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بسم ّ
رب الشهدا
شهید عزیز را با چشم یک مکتب ،یک راه ،یک مدرس ه درسآموز نگاه کنیم.
سردار
ِ
ِ
هــر چیــزی کــه یــاد شــهید عز یــز مــا را برجســته کنــد ،چش ـمنواز و دلنــواز اســت .یــاد او را اگرچــه
خداونــد در اوج برجســتگی قــرار داد و بدیــن گونــه پــاداش دنیائــی اخــاص و عمــل صالــح او را
بــدو هدیــه کــرد ،ولــی مــا هــم هرکــدام وظیف ـهای داریــم.
ّ
ّ
شــهید ســلیمانی قهرمــان ملــت ایــران اســت ،بــه خاطــر اینکــه ملــت ایــران داشــتههای فرهنگــی و
شهــای خــودش را در او متبلــور و ّ
مجســم دیــد.
معنــوی و انقالبــی و ارز 
او نمونهی برجستهای از تربیتشدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود.
ّ
معنویت ،اخالص ،آخرتجویی بود و اهل تظاهر نبود.
اهل
ّ
ّ
روحیـ ه فــداکاری و نوعدوســتی داشــت ،برایــش ایــن ملــت و آن ملــت و ماننــد اینهــا مطــرح نبــود؛
ً
نوعدوســت بــود ،واقعــا بــرای همــه حالــت فــداکاری داشــت.
دارای شجاعت و روحیهی مقاومت بود؛
در جهــاد اکبــر پیــروز بــود و بــه همیــن جهــت در راه خــدا و انجــام وظیفــه و جهاد فیســبیلاهلل از هیچ
چیــز پــروا نداشــت؛ نــه از دشــمن پــروا داشــت ،نــه از حــرف ایــن و آن و نــه از ّ
تحمــل زحمــت.
ایــن شــهید عز یـ ِـز مــا ،هــم دل و جگــر داشــت و بــه دهــان خطــر میرفــت و ابــا نداشــت؛ هــم بــا تدبیر
بــود؛ منطــق داشــت بــرای کارهایــش .ایــن شــجاعت و تدبیـ ِـر توأمــان ،فقــط در میــدان نظامــی هــم
نبــود ،در میــدان سیاســت هــم همیــن جــور بــود.
ّ
ّ
ـگاور مســلط بــر عرص ـ ه نظامــی بــود ،در عیــن حــال بشــدت مراقــب حــدود
یــک فرمانــده جنـ ِ
شــرعی بــود.
ّ
مراقب بود که به کسی تعدی و ظلم نشود.
به دهان خطر میرفت ّاما جان دیگران را تا میتوانست حفظ میکرد.
ّ
نهــا نبــود ،لکــن بــه شــدت انقالبــی بــود.
در مســائل داخــل کشــور اهــل حــزب و جنــاح و ماننــد ای 
َ
ّ
انقــاب و انقالبیگــری خـ ّـط قرمـ ِـز قطعـ ِـی او بــود؛ ذوب در انقــاب بــود .پایبنــد بــه خــط مبــارک و
نورانـ ِـی امــام راحــل (رضــوان اهلل علیــه).
ّ
ّ
تهــای منطقــه کــرد ،توانســت همــه
تهــای منطقــه یــا بــا کمکهایــی کــه بــه مل 
بــه کمــک مل 
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نقش ـههای نامشــروع آمر یــکا در منطقــه غــرب آســیا را خنثــی کنــد.
ّ
در حرکــت جهــادی خــود چنــان ایمــان را بــا عمــل صالــح همــراه کــرد کــه حتــی دشــمنانش او را
تحســین میکننــد!
ّ
شهادت او را اینجور برجسته کرد.
قیامتی به پا کرد .معنویت او،
ِ
شهادت او ،زنده بودن انقالب در کشور ما را به رخ هم ه دنیا کشید.
شهید سلیمانی ،هم در زمان زنده بودنش استکبار را شکست داد ،هم با شهادتش.
ً
ً
یکــردمّ ،امــا امــروز در مقابــل آنچــه او سرمنشــأ آن شــد و بــرای کشــور
بنــده قلبــا و زبانــا او را تحســین م 
1
بلکــه بــرای منطقــه بــه وجــود آورد ،در مقابــل او مــن تعظیــم میکنــم.
ّ
ایــن ســخنان ،تنهــا بخشــی از فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب در رثــای شــهید ســپهبد حــاج
قاســم ســلیمانی اســت ،کــه ابعــاد گســترده و عظیــم شــخصیت نظامــی  ،سیاســی و معنــوی
ایــن شــهید عزیــز را نمایــان میکنــد.
نهــاد کتابخان ههــای عمومــی کشــور ،در پــی رســالت فرهنگــی خــود بــرای آشــنایی مخاطبــان بــا
بهــای خواندنــی و نیــز وظیفــه انقالبــی خــود بــرای معرفــی نگهبانــان مرزهــای اعتقــادی و
کتا 
ششــده دربــاره شــهید ســرافراز اســام و قرآن،
انقالبــی ،ایــن مجموعــه را کــه شــامل آثــار برتــر گزین 
حــاج قاســم ســلیمانی اســت تقدیــم میکنــد .در معرفــی ایــن مجموعــه کوشــیدهایم نشــان
دهیــم ،وجــوه اهمیــت شــخصیت ایــن شــهید در نــگاه رهبــر فرزانــه انقــاب ،چیســت.
ی مناســب ،تنــوع موضــوع
بســاز 
توجــه بــه گرو ههــای مختلــف ســنی ،جذابیــت متــن ،کتا 
ـب آثــار ،از دیگــر شــاخصههایی بــود کــه در گزینــش کتابهــا بــه آن دقــت شــده اســت.
و قالـ ِ
ـش آثــار ایــن مجموعــه ،کتابهایــی کــه در فهرســت بــا عالمــت (*)
بــا وجــود دقــت در گزینـ ِ
مشــخص شــدهاند ،نســبت بــه دیگــر آثــار ،در بررسـیهای کارشناســی ،امتیــاز باالتــری کســب
کردهانــد و از اولو یــت بیشــتری بــرای مطالعــه برخوردارنــد.
 .1برگرفتــه از ســایت دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنـهای بــه نشــانی 40( )KHAMENEI.IR( :جملــه
از رهبــر انقــاب دربــاره «ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی» منتشــر شــده در  13دی 99
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از چیزی نمیترسیدم؛ *
زندگینامهخودنوشت

ناشـر :مکتب حاج قاسم  /تعدا د صفحات136:

تا کنون کتابهای متعددی با موضوع شــهید ســلیمانی نوشــته شــده اســت؛ زندگینامه،
خاطــرات ،آلبــوم تصویــر و دلنوشــته ،تعــداد محــدودی کتابهــای تخصصــی بــا نــگاه بــه
مســائل نظامــی ،سیاســی و  ...امــا در ایــن بیــن زندگینامــه خــود نوشــت ســردار رنــگ و بوی
دیگــری دارد و از دقــت بیشــتری در بیــان واقعیتهــای زندگــی آن شــهید بزرگــوار برخــوردار
است.
فرازهایــی از زندگــی شــهید ســلیمانی از کودکــی تــا دوران جوانــی و واقعیتهایــی از زندگــی
ایشــان کــه تــا کنــون بیــان نشــده ،بــا همــان صداقــت و شــیرینی ز بــان خودشــان .ســادگی و
ـان خواننــده را روشــن میکنــد و جلوههایــی بدیــع از زندگــی
جذابیــت خــاص ایــن اثــر ،جـ ِ
ســردار شــهید را بــه نمایــش میگــذارد.
ایــن کتــاب شــرح زندگــی مــرد ســادهای اســت کــه از دل روســتایی دور افتــاده در کرمــان بــه
جایگاهــی رســید بــه بلنــدای وســعت آســمانها .روایتهایــی کــه در کتــاب ارائــه میشــود
ُپــر از جزئیــات ارزشــمند و سرشــار از تصاویــر دقیــق ذهنــی ،بــا زبانــی صمیمــی و دلنشــین
یجــای خطــوط ایــن زندگینامــه بــا کلمــات و اصطالحــات بومــی مواجــه
اســت .در جا 
میشــویم کــه خــاص منطقــه مــادری ســردار اســت و در پاورقــی نیز در مــورد آن توضیــح داده
میشــود .عنــوان ایــن کتــاب نیــز کــه از اوصــاف بــارز شــهید ســلیمانی اســت برگرفتــه از یک
اتفــاق اســت کــه شــرح آن در کتــاب آمــده.
ایــن روزنوش ـتها کــه از دوران کودکــی و نوجوانــی بــه آســتانه ســالهای جوانــی میرســد
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همــراه بــا خــود گوشــههایی از تاریــخ معاصــر را نیــز روایــت میکنــد .روزهــای مدرســه،
مقاطــع تــرک تحصیــل ،کار کــردن در دوران نوجوانــی بــرای پرداخــت قــرض پــدر ،روزهــای
جوانــی و مبــارزه آشــکار بــا رژ یــم پهلــوی و اتفاقــات دیگــر کــه همهگــی تــا دوران پیــش از
انقــاب اســامی را شــرح میدهــد در ایــن کتــاب آمــده اســت.
در ال بــهالی حــروف و واژگان ایــن کتــاب میتــوان تصاویــر شــفاف و روشــنی از حیــات
ُپــر برکــت ســردار ســلیمانی را مشــاهده نمــود .خاطــرات روزهــای حســاس زندگــی و
برهههــای خاصــی از زندگــی ،چشــیدن طعــم فقــری آبرومندانــه ،همراهــی بیدریــغ بــا اهــل
خانــه و خانــواده و روحیــه آرمــان خواهــی و ظلــم ســتیزی .متــن ایــن زندگینامــه بــه شــیوه
هنرمندان ـهای بــه نــگارش درآمــده و جنبههــای داســتانی آن بــه قــدری ُپررنــگ و جــذاب
اســت کــه خواننــده را لحظــه بــه لحظــه تشــنهتر میســازد .در بخــش انتهایــی کتــاب نیــز
میتــوان دســتنویس ایــن زندگینامــه را مشــاهده کــرد.

ّ
یادداشت مقام معظم رهبری بر این کتاب:
«بســمهتعالی -هــر چیــز کــه یــاد شــهید عزیــز مــا را برجســته کنــد ،چش ـمنواز و دلنــواز اســت.
یــاد او را اگرچــه خداونــد در اوج برجســتگی قــرار داد و بدینگونــه پــاداش دنیائـ ِـی اخــاص و
عمــل صالــح او را ِبــدو هدیــه کــرد ،مــا هــم هــر کــدام وظیفهئــی داریــم .کتــاب حاضــر را هنــوز
ً
نخوانــدهام امــا ظاهــرا میتوانــد گامــی در ایــن راه باشــد».
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در بخشی از کتاب میخوانیم:

نجــا تــا مکــه رفتــه بــود و یــک
جــد مــادری مــن حــاج عبدالخالــق ،بــا اســب و االغ از همی 
ســال تمــام ســفر او طــول کشــیده بــود .بعضــی ســالها هــم کــه خیلــی ســخت بــود و
گرســنگی خیلیهــا را بــه تنــگ م ـیآورد ،بــه خــوردن ســبزیهای وحشــی رو میآوردنــد.
در همســایگی مــا خانــهای بــود کــه آه در بســاط نداشــت .مــادرم کــه نــان میپخــت،
بچههــای او میایســتادند بــه تماشــا .هنــوز ایســتادن آن دو دختــر در ذهنــم مجســم
یشــد .بعضــی
اســت .مــادرم چنــد دســته نــان بــه آنهــا مـیداد و ایــن عمــل هــر روز تکــرار م 
یکــرد؛ امــا گرســنگی باعــث
یشــد و آ نهــا را دعــوا م 
وقتهــا بــرادرم ،حســین ،ناراحــت م 
میشــد تــکان نخورنــد تــا دســتههای نــان را دریافــت کننــد!
تعطیلــی مدرســه و دریافــت کارنامــه قبولــی  13برایــم اهمیــت نداشــت .آنچــه مهــم بــود
ترکههــای خوابیــده در جــوب آب بــود .هــر صبــح کــه چشــممان بــه ایــن میافتــاد کــه یــک
بغــل ترکــه بیــد داخــل جــوب خوابانــده شــده  ،رعشــه بــر انداممــان میانداخــت.
یــک روز صبــح ،مدیــر مــرا از صــف بیــرون کشــید ،گفــت پشــت دس ـتهایم را نشــان
بدهــم .دادم .شــروع کــرد بــه زدن بــا ترکــه خیســانده در جــوی آب .پــدرم کــه بــر آفتــاب
نشســته بــود ،صــدای گریــه مــرا شــنید .فاصلــه مدرســه تــا خانــه مــا چهــل قــدم بــود .صــدا
زد« :آقــای مدیــر ،ایــن پوســتش ســیاه اســت ،چــرا او را میزنــی؟ هــر چــی بزنــی ســفید
نمیشــود!»
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آنوقــت ،مدرســه مــا پســرانه و دخترانــه مشــترک بــود .خواهــرم آذر و بــرادرم حســین هــم بــا
ّ
مــن بودنــد .وقتــی معلــم ،مــا را کتــک م ـیزد ،خواهــرم کــه خیلــی شــجاع بــود  ،بــا چــوب
ّ
کوچولویــی بــه معلــم حملــه میکــرد و بــا گریــه بــه او فحــش مـیداد و میگفــت« :چــرا بــرادر
مــا را میزنــی؟!»
روزگار ســختی بــود .آن ســالها زمســتانهای ســرد و پربرفــی بــود .پــدرم یــک جفــت چکمه
الســتیکی مخصــوص زمســتان گرفتــه بــود؛ امــا بــرف از کمــر مــن هــم باالتــر بــود و چکمــه
ّ
هیــچ عالجــی نمیکــرد .ضمــن اینکــه چــون الســتیک بــود بــر شــدت ســرما میافــزود...
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این مرد پایان ندارد؛

زندگیجهادیسرباز اسالم شهیدقاسمسلیمانی
پدیدآور :سیدعلی بنیلوحی /ناشـر :راه بهشت
تعدا د صفحات254 :

ایــن مــرد پایــان نــدارد کتابیســت بــا ترکیــب متــن و تصویــر رنگــی ،روایتــی مســتند کــه
مخاطــب عــاوه بــر مشــاهده برخــی تصاویــر منتشــر نشــده از حــاج قاســم ،خاطراتــی را
ً
میخوانــد کــه بعضــا بــرای اولیــن بــار منتشــر شــدهاند .گــردآوری و تدویــن مطالــب از آغــاز
تــا پایــان بــه گون ـهای اســت کــه خواننــده را بــا ســبک و مکتــب و زندگــی جهــادی شــهید
ســلیمانی بیشــتر آشــنا میکنــد.
نویســنده در نــگارش و تدویــن مطالــب و خاطــرات ،ترتیــب تاریخــی آنهــا را رعایــت کــرده
یشــود.
و خواننــده بــا مطالعــه کتــاب بــا راوی در گــذر زمــان همــراه م 
بنــی لوحــی نویســنده کتــاب ،خــود از رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس بــوده کــه معتقــد اســت
بزرگتریــن خوشــبختی زندگـیاش ایــن بــوده کــه او را در صحنه جهــاد و شــهادت راه دادهاند،
هــر چنــد دســت خالــی و مانــده از راه بــاز گشــته اســت .ایشــان بعــد از دفــاع مقــدس بــه
فعالیتهــای فرهنگــی مشــغول اســت کــه نتیجــه تــاش او تدویــن و تألیف بیــش از  ۲۰جلد
کتــاب بــا موضــوع دفــاع مقــدس و انقــاب اســامی اســت و او هــم چنــان در رزم اســت.

در بخشی از کتاب میخوانیم:

کهــای دشــمن متوالــی اســت ،تــو بیــا
گفتــم :آقــا مهــدی ،ایــن جنــگ طوالنــی اســت ،پات 
یگــردد ،تــو بــرو جــای او.
بــرو عقــب ،بــرو منزلتــان را یــاد کــن ،جانشــینت باشــد ،بعــد او برم 
توبرگــرد ،او بــرود مرخصــی .یــک نــگاه کــرد بــه مــن ،خندیــد.
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 میدانــی چــه میگویــی؟ بلــه .تــو بــه مــن میگویــی وســط پاتــک دشــمن بــروم مرخصــی؟!مــن میدانــم تــو بــرای چــه ایــن را بــه مــن میگویــی .بــه خاطــر بچ ـهام میگویــی؟ او یــک
امانــت بــود ،خــدا بــه مــن داده بــود .من پیغــام دادم بچــه را دفن کنید ،راننده را هــم آزاد کنید.
همیــن بــرادر را کــه در عملیــات کربــای  ۵شــهید شــد .روز پاســدار مــن جمــع کــردم
پاســداران لشــکر ثــاراهلل را .تــوی ذهنــم بــود از ایــن بــرادر پاســدار مهــدی زنــدی تجلیــل کنم،
و چنــد پاســدار دیگــر .روز پاســدار هــم بــود .خیلــی کار عبثــی بــود ،تــا حــاال خجالــت آن
کار رو دارم.
نــگاه کــردم آخــر مجلــس ،دیــدم مهــدی همــان آخــر؛ دم در نشســته ،یــک چفیــه ســفیدی
دور ســرش پیچیــده بــود ،ایــن دســتش زیــر چانـهاش بــود و حرفهــای من را گــوش میداد.
وقتــی گفتیــم میخواهیــم پاســدار نمونــه را معرفــی کنیــم ،همــه بغــض کردنــد کــه چــه
کســی پاســدار نمونــه اســت .او هــم گــوش م ـیداد .نمیدانســت چــه خبــر اســت .وقتــی
کــه آن بــاال نامــش را بــه عنــوان پاســدار نمونــه بــردم و گفتــم «مهــدی زنــدی» ،من احســاس
یشــود!
یشــود؛ ذوب م 
کــردم او دارد در زمیــن ذوب م 
مثــل ابــر بهــار گریــه میکــرد .زیــر شــانههایش را گرفتــم ،آمــد بــاالی ســکو بــه ســمت مــن.
وقتــی میخواســت آن ســکه تجلیــل از خــودش را بگیــرد ،نــگاه کــرد بــه صــورت مــن ،در
حالــی کــه اشــک میریخــت ،گفــت :بــه مــن ظلــم کــردی.
مــن ایــن نــگاه را هرگــز فرامــوش نمیکنــم در عمــرم .شــرمم هیــچ وقــت و در هیــچ گناهــی
بــه ایــن انــدازه نبــود.
زندگینامه و خاطرات
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سلیمانیعزیز*

گذری بر زندگی و رزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
پدیدآوران :عالمهطهماسبی ،لیالموسوی ،مهدیقربانی
ناشـر :حماسه یاران  /تعدا د صفحات255 :

مکتــب حــاج قاســم ســلیمانی ابعــاد مختلفــی دارد ،از زندگــی شــخصی و خانوادگــی
گرفتــه ،تــا رابطــه بــا مــردم و زندگــی کاری (شــامل شــرایط رزمــی و اداری و ،)...همچنیــن
از ســاحتهای مختلــف نظامــی ،فرهنگــی ،سیاســی ،مذهبــی و ...نیــز برخــوردار اســت.
ایــن اثــر بــا خاطــرات کوتــاه و جــذاب خــود توانســته بــه قــدر بضاعتــش ،مخاطــب را بــا
مکتــب حــاج قاســم ســلیمانی آشــنا نمایــد .انســان بــا خوانــدن ایــن اثــر تــا حــدی متوجــه
میشــود کــه چــرا شــهادت حــاج قاســم اینقــدر عالــم را دگرگــون کــرد ،چنانچــه خــود حــاج
قاســم کــه غلــو نیســت اگــر بگوییــم مالــک اشــتر زمــان بــود ،دربــاره شــهادت آن یــار بــا وفــا،
ـرگ مالــک عالمــی را دگرگــون کــرد ،عالــم
شــجاع و بــا صالبــت امیرالمؤمنیــن ؟ع؟فرمــود  :مـ ِ
علــی و دوس ـتداران علــی را گریانــد و عالــم معاویــه و یارانــش را شــاد کــرد.
بیــش از دویســت خاطــره کوتــاه و روان از بره ههــای مختلــف تار یــخ زندگــی ایــن مجاهــد
راه خــدا در ایــن اثــر گــردآوری شــده اســت .همیــن کوتــاه بــودن و روان بــودن و متنــوع بــودن
موضوعــات ایــن خاطــرات باعــث شــده تــا ایــن اثــر تبدیــل بــه یکــی از خوشخوانتریــن آثــار
دربــاره حــاج قاســم ســلیمانی بــا رویکــرد ذکــر خاطــرات گــردد.
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در بخشی از کتاب میخوانیم:

یکــرد .نگــران
تــوی فــرودگاه دوروبــر حاجــی شــلوغ بــود .بــا همــه روبوســی و ح الاحــوال م 
شــدم .قبــل از اینکــه برســیم پــای هواپیمــا ،همــراه شــدیم .تــوی اتوبــوس هــر دو از یک میله
گرفتیــم .دســتش را فشــار دادم و گفتــم« :حاجــی! مواظــب بــاش ،یــه وقت خدایــی نکرده
یکــی چاقویــی داره ،اتفاقــی میافتــه بــرات »...گفــت« :ایــن مــردم خیلــی عز یــز هســتند».
بعــد بــا لحــن شــوخی گفــت« :تــو کــه از شــهادت نمیترســیدی!» قیافــه حقبهجانــب
گرفتــم و گفتم«:حاجــی مــن نگفتــم از شــهادت میترســم .صدتــا مثــل مــن فــدای شــما
بشــه .شــما االن امیــد بچــه یتیمهــا هســتید .شــما االن امیــد بچههــای مظلــوم فلســطین و
ســوریه و عــراق و یمــن هســتید».
خندید و گفت« :نه ،گاهی اوقات شهادت تأثیرش از موندن بیشتره!»

در بخش دیگری از کتاب میخوانیم:

تهــا هــم کــه مثــل حــاال
دسـتتنگ بودنــد و درآمــد درســت و حســابی نداشــتند؛ آن وق 
فرهنــگ خرمــا خــواری نبــود کــه از فــروش محصــول بتواننــد زندگی راحتی داشــته باشــند.
وسوسههای اشرار خامشان میکرد و در قبال پول ،میشدند کارچاقکن آنها.
حاجــی بیــکار نمانــد ،نشســت و فکــر کــرد چطــوری میشــود جلــوی در دام افتــادن
جوانهــای عشــایر را بگیــرد .اکثــر ایــن جوا نهــا ،ســرباز فــراری بودنــد ،چــون کارت پایــان
زندگینامه و خاطرات
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خدمــت نداشــتند ،دستشــان جایــی بنــد نمیشــد ،از بیــکاری میرفتنــد ســمت اشــرار؛
قــرار شــد فرار یهــا بیاینــد و لبــاس ســربازی بپوشــند ،امــا تــوی منطقــه خودشــان خدمــت
کننــد ،تــازه حقــوق هــم بگیرنــد .خــب عده زیــادی از اینها زن و بچه داشــتند ،این شــرایط
بــه نفعشــان بــود ،کنــار زن و زندگیشــان خدمــت میکردنــد ،درآمــد هــم داشــتند و بعــد هــم
کــه کارت پایــان خدمــت میگرفتنــد و بــا آن میتوانســتند گواهینامــه رانندگــی بگیرنــد ،یــا
ـال آبــرودار دســت و
برونــد جایــی اســتخدام شــوند ،یــا پروانــه کســب بگیرنــد و یــک کار حـ ِ
ن ســربازهای عشــایر کــه ســواد بیشــتری داشــتند ،بــا پیگیریهــای
پــا کننــد .خیلــی از همیـ 
حاجــی ،جــذب نیــروی انتظامــی هــم شــدند.

در بخش دیگری از کتاب میخوانیم:

صــدام بــا رژیــم بعثــش بــه خــط پایــان رســیده بــود .از آن طرف آمریکاییها ســعی داشــتند
صــدام را کــه مــوی دماغشــان شــده بــود را از میــان بردارنــد .از ایــن طــرف مجاهــدان عراقــی
بــرای صــاح و مشــورت آمــده بودنــد ســراغ حاجــی.
یکــی از عراقیهــا گفــت« :صــدام قاتــل شــهدای ماســت ،حــاال کــه آمریکایــی هــا وارد
عــراق شــدن و میخــوان صــدام رو از بیــن ببــرن آیــا مــا باهاشــون همــراه بشــیم؟»
خــون حاجــی بــه جــوش آمــد و گفــت« :دشــمنی مــا بــا صــدام معنایــش ایــن نیســت کــه
تشــان بزار یــم و بــرای نابــودی
بــا آمریکاییهــا دوســت هســتیم و بــر ایــن دســت تــوی دس 
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صــدام بــا آنهــا همراهــی کنیــد و»...
تــوی آن جلســه نطــق کوبنــدهای کــرد ،نطقــی کــه جایــی بــرای همپیمانــی و دوســتی بــا
آمریکاییهــا نگذاشــت ،طــرف از حرفــی کــه زده بــود شــرمنده شــد.

در بخش دیگری از کتاب میخوانیم:

فرقــی نداشــت تــوی پایگاههــای عــراق باشــد یــا ســوریه یــا لبنــان .شــب بــه شــب بــا پــدر
و مــادرش تمــاس میگرفــت و از پشــت تلفــن حــال و احوالشــان را میپرســید .هــر بــار کــه
زنــگ م ـیزد ،ســیمکارتش را عــوض میکــرد ،حواســش بــه امنیــت قضیــه هــم بــود کــه
کســی نتوانــد ّردش را بزنــد و تماسهایــش را کنتــرل کنــد ...پــدر و مــادر پیــرش هــم بــه
یشــدند و در
همیــن صدایــی کــه میدانســتند فرســنگها ازشــان دورتــر اســت دلخــوش م 
حقــش دعــا میکردنــد.

زندگینامه و خاطرات
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شاید پیش از اذان صبح
پدیدآور :احمد یوسف زاده  /ناشـر :سوره مهر
تعداد صفحات170 :

گفــت وگویــی دوســتانه و برادرانــه کــه نویســنده بــا حــاج قاســم دارد خاطــرات و وقایعــی را کــه
ســردار حــاج قاســم در آن نقــش داشــته اســت را بــا او مــرور میکنــد.
مخاطــب حــاج قاســم اســت کــه نویســنده بــا او ســخن میگو یــد و خواننــده بــا خوانــدن
تهــا ،بــا شــیوه ســلوک ،زندگــی و فرماندهــی شهیدســلیمانی آشــنا میشــود.
روای 
ایــن اثــر بــا قلمــی شــیرین و روان نگاشــته شــده اســت کــه مخاطــب بــا خوانــدن این اثــر میتواند
ً
بــه تصویــری نســبتا روشــن از شــهید ســلیمانی در عرص ههــای مختلــف فکــری ،فرهنگــی،
سیاســی و حتــی اجتماعــی برســد.
بخشــی از دلنوشــتههای نویســنده دربــاره ایــن شــهید بزرگــوار بــه صــورت خاطــره بیــان شــده
یتــوان
اســت کــه بــه قبــل از شــهادت ســردار ســلیمانی مربــوط میشــود .در واقــع ایــن اثــر را م 
ـار دیگـ ِـر نویســنده ،کــه اغلــب داســتانی اســت ،متفــاوت دانســت .ایــن کتــاب شــامل ۴۰
از آثـ ِ
دلنوشــته اســت کــه در وصــف ســردار ســلیمانی بــه رشــته تحریــر درآمــده و نویســنده آن را ادای
دیــن بــه ایشــان میدانــد .عنــوان کتــاب نیــز رمــز و رازی را در دل خــود دارد کــه مخاطــب بــا
مطالعــه کتــاب بــه آن پــی خواهــد بــود .از دیگــر آثــار نویســنده «آن بیســت و ســه نفــر» و «اردوگاه
اطفــال» اســت.

در بخشی از کتاب میخوانیم:

گفتــم حاجــی دقــت کــردهای پرچــم داعــش کــه شــما در مقابلــش ســینه ســپر کــردهای،
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نــام خــدا و پیامبــر خــدا نقــش بســته اســت؟ پرســید در بطــان اندیشــه داعــش شــک
داری؟ گفتنــم نــه ،ولــی در حیرتــم کــه چــرا از اســام چنیــن فرزنــدان ناقــص و عجیــب
الخلق ـهای متولــد میشــود و ادامــه دادم شــاید جنگیــدن بــا داعــش پرداختــن بــه معلــول
باشــد و بهتــر نیســت فکــری بــرای ایــن کنیــم کــه فرزنــد ناخلــف دیگــری از ایــن مــادر زاده
یشــود
نشــود .جــواب داد :ایــن کار شــما دانشــگاهیان و حوزویــان اســت کــه ببینیــد چــه م 
کــرد .مــن ســربازم ،تئوریســین و سیاســتمدار نیســتم .ضجــه زنــان و کــودکان و ســالمندان
را نمیتوانــم تحمــل کنــم ،التمــاس کــودکان و دختــران بــی پنــاه مــرا بــه میــدان میکشــد و
اندکــی از جنایتهــای فجیــع و گفتــه نشــد ه داعــش را گفــت ...هنــوز صدایــش در گوشــم
هســت کــه مــن ســربازم...

در بخش دیگری از کتاب میخوانیم:

 ...چــه کســی بــاور میکنــد کــه بــاراک اوبامــا هم نمیتوانســت بزرگـیات را نادیــده بگیرد.
خبــری پخــش شــده بــود کــه اوبامــا جایــی از شــما تعریــف کــرده و گفتــه کاش مــن ژنرالــی
مثــل ســلیمانی داشــتم .همرزمــت ،محمدحســین کریمیــان ،یــک روز بــه صرافــت افتــاده
و از خــودت پرســیده بــود« :حاجــی جر یــان اوبامــا و حرفــی کــه در مــورد شــما زده چیــه؟»
شــما اصــل ماجــرا را گفتــه بودیــد« :سیدحســین شهرســتانی ،وز یــر نفــت عــراق ،همــراه بــا
نخسـتوزیر عــراق رفتهبــودن پیــش اوبامــا رئیسجمهــور امریــکا .اوبامــا بــه اونــا گفتــه بــود
قاســم ســلیمانی دشــمن ماســت ولــی مــن بــرای او احتــرام خاصــی قائلــم».
زندگینامه و خاطرات
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متولد مارس*

جستاری در خاطرات دوستان و همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی
پدیدآور :علی اکبریمزدآبادی  /ناشـر :نشر یا زهرا؟اهس؟
تعداد صفحات200 :

ـکان ح ــاج قاس ــم
کتـــاب «متولـــد مـــارس» خاطـــرات دوســـتان ،همرزمـــان و نزدی ـ ِ
س ــلیمانی از خل ــق و خ ــوی ای ــن ش ــهید بزرگ ــوار و روایتهای ــی از تح ــوالت س ــوریه،
ع ــراق ت ــا ش ــهادت ایش ــان اس ــت ک ــه ب ــه ص ــورت مصاحب ــه جم ــع آوری ش ــده.
در مقدم ــه کت ــاب آم ــده اس ــت« :م ــارس را ه ــم روح «جن ــگ» دانس ــتهاند و ه ــم روح
ِ
ِ
ـان کهــن بــود در بــاره «جنــگ
«محافــظ صلــح»« .مــارس» نماینــده هم ـ ه باورهــای آدمیـ ِ
و صلـــح» .محبوبتریـــن و نامآورتریـــن نظامیـــان تاریـــخ ،آنان ــی بودهان ــد ک ــه ب ــرای
«صل ــح» شمش ــیر میزدن ــد؛ و ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی ،در م ــاه «م ــارس» متول ــد ش ــد».
متولــد مــارس در ســه فصــل نوشــته شــده کــه فصــل اول ،مبــارزات در ســوریه ،گــردآوری
خاطراتـــی از شـــخصیتهایی برجســـته همچـــون سیدحس ــن نص ــراهلل ،حس ــین
امیرعبداللهی ــان ،امی ــر اس ــداللهی ،عب ــداهلل عراق ــی و چن ــد ت ــن از محافظ ــان او و فص ــل
ّ
دوم ،روایتهــای بکــر ،از دیدارهــای خــاص؛ ماننــد دیــدار ســردار بــا رهبــر معظــم انقــاب
و حضورش ــان در مراس ــم نام ــزدی ی ــک فرزن ــد ش ــهید ،خ ــواب سیدحس ــن نص ــراهلل ب ــرای
قبـــض روح ســـردار ســـلیمانی و عکـــس دســـتهجمعی بـــا پرس ــتاران بیمارس ــتان و...
اس ــت.
ً
نک ــه ش ــهید ش ــوند،
حتم ــا ای ــن صحب ــت س ــردار را ش ــنیدهاید« :ش ــهدا پی ــش از ای 
ش ــهید بودهان ــد ».فص ــل آخ ــر ای ــن کت ــاب ب ــه همی ــن پرداختـ ـ ه ک ــه س ــپهبد قاس ــم
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س ــلیمانی ،مانن ــد تم ــام همرزمان ــش ،ش ــهید ب ــود ،پی ــش از آنک ــه ب ــه ش ــهادت برس ــد.
سهــای
همچنیــن بــه منظــور ارتبــاط بهتــر مخاطــب بــا مطالــب ،تصاویــر متنــوع و عک 
جدی ــد و دیدهنش ــده از س ــردار و همرزمان ــش بـ ـ ه ص ــورت رنگ ــی و ب ــا کیفی ــت ب ــاال،
ضمیم ــه مت ــن ش ــده اس ــت.
بــا مطالعــه ایــن کتــاب بــا ابعــاد پنهانــی شــخصیتی آشــنا میشــوید کــه در مواجهــه بــا
مــردم عــادی و غیرنظامــی بــه گون ـهای برخــورد میکنــد کــه کســی بــاور نــدارد ،در برابــر
او مــردی ایســتاده کــه در بــرون مرزهــا فرمانــده بــزرگ و خســتگیناپذیری اســت کــه بــا
حضــوری وســیع ،عملیاتهــای حســاس و مهــم جهــان را رهبــری میکنــد .کســی کــه
چه ــل س ــال در معرک ــه جن ــگ ب ــا لب ــاس رزم ،فق ــط جنگی ــده و ب ــذر صل ــح را درنق ــاط
مختلــف دنیــا کاشــته اســت.

در بخشی از کتاب میخوانیم:
استراتژیست تمام عیار
بعــد از حمل ـهی ناموفــق داعــش بــه ســامرا جهــت اشــغال ایــن شــهر و عملیاتــی کــه بــا
حضــور مســتقیم حاجقاســم انجــام شــد و مانــع توفیــق داعــش شــد ،مــن ایشــان را در
ســوریه مالقــات کــردم .طــی جلس ـهای حــاج قاســم گــزارش عملیــات و اتفاقــات آن را
زندگینامه و خاطرات
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تشــریح کــرد .وقتــی از ایشــان ســؤال کردیــم حــاال چــه پیــش خواهدآمــد و چــه میشــود؟
حــاج قاســم جــواب داد« :ســه ســال طــول خواهــد کشــید تــا داعــش را نابــود کنیــم .ســه
ســال زمــان نیــاز دار یــم ».حاجــی ایــن را در حالــی بــه مــا گفــت کــه هیــچ سیســتم ســتادی
ایــن تحلیــل را بــه او ارائــه نــداده و فقــط نظــر شــخص خــودش بــود کــه درســت هــم از آب
درآمــد .ســه ســال و نیــم بعــد بــود کــه حــاج قاســم آن نامـ ه معــروف را بــه رهبــر انقــاب داد و
خبــر از نابــودی داعــش داد.
یــا بــه عنــوان نمون ـهای دیگــر ،بعــد از اســتقرار آمریکاییهــا در جز یــره ،حاجــی تحلیــل
جدیــدی ارائــه داد .آمریکاییهــا در منطقــه «تنــف» در جنوبیتر یــن منطق ـهی مــرز بیــن
عــراق و ســوریه حضــور داشــتند .در جزیــره هــم کــه بودنــد .فاصلـ ه بین ایــن دو منطقه یک
مســافت دویســت ســیصد کیلومتــری بــود .نظــر حــاج قاســم این بود کــه آ نهــا میخواهند
ایــن دو نقطــه را بــه هــم متصــل کننــد و بــا اســتقرار نیروهایشــان در ایــن منطقــه ،بیــن ســوریه
و عــراق حائــل ایجــاد کننــد.
حــاج قاســم تصمیــم گرفــت مانــع ایــن امــر شــود و گفــت« :مــا بایــد بــه ســرعت خودمــان را
بــه مــرز عــراق برســانیم ».ایــن اتفــاق افتــاد و نیروهــای مــا در عــرض کمتــر از دومــاه بــا گرفتــن
یهــا
دیرالــزور و میادیــن ،خودشــان را بــه بوکمــال رســاندند و آن منطقــه را از دســت آمریکای 
یهــا ســنگین درآمــد کــه هنــوز هــم از
خــارج کردنــد .ایــن حرکــت بــه قــدری بــرای آمریکای 
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ایــن کــه نتوانســتند بــه موقــع عمــل کننــد ،عصبانــی و ناراحــت هســتند و ماننــد خــاری در
گلویشــان مانــده اســت.

در بخش دیگری از کتاب میخوانیم:

بــه ایشــان گفتــم« :...ایــن مملکــت و حضــرت آقــا حاالحاالهــا بــه شــما نیــاز دارد.
جریــان مقاومــت بــه شــما نیــاز دارد ».گفــت« :نــه! اآلن شــهادت مــن تأثیرگــذار اســت.
ً
اثــری کــه اآلن خــون مــن دارد  ،بــه خصــوص بیــن جوانــان ،در آینــده نخواهد داشــت .حتما
بــرای مــن دعــا کــن کــه زودتــر شــهید شــوم ».همیشــه هــم میگفــت« :إ نشــاءاهلل مــن در راه
ً
خــدا ار بــا اربــا شــوم».
اردیبهشــت ســال  97گزارشــی از انــواع تهدیــدات آمر یــکا ،اســرائیل و منافقیــن کــه قصــد
کشــتن ایشــان را داشــتند تهیــه و تقدیــم ایشــان گردیــد .گــزارش را کــه خوانــد ،ز یــر آن
نوشــت« :از خــدا میخواهــم مــن را بــه دســت شــقیترین دشــمنان اســام بــه شــهادت
برســاند».

زندگینامه و خاطرات

25

26

ّ
قه ـ ـ ـ ــرمان م ـ ـ ـ ــلی

د� مردم ت
�ز نر�گ ف�ردی ن� ی� ت
رد� و گول �ز ن
س� که ب� د ن� ب�ال مال ج�مع ک ن
اس.
ش
کاو� ��خصی ت
اس که ف�صر�تها را ب�ای م�اهده و ش� ت
�ز نر�گ و ب� �ذ ت
هاد�
ج
ت آ
خ
س می�ورد.
در راه �دا ب�

زنـدگݡینامه داســتانی
کودک و نوجوان

27

ِآورتین *

پدیدآور :بهزاد دانشگر /ناشـر :ستارگان درخشان
تعداد صفحات110 :

نــام ایــن کتــاب برگرفتــه از منطق ـهای در حــد فاصــل اســتان کرمــان و اســتان سیســتان و
بلوچســتان اســت ،روســتایی دورافتــاده کــه یــادآور حماســه ایســتادگی و مبارزه حاج قاســم
در برابــر اشــرار اســت.
ِآو رتیــن یکــی از بهتریــن رمانهــا در خصــوص حــاج قاســم اســت (اگــر نگوییــم بهتریــن)،
شخــوان نگاشــته شــده کــه بــا خوانــدن دو صفحــه از
از حیــث جذابیــت بــه قــدری خو 
کتــاب بــدون اینکــه بخواهیــد بــه خــود ســختی دهیــد تــا پایانــش را یکنفــس خواهیــد
درام حادثـهای توصیــف شــده و مخاطــب را بــا خــود به
خوانــد .صحنههــا ماننــد یــک فیلـ ِـم ِ
صحنــه رخدادن حــوادث میکشــاند .گویــی بــا یــک دوربیــن مستندســاز ،وقایــع از نزدیــک
در حــال روایــت و نمایــش و ثبــت هســتند .خوانــش کتاب احساســاتی نظیر دلهره ،خشــم،
ً
غــم ،افتخــار ،شــعف ،عشــق و ...را در مخاطــب ایجــاد میکنــد و کامــا او را بــا وقایــع و
شــخصیتهای داســتان درگیــر میکنــد.
ایــن کتــاب روایتگــر بخــش کمتــر شــنیده شــده از جنگــی بــه فرماندهــی حــاج قاســم
ســلیمانی اســت کــه حــدود  ۲الــی  ۳ســال بــه طــول انجامیــد.
بهــزاد دانشــگر ،خالــق ایــن اثــر چنیــن بیــان مــیدارد« :ایــن کتــاب دو جلــد اســت کــه
بهخاطــر رونمایــی در زمــان ســالگرد شــهید ســلیمانی جلــد اول را زودتــر منتشــر کردیــم و
نشــاءاهلل بــه فاصلــه کمــی از ایــن جلــد منتشــر میشــود .جلــد اول ایــن رمــان
جلــد دوم ا 
بــه عملیــات ابتدایــی یعنــی آزادســازی  100گــروگان آن هــم در خــاک افغانســتان میپــردازد
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و جلــد دوم عملیــات آورت اســت کــه نقطــه عطــف مبــارزات حــاج قاســم بــا اشــرار بــود و
بعــد از آن عملیــات بســیاری از اشــرار تســلیم شــده و تفنگهــای خــود را تحویــل دادنــد».
ـدآور ایــن اثــر ،در خصــوص گــردآوری مســتندات کتــاب آورتیــن میگویــد« :برای کســب
پدیـ ِ
اطالعــات بیشــتر و تکمیــل تحقیقاتــم بــه اســتان کرمان ســفر کــرده و با چند نفــر از همرزمان
حــاج قاســم کــه در آن عملیــات حضور داشــتند گفتگو کــردم»...
وی همچنین در رابطه با اهمیت این مبارزات شهید سلیمانی در جنوب شرق کشور که
در این کتاب بخش کوچکی از آن ترسیم شده ،عنوان میکند« :اگر حاج قاسم در آن دوره
نمیتوانست جلوی این اشرار را بگیرد ،شاید خیلی زودتر از این ...شرایطی سختتر از شرایط
ً
کنونی سوریه بر کشور ایران حاکم میشد ،چراکه قطعا ناامنیها به مرکز کشور کشیده میشد
و چنددستگی ،تجزیهطلبی و جنگ داخلی قدرت گرفته و آرامش مردم را میگرفتند .اما به
لطف خدا با جهاد حاج قاسم ،در عرض چند سال این ماجرا تمام شد».
در کتــاب حکایــت میشــود کــه چگونــه حــاج قاســم در ایــن نبــرد ،بــه جــای آنکــه تنهــا بــا
متخاصمــان مســتقیم خــود مقابلــه نمایــد  ،ریشــه بــه وجــود آمــدن و عمــق اســتراتژیک ایــن
اشــرار در منطقــه را بــا فعالیتهــای اقتصــادی و فرهنگــی خــود میخشــکاند.
حــاج قاســم بــرای مقابلــه بــا سرمنشــأ ایــن جریانهــای متخاصــم و محــارب کــه در خــارج
ً
از مرزهــای ایــران بودنــد ،فرماندهــی ســپاه قــدس را برعهــده میگیــرد و در ایــن راه نیــز نهایتــا
پــس از موفقیتهــای عظیــم ،بــه فــوز شــهادت نائــل میگــردد.
زندگینامه داستانی
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میرفتنــد روســتایی کــه بــاغ پدر بــزرگ بــود .قــرار بــود عیــدوک یکــی دو روز آنجــا بمانــد و
بــا پســرهای عمــه ماهملــک بــازی کنــد .مــادرش بــاردار بــود و پــدر نگرانشــان بــود .برایــش
توضیــح م ـیداد خواهــری در راه دارد کــه همیــن روزهــا بــه دنیــا میآیــد و تــا آمــدن او بایــد
در نبــود پــدر ،مراقــب مــادر باشــد .عیــدوک پرســید« :اســمش رو چــی میذار یــن؟» پــدر
ـال
گفــت« :اســمی میذاریــم کــه تــو هــم دوســت داشــته باشــی .تــو قــول بــده بــا ایــن حـ ِ
مــادر بــا ماهــو هــر روز گالویــز »...جملــه تمــام نشــده بــود کــه یکهــو یــک ماشــین پیچیــد
جلویشــان .دو نفــر بــا تفنــگ از ماشــین پریدنــد بیــرون .تفنگهایشــان را گرفتنــد طــرف
آنهــا و تنــد هــر دو را از ماشــین کشــیدند بیــرون .عیــدوک ترســید .بغــض کــرده بــود .پــدر
فریــاد م ـیزد« :چــی شــده؟ ...چــی میخوایــن؟ »...یکیشــان گفــت« :بــرو تــو ماشــین
میخوایــم حــرف بزنیــم .چیــزی نیســتُ ».هلشــان دادنــد صندلــی عقــب .یکــی از
تفنگدارهــا هــم نشســت کنارشــان صندلــی عقــب .عیــدوک بیــن پــدرش بــود و مــردی
کــه تفنــگ داشــت .آن یکــی نشســت پشــت فرمــان و راه افتادنــد .ماشــینی کــه مردهــا
نهــا پشــت ســرش میرفتنــد .سرعتشــان زیــاد
از آن پیــاده شــده بودنــد ،جلوتــر بــود و ای 
بــود .خیلــی زیــاد .حتــی تــوی دسـتاندازها سرعتشــان را کــم نمیکردنــد .عیــدوک هــی
گهــا
پرتــاب میشــد ایــن طــرف و آن طــرف .عیــدوک دلــش میخواســت یکــی از ایــن تفن 
را داشــته باشــد و دســت بگــذارد بــه تفنــگ .نــوک انگشــتش را زد بــه لولــه تفنگ.ســرد بود.
30

ّ
قه ـ ـ ـ ــرمان م ـ ـ ـ ــلی

مــرد فهیمــد و ابروهایــش را کشــید تــو هــم .بعــد تفنگــش را کشــید کنــار و بــرای عیــدوک
شــکلک درآورد .عیــدوک خنــدهاش گرفــت .بابــا بــا آن آقــا حرفشــان شــد .داد زدنــد ســر
هــم ،یکهــو همانــی کــه راننــده بــود برگشــت و بــا مشــت کوبیــد تــوی صــورت بابــا .عیــدوک
ترســید و گر یــه کــرد .بابــا آرام شــد و ســر عیــدوک را در بغــل گرفــت .ماشــینها رفتنــد تــوی
صحــرا .هنــوز تنــد میرفتنــد .عیــدوک ســرش را چســبانده بــه تــن بابــا .تــازه عیــدوک
یکــرد کــه...
داشــت گرمــای بــدن بابــا را حــس م 

ب میخوانیم:
در بخش دیگری از کتا 

نبــار
بالگــرد از روی خــط مــرزی رد شــد و حــاج قاســم بــه خلبــان بالگــرد گفــت« :آقــا ای 
از یــه مســیر دیگــه برگــرد تــوی منطقــه .شــاید تــوی ایــن مســیر ببینیمشــون ».چنــد دقیقــه
بعــد ،ردی پرحجــم از خــاک دیــده شــد و بالگــرد تــاش کــرد بهشــان نزدیــک شــود .حــاج
نهــا حتــی
قاســم بــه کاپیتــان تذکــر داد« :کاپیتــان  ،مراقــب بــاش! اشــرار حســاس نشــن .ای 
بــوی خطــر هــم بــه دماغشــان بخــوره ،تالفیــش رو ســر مــردم در مـیآرن».
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حاج قاسم سالم؛

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به روایت حمیدرضا فراهانی
پدیدآور :مجید سانکهن /ناشـر :روایت فتح
تعدا د صفحات272 :

راوی حــاج قاســم ســلیمانی از لحظــه بــه
ایــن اثــر ،خاطــرات حمیدرضــا فراهانــی در مقــام ِ
لحظــه فرماندهــی آن شــهید در عملیــات والفجــر  8اســت .قــرار بــود ایــن نوشــته بــه دســت
حــاج قاســم برســد ،امــا تقدیــر بــر ایــن شــد کــه ایــن خاطــرات را دوســتداران و یــاران او
بخواننــد...
عملیــات والفجــر  ۸بــا رمــز مقــدس "یــا فاطمهالزهــرا؟اهس؟" بــه عنــوان طوالنیتریــن عملیــات
دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس بــا هــدف قطــع ارتبــاط رژیــم بعــث عــراق بــا خلیــج فــارس
انجــام شــد کــه دســتاوردها و تأثیــرات بزرگــی در ادامـهی موفقیتهــای رزمنــدگان اســام در
جنــگ تحمیلــی بــه دنبال داشــت.
عبــور از رودخانــهای ماننــد ارونــد ،بــر روی کاغــذ و بــه نظــر قریــب بــه اتفــاق فرماندهــان
جنــگ در جهــان غیرممکــن و همــواره یکــی از مشــکالت ارتشهــای جهــان اســت؛ ولــی
در علمیــات والفجــر ۸نیروهــای عمــل کننــده بــا عبــور از رودخانــه ارونــد کــه بــه رودخانــه
وحشــی مشــهور اســت ،تعجــب دنیــا را برانگیختنــد .ارونــد در ایــن رودخانــه بــه رزمنــدگان
مــا تعظیــم کــرد...
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در بخشی از کتاب میخوانیم:

عبور
صحبتهــای حــاج قاســم بــه نقطــه نهایــی رســید ،او بــه امــواج خروشــان ارونــد کــه
چنــد متــر آن طرفتــر پرشــدت و ســهمگین در جریــان بــود ،اشــاره کــرد و بــا بغــض گفــت:
«ایــن آب را میبینیــد ،ایــن آب مهر یــه فاطمهزهــرا؟اهس؟ اســت ،خــدا رو بــه حــق مهریــه
حضرتزهــرا ؟اهس؟ قســم بدیــد کــه امشــب از ایــن آب بگذریــد و دل امــام رو شــاد کنیــد».
بلور اشکها غرق شد...
بغضها ترکید و گردان  410غواص در میان ِ
بعــد از حرفهــای حــاج قاســم انــگار مفهــوم خــروش و بیرحمــی ارونــدرود از وجــودم
کوچکــرد و رفــت و وجــودم پــر شــد از مفهومــی لطیــف بــه نــام مهر یــه حضرتزهــرا ؟اهس؟.
حــاال چقــدر ارونــد برایــم دوستداشــتنی شــده بــود .دیگــر دوســت داشــتم همــراه
جهــای آن
بچههــای غــواص بــه امــواج خروشــان آن بزنــم و زندگــی یــا مــرگ را در میــان مو 
تجربــه کنــم .دیــدی؟ مفاهیــم ،اینگونــه نــگاه آدمهــا را تغییــر میدهنــد...
حــاج قاســم آخریــن تذکــرات حیاتــی را بــا صدایــی از تــه گلــو بــه فرماندهــان غــواص داد.
 3000غــواص از لشــکرهای مختلفــی کــه قــرار بــود رأس ســاعت  8شــب بــه آب بزننــد...
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خیلی دور؛ ولی نزدیک
پدیدآور :سیدحمزههاشمیبلخی/ناشر:پیکفرهنگ
تعدادصفحات138:

«همینقــدر بدانیــد کــه بنــده حقیــر بــه شــما افتخــار میکنــم» .ایــن جمل ـهای اســت کــه
ّ
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای رهبــر معظــم انقــاب اســامی در جر یــان دیــداری کــه نــوروز
ســال  ۹۶در مشــهد مقــدس بــا خانوادههــای شــهدای فاطمیــون داشــتند ،خطــاب بــه ایــن
خانواد ههــا بیــان کردنــد.
ی یکــی دیگــر
کتــاب «خیلــی دور؛ ولــی نزدیــک» روایتــی متفــاوت از پایمــردی و فــداکار 
از شــاگردان ســردار ســربلند اســام حــاج قاســم ســلیمانی اســت .ایــن کتــاب بــا موضــوع
رزمنــدگان و مدافعــان حــرم افغانســتانی اســت کــه پــا بــه پــای رزمنــدگان ایران اســامی برای
آزادی و نجــات مــردم مظلــوم ســوریه و دفــاع از حــرم مطهــر حضــرت زینــب ؟اهس؟ از دســت
داعــش و نظــام ســلطه جهانــی حماس ـههایی جــاودان را خلــق کردنــد.
قصه این کتاب کمی با قصههای دیگر دفاع از حرم فرق دارد .این داستان گوشهای از
داستان واقعی زندگی یک رزمنده مدافع حرم است که ماجرایی خواندنی دارد .ماجرای
جوانی افغانستانی و اهل سنت که دلدادگی به معشوقش ،او را به سوریه میکشاند.
پیچیدگی داستان اعزامش به سوریه نیز در نوع خود استثنایی است .همراهی این رزمنده
با لشکر فاطمیون و شیعه شدنش در حرم حضرت رقیه؟اهس؟ از موضوعات مورد اشاره در
کتاب است.
ســفر دوم او بــه ســوریه امــا رنــگ و بــوی تــازهای دارد .او بــار دوم بــا چشــمانی بــاز و نگاهــی
عمیقتــر عــزم ایــن ســفر میکنــد و ســرانجام بــه رزمنــدهای واقعــی بــدل میشــود کــه بــرای
نجــات حــرم و مبــارزه بــا داعــش تــا پــای جــان مبــارزه میکنــد.
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تــا کنــون ســردارحاج قاســم ســلیمانی را در ســوریه دیدهایــد ،برخــورد ایشــان چگونــه
اســت؟
مــن یــک بــار ســردار ســلیمانی را دیــدم ،شــاید بیــش از یــک بــار هــم بــوده ،امــا ایشــان
شناســایی نمیشــود ،زمانــی کــه ابوحامــد شــهید شــده بــود ایشــان آمــده بودنــد .بــرای
ابوحامــد مراســم گرفتــه بودنــد ،ایشــان هــم آمــده بودنــد.
یکــی از نیروهــای ســوریه در اینترنــت دیــده بــود هــر کســی ســردار را زنــده تحویــل بدهــد 25
هــزار یــورو میتوانــد دریافــت کنــد.
بعدهــا فرمانــده ســرباز ســوری از طریــق اینترنــت گفــت و گویــی بــا ســردار انجــام میدهــد
و ســردار میگویــد:
«زمانــی کــه در غذاخــوری داشــتیم غــذا میخوردیــم تــو اول تعــارف کــردی کــه مــن غــذا
خــوردن را شــروع کنــم ،مــن جلــوی تــو نشســته بــودم و متوجــه نشــدی».
سردار گفته بود من یک ماه داخل منطقه شما بودم ،چرا من را نتوانستید بگیرید.
در عملیاتهــا همدیگــر را بــرادر میدانیــم و میــان ســه گــروه فاطمیــون ،زینبیــون و حــزب
اهلل وحــدت حا کــم اســت.
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منقاسمسلیمانیام
مجموعهپنجنمایشنامهکوتاه

پدیدآور :مرتضی شاهکرم  /ناشـر :سوره مهر
تعدا د صفحات84 :

«مـن قاسـم سـلیمانیام» بـا روایتـی متفـاوت از زندگـی و خاطـرات سـردار سـلیمانی ،در قالـب
نمایشنامـه نوشـته شـده اسـت .ایـن اثـر هـم از حیـث محتوا و هـم از حیث طراحـی و گرافیک
بـه شـکلی جـذاب نگاشـته شـده .نویسـنده در ایـن کتـاب تلاش داشـته تـا مخاطـب را بـه
شـناختی عمیق از ابعاد مختلف شـخصیتی شـهید سـلیمانی برسـاند .همچنین مخاطب
معرفت یاران و سـربازان سـردار دلها و شـیوه سـلوک و برخورد حاج قاسـم
در این اثر ،با منش و
ِ
یشـود .شـاهکرم ،قالـب انتقـال تمـام ایـن مفاهیـم را نمایشنامـه در نظـر گرفته
بـا ایشـان آشـنا م 
و آخریـن نمایشنامـه ایـن مجموعـه نیـز بر اسـاس اتفاقـات تاریخی و کمتر روایت شـده جنگ
سـوریه است.
اینکتـاب از سـوی مرکـز هنرهـای نمایشـی حـوزه هنـری بـا هـدف آ گاهـی و شـناخت بیشـتر از
جهانبینـی و دیدگا ههـای سـردار شـهید حاجقاسـم سـلیمانی منتشـر شـده اسـت .عناویـن
پنج نمایشنامه این اثر عبارتند از« :مهندس مین»« ،کاخ ریاست جمهوری»« ،سرباز سردار»،
«مفقـود دوم» و «مـن قاسـم سـلیمانیام».

در بخشی از کتاب میخوانیم:

راوی :مدتــی گذشــت و مــادر هــر روز میاومــد ســرمزار پســرش .واســه پســرش ســنگ قبــر
گذاشــتن بــا یــه اســم دیگــه .ولــی واســه مــادر مهــم نبــود تــا اینکــه بعــد از مدتــی ،بــه دســتور
حــاج قاســم ،پیکــر پســر اون خانــواده هــم پیــدا شــد و همــه فهمیــدن ایــن مــادر چــرا هــر روز
یشــینه .ســنگ قبــر رو عــوض کــردن و اســم علیرضــا رو
ســر مــزار اون شــهید م ـیاد و م 
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روی ســنگ قبــرش نوشــتن و زیــر ســنگ نوشــتن مفقــود دوم .حــاج قاســم اومــد بــاالی ســر
مــزار و مــادر رو دیــد.
سردار :سالم مادرجان.
مادر :سالم پسرم .تو آقای سلیمانی هستی؟
سردار :بله ،من قاسم هستم؛ پسر سومتون ،اگه قابل بدونید.
مــادر :خــوش اومــدی حــاج قاســم .واســه مــادری مثــل مــن افتخــاره کــه پســرام تــو راهــی قــدم
گذاشــتن کــه تو ســاالرش بــودی.
ســردار :پســرات محشــر کبــری کردنــد .هــر کــی میدیدشــون میگفــت درود و رحمــت خــدا
بــه پــدر و مادرشــون!
مادر :به محمود گفتم یه روز حاجقاسم رو دعوت کن بیاد خونمون زیارتش کنیم.
ســردار :یــک بــار بــه علیرضــا گفتــم خــدا بهــم توفیــق بــده بتونــم بــرم دستبوســی مادرتــون
و از نزدیــک ببینــم اون شــیرزنی رو کــه شــمارو پــرورش داد و شــدید این.
مادر :شما هم عین پسرای خودمی .ممنون که اومدی .دلم آروم گرفت.
ســردار :دعــا کنیــد منــم مثــل محمــود شــما مفقــود بشــم .مــادر ،دوسـتدارم تــو ایــن راه همــه
چیــزمرو بدم.
مادر :خدا قبولت میکنه .مطمئنم پاکیزه میپذیردت.
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در بخش دیگری از کتاب میخوانیم:

هادی :کجایی حرف میزنه؟
فرمانده :انگلیسی ،امریکایی.
عباس( :گوش تیز کرده ).امریکایی حرف میزنه.
هادی :آقای سلیمانی ،میدونی عباس چند تا زبون بلده؟
فرمانده :بله ،شیش تا.
هادی :از کجا میدونید؟
فرمانده :ده بار تا حاال بهم گفته(.صدای مکالمه دشمن قطع میشود).
هادی :چی شد عباس؟ چیزی فهمیدی از حرفاش؟
عباس :اون طرف چه خبره؟
فرمانده :خیلی شلوغه( .لبخندی میزند).
عبــاس :آدم یــاد جنــگ جهانــی دوم میافتــه ...یــه پیغــام بــود بــه یــه فرمانــده بعثــی کــه
تحــت آمــوزش خودشــون بــوده انــگار  ...واسـهش یــه زمیــن فوتبــال رو ترســیم کــردن .بعــد
گفتــن شــما بریــد تــو خــط دفــاع آخــر باشــید و بذاریــد ذخیرههــا مهاجــم باشــن ...بعــد،
گفــت مهاجــم زودتــر مصــدوم میشــه.
هادی :حاال معنیش چی هست؟
َ
عباس :خنگ نباش( .رو به فرمانده) ذخیرهها کیاان فرمانده؟
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فرمانــده :نیروهــای اردنــی ،ســربازای افریقایــی و عمانــی  ...بعثیــا خیلــی متحــد دارن .مــا
ً
تقریبــا داریــم بــا ســی تــا کشــور میجنگیم(.هــادی بــا تعجــب بــه آن دو نــگاه میکنــد).
عبــاس( :بــه هــادی) بیشــرف تــو بیســیم بــه بعثیــا میگــه خودتــون عقــب وایســید،
ـپر خودتــون کنیــد!
ســربازای متحــد رو سـ ِ
هادی :به خودشون هم رحم نمیکنن...

در بخش دیگری از کتاب میخوانیم:

مادر  :به زنت هم گفتی؟
علیرضا  :نه .میسپارمش به خودت.
مادر :اگر رفتی و مثل داداشت برنگشتی و خبری ازت نشد ،من چیکار کنم؟
علیرضا :مامان ،هرچی خواست خدا باشه همون میشه.
مادر :به یه شرط رضایت میدم که بری.
علیرضا :جان دلم ،بگو.
مــادر :بــه شــرطی کــه مثــل داداش بیمعرفــت نباشــی و حتــی اگــه شــهید شــدی ،حداقــل
پیکــرت برگــرده پیشــم...
علیرضا :آدمی که با خدا معامله میکنه  ،حسابکتاب نمیکنه مامان.
مادر :آره ،حق با توئه ،هر چی دارم فدای سر خانمم فاطمه؟اهس؟...
زندگینامه داستانی
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آیت حق
پدیدآور :جمعیاز نویسندگان /ناشـر :آفتابتوسعه
تعداد صفحات74 :

حادثـهای بــزرگ کــه بــه یکبــاره جهــان را تــکان داد .شــهادت ســردار ســلیمانی یکــی از اتفاقــات
یشــود .بعضــی بعــد از شــهادت و
بســیار تلــخ و تکاندهنــده تار یــخ معاصــر ایــران محســوب م 
یشــوند امــا شــهید ســلیمانی قبــل
ـاب حیــات بــه قهرمــان ملــی و دینــی تبدیــل م 
کنــار رفتــن حجـ ِ
از شــهادت بــه یــک قهرمــان ملــی و دینــی و محبوب دل بســیاری از مردم ایران و ســایر کشــورهای
اســامی تبدیــل شــده بــود.
در کنــار عظمــت واقعــه شــهادت ســردار ســلیمانی ،واقعــه دیگــری کــه در حــد خــود شــهادت او
بــزرگ و تکاندهنــده اســت مراســم تشــییع جنــازه ایشــان در ایــران بــود .دههــا میلیــون ایرانــی بــا
شهــای مختلــف ،ماتـمزده و عاشــقانه بــه خیابانهــا آمدنــد و واقعـهای را پــس از
ســایق و گرای 
یتــوان یافــت.
کســال از پیــروزی انقــاب اســامی رقــم زدنــد کــه نظیــری بــرای آن نم 
چهــل و ی 
ایــن کتــاب میکوشــد تــا بــا بررســی واقعــه تشــییع بــزرگ و بــا شــکوه پیکــر شــهید ســلیمانی ،ابعــاد
وســیعتری از نقــش و اثــر ایشــان را بــه نمایــش بگــذارد .تحلیــل ایــن موضــوع و اثــرات و نتایــج آن در
داخل و خارج از ایران از زبان تنی چند از کارشناســان و اســاتید دانشــگاه شــنیدنی و قابل تأمل
اســت.تحلیلهای کتــاب «آیــت حــق» حاصــل گــردآوری گفتارهایــی از محمدباقــر خرمشــاد،
پرو یــز امینــی ،رضــا غالمــی ،ســید مجیــد امامــی ،فــرزاد جهانبیــن ،محمدمهــدی اســماعیلی،
محمدهــادی همایــون ،عبدالحســین کالنتــری و ســید ســعید زاهــد زاهدانــی اســت.

در بخشی از کتاب میخوانیم:

تمـام برنامـه دولـت آمریـکا در دوره ترامـپ ،خلع سلاح موشـکی ایـران و در نتیجه کاهش
قـدرت منطقـهای ایـران بـود کـه خـروج از برجـام و سـایر اقدامـات آمر یـکا علیـه ایـران نیـز در
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همیـن راسـتا قابـل ارزیابـی اسـت .مـروری بـر شـروط دوازدهگانـه پمپئـو نیـز گویـای همیـن
موضـوع اسـت؛ زیـرا نیمـی از آن به قدرت منطقهای ایران ارتبـاط دارد .برنامه آنها این بود
کـه بـا فشـار تحریـم بتواننـد جمهـوری اسلامی را وادار کننـد تـا از ایـن موضـع کوتـاه آمـده،
اجازه دهد خلع سالح شود و پروژه ال کربی لیبی با مدلی دیگر در ایران اجرا شود .ترامپ
در مذاکراتـش بـا کشـورهای اروپایـی اشـاره میکنـد کـه ما با تحریـم ،ایـران را وادار میکنیم
از ایـن قـدرت منطقـهای عقـب بنشـیند .در واقـع قـدرت منطقـهای و قـدرت موشـکی دو
مزیـت جمهـوری اسلامی بـود کـه تلاش میشـد ایـن دو مزیـت مدیریت و کنترل شـود.
فتنـهای کـه در کشـورهای مقاومـت در لبنـان و عـراق آغـاز شـد و بـه دنبال آن اتفاقـی که در
آبـان مـاه در جمهـوری اسلامی رخ داد ،ایـن پیـام را بـه غربیهـا مخابـره کـرد کـه جمهوری
اسلامی در ضعیفتریـن نقطـه خـود قـرار گرفتـه و بهتریـن زمـان بـرای ضربـه زدن بـه ایران
اسـت .هـدف آ نهـا نیـز از ایـن اقـدام ،زیر سـؤال بـردن نقطه اتـکا و امنیت روانی مـردم بود.
امـا آن چیـزی کـه باعـث شـد تشـییع پیکـر حـاج قاسـم تبدیـل بـه یـوماهلل شـود ،مأیـوس
کـردن دشـمن بـود .جمعیـت چنـد میلیونـی بـه ویـژه در تهـران کـه چنیـن مراسـم بدرقهای
جـز مراسـم تشـییع امـام راحـل را بـه خـود ندیـده بـود ،موجـب ایجـاد یأس در دشـمن شـد.
از سـوی دیگـر آمریـکا اعلام کـرده بـود در صـورت پاسـخ ایـران 52 ،نقطـه از جملـه مرا کـز
فرهنگـی را مـورد هـدف قـرار خواهـد داد؛ اما آمریکا حمله موشـکی ایـران به پایگاه نظامی
عین االسـد در عراق را بدون پاسـخ گذاشـت ،یوم اهلل دوم برای ایران اسلامی رقم خورد و
جمهوری اسلامی به اقتدار باالتری دسـت پیدا کرد .به اعتقاد بنده این اتفاقات ،پروژه
تضعیـف جمهـوری اسلامی را چنـد سـال بـه عقـب بـاز گرداند.
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پرواز بغداد  -بهشت *
پدیدآور :محمدجاننثار /ناشـر:سدرةالمنتهی
تعداد صفحات374 :

ایــن کتــاب یکــی از نخســتین آثــار منتشــر شــده ،پــس از شــهادت حــاج قاســم
ّ
سلیمانیســت .در بخــش نخســت کتــاب ،بیانــات رهبــر معظــم انقــاب دربــاره حــاج
قاســم نقــل شــده و در بخــش دوم ،برشهایــی از فرازهــای مختلــف و مهــم زندگــی
حــاج قاســم آورده شــده اســت .در ایــن بخــش تحلیلهــای بســیار ارزشــمندی در کنــار
ذکــر خــود خاطــرات ،از ســوی نویســنده ارائــه شــده اســت و نیــز تحلیلهایــی کــه بــرای
مخاطبــان حرفـهای و اهــل مطالعــه در زمین ههــای مختلــف درسآمــوز و دارای نــکات
تأملبرانگیــز اســت.
تســلط بســیار خــوب نویســنده بــر اخبــار و مطالبــی کــه در خــارج از کشــور و بــه
خصــوص دنیــای غــرب دربــاره حــاج قاســم بیــان شــده از مهمتر یــن وجــوه تمایــز ایــن
ّ
اثــر بــا مــوارد مشــابه اســت کــه بــه شــدت بــر جذابیــت کتــاب افــزوده اســت .چــرا کــه
بــه قــول شــاعر« :خوشتــر آن باشــد کــه ســر دلبــران گفت ـ ه آیــد در حدیــث دیگــران»؛
بخــش ســوم کتــاب« ،حــاج قاســم بــه روایــات فرماندهــان و همرزمــان» اســت و
بخــش چهــارم نیــز کــه از جذابتریــن بخشهــای کتــاب اســت ،حــاج قاســم از
ً
زبــان دیگــران توصیــف شــده اســت؛ ایــن دیگــران ،عمدتــا دشــمنان حــاج قاســمند
یــا کســانی کــه حداقــل در جبهــه دوســتان وی قــرار ندارنــد .در دو بخــش پایانــی نیــز
برخــی از دستنوشــتهها و تقریظهــای حــاج قاســم بــه همــراه وصیتنامــه سیاســی
الهــی شــهید ذکــر شــده اســت.
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پدیــدآور ایــن اثــر ،چنــدی بعــد از انتشــار کتــاب ،حــاج قاســم را خــواب میبینــد کــه
میهمــان منــزل مــادرش شــده اســت .یکــی از پســران حــاج قاســم خطــاب بــه نویســنده
اثــر چنیــن بیــان داشــته کــه :بــه احتمــال زیــاد ،علــت ایــن خــواب و کیفیــت آن ،ایــن
ّ
اســت کــه میــان شــما و حــاج قاســم در شــدت احتــرام و دستبوســی و پابوســی مــادر،
ســنخیت و مشــابهتی وجــود داشــته اســت.
آنچــه از نظــر نویســنده ایــن اثــر در مجموعــه پژوهشهایــش دربــاره حــاج قاســم بســیار
ّ
خــاص و ویــژه مینمایانــد ،شــدت اخــاص و مردمــی بــودن ایــن شــخصیت کمنظیــر
تاریــخ معاصــر ایــران و جهــان اســت.

در بخشی از کتاب میخوانیم:

«مارکــوس کارنلــوس» دیپلمــات ارشــد ایتالیایــی و ســفیر اســبق ایــن کشــور در عــراق در
«میــدل ایســت آی» نوشــت..:
مقامــات آمریکایــی در ایــن مســتند مدعــی هســتند کــه ســلیمانی مــدام خواســتار برقراری
رابطــه بــا آنهــا میشــده و آنهــا دســت رد بــه ســینه او میزدنــد .امــا از روی تجربـهای کــه
در عــراق پیــدا کــردم میتوانــم اطمینــان بدهــم کــه قضیــه درســت برعکــس آن اســت .طی
دو ســالی کــه در بغــداد بــودم بارهــا مقامــات آمریکایــی از مــن خواســتند کــه پیغــام آ نهــا را
بــه شــبه نظامیــان شــیعه برســانم کــه بیشــتر حــول تقاضــا بــرای ارتبــاط مســتقیم بــا ایرانیان
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ً
بــود .ایــن درخواســت مرتبــا از ســوی دو ســفیر ایــران در بغــداد کــه بــا آ نهــا برخــورد داشــتم رد
ً
ً
شــده بــود .هــر دو ســفیر احتمــاال کامــا بــا ســلیمانی در ارتبــاط بودنــد.
هیــچ تردیــدی نیســت کــه ســلیمانی یــک فرمانــده نظامــی نابغــه اســت .افــرادی کــه از
نزدیــک بــا او تعامــل داشــتهاند ،ماننــد (موفــق الرباعــی)؛ مشــاور نظامــی و امنیــت ملــی
نــوری المالکــی ،ســه ویژگــی اصلــی او را بــه طــور خالصــه بیــان کردهانــد« :بــه طــرز
هراســناکی باهــوش ،بــا تفکــر مکتبــی و از همــه مهمتــر دارای اســتعدادهای کمنظیــر
راهبــردی و تاکتیکــی».
هنــگام ارزیابــی نقــش ســلیمانی طــی دو دهــه گذشــته در لبنــان ،یمــن ،ســوریه ،عــراق
و افغانســتان ،دو عنصــر مهــم را بایــد در خاطــر داشــت ،نخســت اینکــه او نمایشــی
یــک نفــره را اجــرا نمیکنــد .ا گــر چــه او اســتعداد باالیــی دارد ،هرگــز نمیتوانســت بــدون
حمایــت سیاســی تهــران (رهبــر عالــی ایــران) کــه علیرغــم شــکافهای عمیــق داخلــی،
دارای اهــداف شــفاف و واقعبینانـهای در حــوزه امنیــت و سیاســت خارجــی میباشــد ،بــه
ایــن دســتاوردهای بــزرگ برســد.
ّ
دوم اینکــه ســلیمانی فــرد متعصــب و خشــکمغزی نیســت .او دارای شــجاعت،
ســخاوت ،تعهــد انقالبــی و حــس همــدردی نســبت بــه افــرادش هســت .او رهبــری
الهامبخــش و شــنونده اســت کــه مذاکــره را بــا توســل بــه شــبکه ارتباطــی عظیمی کــه دارد،
تســهیل میکنــد .اینهــا ویژگیهایــی هســتند کــه دشــمنان عــرب ،آمریکایــی و اســرائیلی
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او گاهــی فاقــد آن هســتند .منشــأ اصلــی موفقیتهــای او ،توانایــی بیهمتــای او در تکیــه
بــر خطاهــای بیشــمار دشــمنانش میباشــد.

در بخش دیگری از کتاب میخوانیم:

مــن بــه ایــن تذکــر حکیــم بــزرگ ،رهبــر عزیزمــان برخــورد کردم کــه فرمودنــد « :اینکــه خداوند
َّ ّ
ُ
الل َحـ َـق ِجهـ ِـاد ِه (حــج »)22:حــق جهــاد ایــن اســت کــه تــو
جاهــدوا ِفــی ِ
میفرماینــد« :و ِ
هــر چــه در چنتــه و تــوان داری ولــو اینکــه تــوان تــو دو درصــد باشــد یــا پنــج درصــد ،امــا اگــر
همــه آن پنــج درصــد را بــه میــدان بیـ َـاوری ،آن وقــت خــدا آن  95درصــد را شــامل حــال
ّ َّ
َ ُ ُ َّ َ ُ ُ
َ
نصرکــم َو ُیث ِّبــت
َتــو خواهــد کــرد و ایــن معنــای آیــه «یــا أ ُی َهــا الذیـ َـن َآمنــوا ِإن تنصــروا الل ی
َ ُ
قدامکــم (محمــد »)47:خواهــد شــد ».بنابــر ایــن شــرط محقــق شــدن نصــرت الهــی،
أ
حضــور در میــدان بــا حداکثــر تــوان موجــود اســت.
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ترور هدفمند؛
ِ

تبیین و بررسی ابعاد سیاسی،

حقوق رسانهای ترور سردار شهید قاسم سلیمانی
پدیدآور :اسداهلل افشار  /ناشـر :سفیر اردهال
تعدا د صفحات458 :

شــهادت ســردار بلنــد آوازه ســپاه قــدس ،ســوگ و حزنــی عمیــق و جانســوز بــر پیکــره و
قلــب ایــران بــر جــای گذاشــت .کتــاب «تــرور هدفمنــد» قصــد دارد بــه تبییــن و بررســی
ابعــاد سیاســی ،حقوقــی و رســانهای شــهادت ســردار ســلیمانی بپــردازد .از چگونگــی
تــرور ،چرایــی و اهمیــت ایــن واقعــه و همینطــور شــرح جزئیــات آن میگو یــد .ایــن
کتــاب بــر خــاف ســایر کتابهایــی کــه بیشــتر بــه خاطــرات برخــی از دوســتان ،خانــواده
و همرزمــان آن شــهید بزرگــوار میپردازنــد ،بیشــتر بــه ابعــاد سیاســی و فنــی ایــن واقعــه
توجــه دارد و میکوشــد تــا بــا واکاوی ایــن اتفــاق و تبعــات ناشــی از آن سیاس ـتهای
پشــت پــرده نظــام ســلطه جهانــی را آشــکار نمایــد.
برخی از موضوعاتی که در این کتاب به آن پرداخته شده عبارتند از:
آشــنایی بــا گوش ـههایی از زندگــی ســردار ســپهبد شــهید ســلیمانی ،تأســیس لشــکر
ثــاراهلل و نخســتین فرمانــده ایــن لشــکر ،نیــروی قــدس ســپاه و انتخــاب بــه عنــوان دومین
فرمانــده ایــن نیــرو ،شــرح عملیــات تــرور ســردار ســلیمانی از نــگاه رســانههای آمریکایی،
ّ
جزئیــات تــرور ســردار شــهید ســلیمانی از زبــان ترامــپ ،متــن پیــام تســلیت رهبــر معظــم
انقــاب ،تشــییع بــا شــکوه پیکــر ســردار شــهید ســلیمانی و همرزمانــش در عــراق ،نمــاز
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ّ
متفــاوت رهبــر معظــم انقــاب ،بازتــاب خلــق حماســه میلیونها ایرانــی در بدرقه ســردار
مقاومــت در رســانه هــای دنیــا ،ســیلی ایــران بــه آمریــکا و انعــکاس بیــن المللــی آن؛
پاســخ محکــم ،صریــح و علنــی بــه آمریــکا؛ روایــت افســر دانمارکــی از لحظــات ترســناک
فــرود موشـکهای ســپاه در عیــن االســد؛ اعتــراف تــلآو یــو بــه تــوان شــگفتانگیز ایــران
در حملــه موشــکی بــه عیــن االســد و...
نکتــه دیگــری کــه در مــورد ایــن کتــاب بســیار جالــب توجه اســت اظهــار نظر برخــی افراد
شــاخص در حوزههــای تخصصــی علــوم سیاســی ،نظامــی و روابــط بیــن الملــل اســت.
واکنــش رســانههای خبــری جهانــی همچــون بیبیســی و ...و بازتــاب خبــری ناشــی از
تــرور ســردار ســلیمانی نیــز از دیگــر نقــاط قــوت ایــن کتــاب بــه شــمار مـیرود.
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در بخشی از کتاب میخوانیم:

توئیتهــای ترامــپ بــه ویــژه آن بخــش کــه نوشــته اســت  52مرکــز یــا ســایت مهم کــه برخی
از آنهــا بــه لحــاظ فرهنگــی بــرای ایــران و ایرانیــان بســیار مهــم هســتند ،بــه ســرعت واکنش
برانگیــز شــد ...چــرا کــه بــه صورتــی مشــخص تهدیــد ترامــپ معطــوف بــه مرا کــز ارزشــمند
تاریخــی -فرهنگــی ایــران بــوده و خــود او هــم بــه اهمیــت بســیار ز یــاد آ نهــا بــرای فرهنــگ
یســی فارســی ،ایــران
پ در بیب 
تهــای ترام ـ 
ایرانیــان اشــاره کــرده بــود ،امــا خبــر ایــن توئی 
اینترنشــنال و منوتــو بــا سانســور منتشــر شــد.
ً
بی بی سی فارسی در تیتر خود صرفا چنین نوشت:
هشدار ترامپ 52 :هدف را در داخل ایران در نظر گرفتیم.
در پاراگــراف اول گــزارش هــم هیــچ اشــارهای بــه مرا کــز فرهنگــی بیــان شــده ترامــپ نشــده
اســت.
ً
ایــران اینترنشــنال هــم دقیقــا ایــن خبــر را بــه همیــن شــکل و بــا اشــاره نکــردن بــه مرا کــز
فرهنگــی انتشــار داد.
نوتــو بــود .در اینســتاگرام و ســایت مــن و
از همــه ایــن مــوارد عجیبتــر شــبکه تلویزیونــی م 
تــو اظهــارات ترامــپ بــا چرخــش و تحریفــی آشــکار بدون اشــاره بــه واژ ههــای ایــران و ایرانیان
تهــای ترامــپ روی آن تأکیــد شــده بــود ،بــا جمهــوری اســامی
کــه بــه صراحــت در توئی 
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عــوض شــده و بــه نقــل از ترامــپ نوشــتند:
ایــاالت متحــده  52هــدف جمهــوری اســامی را در تیــررس دارد کــه برخــی از آ نهــا خیلــی
مهــم و رده بــاال هســتند.
بیبیســی از هنــگام پوشــش خبــری شــهادت ســردار ســلیمانی ،رســانهای در خدمــت
تروریســم بــود و بــازوی رســانهای دولــت آمریــکا شــد تــا تــرور را توجیــه کنــد .تروریســم بدون
یســی فارســی در خدمــت مواضــع
رســانه نمیتوانــد خــود را قانونــی جلــوه دهــد و بیب 
دولــت آمریــکا بــود تــا ایــن کار انجــام شــود.
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حاج قاسم*

حکایت هفتم از مجموعه ّ
سر دلبران
پدیدآور :مجید صفاتاج /ناشـر :آفاق روشن بیداری
تعداد صفحات394 :

همـواره در طـول تاریـخ بشـریت ،هـر جایی که نغمه توحید بلند شـد و آوای عدالت مطرح
گشـت ،رویـش دشـمنان نیـز آغـاز گردیـد .رزم و سـتیزه حـق و باطـل ،کارزار امـروز و دیـروز
نیسـت .هـر کجـا سـخن از توحیـد ،والیـت اهلل و والیـت اولیـاء اهلل باشـد مصـاف توحیـد و
طاغـوت نیـز پدیـدار میگـردد.
مجموعـه « ِِسـر دلبـران» بـه قلـم مجیـد صفاتـاج شـامل هشـت کتـاب اسـت و هـر کتـاب
بیانگـر حکایتـی اسـت؛ حکایـت اول :محبـوب ،حکایـت دوم :امـام لبنانـی هـا ،حکایـت
سـوم :چمـران ،حکایـت چهـارم :سـیدعباس ،حکایـت پنجـم :شـیخ راغـب ،حکایـت
ششـم :حـاج رضـوان؛ حکایـت هفتـم :حـاج قاسـم و حکایـت هشـتم :سـید هـادی.
حاج قاسم که حکایت هفتم از مجموعه ّ
سر دلبران است از مکتب عاشورا آغاز میشود
و ایـن مکتـب را آغازگـر جریـان آزادگـی و دادخواهـی در جهـان میدانـد .فصـل نخسـت
ایـن کتـاب از دوران کودکـی سـردار سـلیمانی آغـاز میشـود کـه همـان پـرورش در مکتـب
عاشـورا اسـت .شـرح روزهـای کودکـی تـا جوانـی ،رسـیدن بـه آسـتانه انقلاب اسلامی ،و
عضو یـت در سـپاه پاسـداران و دفـاع مقـدس در ادامـه ،نمایـی نزدیکتر از سـردار را نمایش
میدهـد .حضـور در سـنگر جهـاد پـس از جنـگ تحمیلـی ،مبـارزه بـا اشـرار و قاچاقچیـان
مواد مخدر شـرق کشـور در مرزهای افغانسـتان نیز از دیگر خدمات سـردار دلیر ایران اسـت
کـه او بـر خـود رسـالت و وظیفـه میدانسـت .شـرح هـر یـک از موضوعـات مطـرح شـده بـه
طـور روشـنی ،ذهـن خواننـده را بـا جزئیـات زندگی حرفهای سـردار آشـنا میسـازد .حضور و
فرماندهـی در جبهـه لبنـان ،حمایـت از مردم مظلوم عراق و سـوریه ،کمک به سـیل زدگان
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خوزسـتان ،نگاه کارشناسـان سیاسـی و نظامی به ایشـان ،گوشـههایی از خاطرات و  ...تا
شـهادت بـه همـراه قابهایـی از تصاویـر مانـدگار ،حکایتـی شـنیدنی از اسـرار حـاج قاسـم
عزیـز را روایـت میکنـد.

در بخشی از این کتاب میخوانیم:

زمانی که مسئولیت بازسازی عراق را به حاج قاسم دادند پس از تشرف به نجف اشرف
تصمیـم میگیـرد حـرم امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را زیـارت کنـد .تعریف میکرد که وقتی سـمت
یشـود.
حـرم مـیرود ،در حـرم بسـته بـود و بـا پیگیـری خـدام در را بـاز کردنـد و وارد حـرم م 
یشـکند و با
وقتی سـمت ضریح میرود ،میبیند روی ضریح گرد و غبار اسـت .دلش م 
دیـدن ایـن غربـت تصمیم میگیرد که سـتاد بازسـازی عتبـات را راهاندازی کند.
وقتی داعش به سامرا حمله و به گنبد حرم امامین عسکریین؟مهع؟ تعرض کرد ،بچههای
َ
سـتاد بازسـازی بـا تفنـگ بـا داعـش مبـارزه کردنـد .بـه و یـژه در َبلد کـه رو در رو بـرای دفاع از
مقدسـات در خـط مقـدم بودنـد .بچههـای سـتاد هـم روحیه مقاومـت و دالوری داشـتند.
یادم اسـت سـردار سـلیمانی تعریف میکرد که سـختترین مبارزه ایشـان در عراق همان
یهـا
زمـان در مسـیر بغـداد تـا سـامرا بـوده اسـت ،بهطـوری کـه در جنـگ بـا داعـش و تکفیر 
در بلـد و سـامرا مثـل اسـفند روی آتـش بـود که مبـادا اهانتی به حریم ائمهاطهار؟مهع؟شـود.
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سردار مقاومت و سرباز والیت
پدیدآور :قاسم نصیرزاده /ناشـر :خادم الرضا ؟ع؟
تعداد صفحات148 :

وقتـی سـخن از مقاومـت بـه میـان میآیـد ،ناخـودآ گاه بـا نـام سـلیمانی قریـن میشـود .مـردی از
نام تنها نیست،
جنس ایثار ،مردانگی ،شجاعت ،غیرت و  . ...سلیمانی یک شخص یا یک ِ
او شناسـنامه یـک امـت واحـده ،یـک ملـت سـرافزار و یـک ایرانی تمام عیار اسـت.
کتـاب «سـردار مقاومـت و سـرباز والیـت» میکوشـد بـا تبیین مفهوم مقاومـت و مفاهیم مرتبط با
آن ،مخاطـب را بـه شـناختی دقیـق از ایـن موضوع برسـاند .ارائـه الگو و ترازی شـاخص که واجد
کهـای مقاومـت در فرهنـگ اسلامی اسـت از امتیـازات این کتاب به شـمار مـیرود.
تمـام مال 
ایـن کتـاب در پنـج فصـل شـامل :مفهـوم مقاومـت در آیـات و روایـات ،مقاومت و مؤلفههـای آن
در کالم رهبـری ،سـردار سـلیمانی اسـوه بـارز مقاومـت ،نگرشـی بـر اندیشـههای شـهید سـپهبد
سـلیمانی و همچنیـن خاطراتـی از سـردار شـهید سـپهبد سـلیمانی بـه چاپ رسـیده اسـت.
جامعیـت ایـن اثـر موجـب شـده کـه در آسـتانه اولیـن سـالگرد شـهادت سـردار دلهـا ،سـپهبد
حـاج قاسـم سـلیمانی ،چندیـن مسـابقه بـزرگ کتابخوانـی از ایـن کتـاب طراحـی و برگـزار
شـود؛ بـه همیـن دلیـل سـئواالت چنـد گزینهای و تشـریحی در بخش انتهایی کتـاب به همراه
پاسـخنامه ،امکان شـرکت در مسـابقات کتابخوانی را برای خوانندگان فراهم آورده اسـت.
«سردار مقاومت ،سرباز والیت» در فصل اول به تبیین واژه «مقاومت» و در فصل دوم به تشریح
مؤلفههای مقاومت در کالم رهبری پرداخته است .معرفی شهید سلیمانی به عنوان اسوه بارز
تمـداری از موضوعـات شـاخص کتـاب اسـت کـه با عنـوان کـردن دیدگاههای
مقاومـت و والی 
گوناگون درباره شهید سلیمانی ،به دور از هرگونه پیچیدگی و زیادهگویی به این مهم میپردازد.
54

ّ
قه ـ ـ ـ ــرمان م ـ ـ ـ ــلی

ّ
ن المللی مقاومت
با توجه به پیام مقام معظم رهبری که فرمودند« :شـهید سـلیمانی چهره بی 
اسـت ».فصـل سـوم کتـاب ،نقـش ایشـان در تشـکیل جبهـه مقاومـت و مبـارزه بـا داعـش در
سـوریه و عـراق و تبعـات بیـنالمللـی آن را بـه تصویـر کشـیده اسـت.
آ گاهی از اندیشـهها و نگرش سـردار شـهید سـلیمانی پیرامون انقالب اسالمی و مسائل جهان
اسلام که برگرفته از سـخنان ایشـان اسـت ،در فصل چهارم کتاب ارائه میشـود .فصل پایانی
کتـاب هـم بـه خاطراتـی از ایـن شـهید واالمقـام اختصـاص دارد کـه بـرای دوسـتداران مکتـب
شـهید سـلیمانی بسـیار آموزنده و قابل توجه اسـت.

در بخشی از کتاب میخوانیم:

رهبر انقالب با اشاره به خط قرمزی که سردار سلیمانی داشت فرمودند:
«ویژگـی مهـم حـاج قاسـم ایـن بـود کـه در مسـائل داخلـی اهـل حـزب و جنـاح و اینگونـه
تقسـیمبندیها نبـود ،امـا بـه شـدت انقالبـی و پایبنـد بـه خـط نورانـی و مبـارک امـام بـود و
ً
انقلاب و انقالبیگـری خـط قرمـز قطعـی او بـود .حـاج قاسـم واقعـا ذوب در انقلاب بود و
برخـی سـعی نکننـد کـه ایـن واقعیتهـا را کمرنـگ کننـد».
ایشان در تبیین تأثیرگذاری بیبدیل سردار سلیمانی در قضیه فلسطین اظهار کردند:
«حـاج قاسـم کاری کـرد کـه منطقـه کوچکـی ماننـد غـزه ،در مقابـل صهیونیسـتهای
پـر مدعـا ،بـه گونـهای ایسـتاد کـه رژیـم صهیونیسـتی  48سـاعته مجبـور بـه درخواسـت
آتشبـس شـد».
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مکتــب حــاج قاسـ ــم
بخش اول  /بزرگساالن
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برادر قاسم؛

جستاری در اندیشههای راهبردی شهید
حاج قاسم سلیمانی در حوزه والیت ،انقالب ،دفاع مقدس،
شهادت ،مدافعان حرم و فرهنگ و هنر
پدیدآور :اسداهلل افشار  /ناشـر :سفیر اردهال
تعدا د صفحات458 :

بــرادر قاســم همانگونــه کــه از نامــش نیــز مشــخص اســت ،گزینشــی دقیــق از ســخنان
حــاج قاســم ســلیمانی در زمینههــای مهمــی اســت کــه بــا مطالعــه آن انســان میتوانــد
ً
تــا حــدی بــا مکتــب فکــری و عملــی حــاج قاســم آشــنا شــود .نقــل قولهایــی کــه بعضــا
کمتــر شــنیده شــدهاند ،بــه خوبــی باببنــدی شــده و در کنــار هــم چیــده شــدهاند و
بــا تعــداد بســیار زیــادی پاورقــی ارزشــمند تقویــت و تکمیــل شــدهاند .میــزان حجــم
سهــا نیــز
پانویسهــا در ایــن اثــر اگــر از خــود اثــر بیشــتر نباشــد کمتــر نیســت .در پانوی 
لهــای بســیار
عالوهبــر ارائــه اطالعاتــی نــاب و کمتــر شــنیده شــده ،بــاز هــم نقلقو 
ارزشــمندی از خــود حــاج قاســم و دیگــر همرزمــان شــهید نقــل شــده اســت.

در بخشی از کتاب میخوانیم:

قســمتهایی از صحبتهــای حــاج قاســم ســلیمانی دربــاره شــخصیت شــهید حســن
باقری:
فرماندهــان تیپهــا را ،غیــر از یکــی دو نفرشــان کــه در جبهههــای مختلــف مســئولیت
داشــتند ،همــه را حســن باقــری کشــف کــرد...
ً
حســن واقعــا یــک رهبــر بــود .تعبیــرم ایــن اســت کــه او بهشــتی جنــگ بــود .همــان نقشــی
کــه مرحــوم بهشــتی بــرای انقــاب و امــام داشــت ،همــان نقــش را حســن باقــری بــرای
ً
جبهــه و جنــگ داشــت .قطعــا همــه فرماندهــان قدیمــی جنــگ ،نظرشــان ایــن اســت کــه
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ً
اگــر حســن زنــده میمانــد ،در وضعیــت جنــگ قطعــا تأثیــر داشــت .او پرورشدهنــده همــه
مــا بــود...
شــاید یکــی از دالیلــی کــه باعــث شــد از رفتــن صرفنظــر کنــم و در جنــگ مانــدگار شــوم،
شــخصیت حســن بــود .مــن خــود را مدیــون حســن باقــری میدانــم.
در بخشــی از پانویــس مربــوط بــه ســخنان شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در بــاره شــهید
حســن باقــری ،بــه نقــل از شــهید همــت چنیــن آمــده:
یکــی از ویژگیهــای خــاص او (حســن باقــری) ایــن بــود کــه صبــح عملیــات ،ز یــر آتــش
یکــرد .ا گــر واحــدی
ســنگین میآمــد تــوی خــط سرکشــی میکــرد و محکــم برخــورد م 
سســتی میکــرد ،بازخواســت میکــرد .بعــد از حســن باقــری ،دیگــر کســی پیــدا نشــد...
اینها جزو اتهامات جنگ است.
اینگونــه در ذهــن مــردم جــا افتــاده ،البتــه در بعضــی فیلمهــا هــم نشــان میدهنــد کــه
یــک گــردان پشــت میــدان میــن مســابقه میدادنــد تــا خودشــان را روی میــن بیاندازنــد
و شــهید شــوند؛ اگــر کســی فهــم از جنــگ داشــته باشــد و جنــگ را خــوب بشناســد
میدانــد کــه چنیــن چیــزی واقعیــت نــدارد .چــرا کــه بــرای بــاز شــدن یــک معبــر یــک نفــر
ً
هــم کفایــت میکنــد .اصــا چطــور ممکــن اســت کــه در جنــگ چنیــن اتفاقــی افتــاده
نهــا بیانگــر
باشــد .اینهــا جــزو اتهامــات جنــگ اســت ،منتهــا مــا فکــر میکنیــم چــون ای 
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شهامتهاســت لــذا یــک دروغ را آنقــدر بــزرگ میکنیــم کــه نتیجــه عکــس میدهــد؛ مــا
ً
اصــا در جنــگ چنیــن چیزهایــی نداشــتیم بلکــه بچههــای مــا در تخر یــب بــا ابتکارهای
خــود معبــر را بــاز میکردنــد .بــه نظــر مــن ایــن کارهــا ابتــکارات بچ ههــای فــداکار جنــگ را
زیــر ســوال میبــرد.
ملی گرایی دروغین با محک جنگ
اعتقــاد بنــده ایــن اســت و ایــن اعتقــاد در تجربــه برایــم ثابــت شــد کــه بخــش اعظــم آن
چیــزی کــه در ایــران جنبــه ملیگرایــی و ناسیونالیســتی دارد دروغ اســت؛ ملیگرایــی را
بــرای مقابلــه بــا اســامگرایی َع َلــم کردنــد و ملیگرایــی بــه معنــای حـ ّ
ـب وطــن ،کــه کســی
درد داشــته باشــد و بیایــد بــرای کشــورش کاری انجــام بدهــد از ایــن مدعیــان ملیگرایــی
ظهــور و بــروزی نداشــته .اگــر نــه مــا در صحنههــای جنــگ بایــد ملیگراهــا را جلوتــر از هــر
ـمن تاریخی
عنصــر دیگــری میدیدیــم؛ در دوره هشــت ســاله جنــگ و تجــاوز
خارجی دشـ ِ
ِ
بــه ایــران ،مــا بایــد ملیگراهــا ،نهضــت آزادی و جبهــه ملــی را میدیدیــم ،ولــی هیــچ اثــری از
تنــام کننــد،
آن نیســت .هیــچ کجــا بســیجی از آنهــا ندیدیــم ،اینکــه اینهــا بخواهنــد ثب 
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بخواهنــد نیــرو جمعکننــد ،تشــکیل گــردان و گروهــان بدهنــد و بــه جبهــه اعــزام شــوند،
هیــچ وقــت ایــن اتفــاق نیفتــاد ،ملیگرایــی دروغیــن بــرای مقابلــه بــا مذهــب و اســام بــود.

در بخش دیگری از کتاب میخوانیم:

ّ
نکت ـهای کــه دشــمن میدانــد و امــا بایــد بــا جدیــت بدانــد ،آن اســت کــه آن چیــزی کــه
ـاص خــون یــک عمــاد اســت،
قصــاص خــون عمــاد ،شــلیک یــک موشــک نیســت .قصـ ِ
کشــتن یــک نفــر نیســت! قصــاص خــون عمــاد و همــه عمادهایــی کــه در فلســطین و
لبنــان بــه شــهادت رســیدهاند و در ایــران و دیگــر جاهــا بــا توطئــه رژ یــم صهیونیســتی بــه
ـش صهیونیســتی اســت
شــهادت رســیدهاند  ،برچیــدن و بنیانکنــدن ایــن رژیــم کودککـ ِ
و دشــمن نیــز خــود میدانــد کــه ایــن امــر حتمــی اســت.
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سلوک در مکتب سلیمانی
پدیدآور :محمدجواد رودگر /ناشـر :موسسه
فرهنگی دانش و اندیشه معاصر  /تعدا د صفحات264 :

یشـود کسـی از میـان خودمـان بـه درجـهای از مقـام انسـانی و روحانـی برسـد کـه بـه
چگونـه م 
بهـا را منقلـب کنـد؟ شـیوه و سـلوک زندگـی او
لهـا بگوینـد؟! چطـور توانسـته قل 
او سـردار د 
چگونـه بـوده اسـت کـه بـه ایـن مرتبـه از تأثیرگـذاری میرسـد.
الهـی حـاج قاسـم
در کتـاب «سـلوک در مکتـب سـلیمانی» اصـول و را ههـای س ِ
ـلوک عرفانـی و ِ
معرفـی و ارائه شـده اسـت.
سلوک صائب،
سلوک سازنده،
سلوک سازگار،
سلوک سلبی،
نویسنده در  9فصل با عناوین
ِ
ِ
ِ
ِ
ـلوک والیی ،سـلوک و صلوات ،سـیر و تعالی
ـلوک جامع ،س ِ
ـلوک صالح ،س ِ
ـلوک صادق ،س ِ
س ِ
معنـوی سـردار سـلیمانی را بررسـی نمـوده و بـه تفصیل بـدان پرداخته اسـت .وی در خصوص
نـگارش کتـاب میگو یـد« :از ششـم اسـفندماه سـال گذشـته شـروع به نوشـتن کتاب کـردم و تا
 20فروردیـن  1399نـگارش کتـاب بـه طـول انجامیـد .کتـاب در  9فصـل تنظیـم شـده اسـت و
روزی که شـروع به نوشـتن کتاب کردم ،همزمان با سـالروز وفات حضرت زینب؟اهس؟ بود و در
زمـان نـگارش کتـاب نیـز گویی عنایاتـی از عالم برزخ صورت میگرفت .کار نوشـتن کتاب نیز
در سـالروز والدت سـردار سـلیمانی به اتمام رسـید».
ً
آن چه تاکنون در باره شـهید سـلیمانی نوشـته شـده ،عمدتا خاطرات و زندگینامه ایشـان بوده.
امـا در ایـن اثـر ارزشـمند ،نوعـی پژوهـش دربـاره فـردی از اهـل معنـا و معنویـت و صاحب مکتب
یهـای متعـارف و بسـیار ضـروری ،بایـد بـا دیـدی عمیـق
صـورت گرفتـه کـه در بیـن خاطرهنگار 
بـه آن نگریسـت کـه بتـوان مکتـب او را در همـه ابعـاد و عرص ههـا معرفـی و جامعـه امـروز و فـردا را
بـا مکتبشـان آشـنا نمـود ،هـم بـرای سـلوک طبق آن مکتـب و هم بـرای مصونیت از تحریـف آن.
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در بخشی از کتاب میخوانیم:

ّ
«مصـدق» یـا تصدیقکننـده هـم بودنـد ،معنـای ایمـان و
گفتـار و رفتـار سـردار سـلیمانی
ِ
مؤمن نیز همین است که قول او فعلش و فعل او قولش را تصدیق کند .هرچه سلیمانی
بزرگتـر میشـد رشـد ایمانـی و معنـوی بیشـتری کـرده و ایـن صـدق در ز بـان و عمـل او
یشـد ،چنـان
شـدیدتر میشـد .او جلوتـر کـه میآمـد پختهتـر و در ایـن اوخـر گداخت هتـر م 
گداختگی که قدرت تحمل زندان تن و طبیعت را نداشت و در فراق دوستان راستانش
میسـوخت و توانایی درد هجرانشـان را نداشـت و با نام و یادشـان مثل ابر بهاران اشـک از
قهـق و گاهی با
چشـمان پاکـش بـر چهـره نورانـیاش جاری میگشـت ،گاهی در جمع ه 
صـدای بلنـد گریـه میکـرد ...آنـگاه کـه حسـین (محمدحسـین یوسـفالهی) قائـم مقام
یشـد و
واحـد اطالعـات  -عملیـات لشـکر 41ثـاراهلل کرمـان حـرف مـیزد بنـد دلـش پاره م 
آتشفشـان درونش باز شـده و چشـمانش باریدنی میگرفت که تمام نشـدنی بود .همان
ً
پسـر غالمحسـین» کـه دائمـا یادشـان میکـرد و انـگار بـا او زندگـی کرده و شـب و
«حسـین ِ
روزش را میگذارنـد .وقتـی دو خبـر شـگفتانگیز  .1شـهادت و بازگشـت اکبـر موسـایی
و صادقـی .2 ،خبـر پیـروزی عملیـات از زبـان حضـرت زینـب؟اهس؟را از قـول حسـین پسـر
یکـرد .از
غالمحسـین مـیداد و او را عبـد بـه معنـای حقیقـی کلمـه و بنـده خـدا معرفـی م 
احمـد کاظمـی کـه حـرف مـیزد ،جـور دیگـری میشـد ،عاشـقش بـود و میگفـت« :هیچ
َ
نمـازی ندیـدم کـه احمـد بخوانـد و در قنـوت یـا پایـان نمـاز گریه نکنـد» آری! ایـن نمی از
َیـم سـلوک او بـا شـهدا کـه رفقای سـلوکیاش بودنـد ،بود.
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شاخصهایمکتبشهیدسلیمانی*
پدیدآور :علی شیرازی /ناشـر :خط مقدم/
تعدا د صفحات132 :

«مــا بــه حــاج قاســم ســلیمانی ،شــهید عزیــز ،بــه چشــم یــک فــرد نــگاه نکنیــم؛ بــه چشــم
یــک مکتــب نــگاه کنیــم .ســردار شــهید عزیــز مــا را بــه چشــم یــک مکتــب ،یــک راه،
ّ
یــک مدرسـهی درسآمــوز ،بــا ایــن چشــم نــگاه کنیــم ».بیانــات مقــام معظــم رهبــری در
27دی ،1398خطبههــای نمازجمعــه تهــران
در ایــن کتــاب نویســنده مکتــب ســلیمانی را برگرفتــه از مکتــب امــام خمینــی ؟حر؟
میدانــد و مکتــب ایشــان را برگرفتــه از مکتــب اســام.
نویسـنده برای تبیین مکتب شـهید حاجقاسـم سـلیمانی در مطلع هر بحث ،سـخنی
ّ
از امـام خمینـی ؟حر؟ و مقـام معظـم رهبـری (حفظـه اهلل) را کـه بـا موضـوع بحـث مرتبـط
اسـت ،یادآور میشـود .در ادامه با اشـاره به عملکرد و رفتار شـهید سـلیمانی و اسـتناد
بـه خاطـرات و یادداشـتها ،ارتبـاط بیـن مکتب سـلیمانی با مکتـب امام خمینی ؟حر؟
را تبییـن و تحلیـل مینمایـد .بـا توجـه بـه ایـن کـه علـی شـیرازی از دوسـتان نزدیـک و
صمیمی حاج قاسـم بودند ،مطالب کتاب براسـاس سـخنان شـهید و خاطرات دیگر
دوسـتان و خانـواده ایشـان اثـری در حـد بضاعـت جامـع ،مسـتند و خالصـه را تدو یـن
نمـوده کـه بـا مطالعـه آن میتـوان از خصوصیـات مکتـب سـلیمانی و تفکـرات سـردار،
شـناخت بهتـر و عمیقتـری کسـبنمود.
از جملـه شـاخصهایی کـه بـدان پرداختـه شـده میتـوان از عشـق بـه اسلام نـاب
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محمـدی؟لص؟ ،ارادت بـه اهـل بیـت؟مهع؟ ،پایبنـدی بـه تکلیـف شـرعی ،جاذبـه
و دافعـه ،مقاومـت و ایسـتادگی ،عشـق بـه کتـاب و مطالعـه ،جاننثـاری و روحیـه
شـهادتطلبی ،نـام بـرد.
نهــا انتخــاب شــده
البتــه تمامــی شــاخصها در ایــن کتــاب ذکــر نشــده و بیشــتر اهــم آ 
تــا در عیــن خالصــه بــودن ،اطالعــات خــوب و مســتندی را بــه خواننــده ارائــهدهــد.
تهــا و خاطــرات و ارجــاع آن بــه
موضوعبنــدی دقیــق ،ارتبــاط بیــن موضــوع و صحب 
بیانــات امــام و رهبــری باعــث شــده کــه ایــن کتــاب ارزشــمند ،مرجــع خوبــی باشــد.
بــا خوانــدن کتــاب پیمیبریــم کــه ســردار دلهــا شــدن و صاحــب ایــن مقــام و منزلــت
روی مکتــب امــام بــودن بــه
بــودن را میتــوان بــا والیتمــداری بدســتآورد و دنبالــه ِ
همیــن معناســت.

در بخشی از کتاب میخوانیم:

جاذبه و دافعه:
جاذبــه و دافعــه ،بــه ایــن معناســت کــه انســان ،در راه عقیــدهی خــود ،گروههایــی را بــه
یشــود و گروههایــی را هــم از خــود
ســوی خــود میکشــد و در دلهایــی محبــوب واقــع م 
میرانــد؛ هــم دوستســاز اســت و هــم دشمنســاز.
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امامخامنــهای در  14خــرداد  1389در ســالگرد ارتحــال امامخمینــی فرمودهانــد «:یــک
شــاخص دیگــر در برنامــهی امــام و خطامــام و راه مســتقیم امــام ،مســئلهی جاذبــه و
دافعـهی امــام بــود .انســانهای بــزرگ ،جاذبــه و دافعهشــان هــم میــدان وســیع و گســتردهای
دارد .همــه ،جاذبــه و دافعــه دارنــد .شــما بــا رفتــار خودتــان ،یکــی را بــه خودتــان عالقهمنــد
و متمایــل میکنیــد؛ یکــی هــم از شــما میرنجــد؛ ایــن ،جاذبــه و دافعــه اســت.
مکتــب شــهید ســلیمانی ،در ایــن شــاخص نیــز منطبــق بــا مکتــب امــام خمینــی اســت.
شهــای دیــن
آن ســردار گرانقــدر ،دارای جاذبــه و دافع ـهای قــوی براســاس معیارهــا و ارز 
مبیــن اســام بــود.
یکــی از اصــول جاذبــه و دافع ـهی شــهید ســلیمانی ،عقالنیــت همــراه بــا تعبــد ایشــان
بــود .آن عزیــز گرانقــدر ،ســخت پایبنــد بــه اصــول اساســی اســام بــود و یــک قــدم از
شهــای
اصــول منحــرف نشــد .حــب و بغــض ایشــان ،بــرای خــدا بــود ،و هرگــز تابــع خواه 
نفســانی نبــود .هرگــز بــر اســاس دنیاطلبــی و قدرتخواهــی جــذب و دفــع نکــرد .مبنــای
اصلــی جاذبــه و دافعـهی ســردار رشــید حاجقاســم ســلیمانی ،اســام نــاب محمــدی؟ص؟
بــود .او بــا تکیــه بــر مکتــب اســام و مکتــب امامخمینــی و بــا نیــت و عمــل خالــص و
نــاب ،جماعــت زیــادی از مــردم ایــران و مســلمانان جهــان را جــذب کــرد .او بــا ایــن
جاذبــه ،بــه علــت پایبنــدی بــه مبانــی و ایســتادن پــای اصــول ،دشــمنانی نیــز بــرای خــود
بــه وجــودآورده بــود و بــرای پاســداری از انقــاب اســامی و والیــت و رهبــری ،در برابــر آن
66

ّ
قه ـ ـ ـ ــرمان م ـ ـ ـ ــلی

شهــای اســامی و
دشــمنان یــا غافــان میایســتاد و محکــم حرفــش را مــیزد و از ارز 
انقالبــی دفــاع میکــرد.
ایشــان در وصیتنامـهاش مینویســند « :جهــان اســام پیوســته نیازمنــد رهبــری اســت؛
رهبــری ّ
متصــل و منصــوب شــرعی و فقهــی بــه معصــوم ...لــذا چــه شــما کــه بــه عنــوان
ِ
شــیعه بــه آن اعتقــاد دینــی داریــد و چــه شــما کــه بــه عنــوان ســنی اعتقــاد عقلــی دار یــد،
بدانیــد بایــد بــه دور از هــر گونــه اختــاف ،بــرای نجــات اســام ،خیمــه والیــت را رهــا
نکنیــد .خیمــه  ،خیمــه رســول اهلل اســت .اســاس دشــمنی جهــان بــا جمهــوری اســامی،
آتـشزدن و ویرانکــردن ایــن خیمــه اســت ...واهلل ،واهلل ،واهلل ،ایــن خیمــه ا گــر آســیبدید،
بیــت اهلل الحــرام و مدینــه ،حــرم رســول اهلل و نجــف ،کربال ،کاظمین ،ســامرا و مشــهد باقی
نمیمانــد؛ قــرآن آســیب میبینــد».
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مالک زمان*
پدیدآور و ناشـر :گروهفرهنگیشهیدابراهیمهادی
تعداد صفحات120 :

مکتـب سـلیمانی مکتـب اسلام اسـت .الگـوی شـهید سـلیمانی در همـه ابعـاد زندگـی و
فعالیتهـای گسـتردهای کـه در عملیاتهـای خـود اعـم از نظامـی و غیرنظامی داشـتند،
برگرفتـه از اسلام و اصـل اطاعـت و تبعیـت از والیـت بـود.
کتـاب مالـک زمـان برگرفتـه از توصیههـای امیرالمؤمنیـن حضـرت علـی؟ع؟در نامـه ۵۳
نهجالبالغـه بـه فرمانـده سـپاه خـود مالـک اشـتر اسـت .بیانـات امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـرای
تمامـی آزادگان و مردمـان غیـوری اسـت کـه بخواهنـد راه درسـت بندگـی و انسـانیت و نیـز
حکومـت عادالنـه را بشناسـند .چـرا کـه ایـن توصیههـا مربـوط و محـدود بـه زمـان و مـکان
و شـخص خاصـی نیسـت ،همانطـوری کـه در ایـن زمانـه معاصـر ،مالـک اشـتر دیگـری با
عمـل بـه ایـن توصیههـا پـا بـه عرصـه و صحنـه روزگار نهـاد.
کتـاب مالـک زمـان ،بیـش از پنجـاه داسـتان کوتـاه ،جذاب و کمتر شـنیده شـده ،از زندگی،
رشادتها و مجاهدتهای سردار دلها شهید سلیمانی است که در پایان با ذکر حدیثی
از توصیههـای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه مالـک و دیگـر کارگزارانشـان ،تطبیـق حیرتانگیـز
عملکرد این شـهید بزرگوار را با فرامین و تعالیم حضرت امیر نشـان میدهد .با مطالعه این
کتـاب مخاطـب در مییابـد کـه مکتـب سـلیمانی منشـعب از مکتـب علویسـت! و بـه قول
یک حکیمی ،سـلیمانی از شـخصیتهایی بوده اسـت که حدیث امامش را زندگی کرده.
کتـاب «مالـک زمـان» توسـط گروهـی از نویسـندگان گـردآوری و بـه کوشـش گـروه شـهید
ابراهیـم هـادی منتشـر شـده و در دسـترس عالقهمنـدان قـرار گرفتـه اسـت.
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در بخشی از کتاب میخوانیم:

وقتی وارد شدیم از عظمت سردار ترسیدم و با خود گفتم :اگر من بگویم پدرم قاچاقچی
بـوده مـرا تنبیـه نمیکنـد؟! ایـن سـردار خـودش مأمـور مبـارزه با اشـرار و قاچاقچیهاسـت،
من چگونه به او بگویم پدرم در راه قاچاق کشـته شـده؟!
نطـور کـه مـادرم
تـو ایـن احـوال بـودم کـه مـادرم سـیر تـا پیـاز ماجـرا را تعریـف کـرد ،همی 
میگفـت ،سـردار سـرش را پاییـن گرفتـه بـود و گـوش میکـرد.
حرفهـای مـادرم کـه تمـام شـد بـا خـود گفتـم مـادرم چقـدر سـاده اسـت .االنـه کـه زنـگ
بزنـد و مـا را دسـتگیر کننـد!
امـا سـردار برگـهای برداشـت و نامـهای نوشـت و از کمیتـه امـداد درخواسـت کـرد تـا بـه
وضعیـت مـا بـه طـور کامـل رسـیدگی شـود.
عجیـب بـود ،مشـکالت مـا بـا نامـه سـردار حـل شـد .بـا ایـن کـه پـدرم بـه دسـت سـربازان
همیـن سـردار کشـته شـده بـود ،امـا همیشـه ایشـان را دوسـت داشـتم.
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در نامهی  67به والی مکه میفرماید:
«میـان تـو و مـردم ،پیامرسـانی جـز زبانـت و مانعـی جز صورتت نباشـد .هیـچ نیازمندی را
از دیـدار خـود محـروم مکـن .ز یـرا اگر ابتدا از پیش تو رانده شـود و سـپس ،نیـاز او را برآوری،
کسـی تـو را نسـتاید.در مـال خـدا کـه نـزد تـو گـرد میآیـد ،نظـر مکـن ،آن را بـه عیالـواران و
گرسـنگانی کـه در نـزد تـو هسـتند و بـه محتاجـان و فقیـران برسـان .و هر چـه افزون آیـد ،نزد
مـا روانـهاشدار ،تـا مـا نیـز آن را بـه محتاجانـی کـه نزد ما هسـتند برسـانیم.
مکتب حاج قاسم
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مدرسه درسآموز حاجقاسم
پدیدآور :محمدجاننثار /ناشـر:سدرةالمنتهی
تعداد صفحات160 :

آنچــه در دنیــای امــروز بــرای جــوان و نوجــوان نیــاز اســت داشــتن یــک الگــوی قابــل درک
و ملمــوس اســت .نوجــوان امــروزی وقتــی مردانگــی ،شــجاعت ،ایثــار ،ایســتادگی در برابــر
ظلــم ،تبعیــت از والیــت و مردمــداری و تواضــع و تخصــص و هوشــمندی را در اعمــال و
رفتــار و گفتــار کســی بــه چشــم خــود ببینــد ،بــرای قــدم گذاشــتن در راه ســعادت و کامیابــی
پیــرو مــرام و مســلک آن فــرد میشــود .بــرای نوجوانــی کــه تشــنه و آمــاده شــنیدن ،دیــدن،
یادگرفتــن ،رشــد یافتــن و عملکــردن اســت ،داشــتن نقشــه راه بســیار مهــم و حیاتــی اســت.
چنانکــه در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس نوجوانانــی بودنــد کــه بــر اســاس فرهنــگ
ارزشــمند ایثــار و مقاومــت وارد میــدان شــدند و تمــام هســتی خــود را فــدای اســام و راه
انقــاب نمودنــد.
ّ
همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری (حفظــه اهلل) در بیانــات خــود فرمودنــد کــه شــهید عزیــز
مــا را بــه چشــم یــک مدرســه درسآمــوز ،نــگاه کنیــم .در ایــن کتــاب خاطراتــی از منــش و
مــرام ســردار شــهید ســلیمانی ،در قالــب بیسـتویک عنــوان درس بــا قلمــی روان و جــذاب
بــرای نوجــوان و جوانــان نگاشــته شــده اســت .عناوینــی نظیــر :مــردی کــه همــه جــا هســت،
رعایــت حــدود الهــی و حقالنــاس ،احتــرام بــه پــدر و مــادر ،مــردمداری و مردمیــاری ،مــرد
عمــل و قویتریــن ژنــرال خاورمیانــه.
مطالعــه ایــن اثــر ارزشــمند ماننــد قــدم زدن در مدرسـهای اســت کــه از هــر کالس آن میتــوان
درســی از اخــاق ،پایــداری ،شــجاعت ،مســلک و مــرام ســلیمانی را آموخــت .باشــد کــه
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نوجــوان عزیــز ایــن مــرز و بــوم بــا زوایــای مختلــف مکتــب ســلیمانی آشــنا شــده و بــا ادامــه
مســیر در ایــن فرهنــگ و تفکــر ارزشــمند ،آینــدهای بــا ســعادت بــرای خــود رقــم زنــد.
دوســتان نوجــوان عزیــز ،بیاییــد بــا هــم پــای کالس درس مدرســهدرسآموز حاجقاســم
بنشــینیم و درس اخــاق ،ایمــان و پایــداری را از او بیاموزیــم.

در بخشی از کتاب میخوانیم:

جــان مگوایــر؛ افســر ســابق ســیا در مســتند شــبکه "بیبیســی دو" انگلیــس «فرمانــده
ســایهها :مغــز متفکــر نظامــی ایــران» ،مــارس 2019میــادی ،دربــاره قاســم ســلیمانی
توپنج ســالش اســت و بــدون جلیقــه ضدگلولــه
میگویــد « :آن آدم رده پایینــی کــه بیسـ 
دارد در یــک گــروه شــبهنظامی میجنگــد ،چگونــه ممکــن اســت (انگیــزه نگیــرد) و
عملکــرد خوبــی نداشــته باشــد وقتــی میبینــد رئیســش کــه همســن پدربزرگــش اســت
بــا یــک پیراهــن دارد در میــدان جنــگ و در میــان شــلیک گلول ههــا قــدم میزنــد .ایــن کار
یــک پیــام الهامبخــش بــرای آن ســرباز اســت کــه تــرس در وجــود ایــن آدم وجــود نــدارد و مــا
ً
هــم بایــد همیــن گونــه باشــیم .مــن واقعــا اعتقــاد دارم که افرادی مانند ســلیمانی احســاس
میکننــد دارنــد تقدیرشــان را رقــم میزننــد و اگــر هــم کشــته شــدند ،خــب کشت هشــدهاند.
ً
دیــدگاه بســیار متفاوتــی (نســبت بــه مثــا مــا آمریکاییهــا) در ایــن بــاره دارنــد و معتقدنــد
کــه در حــال انجــام یــک مأموریــت (الهــی) هســتند».
مکتب حاج قاسم
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فصلنامه مدیریت جهادی شماره  4و :5
پرونده ویژه مکتب حاج قاسم

پدیدآور :جمعیاز نویسندگان(هستهمدیریتجهادیمرکز رشددانشگاه
امام صادق؟ع؟)؛  /ناشـر :دانشگاه امام صادق ؟ع؟  /تعداد صفحات160 :

ً
فهــا خودشــان را در زمــان خودشــان آنچنــان نشــان نمیدهنــد .نقطــه
معمــوال نقطــه عط 
فهــا ممکــن اســت برجســتگیهایی نســبت بــه بقیــه وقایــع و رویدادهای معاصرشــان داشــته
عط 
باشــند امــا بــه جــز در نــگاه اهــل نظــر ،شــاید عمــق و گســتره تأثیرشــان بــر تــوده مردم روشــن نباشــد؛ به
بیــان بهتــر ،از آنچــه کــه دیــده میشــوند بــه مراتــب بزرگترنــد .امــا در طــول زمــان و بــا نشســت واقعــه
بــر حیــات فــرد و اجتمــاع ،ایــن بزرگــی و عظمــت ،خــود را نشــان میدهــد.
واقعــه شــهادت ســرباز فــداکار و ســرافراز اســام حــاج قاســم ســلیمانی نیــز از ایــن دســت روزهــا و
رویدادهــا اســت؛ نقطــه عطفــی بــزرگ اســت ،نــه فقــط در تاریــخ مــا کــه در حرکــت کلــی عالــم .البته
زود اســت کــه همــه زوایــای اثرگــذاری حــاج قاســم و حیــات و شــهادتش درک شــود ،ولــی آرامآرام
مطابــق ســنتهای قطعیــه الهــی ایــن خــون مطهــر بــه ناحــق ریختــه ،راهبریهــا و راهگشــاییها
میکنــد و عروةالوثقــای مســتضعفین و مظلومیــن و آزادگان جهــان خواهــد شــد.
نکــه حــاج قاســم چگونــه حــاج قاســم شــد ،یــک ســؤال راحــت و آســان نیســت کــه زود از آن عبــور
ای 
کنیــم؛ بلکــه فهــم آن ،گرهگشــایی زیــادی از حرکــت بــر صــراط مســتقیم میکند.پاســخ بــه ایــن
یتــر شــد کــه رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی از ایــن هیئــت و حرکــت بــه «مکتــب
ســؤال وقتــی قیمت 
حاجقاســم» تعبیــر کردنــد؛ یعنــی فراتــر از زمــان و مــکان ،و باالتــر از یــک جریــان ،بــا تمســک بــه ایــن
مکتــب میتــوان نقشـهخوانی کــرد و راهیابــی نمــود و ســعادت فــردی و اجتماعــی را حاصــل آورد.
پــس بایــد ایــن مکتــب را شــناخت ،نقطــه یــا نقــاط ثقلــش را فهمیــد ،بــر مؤلفههــای ســاختش دقیق
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شــد ،مســیر حرکــت و پیـشروی را نقطهگــذاری کــرد ،بــه آفــات و آســیبهای محتملــش واقــع شــد
و ...تــا بتــوان مفیــد و نافــع واقــع شــد.
نزدیکتریــن مفهــوم بــه مکتــب حاجقاســم ،مفهــوم «مدیریــت جهــادی» اســت .در حقیقــت
فرماندهـ ِـی مجاهــدی چــون حاجقاســم ،بهتریــن نمــودار ،تبییــن مدیریــت جهــادی و ارزشهــای
محــوری آن اســت .غــور و تتبــع در زندگــی و مــرام و منــاط حاجقاســم و بهتــر از آن در حیــات و

مماتــش ،بهتریــن روشــنگرها در شــناخت مفهــوم گرانبهــای مدیریــت جهــادی اســت.
از ایــن رهگــذر نشــریه مدیر یــت جهــادی بــه صــورت ویــژه ،شناســائی ارکان و اجــزای مکتــب
حاجقاســم را بــه عنــوان یــک برنامــه و بخــش محــوری محســوب نمــوده و تــاش میکنــد با بضاعت
انــدک خــود بــه تنویــر و تبییــن ایــن مکتــب فاخــر و نجاتبخــش بپــردازد.
در ایــن شــماره بــرای فتــح بــاب ،بخــش مفصلــی از نوشــتهها و گفتارهــا بــه ایــن مهــم اختصــاص
یافتــه اســت.
از جمله مطالب این شــماره ،ریشـههای یک مکتب ،دســتاوردهای ســبک پنجم ،معناشناســی
جهــاد در قرآنکریــم ،جهــاد ،امــام ،مــردم و مــرد میدان جهاد اســت.
بــرای رســیدن بــه پاســخ ســؤاالتی نظیــر ،حــاج قاســم کــه بــود و چگونــه بــه ایــن منزلــت رســید؟،
کــدام راه را پیمــود؟ ،چــه کــرد و چــه نکــرد؟ ،معلــم او کــه بــود؟ ایــن نشــریه را مطالعــه نماییــد.

مکتب حاج قاسم
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در بخشی از این نشریه میخوانیم:

نقطههای صفر در مکتب حاج قاسم
اگربپذیریم کهحاجقاسم،یکمکتباست،تازهآغاز ماجراست.مکتب،اصولو قاعده
دارد و به راحتی تمام نمیشود .مکتب را میشود توسعه داد و ّ
تسری بخشید ،بر اساس
مکتب ،میشود تجویز کرد و اصالح نمود .مکتب ،هم نظامساز است و هم انسانساز...
صفر یک؛ در مکتب حاج قاسم« ،مبارزه» و «مجاهده» معنادار است چرا که «دشمن»
ًِ
واقعا وجود دارد و «دشـمنی» دائمی اسـت و البته جدال حق و باطل همیشـگی هسـت!
«دشـمنی» که حاج قاسـم از آن سـخن میگوید و با آن میجنگد فقط در میدان نظامی
نیسـت در همه جا هسـت در همه جا! در میدان سیاسـت هسـت ...،در میدان نظامی
هـم هسـت ،همانجایـی کـه شـناخت بـه موقـع از دشـمن و اهـداف و سیاسـتهای او و
اخـذ تصمیـم بـه موقـع و عمـل بـه موقـع را خطـاب بـه بـرادران ارتشـی گوشـزد میکنـد ،در
میـدان فقاهت و مرجعیت هم هسـت...

در بخش دیگری از این نشریه میخوانیم:

یشــود .رعایــت احــکام شــرعی در
مکتــب حــاج قاســم ذیــل مکــب اســام تعر یــف م 
حــد عالــی ،حساســیت بــه مســائل مالــی در حــد عالــی و رعایــت حــدود اســامی در
حــد یــک مســلمان واقعــی از ویژگیهــای برجســته یــک مســلمان مکتبــی اســت« .یــک
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ـگاور مســلط بــر عرصــه نظامــی
خصوصیــت دیگــر ایــن بــود کــه هــم یــک فرمانــده جنـ ِ
بــود ،هــم در عیــن حــال بــه شــدت مراقــب حــدود شــرعی بــود .در میــدان جنــگ ،گاهــی
فهــا نیســت؛ او نــه ،او
افــراد حــدود الهــی را فرامــوش میکننــد ،میگوینــد وقــت ایــن حر 
یبــرد؛ مراقــب بــود به
مراقــب بــود .آنجایــی کــه نبایــد ســاح بــه کار بــرود ،ســاح بــه کار نم 
ً
کســی تعــدی نشــود ،ظلــم نشــود ،احتیاطهایــی میکــرد کــه معمــوال در عرصــه نظامــی،
یکــرد .بــه دهــان خطــر میرفــت
خیلیهــا ایــن احتیاطهــا را الزم نمیداننــد؛ او احتیــاط م 
امــا جــان دیگــران را تــا میتوانســت حفــظ میکــرد؛ مراقــب جــان نزدیکانــش ،اطرافیانــش،
تهــای دیگــر کــه در کنــار او بودنــد ،بــود ».آری بــه راســتی
ســربازانش ،همکارانــش از مل 
که اســام ،مکتب انسانســاز اســت و ســردار ســلیمانی یک مســلمان اســت ،مســلمان!
حــاج قاســم دوستداشــتنی اســت و گاهــی قهرمانهــا هرچقــدر دسـتنیافتنیتر باشــند
نهــا ،یــک
دوستداشــتنیترند .ولــی قــرار نیســت حــاج قاســم یــک خاطــره باشــد در ذه 
افســانه باشــد در کتابهــا ،یــک منجــی باشــد در فیلمهــا ،بلکــه بایــد بــا حــاج قاســم
زندگــی کــرد.
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بخش اول  /بزرگساالن
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عقیقسلیمانی*

پدیدآور :جمعیاز هنرمندان /ناشـر:پیکسروش
تعداد صفحات108 :

یک نقش بیش نیست نگینهای ساده را
دارد هزار نکتهی موزون عقیق تو...
(صائب تبریزی)
		
"عقیــق ســلیمانی" نوعــی ســنگ گرانبهاســت کــه رگههایــی از رنگهــای متنــوع را در
خــود جــای داده اســت !...خاکســتری ،آبــی ،ســفید ،ســیاه ،صورتــی ،زرد ،ســرخ و ...
درســت شــبیه حــاج قاســم کــه آدمهــا بــا رنگهــا و نژادهــا و ســلیقههای مختلــف دوســتش
ً
داشــتند و قطعــا ایــن محبــت از قلــب او آغاز شــده بــود ...
زبــان هنــر همــواره گویــای زیباییهــا و جلوههــای بدیــع و درخشــان جهــان هســتی بــوده؛
هنرمنــد میکوشــد تــا بــا نگاهــی ویــژه و متفــاوت بــه جهــان بنگــرد و جزئیاتــی را بــه نمایــش
بگــذارد کــه ســایر انســانها کمتــر موفــق بــه درک و دریافــت آن میشــوند« .عقیق ســلیمانی»
مجموعـهای اســت برآمــده از ذوق و هنــر هنرمنــدان نقــاش و گرافیســت ایرانــی ،پیشــکش
بــه مقــام ارزشــمند شــهید قاســم ســلیمانی.
اینبـار رنگهـا و طرحهـا بـه میـدان آمدنـد تـا جلوههایـی از شـکوه قهرمـان حماسهسـاز
ایـران اسلامی را بـه نمایـش بگذارنـد .ایـن مجموعـه کـه در قطـع خشـتی و بـا صفحاتـی
تمـام رنگـی منتشـر شـده ،گزیـدهای از پوسـترها و طرحهـای گرافیکـی هنرمندان تجسـمی
اسـت که با سـبکهای گوناگون و با محوریت شـهید سـردار سـلیمانی تهیه شـده .غالب
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پوسـترها و تصاویـر از ایدههایـی نـاب و خالقانـه بهـره بردهانـد ،بـه گونـهای کـه برخـی از
طرحهـا و نقشهـا ،بیننـده را بـرای لحظاتـی بـه فکـر وامـیدارد .در کنـار موضـوع محـوری
کتـاب ،کـه همـان مقـام بـا ارزش شـهید سـلیمانی اسـت جلوههایـی از مقاومـت ،اقتـدار،
قدرت و توانمندی نظامی ایران سـربلند نیز به نمایش درآمده اسـت .کتاب در سـه بخش
اصلـی پوسـتر ،تصویرسـازی و تایپوگرافـی تنظیـم شـده کـه فصـل نخسـت و اصلـی آن بـه
پوسـترها اختصـاص داده شـده .تکنیکهـای بـه کار رفتـه در ایـن آثار نیز متنوع اسـت و از
سـبکهای مـدرن تـا کالسـیک هنـر گرافیـک و تصویـر سـازی را در بـر میگیـرد.
نمونهای از آثار هنری گزینش شده در کتاب:
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عقیق سلیمانی*؛

مجموعه برترین اشعار سروده شده
شاعران ایران اسالمی در رثای شهید سپهبد قاسم سلیمانی
پدیدآور :مجموعهشاعران /ناشـر:پیکسروش
تعداد صفحات288 :

مــا زیبایــی وخالــق آن را بــا هــر زبــان و بیانــی ســتایش میکنیــم و شــعر کــه شــیدایی
واژههاســت بــرای بیــان زیبایــی و عشــق ،زبانــی گیــرا و اعجــازآور اســت.
عقیــق ســلیمانی ســنگی اســت گرانبهــا ،کــه رنــگ غالــب آن ســرخ اســت ،بــه رنــگ
شــهادت ،و شــفاف و پــاک و زالل اســت ،همچــون قلــب مؤمــن .ایــن ســنگ نمــادی اســت
از عشــق ،شــهادت ،مقاومــت و برکتــی کــه بــا مــرارت و سختکوشــی از دل ســنگهای
ســخت کــوه و بیابــان بهدســت میآیــد.
ایــن کتــاب مجموعــهای اســت از شــعر شــاعران معاصــر ،بــا موضــوع ســردار عشــق و
ایثــار شــهید قاســم ســلیمانی .ایــن مجموعــه کــه بــه گفتــه ناشــر بــه اهتمــام ملــت شــریف
ایــران تهیــه شــده برتریــن اشــعار ســروده شــده شــاعران ایــران اســامی اســت در رثــای
سیدالشــهدای زمــان مــا.
شــعرهای ایــن مجموعــه در چنــد بخــش اصلــی و بــا ســبکهای کالســیک ،رباعــی،
دوبیتــی و تکبیــت ،ســپید و نیمایــی و ســرانجام ترانــه ســروده شــده و از شــاعران نــام
آشــنایی چــون یوســفعلی میرشــکاک ،ســیدحمیدرضا برقعــی ،محمدحســین ملکیــان و
 ...تــا شــاعرانی کــه شــاید نامشــان کمتــر بــه گــوش خــورده باشــد تشــکیل شــده اســت.
ایــن دفتــر دریچـهای اســت بــه روی صبــح و جویبــاری اســت بــه ســوی خورشــید ،کــه روانــه
بــه ســمت نــور و بــا آهنگــی گوشنــواز و شــنیدنی ترانــه عشــق بــه محبــوب را زمزمــه میکنــد
و دلتنگیهــای نــاب عارفانـهای را در دوری از حبیــب ســر میدهــد.
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در بخشی از کتاب میخوانیم:

دیدند در او غیرت ایرانی هست
خلوص سلمانی هست
در عشق علی
ِ
انگشتری او گفتیم
با دیدن
ِ
او نیست و خاتم سلیمانی هست
استاد حاج علی انسانی

در بخش دیگری از کتاب میخوانیم:

نیست بر روی دلم داغی از این سنگینتر
کرده پیشانی ما را غم تو پر چینتر...
ای به قربان تو و صاحب نامت ،قاسم
بودهاین مرگ برایت ز عسل شیرینتر
فرهاد موحدی
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سلیمان عشق؛

عرض ارادت شاعرانه به سرباز شهید قاسم سلیمانی
گردآوری :قاسمصرافان،سیدمحمدجوادشرافت
ناشـر :مؤسسه نشر شهر  /تعدادصفحات132:

گاهــی مضمــون شــعر آســمانی اســت و در افــا ک ســیر میکنــد ،آنــگاه بایــد بــا نگاهــی
نجــا کــه معنــای شــعر تــا بیکرانههــا وســعت دارد و مرزهــای
شــهودی بــه آن نگریســت؛ آ 
عشــق و حماســه را در مینوردد« .ســلیمان عشــق» بوســتانی اســت از گلهای آســمانی که
بــا خیــال و تصــور شــاعرانه و بــا حقیقتــی نــاب پــرورده شــده اســت.
شــعرهای ایــن مجموعــه بــر آن اســت تــا حماســه ســردار ســلیمانی را آین ـهداری کنــد .ایــن
شــعرها میداننــد کــه همــان انــدازه کــه شــعر نــام حماســه را زنــده مـیدارد ،حماســه نیــز بــه
شــعر نــام و زندگــی میبخشــد و آنــگاه کــه ایــن دو مــورد کــه همســانند و همســو در یــک نقطــه
همدیگــر را مالقــات میکننــد آن اتفــاق مهــم و درخشــان میافتــد.
کتــاب ســلیمان عشــق حــاوی  ۷۰اثــر برگزیــده شــاعران نامــی کشــور از جملــه افشــین اعــا،
حــاج علــی انســانی ،مرتضــی امیــری اســفندقه ،احمــد بابایــی ،ســید حمیــد برقعــی،
ســعید بیابانکــی ،قاســم ّ
صرافــان ،علیرضــا قــزوه ،قربــان ولیئــی ،فاطمــه عارفنــژاد ،نغمــه
مستشــارنظامی و ...اســت کــه بــه همــت خانــه شــعر و ادبیــات از میــان  ۷۰۰شــعر ســروده
شــده در رثــای حــاج قاســم ســلیمانی انتخــاب شــده اســت.
شــعرهای ایــن مجموعــه از میــان بهترین شــعرهای ســروده شــده درباره ســردار شــهید قاســم
ســلیمانی گلچیــن شــده؛ همنشــینی کلمــه و معنــا در ایــن شــعرها و همصدایــی شــعر و
ـردی ســردار عشــق و راســتی را بــه نمایــش
حماســه ،تصویــر روشــنی از قهرمانیهــا و جوانمـ ِ
میگــذارد.
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در جایی از کتاب به نقل سید محمدامین جعفری حسینی میخوانیم:

این دست تو نیست ،پرچم عزت ماست
مسلمانی ماست
او جلوه روشن
ِ
آوازه اقتدار ایرانی ماست
مانده او
انگشتر خونی بهجا ِ
انسانی ماست
دانشکده علوم
ِ
ِ
این دست تو استعاره از بیعت ماست
عاشقانه وحدت ماست
انگیزه
ِ
تاریخ ،پیام آخرت را فهمید
این دست تو نیست ،پرچم عزت ماست
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ققنوس قدس*؛

مجموعه اشعاری درباره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
پدیدآوران :علی داوودی ،کاظم رستمی /ناشـر :خط مقدم
تعداد صفحات134 :

ققنــوس قــدس مجموعــه اشعاریســت کــه شــعرای ایرانزمیــن در رســای شــهادت شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی ســرودهاند ،شــعرایی نظیــر  :حســین مــؤدب ،ســعید بیابانکــی،
مهــدی جهانــدار ،ســیده فرشــته حســینی ،احمــد بابایــی ،محمدمهــدی ســیار ،قاســم
صرافــان ،علیمحمــد مــؤدب  ،نغمــه مستشــارنظامی ،علــی معلــم ،علــی موســوی
گرمــارودی ،علیرضــا قــزوه ،میــاد عرفانپــور ،کاظــم رســتمی و...
بــه گفتــه یکــی از پدیــدآوران ایــن اثــر کار گــردآوری ایــن مجموعــه از همــان ســحر شــهادت
حــاج قاســم آغــاز شــده و ایــن اثــر در میــان اشــک و آه گــردآوری شــده اســت .ضمــن ایــن
کــه در گزینــش اشــعار نیــز ســختگیری و دقــت فراوانــی انجــام شــده تــا نابتریــن و
اثرگذارتریــن اشــعار باقــی بماننــد ،بــه طــوری کــه حجــم آثــار اولیــه بــرای انتشــار حــدود  4برابر
حجــم فعلــی بــوده اســت و بــا حذفهــای مکــرر در نهایــت بــه ایــن مجموعــه رســیدهاند.

قسمتی از شعر احمد بابایی در این مجموعه:

چه بگویم به چه حالی یل ما را کشتند
قبله باقیست فقط قبلهنما را کشتند...
قبله باقیست ،خدا هست ،بگو با صهیون
صد چنین قبلهنما هست بگو با صهیون
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عاقبت مسح جنون ،خون به پر و بال کشید
روضه قاسم ما نیز به گودال کشید

قسمتی از شعر احمد علوی در این مجموعه:

آرزوی موج ،چیزی نیست جز فانی شدن
هست این فانی شدن ،آغاز عرفانی شدن
موجِ ،کی یکجا نشستن را تحمل میکند
اقیانوس آرام است توفانی شدن...
عشق
ِ
ِ
در وصیتنامهی پروانهها آوردهاند
مرگ یعنی صاحب یک عمر طوالنی شدن
ما کجا و آرزوی مرگ سرخی مثل او
ما کجا و تاری از موی سلیمانی شدن
میزبان وقتی حسینبنعلی؟ع؟ شد ،واجب است
این چنین آمادهی رفتن به مهمانی شدن
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ش
ا� ش�هدا که ی� ت� ی� ن
ب� ف�ر�ز ن� ن
ا� همه �ما هس ت� ن�د
ش
اد� و اح ت�ام ب� ن�گ یر�.
ب� چ��م ب

کــــودک و نــوجـ ــوان
بخش اول  /بزرگساالن
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سربازنامه*

پدیدآور :افشین عال /ناشـر :مکتبحاج قاسم
تعداد صفحات48 :

«ســربازنامه» منظومــهای اســت حماســی ،ملــی و آیینــی .تلفیقــی از اســلوب متــون
منظــوم فارســی پیرامــون افســانهها و اســاطیر باســتان و آموزههــای دینــی و انقالبــی امــروز
ایرانزمیــن.
بــا ایــن تفــاوت کــه روایــت ایــن منظومــه ،نــه بازنویســی افســانههای دوردســت و کهــن
اســت و نــه قهرمــان آن ،اســطورهای خیالــی .داســتان ســربازنامه ،صــرف نظــر از آرایههــا
و اســتعارههای شــاعرانه ،روایتــی مســتند و واقعــی از حماس ـههایی اســت کــه در
ســالهای اخیــر ،پیــش چشــم ایرانیــان و جهانیــان بــه وقــوع پیوســته .قهرمــان آن نیــز
ســردار عاشــق و مجاهــدی اســت کــه پــاره تــن ایرانیــان ایــن روزگار و نمــاد اقتــدار و
امنیــت ایــن آب و خــاک بــود.
شــهید جاودانـهای کــه بــه دلیــل مبــارزه بیامــان بــا دشــمنان ســفاک بشــریت ،نــه فقــط
تهــای مظلــوم منطقــه
نــزد ایرانیــان محبوبیتــی بینظیــر داشــت ،کــه پشــت و پنــاه مل 
بــود.
ایــن منظومــه ،یکــی از آن بســیار اســت کــه بــا بهرهگیــری از تمثیلی اســطورهای ،توانســت
میــان تخیــل و واقعیــت پلــی بزنــد .شــاعر انقــاب ،افشــین عــا ،در ایــن مثنــوی بلنــد،
هــم بــه حماســههای کهــن ایرانیــان اشــاره میکنــد و هــم بــه شــکلگیری نهضــت
ّ
اســامی  57و ســالهای دفــاع مقــدس گریــزی میزنــد .آنگاه بــه ترســیم شــاعرانهای از
یپــردازد و صفآرایــی جبهــه حــق و باطــل
وضعیــت ســالهای اخیــر ایــران و منطقــه م 
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را بــه تصویــر میکشــد و پــس از ایــن مقدمــه بــه ســراغ قهرمــان اصلــی روایــت خویــش
تهــای عاشــقانه او
یعنــی قاســم ســلیمانی م ـیرود و شــرح حــاالت عارفانــه و مجاهد 
را بــه نظــم میکشــد .امــا آنجــا کــه ایــن حماســه غــرور آفریــن بــه شــهادت ناجوانمردانــه
قهرمــان روایــت میرســد ،همچــون عزیــز از کــف دادگان ،نوحــه ســرمیدهد و بــا
بهرهگیــری از ظرایــف احساســات شــاعران و مضامیــن باریکبینانــه و اســتعاری،
عظمــت غــم فقــدان آن ســرباز وطــن را بــه یادهــا مـیآورد و خوانــدن ایــن اثــر حماســی را
بــا چاشــنی خــون دل و آب دیــده در هــم میآمیــزد .هــر چنــد پــس از ایــن نوح هســرایی
نگــداز بــاز همنــوا بــا ملــت قهرمــان ایــران از امیــد میگویــد و خبــر از فــردای روشــنی
جا 
میدهــد کــه فرجــام ناگزیــر نبــرد حــق و باطــل اســت.

ّ
رهبر معظم انقالب حفظه اهلل در خصوص این اثر چنین بیان داشتهاند:

«زیبــا و شــیوا و خوشلفــظ و معنــا ســروده شــده اســت .منظومــه مانــدگاری خواهــد شــد
انشــاءاهلل .ایــن قریحــه و ایــن توفیــق را بــه آقــای افشــین عــا تبریــک میگویــم».
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در بخشی از کتاب میخوانیم:

انداخت عدو به رسم نامردان
تیری ولی نه به رزم در میدان
َ
افکند شرر به دامن پاکش
شد چون گل سرخ جسم صدچاکش
افتاد کمان آرشی دیگر
آتش کین ،سیاوشی دیگر
در ِ
از پا ننشست تا که جانش بود
تا تیر امید در کمانش بود
در معرکه ماند و جانفشانی کرد
تا شوکت فارس را جهانی کرد
در غربت اگرچه جان به جانان داد
جام جم دیگری به ایران داد
ققنوس وطن به شعله چون تن داد
خاکستر خویش را به میهن داد
عنقا شد و برگ و آشیانش سوخت
در آتش اشتیاق جانش سوخت
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خصم از همه سو به جستجویش بود
غافل که شهادت آرزویش بود
در رزم نداشت چون هماوردی
شد کشته ولی به ناجوانمردی
خصم کافر زد
شیری که شرر به
ِ
کفتار به او ز پشت ،خنجر زد
زد لکه ننگ ،خود به پیشانی
با کشتن قاسم سلیمانی
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شهیدسلیمانی

پدیدآور :مجیدمالمحمدی /ناشـر:مدرسه
تعداد صفحات148 :

در ایــن اثــر کــه بــه صــورت ویــژه بــرای قشــر نوجوان نگاشــته شــده ،نویســنده با قلمــی جذاب
و داســتانی ،مهمتریــن فرازهــای زندگــی حــاج قاســم ســلیمانی را بــرای مخاطــب خــود
ترســیم کــرده اســت .همچنیــن در کنــار خاطراتــی کــه از حیــث تاریخــی دارای اهمیــت
ویــژه هســتند ،خاطــرات مهمــی نیــز در ایــن اثــر نقــل شــده کــه نوجــوان را بــا ابعــاد مختلــف
شــخصیت و صفــات متعالــی حــاج قاســم بیشــتر آشــنا میکنــد.
مجیــد مالمحمــدی نویســنده صاحــب قلــم ایــن اثــر کــه خــود برنــده جوایــز معتبــر متعــددی
شــده اســت ،در نــگارش ایــن اثــر هــم هنــر نویســندگی خــود را بــه کار بــرده تــا اثــری جــذاب
خلــق کنــد و هــم پژوهــش مناســبی بــرای گزینــش مطالــب دربــاره حــاج قاســم انجــام داده
تــا در کنــار لــذت ،بــرای مخاطبیــن نوجــوان ،ارمغانــی معنــوی ،اخالقــی و درسآمــوز داشــته
باشد.

در بخشی از کتاب میخوانیم:

داعــش داشــت بــه دروازههــای شــهر اربیــل نزدیــک میشــد .مســعود بارزانــی _ رئیــس اقلیم
کردســتان عــراق_ از کشــورهای آمر یــکا ،ترکیــه ،انگلیــس و فرانســه کمــک خواســت .آنهــا
بــه کمکــش نیامدنــد .بــا ایــران تمــاس گرفــت و گفــت «:اگــر نمیتوانیــد کمــک کنیــد مــا
شــهر را تخلیــه کنیــم!»
قـرار شـد بـا سـردار سـلیمانی صحبـت کنـد .فـوری بـا سـردار تمـاس گرفـت و اوضاع شـهر
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و اطـراف آن و حملـه داعـش را بـرای او توضیـح داد .سـردار گفـت« :مـن فـردا صبـح اربیـل
هستم».
فــردا صبــح ،ســردار و گروهــی از یارانــش بــا هواپیمــا وارد اربیــل شــدند .بارزانــی بــه اســقبال
ُ
آنهــا رفــت .ســردار نیروهــای پیــش مرگــۀ کــرد را ســازماندهی کرد و نقشــه مقابله بــا داعش را
بــه اجــرادرآورد .خیلــی زود داعــش شکســت خــورد و فــراری شــد .اربیل هم نجــات یافت.
ُ
کمــی بعــد کردهــا یــک فرمانــده داعشــی را اســیر کردنــد .از او پرســیدند« :چــه شــد که شــما
در حملــه بــه اربیــل ناگهــان عقــب نشســتید و پــا بــه فرار گذاشــتید؟»
فرمانــده داعــش پاســخ داد« :نفوذیهــای مــا در اربیــل بــه مــا پیغــام دادنــد کــه قاســم
ســلیمانی بــه اربیــل آمــده اســت .ایــن بــود کــه افــراد مــا روحیــه خــود را از دســت دادنــد و
اوضــاع مــا بــه هــم ریخــت».
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عمو قاسم*

پدیدآور :محمدعلیجابری /ناشـر :کتابک
تعداد صفحات48 :

ادبیــات ســاده و روان و تصاویــر جــذاب و
کتابــی بــرای کــودکان کــه در عیــن داشــتن
ِ
شــورانگیز ،پیامهــای عمیقــی را بــا ظرافــت بــه مخاطبــان خــود ارائــه داده .در بخشــی از
مقدمــه ،بــا عنــوان بــرای شــروع ،پــس از آنکــه نویســنده بــه کــودکان ایــن ســرزمین میگو یــد
کــه همــه بزرگترهــا بعــد از شــهادت حــاج قاســم گفتنــد :مــا همــه قاســم ســلیمانی هســتیم
و بچههــا هــم آرزو کردنــد کــه روزی ســردار ســلیمانی بشــوند از مخاطــب کمســن و ســال
خــود میپرســد ...« :بــه نظرتــان اگــر همــه بخواهنــد مثــل حــاج قاســم ،افســر نظامــی شــوند
و برونــد بــا دشــمن بجنگنــد تکلیــف زندگیمــان چــه میشــود؟! ...چــه کســی کشــاورزی
کنــد ،چــه کســی بــه دانشآمــوزان درس بدهــد ،چــه کســی ...و خالصــه ســردار ســلیمانی
شــدن یعنــی چــه؟!»
در ایــن مجموعــه بیــش از  20خاطــره و ماجــرای بســیار زیبــا و درسآمــوز از زندگــی حــاج
قاســم کــه بــرای کــودکان نیــز قابــل فهــم و دلنشــین اســت ،بــا متــن و تصاویــر جــذاب نقــل
شــده .اگــر کســی دغدغــه داشــته باشــد کــه بــرای کــودک یــا نوجوانــی یــک اثــر زیبــا و البتــه
آموزنــده از حــاج قاســم بخوانــد ،ایــن کتــاب یــک گزینــه بســیار مناســب اســت.
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در بخشی از کتاب میخوانیم:

وقتــی ســردار ســلیمانی ،نوجــوان بــود بــا پســرخالهاش احمــد ،پولهایشــان را روی هــم
گذاشــتند و یــک ســاعت کوکــی بــرای بــرادرش ســهراب خریدنــد.
سهراب با دیدن ساعت خیلی خوشحال شد.
او همین جور ساعت را کوک میکرد و با شنیدن صدای زنگ آن لذت میبرد.
قاســم کــه ذوق کــردن بــرادرش را دیــد ،بــه او گفــت« :ا گــر روی ســاعت پنــج کوکــش کنــی و
بلنــد بشــوی ،ســاعتت خــراب نمیشــود».
سهراب هم حرف برادر بزرگترش را قبول کرد.
او ساعتش را روی ساعت پنج صبح کوک کرد.
هــر روز صبــح کــه ســاعت زنــگ م ـیزد ،قاســم بــه ســهراب میگفــت« :حــاال کــه بیــدار
شــدی ،نمــاز صبحــت را هــم بخــوان».
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ما با تو سربلندیم*

به کوشش :حامدمحقق،بابکنیکطلب /ناشـر:بهنشر
تعداد صفحات40 :

ایــن اثــر مجموعــه اشــعاری اســت در رثــای حــاج قاســم ســلیمانی کــه بــه کوشــش حامــد
محقــق و بابــک نیکطلــب بــرای مخاطبــان کــودک و نوجــوان گــردآوری شــده .واژههــا و
کلمــات بـهکار رفتــه در شــعرهای ایــن مجموعــه ،در پیونــدی ناگسســتنی بــا مفاهیم عمیق
اخالقــی و انســانی و بــا ترکیبــی هماهنــگ و متناســب بــا موضــوع ،تصویــر روشــنی از حــاج
قاســم را بــه نمایــش میگــذارد .تصاویــر زیبــا و تمــام رنگـ ِـی ایــن کتــاب نیــز بیانگــر برخــی از
صفــات حــاج قاســم نظیــر :ایمــان ،شــجاعت ،عشــق بــه وطــن و رشــادتهای ایــن مــرد
بیپایــان اســت.
برخــی از اشــعار ایــن مجموعــه را «کیهــان بچههــا» نیــز بــه شــکل ســرود پخــش کــرده اســت.
بــه گفتــه یکــی از پدیــدآوران ایــن اثــر ،تــاش شــده تــا در حــد بضاعــت و بــا ظرافــت در
مضمــون ،برخــی از اشــعار ایــن مجموعــه بــه مخاطــب نشــان داده شــود کــه شــهادت حــاج
قاســم در ادامــه و امتــداد راهــی اســت کــه شــهدای کربــا طــی نمودنــد .وطندوســتی و
ـعار ایــن
شــهادت در راه اعتقــاد و امنیــت میهــن ،از دیگــر مضامیــن گنجانــده شــده در اشـ ِ
مجموعــه اســت.
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در بخشی از کتاب میخوانیم:

رسم خوبی:
آسمان صدایت زد
پر گشودی و رفتی
در کویر آدمها
چشمه بودی و رفتی
راه و رسم خوبی را
آدمی بنا کردی
هر چه رنگ دنیا داشت
از دلت جدا کردی
مرز میهنم با تو
استوار و محکم شد
از هوا و از خاکم
شر دشمنان کم شد
غصهدار و ابری شد
با شهادتت ایران
قاسم سلیمانی
مرد بیشه شیران

کودک و نوجوان

97

من قاسم سلیمانی هستم

پدیدآور :محمدحسینخانی /ناشـر:حاجقاسم
تعداد صفحات20 :

جنایــت آمریکایــیهــا همــه را بــه خشــم آورده بــود ،حتــی کــودکان زیــادی بــا شــهادت حــاج
قاســم ســلیمانی غمگیــن شــدند و بــی تردیــد آنــان کــه آینــدهســازان ایــن کشورهســتند،
ایــن جنایــت را فرامــوش نخواهنــد کــرد .بــه همیــن دلیــل نویســندگان و اهالــی هنــر و قلــم
بــه زیبایــی و بســیار جــذاب آثــار متعــدد و متنوعــی را بــه چــاپ رســاندهاند تــا کــودکان و
نوجوانــان بــا شــخصیت حــاج قاســم ســلیمانی بهتــر آشــنا شــوند.
کتــاب «مــن قاســم ســلیمانی هســتم» یکــی از کارهــای ارزنــدهای اســت کــه روایــت مراحــل
مختلــف زندگــی ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی از تولــد تــا شــهادت را بــرای
آیندهســازان ایــن مــرز و بــوم روایــت میکنــد.
این کتاب به قلم همرزم ،همکار ،دوسـت و همشـهری شـهید سـلیمانی نوشـته شـده و با
تصاویـر بسـیار زیبـا ،گویـا و واضـح بـه روایـت گوشـههایی از زندگـی مجاهدانـه ایـن سـردار
شـجاع می پـردازد.

در بخشی از کتاب میخوانیم:

روزی کــه بــه مراســم یادبــودش رفتیــم؛ پــس از مراســم ،ســوار خــودرو شــدیم تــا بــه
خانــه برگردیــم .پــدرم از شــهادت فرمانــدهاش خیلــی ناراحــت بــود .او گر یــه کــرده بــود،
چشــمهایش قرمــز بــود؛ مــادرم هــم گریــه کــرده بــود.
خواهر کوچکم زهرا گفت« :حاج قاسم کی بود؟ همه از او خیلی تعریف میکردند».
98

ّ
قه ـ ـ ـ ــرمان م ـ ـ ـ ــلی

پــدرم گفــت« :حــاج قاســم مــرد بزرگــی بــود! او در شهرســتان ُرابــر ،یعنــی همیــن شــهر
خودمــان بــه دنیــا آمــد؛ در همیــن طبیعــت سرســبز بــزرگ شــد و در بــرف و ســرمای همیــن
شــهر بــه مدرســه رفــت .او قدرتــش را از کوههــای بلنــد ایــن دور و بــر گرفتــه بود .روستایشــان
در چهــار کیلومتــری اینجاســت».
خواهرم زهرا به من نگاه کرد و گفت« :برویم...؟»
گفتم« :برویم»...
هر دو با هم گفتیم« :بابا؛ میشود به روستایشان برویم؟»
مادرم گفت« :من هم دوست دارم یادی از روزهای کودکیام بکنم».
پدرم فرمان خودرو را پیچاند .دور زد و گفت« :چرا که نه»...
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من یک حاج قاسمم

پدیدآور :مجتبی کرمی /ناشـر:حاجقاسم
تعداد صفحات20 :

از آنجــا کــه کــودکان نیــز در حــد فهــم خــود و بــا تأثیــر از خانــواده ،مدرســه و جامعــه،
صفــات ارزشــمندی همچــون شــجاعت ،دالوری ،قــدرت ،علــم ،اخــاق ،فــداکاری
ـراد دارای ایــن صفــات بــه الگوبــرداری
و  ...را درک میکننــد ،بــا شــاخص قــرار دادن افـ ِ
نهــا عالقــه و یــژهای دارنــد و بــه تناســب فرهنــگ
از او میپردازنــد .انســانها بــه قهرما 
و بلــوغ فکــری جامع ـهای کــه در آن زندگــی میکننــد شــاخصههای قهرمانــی متفاوتــی
دارنــد امــا اشــتراکات زیــادی نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد .ســردار ســلیمانی بــا توجــه بــه
شــاخصههای قهرمانــی فرهنــگ و آییــن کشــور مــا ،یــک قهرمــان واقعــی اســت کــه بــرای
یشــود .گاهــی آوازه برخــی
کــودک و بزرگســال الگــو و معیــاری شــاخص محســوب م 
ینــوردد و تــا ســرزمینهای دور نیــز مـیرود.
قهرمانیهــا ،مرزهــای یــک کشــور را هــم در م 
«مــن یــک حــاج قاســمم» عنــوان کتــاب شــعری اســت تصویــری کــه بــرای کــودکان
نوشــته شــده اســت .کلمــات در ایــن کتــاب بــا نظمــی زیبــا و آهنگــی دلنشــین در کنــار
گهــای زنــده و چشـمنواز
هــم آمدهانــد تــا پیا مهــای آشــنایی را بــه کــودکان برســانند .رن 
نقاشـیها همــراه بــا شــعرهای رنگیــن و زیبایــی کــه بــا الهــام از حــاج قاســم ســروده شــده
کــودکان را بــا مفاهیمــی ه مچــون فــداکاری ،وطــن ،شــهادت و مهربانــی آشــنا میکنــد.
یشــود کــه بــا
در جــای جــای کتــاب نیــز نشــانههایی از شــهید ســلیمانی دیــده م 
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توجــه بــه فضــای لطیــف و کودکانــه بــا هماهنگـ ِـی مثــال زدنــی و متناســب بــا شــعرها
خودنمایــی میکنــد.

در بخشی از کتاب میخوانیم:

عکس تو تاقچه انگار
ِ
حرفایی داره با من
مثل اون
منم میخوام ِ
جنگ دشمن
برم به
ِ
میگم :بابا! چه جوری
میشه قویتر بشم؟
تا شبیه حاج قاسم
حافظ کشور بشم؟
ِ
بابا میگه گوش بده
برات بگم یه رازی
تو با تالش و کوشش
کشورتو میسازی
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درسته حاج قاسم رو
گرفته دشمن از ما
امید کشور امروز
ِ
هستین شما بچهها

در بخش دیگری از کتاب میخوانیم:

دیدی که از چشامون بارون غم میباره
اومده بودیم بگیم راحت ادامه داره
درسته که خالیه جات توی کشور ما
اما تو رو میشناسن حاال تموم دنیا
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