتـرین دوران تـاریخ اسـالم  ص رزمنـدگان، بیمقدس به دلیل وسعت مجاهدت و خلـو

هـا و  ترین درس اسالم و مکتب اسالم را باورهـا، اعتقـادات، بیان است و از این رو او عملی
دانست. او معتقد بود آنچـه در ایـن دوران بـر  رفتارهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس می
اسالم ناب محمدی بوده اسـت.  ترین معارف زبان فرماندهان و رزمندگان جاری شده، ناب

است که خطاب به علمای اسالم و عرفـای شـیعه  (ره)این بیان دیگری از اعتقاد امام خمینی
ایـد و خـدا قبـول کنـد، یـک روز هـم یکـی از ایـن  پنجاه سال عبـادت کرده«فرمودند:  می

علـم پیـدا های شهدا را بگیرید و مطالعه کنید و تفکـر کنیـد ... از اینهـا قـدری ت نامه وصیت
و نیز ایشان با اشاره به رزمندگان اسالم و اخـالص )». ٤٩١، ص ١٤(صحیفه نور، ج » کنید

ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملـت حجـاز در «ملت ایران فرمودند: 
نامه امام). از نظـر سـردار سـلیمانی،  (وصیت» باشند الله علیه وآله می الله صلی عهد رسول

بوده و رزمندگان جبهه پیشروان عرفـان و حکمـت عملـی » حکمت و عرفان عملی«، جبهه
  اند.  اند که به اشراق و مقامات بسیار باالی معنوی رسیده بوده

  معنی مکتب 
پـردازد و سـپس بایـدها و  ای است که در ابتدا به تفسیر انسـان و جهـان می مکتب مجموعه

کند و  بینی مرتفع می . هم نیاز انسان را به جهانسازد نبایدهای انسانی را مشخص و معین می
دهد و در واقع مکتـب مجموعـه  هم یک نظام ارزشی برای زیستن و چگونه زیستن ارائه می

  باشد.  بینی و ایدئولوژی یک انسان می جهان
بینی  جهـان«مرتضی مطهری ـ رضوان الله تعالی علیـه ـ در مقدمـه کتـاب  عالمه شهید
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  معنی مکتب نوشته است:  ) در٥٤(ص » اسالمی
یک تئوری کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسـجم اسـت کـه «

هدف اصلی کمال انسان و تأمین سعادت همگان است و در آن خطوط 
ها و  هـا و بـدها، هــدف هـا، بایـدها و نبایـدها، خوب اصـلی و روش

ها مشخص  ها و تکلیف ها، مسئولیت ها، نیازها و دردها و درمان وسیله
  » باشد. ها برای همه افراد می ها و مسئولیت و منبع الهام تکلیف است

  
وسیله مقصود خود را از  ما اگر بخواهیم معنای مکتب ر ا در عبارتی کوتاه بیاوریم و بدین

ای از اعتقـادات محکـم و منسـجم،  مجموعـه«بیان کنیم، باید بگوییم: » مکتب سلیمانی«
بـه  ، خلقیات و نمودهای منبعث از اعتقادات و اعمالرفتارهای مرتبط برخاسته از اعتقادات

 مصـداق » دهـد. ای که از فرد شخصیتی الگو و جامع ارائه می گونه
ً
سـردار سـلیمانی واقعـا

رسـیم امـا  می» فیلسـوف«چنین انسانی بود. با نگاه اول به این خصوصیات ما به شخصیتی 
 او یک فیلسوف و یـا دارای مشـرب فلسـفی خاصـی نبـود

ً
تـوان از همـه  هـر چنـد می واقعا

رفتارهای او به اصلی از اصول فلسفه اشاره داشت. او به صورت مالوف در مدرسه علمیه یـا 
های علمیه و علمی دانسـت  توان او را فرزند حوزه در دانشگاه تحصیل نکرده بود هر چند می

ئه کرد و حتـی در های او تفسیری دینی و علمی ارا توان برای هر باور و رفتار و روش و نیز می
طور که در بیان رهبـر معظـم  تدریس شود. همان» مظهر«ها به عنوان یک  ها و دانشگاه حوزه

انقالب و در بیانیه شهادت او آمد شهید حاج قاسم سلیمانی پیرو مکتب امام خمینی بـود و 
ایـن از این نظر هر آنچه در تعلیماتی دینی و سیاسی، اجتماعی آمده بـود در وجـود و رفتـار 

شهید تجلی داشت. او شخصیتی متدین بود اما آلوده به افکار تحجرآمیز نبود. او شخصیتی 
  نواندیش و مبتکر بود اما آلوده به تجددمآبی نبود. 

  حکمت و درایت 
ای وجود دارد. علم دانایی اسـت و حکمـت بـه کـارگیری  میان حکمت و علم تفاوت عمده

رسـیدن بـه «خود، حکمـت را » مفردات«نی در راغب اصفها .دانایی در محل مناسب خود
دانسته است. بررسی رفتار سردار سلیمانی در طـول دوره » حق و واقع به واسطه علم و عقل

گوید او در عین آنکه از علوم مختلف انسانی بهره وافری داشت و  اش به ما می حیات سیاسی
 به اهل مطالعه بودن و دقت او در متون علمی بازم

ً
گشت، عقل بزرگی داشـت و  یاین عمدتا
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توانست به خوبی درست و نادرست بودن آنچه در متون علمی یا به ظـاهر علمـی آمـده  می
تر از مـتن دسـت  توانست به معانی عمیـق است را دریابد. او در همان حال با عقل خود می

داشت و این آموخت  پیدا کند و آنها را به خوبی به زبان بیاورد. سلیمانی درکی نیز از آنچه می
درکی فراتر از متن بود. در مباحث علمی، یک اشکال عمده برای طالبان آن وجـود دارد و آن 
غرق شدن در رودخانه جاری است که از قدیم راه افتاده و در طول زمان هر دانشمندی واوی 
د بر آن افزوده و به مرور تبدیل به اصلی مسلم گردیده است. در این میان معدودی افراد وجو

» مشـهورات زمانـه«توانند بر موج سوار شده و از غرق شدن در آن بدور باشند.  دارند که می
ریسمانی نیست که هر کسی یارای گسستن آن را داشته باشد. نکته دیگر این اسـت کـه فـرد 

گاهی«و » علم«وقتی با یک  کارگیری آن را  شود باید زمان، مکان و موقعیت بـه مواجه می» آ
سخن «کارگیری سخن را بداند چه اگر غیر از این باشد،  به قول معروف جای به نیز دریابد و

  گردد.  در جای نامناسب ضایع می» خوب

  اي از درایت سلیمانی نمونه
ها ترکیبی از علم و درایت بود. ترکیب قاطعیت و محبـت در  برخورد شهید واال مقام با پدیده

ها را کـاهش  شـود و هزینـه منجر می» لیحکمت عم«های ناخوشایند به  حل و فصل پدیده
دهد. در مـاجرای انتـزاع کردسـتان از عـراق کـه یـک توطئـه بـزرگ علیـه منطقـه بـود و  می
های متعددی در غرب آسیا منجر شود، سردار سلیمانی با علم به ایـن  توانست به درگیری می

ه از رهبران کرد عراق مسئله وارد عمل شد. ابتدا با زبان مالطفت و استفاده از روابط صمیمان
پرسی را کنار بگذارند و حقوق خود را از طریق مذاکره با دولت مرکـزی عـراق  خواست همه

دنبال کنند و به آنان گفت من همه توانم را برای وادار کردن دوستان عراقی به انجام تعهـدات 
نکه به فرصـتی به گمان ای» مسعود بارزانی«گیرم ولی رهبران کرد با محوریت  خود به کار می

اند از این درخواست برادرانه حاج قاسم استقبال نکرده و بـر انجـام  تاریخی دست پیدا کرده
کید نمودند. او در آخرین دیداری که با بارزانی داشت به او یادآور شد کـه ایـن  همه پرسی تأ

کـه » آید اندازد و این بار دیگر برای دفع خطر از ما کاری برنمی موضوع جوی خون به راه می
پرسـی،  بعـد از برگـزاری همه». الملل در کنار ماست جامعه بین«بارزانی در پاسخ گفته بود 

نیروهای عراق کرکوک را که با توافقات ضمنی و به مرور تحت کنترل کردها درآمده بـود، از 
کنترل حکومت اقلیم خارج کردند و این سبب شکاف در میـان احـزاب کـردی در اربیـل و 
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پرسی به تعلیق درآمد و حزب دمـوکرات کردسـتان از  ردید و در نهایت نتایج همهسلیمانیه گ
نگری و عامل ریختـه شـدن خـون کردهـا  سوی خود کردها متهم به عدم درایت و عدم آینده

گردید. شدت فشارهای مردمی به بارزانی و حزب دموکرات سبب شد که او بار دیگر دسـت 
ی علیـرغم آنکـه در ایـن موضـوع خـاطرات تلخـی از به دامان ایران گـردد. سـردار سـلیمان

شـان بـه آنـان  مروتی رهبران کرد پیدا کرده بود، آنان را پـذیرفت و بـرای بازیـابی وضعیت بی
ای جلـوگیری شـد، حـل  کمک زیادی کرد. در این ماجرا از به نتیجه رسیدن یک فتنه منطقه

سـازی بسـیار کـم بـود و  خنثیهای عملیـات  مسئله در زمان کوتاهی به نتیجه رسید، هزینه
روابط ایران و اربیل هم ترمیم شد. این در حالی بود که در ایران مسئوالن ارشـد دیپلماسـی 

کید می کردند که مخالفت ایران با تجزیه کردستان عراق به جایی  کشور در جلسات رسمی تأ
صحنه، سردار شهید  کند. در این دار می رسد و ایران را درگیر یک چالش پرهزینه و دنباله نمی

هـای  سلیمانی با ترکیب قاطعیت و محبت توانسـت کـار بسـیار بزرگـی بکنـد کـه دیپلمات
  دانستند.  می» غیرممکن«ورزیده، آن را 

  مشورت و درایت 
های مهم سردار سلیمانی  شور و مشورت و گرفتن نظرات دیگران یکی از اشتغاالت و دغدغه

های تخصصـی،  د و شـامل برگـزاری مـنظم کمیسـیوندا دایره وسیعی را تشکیل مـیکه بود 
های حضـوری،  جلسات فراوان تک و چند نفره، گرفتن نظرات افـراد در میـدان بـه صـورت

های موافق و مخـالف داخلـی و خـارجی  ای و مطالعه روز نظرات شخصیت تلفنی و مکاتبه
کاری و با دست پر  این موضوع اشراف و چیرگی فراوانی به او داده بود و لذا در جلسات .بود

پرداخـت. ایـن خصوصـیت در میـدان عمـل بـه او  شد و به اداره جلسات می وارد بحث می
نگـاه نکنـد و » نقطـه نهـایی هـدف«داشت تا فقط به کلیات و   کرد و وامی کمک زیادی می

ای  امکانات و تمهیدات الزم را برای تحقق هـدف نهـایی فـراهم نمایـد. خـود او در جلسـه
کند ما باید هدف کلی را بـا تحقـق اهـداف جزیـی  گذاری کلی کفایت نمی گفت هدف می

ها و موانع واقـع  بیند اما از موقعیت محقق کنیم و معتقد بود فرماندهی که هدف نهایی را می
ها را  شده در حد فاصل مبدأ و مقصد خبر ندارد و برای عبور از آنها برنامه ندارد، هـم هزینـه

  اندازد.  دف نهایی را به خطر میبرد و هم تحقق ه باال می
شور و مشورت او در خدمت اشراف او بـه جزئیـات بـود او در عـین حـال در جزئیـات 
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دانست و به تقسـیم بنـدی  شد و اندازه هر جزیی را با جزیی دیگر برابر نمی مسئله غرق نمی
و یـا  زد و از میان جزئیات مهـم، یـک، دو آنان به جزئیات مهم و جزئیات غیرمهم دست می

داشت و همه توان و نیروی خود را برای رفع یا تحقق آنها به کـار  حداکثر سه موضوع را برمی
ها را  آمـد. ایـن روش او هـم هزینـه گرفت و به این وسیله به تحقق هدف نهایی نایـل می می

کـرد و هـم در نهایـت  داد و هم تحقق هدف را با نیروها و امکانات کم میسـر می کاهش می
  داد. این همه نتیجه ترکیب شو و درایت او بود.   ق هدف نهایی را کاهش میزمان تحق

  تأثیر دفاع مقدس در مکتب سلیمانی 
در واقع آنچه از جبهه در ذهن سردار شهید سلیمانی نقش بسته بود، چیـزی بسـیار بـیش از یـک 

بسیار فراتـر » جهاد«نزاع و نحوه مدیریت و به سرانجام رساندن آن بود. به عبارت دیگر گویا او به 
نگریست. از نظر او، جبهه یک مکتب بود و رزمنـدگان در  از یک موضوع فقهی و یک فریضه می

دهندگانی بودنـد کـه سـخن و عملشـان از اوج معـارف دینـی و انسـانی آنـان  گیران و پیام آن پیام
ص دو بعـد حکایت داشت. او معتقد بود جبهه تجلیگاه اسالم ناب در همه ابعاد آن و بـه خصـو

اعتقادی و عرفانی بوده و خداوند متعال بـا عنایـت خـاص خـود، رزمنـدگان اسـالم را چنـان از 
  اند.  ها را کنار زده سرچشمه سیراب کرده است که به اوج نورانیت رسیده و حجاب

خطـا شـدن  از نظر سردار سلیمانی، جبهه نوعی بصیرت دینی پدید آورده کـه سـبب کم
شهید سلیمانی در این باره خاطرات زیادی از شهیدان داشـت و بـا  رزمندگان گردیده است.

شـد، در  ها یافـت می الهـی در جبهـه» عنایات خاصه«ذکر این خاطرات معتقد بود آنچه از 
 قابل دسترسی نبود و یا به موارد بسیار خاصی محدود شده و جنبه گسترده 

ً
جاهای دیگر نوعا
  کرد.  و فراگیر پیدا نمی
 جریان جبهه را یک جریان الهی میشهید سلیمانی

ً
دانست و معتقد بود آنان کـه  ، اصوال
اند. او معتقد بود اینها فقط  اند، به پای خود نیامده بلکه برگزیده شده به این وادی گام برداشته

اند تـا جهـان جدیـدی  اند، بلکه آمده برای شرکت در جهاد و مقابله با دشمنان برگزیده نشده
ها، مناسـبات  در آن انسان، انسان دیگری اسـت و مناسـبات میـان انسـان بسازند جهانی که

  دیگری است. بر این اساس او می
ً
گفت آنچه بر زبان رزمندگان و به خصوص آنان کـه بعـدا

  است. » الهام الهی«اند، جاری شده نوعی از  به شهادت رسیده

  سه گام براي شهید شدن 
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 به همین جهت شهادت از منظر سردار سلیم
ً
انی، جلوه دیگری داشت. او معتقد بـود حتمـا

گفت  دانست. او می می» شهید بودن در دنیا«باید شهید شد و کلید شهید بودن در آخرت را 
خورد. هـیچ چیـز بـه انـدازه  ها هستند و تا بود به حال آنان غبطه می ترین آدم شهیدان زرنگ

های او در  کـرد. گریـه تاب نمی ریخت و بی دریافت خبر شهادت یک شهید او را به هم نمی
فراق شهدا خیلی ممتد و زودرس بود. او پیکر، تابوت و قبور شـهدا را بـا اشـتیاق خاصـی و 

  گذاشت.  بوسید و چهره بر آنها می بوئید و می بسیار عاشقانه می
  از نظر او برای شهید شدن باید سه اتفاق در انسان بیفتد؛ 

ز طریق ترک گناه و انجام مداوم ـ و توأم با توجـه ـ یکی اصالح جدی رابطه فرد با خدا، ا
مستحبات، انس با قرآن، خواندن ادعیه و زیارت. او اینها را راه اصالح رابطه بنده با خداونـد 

  دانست؛  متعال می
تـالش «و » جهاد دائمـی«اتفاق دوم اصالح رابطه انسان با خود است او این را از طریق 

دانست و معتقد بود فرد بـرای اینکـه لیاقـت  وظایف محوله می در مسیر انجام» روزی شبانه
ای از او به غفلت و بیکاری نگذرد. از این رو  شهادت پیدا کند، باید به جایی برسد که لحظه

شد و تـا سـاعتی پـس از فریضـه  ساعت کار شهید همواره از پس از فریضه صبح شروع می
به جز زمانی که برای فریضه ظهـر و عصـر و کرد و در کل این ساعات  عشا استمرار پیدا می

  کرد؛  پرداخت و جهادگرایانه امور محول به خود را پیگیری می شد، به کار می ناهار صرف می
اتفاق سوم اصالح رابطه انسان با مردم است. از منظر شهید هیچ چیز به اندازه خاکساری 

کند و هیچ چیـز بـه  ل را خشنود نمیدر برابر مردم گرفتار و انجام کار برای آنان خداوند متعا
آورد. از این رو او در طـول دوره  توجهی به وضع گرفتاران، خداوند را به غضب نمی اندازه بی

خبر و یا برکنـار از عمـل نبـود و بـا  گذشت، بی مسئولیت نظامی خود از آنچه در جامعه می
  کرد.  ار مردم میاش چندان نبود، اما هر چه داشت نث مالی شخصی  وجود آن که تمکن

   مردم در مکتب سلیمانی
» نیازمنـدان«در اندیشه سردار سلیمانی، رنگ و شکل خاصی نداشت، اال اینکه بـا » مردم«

حکومت هستند » عیال«قرابت بیشتری داشت. از نظر او همه شهروندان جمهوری اسالمی، 
قرار دهد. در این میان او  و نظام باید همه را مانند عائله خود، زیر پوشش کریمانه و رحیمانه

گیری با همه اقشار مردم و ابراز اعتماد  ملزم به ارتباط» فرماندهان«خود را در جایگاه یکی از 
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دختران ایـن جامعـه، همـه دختـران مـا «گفت:  دانست. او بارها می و عالقه به همه آنان می
دن ماسـت چـرا کـه آنـان بـه گـر  گنـاه بـدحجابی» ها از ما جدا نیستند. هستند و بدحجاب

ایم ارتباط خوبی با آنان برقرار کنیم. آنـان اگـر بـاطن مـا را بشناسـند بـه سـمت مـا  نتوانسته
باشد. در شرایط پذیرش، امـر بـه معـروف و » پذیرش«آیند. او معتقد بود ادبیات ما باید  می

تـوانیم  نمی کند و اگر ارتباط نباشد ما فرزنـدانمان را هـم نهی از منکر امکان اجرایی پیدا می
  اداره کنیم. 

کـرد، از  او در مواجهه با زیردستان خود ضمن آنکه با کمال حسـن ظـن بـه آنـان نگـاه می
زد،  های آنان بـه شـرطی کـه بـه اسـاس مأموریـت و سـازمان آسـیب نمـی بسیاری از کوتاهی

گفت وقتی خطـایی از کسـی سـر  کرد که بگذرند. او می گذشت و به دیگران هم توصیه می می
زند باید خیلی خصوصی به او تذکر داد و از گزارش خطا در پرونده او خودداری کرد؛ چـرا  یم

را برای بازگشت بشر قرار داده است و زمانی که گزارش یک خطا در پرونده » توبه«که خداوند 
 فرد خاطی را در بن شود، با توبه فرد کنار گذاشته نمی ثبت می

ً
دهـد.  بست قرار می شود و عمال

معتقد بود واحدهای نظارتی و کنترلی باید حداکثر تـالش خـود را بـرای حفـظ آبـروی فـرد او 
ای فراهم کنند که احساس  خاطی به عمل آورند و در مواجهه با او فضای اطمینان فرد را به گونه

کند کسی از خطای او خبر ندارد. البته او در مورد خطاهایی نظیر جاسوسی و یا سوءاستفاده از 
  دانست.  ای را جایز نمی گیر بود و کمترین مالحظه مال بسیار سختال بیت

در میان اقشار مردم، رابطه با خانواده شهدا و هر موضوع مرتبط با شهیدان نزد او جایگـاه 
ای داشت. او اگرچه سخنران بسیار ماهر و اثرگذار بود، اما به دلیل حساسیت جایگاهی  ویژه

کـرد و بـه جـز مـوارد بسـیار  فراوان بـه سـخنرانی را رد میهای  که در آن قرار داشت، دعوت
استثنایی ـ مثل سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و سخنرانی در همـایش 

رفت. اما در این میان مراسم شهدا یک استثنا بود. او  ساالنه فرماندهان سپاه ـ زیر بار آن نمی
هـای شـهیدان  به مراسم شهدا یا دیدار با خانوادههای مربوط  توانست به دعوت تا آنجا که می
شتافت. سخنرانی او در این محافل، بسیار هم  داد و در واقع به این مراسم می  پاسخ مثبت می

  اثرگذار بود. 
  

   هاي مقاومت مردمی هسته
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سردار سلیمانی چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، معتقد بود مراجعه به متن مردم بـرای 
تواند  ترین مسیر است و معتقد بود هیچ چیز دیگر نمی هزینه ترین و کم الت، کوتاهحل مشک

تهـران و بعضـی دیگـر از  ٩٨جایگزین نقش مردم شود. او در مـورد اغتشاشـات آبـان مـاه 
ها معتقد بود مردم با نظام مشکل ندارند، نظام هم با مـردم مشـکل نـدارد و مـردم  شهرستان

ل از هم نیز هستند و لذا مردم مشکل نظام نیستند، او مشـکل اهل تحلیل و جداسازی مسای
هایی مثل بسیج که  دانست که سازمان و موارد قبل از آن را از آنجا می ٩٨اغتشاشات آبان ماه 

گونه  باید در محالت اشراف داشته باشد و هر گروه مقاومت باید محیط خود را بشناسد، این
آیند اما در صـحنه عمـل  و ظهور عینی ندارند. در آمار مینیستند و لذا در تأمین امنیت بروز 

ای متجاسـرین کـه  در محالت خود غائبند و اگر این نقیصه وجود نداشت، در هـیچ محلـه
  تعداد آنان اندک است، جرأت به میدان آمدن و آسیب زدن به مردم نداشتند. 

دانست بر این  ردم میحل مسایل مهم را در مراجعه به متن م شهید در سطح منطقه نیز راه
های امنیتی به جای تکیه بر نهادهای حجیم رسمی  ترین بحران اساس او در مواجهه با سخت

رفت و از آنان یک دژ مستحکم در برابر تهاجم دشـمن  و یا قواعد سنتی، سراغ متن مردم می
نیروهـا کرد بلکه معتقد بود این  ساخت. صد البته او سازمان و نیروی رسمی را نفی نمی می

هـزار  ٦٠توانند انجام دهند. او در بحران سوریه نزدیک به  ای نمی بدون متن مردم کار عمده
نیروی بومی که ترکیبی از جوانان اقوام مختلف سوری ـ اعم از سنی، علوی، مسیحی، دروز 
و کرد ـ فراهم نمود و سازمان و آموزش داد و برای شکسـتن خطـوط سـخت عملیـاتی وارد 

داشت. او در عراق نیز بـه مـتن  های ارتش بر و با آنان موانع اولیه را از سر راه یگان کرد میدان 
گیری  مردم مراجعه کرد. تشکیل حشد الشعبی بر این اساس صورت گرفـت. پـیش از شـکل

های سـخت مواجـه  با شکست» داعش«های خود در مقابل  حشد، ارتش عراق در عملیات
ای نداشت. تشکل حشد الشـعبی ورق  تاورد قابل مالحظهداد اما دس شد. تلفات زیاد می می

هزار نفـر فراتـر  ١٠٠را به نفع ارتش عراق برگرداند. نیروهای حشد الشعبی که شمار آنان از 
ها  ها، اکراد، فیلی ها، ایزدی های مختلف عراق شکل گرفت. شیعیان، سنی رفت، از طیف می

مـذهبی و قـومی. او همـه را در زیـر خیمـه  های و... همه در آن عضو بودند اما نه با هویت
جمع کرده و به آنها هویت واحد بخشیده بود و از این رو در روز رزم و مقاومـت، » محبت«

رو بـود کـه  ای میان پیروان این مذهب از آن مذهب و این قوم از آن قوم نبـود و از ایـن فاصله
شان ترکیبی از مسیحیت، یهودیت، که در زمره مسلمانان قرار ندارند و دین» های عراق ایزدی«
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  اسالم و حتی زرتشت است، در شهادت سردار سلیمانی به اندازه شیعیان عراق گریان شدند. 
  های مقاومت و رسمی کردن آن گسترش حلقه

های مقاومت اسالمی در همه کشورهای  سردار سلیمانی معتقد بود باید با گسترش حلقه
ا و رژیم اسرائیل و به طور کلی، غرب نتوانـد در آن منطقه، منطقه جدیدی ساخت که آمریک

های تجاوزکارانه خود ادامه دهند. او در مذاکره با مقامات مختلـف  رسوخ کرده و به سیاست
منطقه از جمله افغانستان، پاکستان و آذربایجان، همکاری با نیروهای مقاومت را به نفع آنان 

را به عنوان ضـامن مهـم » فاطمیون«افغانستان،  اعالم کرد. او توانست در مذاکره با مقامات
طلب و بـه عنـوان بخشـی از سـاختار  های جـدایی امنیتی افغانستان در برابر تروریزم و گروه

را نیروهایی قابل » زینبیون«امنیتی افغانستان تبدیل کند و در مذاکره با هر مقامات پاکستان، 
به کمک آنان ترغیب کرد. شهید سلیمانی  افتخار برای دولت پاکستان جا انداخت و دولت را

را بـه عنـوان » حشدالشـعبی«توانست با مذاکرات طوالنی، مقامات عراق را متقاعد کرد که 
ـ امنیتی بپذیرید و از این طریق آن را ماندگار کرد. پیش از این  بخش مهمی از ساختار نظامی

ه در ساختار و جامعه لبنان الل های سردار سلیمانی سبب ارتقاء موقعیت سیاسی حزب تالش
های مردمی فلسطین شـامل حمـاس، جهـاد و  شد. کما اینکه با کمک سردار سلیمانی گروه

  های فلسطین به قدرت امنیتی، نظامی و سیاسی فلسطینی تبدیل شدند.  گردان
از سـوی  ٥٩٨ها پیش در پیامی که به مناسبت قبول قطعنامـه  حضرت امام خمینی سال

اللـه در سراسـر  های مقاومـت حزب هسـته«ند، با صراحت از لزوم تشـکل ایران صادر کرد
) سـردار سـلیمانی در دوره ٣٢٠، ص ٢٠سخن گفتند. (صـحیفه امـام خمینـی، ج » جهان

فرماندهی سپاه قدس، توانست این آرزو و ایده مهم حضرت امـام را جامـه عمـل بپوشـاند. 
بخشـی و فـراهم  دارند که ضـمن آرامش با نفوذ مقاومت حضور  ها گروه امروز در منطقه، ده

به منطقه، نیروهای متجـاوز غربـی و عوامـل تروریسـت آنـان را بـه » نقطه اطمینان«آوردن 
اند. سردار سلیمانی بـرای منطقـه، سـردار ثبـات و صـلح و بـرای دشـمنان  هزیمت کشانده

مانه خـود بود. در واقع او با عمل مجاهدانه و حکی آفرین مسلمین سرداری مهاجم و وحشت
ْم «آیه شریفه 
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  منصه ظهور رسانده است. 
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  رابطه شهید سلیمانی با نخبگان و احزاب منطقه 
 مع در سطح نخبگان نیز سردار سلیمانی با همه کار می

ً
لوم است کـه در محیطـی کرد. کامال

ها و رهبران مذاهب و طوایـف و احـزاب مواضـعی  مثل عراق یا سوریه و یا لبنان، شخصیت
 متفاوت از یکدیگر دارند، تا جایی که بعضی در حال جنگ با بعضی دیگـر هسـتند و 

ً
کامال

 گرد آوردن همه آنان زیر یک چتر داخلی ولو رنگ ملی آن غلـی
ً
ظ در بسیاری از موارد اساسا

» آمیز ای محبـت رابطـه«پذیر نیست. سردار سلیمانی اما با همه این رهبران  هم باشد، امکان
شـد. رابطـه  کرد و البته این شامل مـزدوران رژیـم اسـرائیل نمی کدام را رد نمی داشت و هیچ

های امنیتی یـا سیاسـی دسـت او بـاز  سبب شده بود که در باز کردن گره» با همه«سلیمانی 
کرد بازی را به نفع خود و به ضـرر  ای که دشمن گمان می این رو درست در لحظهباشد و از 

ای برای به هـم زدن موفقیـت دشـمن در دسـت  سلیمانی به پایان رسانده، سلیمانی برگ تازه
داشت. یک نمونه از این مسئله بهم زدن آرایش سیاسی آمریکا در انتخابات پارلمانی عراق و 

ستقالل و شکل دادن بـه دولتـی وابسـته بـه غـرب بـود کـه سـردار تالش برای از بین بردن ا
های اهل سنت االنبار این دسیسـه را بـه  سلیمانی در دقیقه آخر با کمک بعضی از شخصیت

 ـ هیچکس را خارج از بازی قرار نمی
ً
داد و  هم زد. سردار سلیمانی در درون کشورها ـ تقریبا

تر امیدوار باشند از ایـن رو بـود کـه او وقتـی از کرد که همه به وضعی به ای عمل می به گونه
هـا و... ـ بـه زبـان  ها، عراقی آمدند و بعضی ـ از لبنانی کرد همه می ها دعوت می سران گروه

آوردند که هیچ شخصیت ملی این کشورها قادر نیست همـه احـزاب را زیـر یـک خیمـه  می
  جمع و اختالفات داخلی آنان را داوری کند!

بـه » گر مداخله«ای  اند از سردار سلیمانی، چهره یط خارجی سعی کردهها در مح بعضی
زن معرفی کنند ولی واقعیت این است که مداخالت او بدون  تصویر بکشند و او را بازی بهم

هـا حـل  خورد، در فرایند تعاملی بین گروه سابقه قبلی نبود یعنی ابتدا روندی به مشکل برمی
هـا از  شـد و در نهایـت خـود آن گروه تر می هر روز غامضرسید و  این مشکل به جایی نمی

خواستند که به کمک آنان بیاید و در آن هنگام، سلیمانی کمـک خـود را  سردار سلیمانی می
  کرد. دریغ عرضه می بی

  دشمن در مکتب سلیمانی 
سردار سلیمانی بود. او با دید باز و نافذ به » خصوصیات بارز«شناخت دقیق دشمن یکی از 
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نگریست. حسن نیت به دشمن در او جایگـاهی نداشـت. شـهید بـه  ریکا و عوامل آن میآم
زنـد تـا از دریچـه  رسـد، لبخنـد می بسـت می دانست که دشمن زمانی که بـه بن درستی می

تواند هـر برنامـه  دانست و معتقد بود می می» استقامت«بازگردد. او رمز عقب زدن دشمن را 
  دشمن را بهم بزند. 

گاه در برابر دشمن احساس عجز نکرد و معتقد بود برای خنثی کـردن هـر  هیچسلیمانی 
 راهی وجود دارد. بخشی از این اعتقاد ناشی از باور عمیـق او بـه وعـده

ً
های  دسیسه او حتما

ـا«الهی بود که بارها در قرآن حکیم تکرار شده است؛ 
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) و بخشی از این اعتقاد هم به بصیرت او در صحنه کارزار ٤و  ٣(الطالق/ » ِلک

  گشت.  بازمی
انداخت. چند  شمن هر چند پیچیده بود، طرحی درمیاز این رو او در برابر هر طراحی د

سال پیش و پس از شکست کامل تروریزم تکفیری در سوریه و پیروزی قاطع جبهه مقاومت، 
بخشی به رژیم صهیونیستی  آمریکا برای خنثی کردن آثار راهبردی پیروزی این جبهه و امنیت
یه، دچار بحران جدی امنیتـی که با استقرار نیروهای مقاومت در مرزهای جنوب غربی سور

و ایجاد نوار حایل بین عـراق و سـوریه را دنبـال کـرد و بـا » کمربند امنیتی«شده بود، طرح 
  جدیت تمام به اجرا گذاشت. 

بخشی به رژیم صهیونیستی، فصل مشترک آمریکا و روسیه بود و از این رو آمریکا  امنیت
حضور داشتند به سردار سلیمانی پیام داد بارها از طریق مقامات نظامی مسکو که در سوریه 

الله، نیروهـای  دهد نیروهای مقاومت اعم از ارتش سوریه، حزب که به هیچ وجه اجازه نمی
ایرانی و نیروهای دیگر مرتبط با جبهه مقاومت در مرز شرقی سوریه حضـور داشـته باشـند. 

ی جنوبی ترکیه در شمال شد و تا مرزها این نوار از مرزهای شمالی اردن در جنوب شروع می
کیلومتر بود. فرمانده میدانی آمریکـا گفتـه  ٨٠تا  ٥٠سوریه امتداد داشت و عمق آن هم بین 

کند  بود با هر نیرویی که در این نوار طوالنی حضور یابد، با قدرت و بدون درنگ برخورد می
ا کنار گذاشته و خط و در واقع در این ماجرا، آمریکا موضوع عدم درگیری با نیروهای ایرانی ر

بخشی به مرزهای رژیم اسرائیل تغییر داده بود.  قرمز خود را از عدم درگیری با ایران به امنیت
کرد و  شد، از جدی بودن آمریکا حکایت می هایی که پی در پی از طریق روسیه تبادل می پیام

 هم جدی بود. سردار سلیمانی باید تصـمیم حساسـی می
ً
و توسـعه گرفـت. سیاسـت ا واقعا
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هـا  اندیشید. در عین حال طرح آمریکایی درگیری در سوریه نبود و به تثبیت امنیتی سوریه می
زد، امـا مـانع تکمیـل دسـتاوردهای جبهـه مقاومـت و  اگرچه به تثبیت سوریه آسـیب نمـی

شـد. سـردار  بخشی به امنیت سوریه که به اتصال امنیتی عراق و سوریه وابسته بود، می عمق
ها پیغام داد که اقدام آنان در اشغال بخشی از کشـور  ها به آمریکایی ز طریق روسسلیمانی ا

سوریه ـ هیچ مبنای قانونی ندارد و ارتش سوریه و نیروهایی که به دعـوت ارتـش سـوریه بـه 
اند، حق دارند در کل خاک سوریه حضور داشته باشـند و از ایـن رو حضـور  کمک آن آمده

سوریه قطعی است و با هر مانعی برخورد خواهند کرد. وی بـه ارتش و مؤتلفین آن در شرق 
ها هشدار داد که هر شلیک آنان را با شلیک متقابل پاسخ خواهد داد. در این میـان  آمریکایی
ها به چند اقدام هشدارآمیز از قبیل مانور هوایی در این منطقه مبـادرت کردنـد امـا  آمریکایی

منطقه قرنطینه شرق سوریه رخنه کرده و نوار مورد نظر نیروهای مقاومت که در چند نقطه از 
هـا   آمریکا را از اثر انداخته بودند، با تهدیدات از میدان بیرون نرفتنـد و در نهایـت آمریکایی

در نهایـت هـم  دهیم. آنـان موضوع را عوض کردند و گفتند اگر به ما حمله شود، پاسخ مـی
  ایجاد کرده بودند را برچیدند.  »دیرالزور«چند پایگاه نظامی که در استان 

سردار سلیمانی در صحنه داخلی ایران، مذاکره با آمریکا را قبول نداشت و خطاب به آنان 
با آمریکا را کمرنگ کرده و مرزهـای انقـالب اسـالمی را بـه نفـع  یکه درصدد بودند دشمن

دو و برجام سه که گفت این خیانت است. او زمزمه به راه انداختن برجام  آمریکا بشکنند می
ناظر به محدود کردن میدان عمل جبهه مقاومت در منطقه و محـدود کـردن قـدرت نظـامی 

دانسـت. او  ایران بود را خیانت به ایران دانسته و این زمزمـه را سـبب از بـین رفـتن ایـران می
  معتقد بود خط سازش با آمریکا خط خیانت است و باید بدون تعارف در مقابل آن ایستاد. 

  شهید سلیمانی و منافع ملی 
 آمریکا و نیروهای آن در کشورهای منطقه را زیـر ضـربا

ً
 تشهید سلیمانی معتقد بود باید دائما

گرفت و مانع گسترش عملیاتی آنها در منطقه شد. او آن دسـته از کشـورهای منطقـه را کـه بـه 
ددی در مورد نقش مخـرب کرد و در موارد متع اند را جبهه آمریکا حساب می آمریکا پایگاه داده

داد. نامــه تــاریخی ســال گذشــته او خطــاب بــه  آمریکــا بــه ســران ایــن کشــورها هشــدار مــی
جمهور ایران و پشتیبانی از استراتژی اعـالم شـده مبنـی بـر همبسـته بـودن امنیـت بـین  رئیس

کشورهای منطقه و عدم امکان تفکیک حق صادرات نفت آنان و ایران و مقابلـه بـا کشـورهایی 
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کننـد، یـک جلـوه مهـم از  آمریکـا همکـاری می در تنگ کردن تجارت خارجی ایـران، بـا  که
ای آن  شناسی او بود که در نهایت هم باعث تزلزل زیاد در جبهه آمریکا و عوامل منطقـه دشمن

گردید. سفر سراسیمه مقامات امارات، قطر، کویت و عمان به ایران و اعالم عدم همکـاری بـا 
  بود.  های اثربخشی اقدام مهم سردار سلیمانی فشار بر ایران نمونهآمریکا در اعمال 

  والیت امر 
های مهم زندگی و عمل سردار سلیمانی است. او حضرت  والیت و رهبری یکی از سرفصل

دانسـت و معتقـد بـود پـس از ائمـه  می» احیـاگر اسـالم«الله علیه ـ را  امام خمینی ـ رحمه
شخصـیتی همسـنگ او نیامـده اسـت. او در جلسـات  الله علیهم، هـیچ معصومین صلوات

های مهمی در جهان اسالم و به خصوص در بـین  گفت در طول دوران غیبت، شخصیت می
کـدام در  اند ولـی هیچ اند و اثرات مهمی هم برجای گذاشـته شیعیان ظهور و بروز پیدا کرده

اند. او از این منظر اطاعت  مرتبه و جایگاه امام خمینی نبوده و کاری که او کرده است، نکرده
های سعادت بلکه تنها راه سعادت بشر  محض از حضرت امام و خط و راه او را نه یکی از راه

الله علیه ـ در اسالم ناشی از  دانست. این درک او از موقعیت حضرت امام خمینی ـ سالم می
و با ذکر موارد  نبود، بلکه با مطالعه عمیق روی آثار علمای سلف و مراجع بزرگ» احساس«

  زیاد همراه بود. 
های کالمی نداشت و  والیت و رهبری از منظر سردار شهید سلیمانی فقط جنبه استدالل

موضوع فقط به تأثیر اخروی آن هم محدود نبود. او معتقد بود بدون والیت هـیچ خیـری در 
مشاوره و تأمل گفت با عقل و  گیرد. او می شود و هیچ چیز جای آن را نمی جامعه محقق نمی

توان به آنچه رهبری به آن رسیده است، رسید؛ بلکه این امر متوقـف بـه غـرق شـدن در  نمی
  محبت او و هضم شدن در تدابیر اوست. 

ـ دامت برکاته ـ اعتقاد بسیار عمیقی داشـت و » ای امام خامنه«سردار سلیمانی نسبت به 
از رهبری نبود مگر آنکه او را با واژه زد. در هیچ ذکری  تمام وجودش از محبت به او موج می

  بیان کند. » حکیم«
کلیدواژه سردار سلیمانی در مواجهه با تدابیر، آراء و نظرات رهبر معظم انقالب اسالمی، 

بود. او بارها گفت من نه فقط از روی ایمان و عالقه و مسایل اعتقادی » حکیم بودن رهبری«
ای ـ  خورم که تمام تدابیر و نظـرات امـام خامنـه یگویم و قسم م بلکه از روی تجربه هم می
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های ما همیشه به دلیل به کـار بسـتن نظـرات ایشـان  دامت برکاته ـ حکیمانه است و پیروزی
  بوده است. 

وزیران مقتدر ـ سابق ـ منطقه داشـته  ای که با یکی از نخست کرد که در جلسه او نقل می
  دانی، گفته بود:  یک عالی هستی ولی استراتژی نمیدر برابر طعنه او که گفته بود تو در تاکت

ما رهبری است کـه بـاالی سـر مـا قـرار دارد امـا شـما در تاکتیـک   بزرگ استراتژیسین«
 رنـگ عـوض  شکست می

ً
خورید چون درک درستی از میدان نداریـد و در اسـتراتژی دائمـا

  » کنید چون چنین رهبری باالی سر شما نیست. می
ن نه فقط از روی اعتقاد دینی و نـه فقـط از روی مسـایل حکـومتی و گفت م او بارها می

» حکـیم«گویم که رهبر مـا  اینکه ایشان فرمانده و من سرباز هستم، بلکه از روی تجربه می
است و هیچ فعل و قول او خارج از حکمت نیست. او ارتباط بسـیار نزدیـک و متـداومی بـا 

توان گفت ایـن ارتبـاط در طـول دو دهـه  و می ای ـ دامت برکاته ـ داشت حضرت امام خامنه
دید و یا با تلفن با  اخیر، روزانه بوده است. او یا در هر روز رهبر معظم انقالب اسالمی را می

 هر روز از نظر رهبری  به میتکرد و یا با نامه به این بزرگوار مکا ایشان صحبت می
ً
کرد و طبعا

ها او چنـد  توان گفت در طول ایـن سـال کرد و می ینمود و تدبیر او را دریافت م خبر پیدا می
 دریافت نموده است و این اتفـاقی اسـت کـه بـرای هـیچ فـرد 

ً
هزار تدبیر رهبری را مستقیما

دیگری در کشور نیفتاده است. سردار سلیمانی با اشاره به این ارتباط و این تـدابیر گسـترده، 
م مگر آنکه پس از بکار بستن به درستی و ا گفت من هیچ تدبیری از رهبری را به کار نبسته می

ام و لـذا  گفت: من حتی یک مـورد از تـدابیر او را خطـا نیافتـه ام. او می دقیق بودن آن رسیده
دارد چرا که بدون الهام الهی، ممکن نیست که » الهام الهی«معتقدم تدابیر رهبری همه جنبه 

  ید. ها و تدابیر یک نفر درست و دقیق از کار درآ همه حرف
کـرد و  سردار سلیمانی امام و رهبری را با هیچ کـس و هـیچ اصـل دیگـری مقایسـه نمی

درباره آن بسیار تعصب داشت. مرز دوستی او با افراد و جریانات، رهبـری بـود. او در عـین 
های مختلف از مردم و نخبگان را به رهبر معظم انقالب  روز در تالش بود تا طیف حال شبانه
  تافت.  گاه فرارهبری را برنمی از این رو فراجناح بود اما هیچ تر کند و نزدیک

سردار سلیمانی بر ایـن اسـاس در مـراودات خـود، یـک خـط قرمـز قـوی داشـت و آن 
های اعتقـادی مختلـف نسـبت بـه  های مختلـف بـا انـدازه بود ایشان افراد و گروه» رهبری«

گرفت امـا در ایـن  نان کمک میکرد و از آ انقالب اسالمی تماس داشت و به آنان محبت می
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بـود. او بـه هـیچ وجـه کمتـرین » ر هبـری«کـرد و آن  میان یک چیز او را از دیگران جدا می
کـرد. یـک بـار نگارنـده  تافت و با قاطعیت تمام با او برخورد می جسارت به رهبری را برنمی

م انقالب کرده و ای را به ایشان داد که فردی در آن، تهمتی را متوجه رهبر معظ گزارش جلسه
البته با پاسخ مبسوط هم مواجه شده بود، شهید سلیمانی با شـنیدن ایـن گـزارش بـه شـدت 

ای  زدی تا دیگر در چنین جلسه برآشفت و گفت باید لیوان روی میز را محکم به صورتش می
  کسی به خود اجازه جسارت به رهبری را ندهد. 

  افزایی والیت
ها  بود، اما در این اندازه» مدار والیت«و » محور والیت«، سردار سلیمانی در موضوع رهبری

مداری صفت شخصی هسـتند کـه بسـیار هـم خـوب  محوری و والیت متوقف نبود. والیت
کنـد و بـرای  شود و بسیاری از مسایل را هـم حـل می به خیری هم می  است و سبب عاقبت

و تبعـات مثبـت  است» صفت شخصی«های عادی مطلوب است ولی در نهایت یک  انسان
» افزا والیـت«شخصی دارد. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بسـیار فراتـر از آن و در واقـع 

بود. مالک اشتر مانند بسیاری » مالک اشتر علی«بود. او بازوی واقعی رهبری و برازنده لقب 
ای امـام علـی محور بود اما فراتر از آنان بازوی توان السالم، والیت از یاران امیرالمؤمنین علیه

هاشـم بعـد از شـهادت  امیـه بـر بنی السالم نیز بود و لذا بسیاری معتقدند پیـروزی بنی علیه
السالم از معاویه، ناشـی از فقـدان مالـک  امیرالمؤمنین و شکست دردناک امام مجتبی علیه

اشتر بود کما اینکه حضرت صدیقه طاهره ـ سالم الله علیها ـ مظلومیت خاندان پیامبر پـس 
ز رحلت پیـامبر اعظـم ـ صـلوات اللـه و سـالمه علیـه ـ و بـه حاشـیه رفـتن امیرالمـؤمنین ا

السالم را ناشی از فقدان حمزه سیدالشـهدا و فقـدان جعفـر ذوالجنـاحین علیهاالسـالم  علیه
فرمـود  شد و گاهی هـم می طور نمی فرمود اگر جعفر بود وضع ما این دانست و گاهی می می

  طور نبود.  هل بیت ایناگر حمزه بود وضع ما ا
هـا نفـر را بـه  افزا بود به این معنا که با اقدامات و نوع رفتار خود میلیون سردار سلیمانی والیت
کرد. او بهترین واسطه مردم و رهبری بود و موجی کـه او در زنـدگی و  دوستداران رهبری اضافه می

ران ساخته نبـود. بخـش زیـادی از شهادتش در دفاع از انقالب و منطق آن به راه انداخت، از دیگ
های بزرگ انقالب در محیط خـارجی  علت ماندگاری انقالب اسالمی در داخل، مرهون موفقیت

کننـد  های خارجی نظام تحمل می های داخلی را با نگاه به موفقیت  است. بسیاری از مردم کاستی
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انـد و بـه درسـتی  نظام نرفتهو بسیاری با نگاه به موفقیت خارجی نظام، زیر بار تهمت ناکارآمدی 
هـای  اند. در واقـع موفقیت های داخلی را مربوط به مسئولین اداره داخلی کشور دانسته ناکارآمدی

هـا، راه رهبـری  گسترده نظام در خارج از کشور، بقاء انقالب را در داخل بیمه کرد و ایـن موفقیت
  ای ـ دامت برکاته ـ را تسهیل کرد.  حضرت امام خامنه

 به همین دلیل از زمانی که دشمن فهمید، بـا وجـود موفقیتدقیق
ً
هـای بـزرگ نظـام در  ا

های خارجی نظام زوم کرده و  توان جمهوری اسالمی را از بین برد، روی موفقیت خارج نمی
پراکنی علیه آن پرداختند که یک نمونه آن سر دادن شعار نه غزه نه لبنان در فتنه سـال  به لجن
انـدازی دوگانـه اقتصـاد و نفـوذ  این میان تالش زیادی کـرد تـا بـا راه بود. دشمن در ١٣٨٨

های تحریمی خود آنان و  خارجی، دلیل مشکالت اقتصادی کشور که بخشی ناشی از توطئه
انگاری عوامل داخلـی اسـت را نفـوذ خـارجی نظـام  بخشی هم ناشی از ناکارآمدی و سهل

ی، امید مردم به آینده نظام به یأس مبدل کرده و ا قلمداد کرده و با راندن نظام از محیط منطقه
  از بین ببرند. » در خانه«ای،  انقالب اسالمی را پس از راندن از محیط منطقه

برانگیز شده  شان شک در این ایام شاهد بودیم که بعضی از مسئولین که این روزها ماهیت
دارد، تن دادن به مـذاکره و هایی وجود  شان به دشمنان خارجی نظام نشانه و درباره وابستگی

در واقع تن دادن به تسلیم در برابر آمریکا را تنها نسخه حـل مسـایل ایـران از آب تـا امنیـت 
های خارجی کشور بـه تردیـدافکنی سـرگرم  نمایند و در همان حال روی موفقیت معرفی می

بـه حـل مسـایل توان  اند بدون روابط خارجی فعال با اروپا و آمریکا نمی هستند. آنان مدعی
کنند که  اقتصادی کشور و بهبود شرایط زندگی مردم دست یافت. اینها به طور علنی تبلیغ می

آنچه باعث نگرانی غرب شده است را باید برطرف کنیم تا از طریق صلح با آنان بـه ثبـات و 
رونق اقتصادی برسیم و این در حالی است که در دشمنی آنان با ملت ایران تردیـدی وجـود 

خواهان بـدون مـرز  های غرب، هدیه بزرگی برای زیاده دارد و سپر انداختن در مقابل قدرتن
پـذیر  است. سلیمانی در واقع روی موفقیت و درستی این انگاره که صـلح بـا آمریکـا امکان

پیچیدنـد در سـخنرانی سـالگرد  ها که نسخه تسلیم می است، خط بطالن کشید. حاال همان
  ن مدعی شدند مقاومت و تسلیم منافاتی با هم ندارند!پیروزی انقالب در تهرا

  عزم و اراده پوالدین 
در قـاموس سـردار » شـود نمی«و » تـوان نمی«آنجا که پای تکلیف الهی در میان بـود، واژه 
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  سلیمانی جایی نداشت. سه نوع مواجهه با تکلیف وجود دارد: 
  ینکه مکلفیم با تکلیف مواجه شویم. تکلیفی که شده را ماالیطاق بدانیم و لذا با شک در ا .١
کنیم و در  کنیم، در توانایی خود و در کمک خداونـد شـک مـی در تکلیف شک نمی .٢

رسد  اندیشیم و لذا بار به مقصد نمی شویم ولی به بودن انجام تکلیف نمی عین حال وارد می
  رسد.  و یا نصف و نیمه می

یم و به پیروزی قطعی کـه یآ ان به میدان میبرای انجام کامل و بدون درنگ و با نثار ج .٣
ها، خداوند را تنها عامل پیـروزی  کنیم و با درک پیچیدگی وعده خداوند است دست پیدا می

شود و در نهایت در  تر می مان برای انجام تکلیف بعدی راسخ دانیم و با هر پیروزی، اراده می
  افتد.  الفتوح اتفاق می ها فتح همه صحنه

الفتـوح بـرای اسـالم وارد  شد بـا هـدف تحقـق فتح انی وقتی وارد میدان میسردار سلیم
  شد و لذا در طول حیات سیاسی معنوی خود، همواره با پرچم فتح از میدان بازگشت. می

  طلبی  معنویت، مجاهدت و شهادت
ترین رکن زندگی و سلوک سردار سلیمانی بود. توصیه او به یک جوان فامیل که  معنویت مهم

یز را فراموش نکند: نماز شب و احترام بسیار به پدر و مادر، وضع روحی ایـن شـهید را دو چ
 بـا  نشان می

ً
دهد. او به نماز و به خصوص نماز شب توجه خاصی داشـت نمازهـایش نوعـا

اشک همراه بود و غیر از نماز هم او بسیار اهل بکاء بود. با شیندن خبر هر شـهیدی منقلـب 
الذکر بود. شهید سلیمانی بسیار اهل مطالعه بـود و ایـن  ت. دائمشکس شد و در خود می می

هـای مختلـف اعتقـادی، معنـوی، اجتمـاعی و  عادت روزانه او در سفر و حضر بود. کتاب
داشت و آخرین کتابی کـه او آن را  ها خالصه برمی  کرد و حتی از کتاب سیاسی را مطالعه می

  هری بود. شهید مط» انسان کامل«خالصه کرده بود کتاب 
از منظر شهید، مجاهدت در راه خدا در ابعاد شخصی و اجتماعی کلید رستگاری فرد و 

ترین دوره اسالم است او جبهـه  جامعه است. او بارها گفت هشت سال دفاع مقدس برجسته
سـازی هـیچ چیـز بـر جبهـه و  دانست و معتقـد بـود در انسان سازی می را یک مکتب انسان

کند. شهادت گمشده شهید بـود و هـیچ چیـز  در راه خدا برابری نمیحضور در میدان جهاد 
  داد.  کرد و به چیز دیگری رضایت نمی دیگری او را قانع نمی
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  سازماندهی و نظم 
های زیادی را ایجاد کرد و از ایـن طریـق  او در طول دوران پرماجرای مدیریت خود، سازمان

یـد آورد از دو خصوصـیت مهـم پیـروی هایی کـه او پد ظرفیت زیادی پدیـد آورد. سـازمان
کردند یکی چابکی و استفاده از حداقل نیروی انسانی، دیگری کارا بودن و کمک بودن در  می

میدان عمل. به عنوان مثال وقتی او پا بـه میـدان سـوریه گذاشـت، ایـن کشـور را انـواعی از 
دادنـد  هاجم قرار میهای تروریستی که سوریه را مورد ت کشورهای متخاصم و انواعی از گروه

 نـاامن و محـل ترانزیـت 
ً
فراگرفته بود مرزهای شمالی، شرقی، غربی و جنوبی سوریه کامال

تروریسم بود و هیچ شهری از شهرهای سوریه امنیت الزم را نداشت. در یک ارزیابی اولیه و 
 لشـکر عملیـاتی و ٣٠تـا  ٢٠رایج، برای دفع این تهدیدات پرحجم، نیروهای زیادی شامل 

های هوایی نیاز بود و بودجه سنگینی برای دفع این فتنه جهانی علیـه مـردم و  انواعی از یگان
پذیر نبود چرا که نه چنین نیروی آماده به کاری  کرد. اما این کار امکان دولت سوریه طلب می

ای  در زمین با مختصات سوریه در این کشور و نه در ایران وجود نداشت و از آنچنان بودجـه
  ها نیازی به توضیح ندارد.  وضع مالی ایران و سوریه در این سال .خبری نبود هم

های منطقه تبدیل شـده کمـا اینکـه در  ای محبوب در میان ملت سردار سلیمانی به چهره
شود. سؤال این است که  ای که برنامه غرب را بهم زده است، یاد می غرب از او به عنوان چهره
هایی نظیر داعش به کلـی  انگیزی گروه یا هر قدرت دیگری و یا فتنه آیا ماجرای تجاوز آمریکا

پایان یافته و در آینده نیز از این اقدامات علیه کشورهای منطقه خبری نخواهـد بـود؟ پاسـخ 
منفی است. پس هنوز هم و برای همیشه نیاز به سازمانی که بتواند تهدیدات را از منطقه دفع 

  کند وجود دارد. 
  


