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»شــهیدان  پــدر  منــزل  در  قاســم  حــاج  حضــور 
و  حــرم  شــهدای  خانواده هــای  دیــدار  حاجی بابایــی«، 
که نسخه شهادتش را پیچید تاجی  سخنرانی باشکوهی 
کــه ســردار زمین و  بــر تــارک تاریــخ ایــن شــهر شــد و امروز 
کرده، مرور خاطراتش آبی اســت بر شعله  زمینیان را ترک 
که بــه فرزند برومند ایران  ســرکش آتش دلتنگی آدمیانی 

دل بسته اند.
روزهــای  مــرد  از  روایتــی  قرارمــان  عنایتــی:  ســولماز   
بیــدار  همیشــه  مــرد  ســیاهی.  مبــارز  و  اســت  ســخت 
نی زارهــای مــرزی، مدافع مظلومان جهان و مالک اشــتر 
زمــان. حکایت بی تکرار عصر حاضر و فرزند برومند ایران 
کــه هرگز از یادهــا نمی رود و مجاهدت هایش در رگ و پی 

مردمان این مرز و بوم حک شــده است.
شــجاعت بی مثالش در طــول تاریخ پرطمطراق ایران 
که تا دنیا دنیاســت به آن فخر  برگ زرینی اســت به یادگار 
کــرد و ذوالفقاری  می ورزند. بارها شــعر ایســتادگی را معنا 
کند و  گیرد و ایثار  کف  دیگر شد تا با یاری خون، جان به 
مانع از آتش زدن َدر شود. دم به دم به دیدار شاه نجف 

می رفت تا با ُرخصت از او فاتح خیبرها باشــد.
کــرد و بــا همراهی  در ایــن مســیر ظلمانــی غوغــا بــه پا 
خ، امنیــت باغ را مهیا ســاخت.  گل ســر مدافعان دشــت 
۴۰ ســال تمــام بــه راه زد، بــه آب زد، مرزهــا را درنوردید و 

دســت آخر در مسلخ عشاق بال و پرش سوخت.
قصــه اش قصــه پــرواز در شــب ظلمــت بود و بی ســر و 
بی دســت شــتابان بــه جنــان رفــت و مهمان ســفره مادر 

کوثر لحظــه ای داغ  ســادات شــد و با جرعــه ای از حــوض 
عطش از لبانش دور و حســین)ع(، عباس)ع( و قاسم)ع( 

کرد. را زیارت 
با رفتنش قلب مســلمانان جهان محبس چشــم های 
کم خــواب و ُهــرم نفس هــای آغشــته بــه جنگ  خســته و 
و جراحتــش شــد. ســینه  ماالمــال از خاطراتــی بــه رنــگ 
گــره خورده ســردار در  شــقایق، دســتان پدرانــه و ابــروان 
برابــر اجنبــی، حلقــه وصــل دلهــا شــد و چهــره پرابهــت و 
لبخنــد ملکوتــی اش زینــت بخــش طاقچه هــای آشــکار و 

نهان خانه ها و حجره ها.
گر دســت »ســلیمانی« نباشــد، »انگشتری« به   حاال ا
کــه اســم رمــز لشــکریان اســام بــرای درهم  جــای مانــده 

کفار است. شکســتن هیمنه 

دیــداری از جنس آب و آینه �
تابســتان ۹۷ تأللــو انگشــتر ســردار بــه همدان رســید، 
دارالمومنیــن غــرق در عطــر مالک اشــتر شــد و خورشــید 
لحظــه ای از تابــش بازماند شــاید او هم از انوار انگشــتری 
حــاج قاســم روشــن شــود. دســت خــودش نبــود هــر جــا 
راهــی  بی اختیــار  بــود  شــهیدش  رزمنــدگان  از  نشــانی 
مــردان  بــوی  استشــمام  بــا  تــا  می شــد  عشــق  ســرزمین 
کوتاه  آســمانی ســفری ملکوتــی را بــرای دقایقی هر چنــد 

کند. آغاز 
کــه  گام در مســیر خانــه ای می گــذارد  پــس بی درنــگ 
نشــانه هایی از شــهیدان و رزمندگان را در خود محبوس 
که شاهد عروج دو شهید و ِخس ِخس  کاشــانه ای  کرده، 

نفس های ســه جانباز و رزمنده است.
 حضــور حــاج قاســم در منــزل پــدر »شــهیدان 
حاجی بابایــی«، دیدار خانواده های شــهدای 
نســخه  کــه  باشــکوهی  ســخنرانی  و  حــرم 
شــهادتش را پیچیــد تاجــی بــر تــارک تاریــخ 
کــه ســردار، زمیــن و  ایــن شــهر شــد و امــروز 
خاطراتــش  مــرور  کــرده،  تــرک  را  زمینیــان 
آبــی اســت بر شــعله ســرکش آتــش دلتنگی 
کــه بــه فرزنــد برومنــد ایــران دل  آدمیانــی 

بسته اند.
زبــان  از  دیــدار  ایــن  روایــت  شــنیدن 
کــه ســیمای فرزنــدان شــهیدش  پــدری 
امــا  غبارآلــود  و  خســته  چهــره  در  را 
بــود لطفــی  را دیــده  گشــاده روی ســردار 
را  گپ و گفــت  ایــن  هــم  بــا  دارد،  دیگــر 

بخوانیم.

الهــی  � نعمــت 

قسمت  ما شد
کــه  هشــت ســال  »جــال حاجی بابایــی« رزمنــده ای 
کاری رجحان داد و فرزندانش را به  دفــاع از وطن را بر هر 
مســلخ عشــق فرســتاد می گوید: دیدار ســردار یک توفیق 
که نصیب من و خانواده ام شــد، البته حمیدآقا  الهی بود 
(حمیدرضــا حاجی بابایی( یک ســاعت زودتر آمدن حاج 
قاســم را به بنده اطاع داد و ما هم در آماده باش لحظه 

شــماری می کردیم تا ایشان برسند.
کــه ســردار وارد حیاط منزل ما شــد انــگار تمام  وقتــی 
دنیــا را بــه مــا داده بودنــد و یک نعمــت الهی قســمت ما 
شده بود. از شوق دیدار از روی نرده های بالکن پریدم و 
کشیدم بوی ابوالقاسم و علیرضا  حاج قاســم را در آغوش 

را می داد.
 هیــچ وقــت خاطــره این دیــدار از یادم نمــی رود حتی 
یــک وقت هایــی بــا حــاج خانــم عکس هــای روز دیــدار را 

نگاه و  تعریف های حاج قسم را برای هم تکرار می کنیم ، 
همیشــه برای شــهدا باالخص حاج قاســم و حاج حسین 
که در فردای قیامت  همدانــی قــرآن می خوانم به امیدی 

گناهکاران را بگیرند. دســت ما 
ســردار ســلیمانی دو ســاعت در منــزل مــا بــود و با هم 
کــرد. از جنــگ و جبهه  گــپ زدیــم بــرای اقــوام ســخنرانی 
کــرد  می گفتیــم، حــاج قاســم از عملیــات رمضــان تعریــف 
که علیرضا) شــهید علیرضــا حاجی بابایی( آنجا  عملیاتــی 
کربای ۴ و  بــود و مــن هم از ســال های جنگ و عملیــات 

کردم. ۵ یادآوری 
از قبــل نمی دانســتم ســردار به همدان ســفر می کند و 
در این ســفر با هم دیدار می کنیم اما وقتی حمیدآقا خبر 
کردم«. باالخره قرار بود  داد »پر در آوردم و خیلی شادی 

یک چنین شــخصیت بزرگی به منزل ما بیاید.
ســردار ســلیمانی پنــج انگشــتر بــه عنــوان یــادگاری به 
گرفــت،  بنــده هدیــه داد و بــا نــوه و نتیجه هایــم عکــس 
کــی بود حتــی با من و حــاج خانم  خیلــی خودمانــی و خا
گفت  هــم شــوخی می کــرد و می خندیــد و در ایــن لحظــه 

حاجــی برای من چای با لیوان بزرگ بیارید.
گر حاج قاســم نبود امنیت در ســوریه، عــراق و لبنان  ا

برقــرار نمی شــد، داعــش از بین نمی رفت، دشــمن خوب 
کســانی را از بیــن ببرد همه خوب ها شــهید  می دانــد چه 
شــدند مثــل ســردار همدانی، ســردار ســلیمانی و شــهید 
کار  کــه پــای  فخــری زاده ولــی هنــوز هــم  خوبانــی داریــم 

انقاب هســتند و این انقاب شکست ناپذیر است.
کــه خبر شــهادت ســردار را در تلویزیون نشــان  زمانــی 
دادنــد بــه پهنــای صورتــم اشــکم ریختــم چــون فرقــی با 
که ابوالقاســم  بچه خودم نداشــت، دقیقا مثل لحظه ای 
شــهید شد جگرم سوخت، شــهادت حق حاج قاسم بود 

کرد. ولــی این اتفاق همه ایران را داغدار 
 
با آمدن حاج قاســم یاد و خاطره بچه های شهیدم  �

زنده شد
»مادر شــهیدان حاجی بابایی« از لحظه دیدار با حاج 
که به ما خبر دادند حاج قاســم به  قاســم می گوید: زمانی 
منزل ما می آید ســر از پا نمی شناختم از ته دل خوشحال 
گرفتم  که سردار وارد خانه شد جلویش را  شدم وقتی هم 
گفتــم انگار بچه هایم از جبهه آمدن شــما بوی جبهه و  و 

جنگ می دهی بوی ابوالقاســم و علیرضا را می دهی.
کــردم  تعریــف  جنــگ  روزهــای  از  قاســم  حــاج  بــرای 
یــک  عــراق  و  ایــران  تمــام هشــت ســال جنــگ  گفتــم  و 
روز لبــاس مشــکی ام را از تــن درنیــاوردم هــر روز یکــی از 
جگرگوشــه هایمان را شهید می کردند و مادران را داغدار.
اما با آمدن حاج قاسم یاد و خاطره بچه های شهیدم 
که فرزندانم بــا لباس جنگ و پوتین  زنده شــد، روزهایی 
کــی از جبهــه می آمدند، حتی وقتی ســردار ســلیمانی  خا
شــهید شــد بــه انــدازه شــهادت بچه هایم ناراحت شــدم 
کــه خبــر شــهادت علیرضــا را آوردند امــا خدا  مثــل وقتــی 

صبــر و تحملش را می دهد.

ســخنرانی سردار حرف اول و آخر بود �
»حمیدرضا حاجی بابایی«، برادر شهیدان حاجی بابایی 
درباره ســفر سردار ســلیمانی به همدان بیان می کند: سال 
که به امامت مقــام معظم رهبری  ۱۳۹۷ در نمــاز عیــد فطــر 
برگزار شد با فاصله کمی از سردار سلیمانی ایستاده بودم که 
گفتم عملیات  ســر صحبت با حاج قاسم باز شد، بی درنگ 
رمضــان در دفاع مقدس را به خاطر دارید شــما مســوولیت 
گردان های  محور را داشتید و شهید حاجی بابایی فرمانده 

اعزامی از تیپ همدان بود.
کــردم بــه خاطــر شــهدای عملیــات  از ســردار خواهــش 
ایــن  شــهدای  یــادواره  در  شــهید  فرماندهــان  و  رمضــان 
عملیــات در همــدان در تاریــخ ۲۴ تیرمــاه حضــور داشــته 
باشند و سخنرانی کنید، حاج قاسم پذیرفتند البته با توجه 

به مشغله های ایشان بنا شد مردادماه تشریف بیاورند.
ســخنرانی حــاج قاســم در همــدان بین المللــی شــد و 

عاشقانه های سردار سلیمانی با خانواده شهیدان حاجی بابایی

»بویابوالقاسموعلیرضارامیدهی...«

سردار سلیمانی تاکید کرد که حاج 
جالل پرونده جانبازی خود را تشکیل 
دهد، چراکه او تاکنون دنبال ثبت 
جانبازی خود نبوده و حاج قاسم 
از سپاه خواست که این موضوع را 
پیگیری کنند. 
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کــه تمام  امــروز همــه از آن نطــق یــاد می کننــد بــه طوری 
که ســردار ســلیمانی عنوان  محاســبات دشــمن بــا نکاتی 

کرد در هم پیچید.
گفتــم  ســردار  بــه  مشــهور  ســخنرانی  آن  از  پــس 

صحبت هایــی شــما دربــاره آمریــکا حــرف اول و آخــر بــود 
گفتــم می توانیــم به شــما شــهید ســلیمانی  و بــه شــوخی 
کجــا«   کجــا و شــهادت  گفتنــد »مــا  بگوییــم، خندیدنــد و 

گفتم شــما عین شهادت هستید.
یــک  و  شــد  تاریخــی  همــدان  بــه  قاســم  حــاج  ســفر 
کــه این شــهید واالمقــام از همدان،  ماموریــت الهــی بود 
پایتخــت تاریــخ و تمــدن فریــاد مقاومــت را بــه جهانیــان 
کرد و همدان ماه  ها محور بحث های  بین المللی  مخابــره 

گرفت. قرار 
ســردار ســلیمانی پس از ورود به همــدان برنامه ریزی 
کردنــد البته به حاج قاســم  و نکاتــی را یادداشــت برداری 
جعفــر  حــاج  ســرافراز  ســردار  دیــدار  بــه  دادم  پیشــنهاد 

مظاهــری از فرماندهــان همدانی عملیــات رمضان برویم 
و ایشــان هم پذیرفتند در مســیر دیدارها به یکباره سردار 
که بــه منزل »حاج جال حاجی بابایی«  پیشــنهاد دادند 
که این دیدار در برنامه استان  هم سری بزنیم در صورتی 

ح نشده بود. نبود و درخواســتی از قبل مطر
بــا  ســردار  اغلــب  شــدیم  جــال  حــاج  خانــه  راهــی 
خوبــی  میانــه  شــهدا  خانــواده  دیــدار  در  فیلم بــرداری 
نداشــت امــا در خانه حاج جــال مخالفتی نکرد و بســیار 
احســاس راحتــی می کردنــد، حتــی نــوع تعامات ایشــان 
کــه از اول تا  بــا حــاج آقــا واقعا بــرای من عجیــب بــود چرا

که دستشان بر روی شــانه های حاج  آخر ســعی داشــتند 
جال باشد.

در ایــن دیدار حاج قاســم انگشــترهایی را به ما هدیه 
کم شــد، صحبت ها به  کردند و فضای خاصی بر منزل حا
کــه هــر هم ســردار و هــم حاج  کربــای ۵ رســید  عملیــات 
جــال در آن عملیــات حضــور داشــتند همــه دور تــا دور 

گوش می دادند. نشســته بودند و 
کــه حــاج جــال پرونده  کــرد  کیــد  ســردار ســلیمانی تا
کنون دنبال  کــه او تا جانبــازی خــود را تشــکیل دهد، چرا
ثبت جانبازی خود نبوده و حاج قاســم از ســپاه خواست 
از  یکــی  االن  البتــه  کننــد.  پیگیــری  را  ایــن موضــوع  کــه 
ترکش هــای داخــل بــدن حــاج آقا نیســت تا پیــش از این 
در عکســبرداری های پزشــکی مشــهود بود اما مدتی این 

ترکش وجود ندارد.
بیــان  بــه  ادامــه  در  حاجی بابایــی  شــهیدان  بــرادر 
خاطــره ای از شــهید همدانی اشــاره می کنــد و می افزاید: 
زمانی با شهید همدانی برای ضبط و برنامه ریزی مستند 
»شــهید حاجی بابایی« به محــل عملیات رمضان رفتیم، 
حال عجیبی به ســردار همدانی دســت داد و بر روی یک 
تانک مســتهلک در محل شهادت علیرضا نشست و خدا 
که  را به حق علیرضا و شــهید حبیب مظاهری قســم داد 
کرد ایــن فیلم تــا زمانی  بــه شــهدا بپیونــدد و درخواســت 
که از این  که زنده اســت پخش نشــود، پس از چند ســال 
گذشــت، حاج حســین شــهید شد. سردار ســلیمانی  دعا 
هــم برای بزرگداشــت شــهدای عملیات رمضــان نطق غرا 

که معادالت بین المللی دشــمن را  کردند  و مفصلــی ایراد 
بر هم ریخت و نســخه شــهادتش را پیچیدند. این تقارن 

بسیار عجیبی است.

حاج قاســم، مالک اشتر والیت بود �
شــهیدان  عمــوزاده  حاجی بابایــی«،  اصغــر  »علــی 

حاجی بابایــی از خاطــرات دیــدار حــاج قاســم می گویــد: 
حاج قســم مالک اشتر رهبری، مدافع حرم اهل بیت)ع( 

و پدر فرزندان شهدا بود.
ســردار ســلیمانی بعد معنوی خوبی داشت، خوب به 
یــاد دارم در منــزل حــاج جال با »حاج آقــا و حاج خانم« 
که پدر و مادر خود ســردار هستند و  شــوخی می کرد انگار 
این خانه منزل خودشــان اســت. مثل اینکه اینجا منزل 
کنار پدر و مادر و برادرانش  و مأوا حاج قاســم باشــد و در 
کی  نشســته و شــوخی می کند، تا این حد خودمانی و خا

بود.
حاج قاســم نسبت به خانواده شــهدا محبت داشتند 
در منــزل حــاج جــال هم فرزنــد و نوه شــهدا را در آغوش 

گرفتند و دســت نوازش پدرانه بر سرشان می کشیدند.
بــا خانواده شــهدا بــا طمانینه و خلوص نیــت برخورد 
گرفــت حتــی  تمــام دنیــا جــا  بــه همیــن در دل  می کــرد 
دشــمنان از حاج قاسم تعریف می کنند و شجاعت شهید 

ســلیمانی را مثال زدنی می دانند.
رشــادت های سردار ســلیمانی حد و حصر نداشت اما 
کــه خودش را ســرباز  فروتــن و متواضــع بــود بــه اندازه ای 
که حاج قاســم مالک اشــتر  انقاب می دانســت، در حالی 

والیت، اســام و مظلومان جهان بود.
کرد و امروز   رفتــن حاج قاســم یــک خا در دنیا ایجــاد 
جگرشــان  همــه  لبنــان  و  ســوریه  عــراق،  مثــل  منطقــه 
مدافــع  و  فرزنــد  را  ســلیمانی  ســردار  کــه  چرا ســوخت 
و  می دانســتند  انقــاب  و  اســام   مدافــع  و  خودشــان 

معتقدنــد حــاج قاســم مدافــع جبهــه مقاومــت در برابــر 
کفر بود. جبهه 

از  یــک ســال  گذشــت  از  پــس  کــه هنــوز اســت  هنــوز 
شــهادت ســردار تمــام منطقــه از جملــه عــراق و ســوریه 
عکــس حــاج قاســم نصب شــده چون قــدردان شــهدای 

مقاومت به ویژه حاج قاســم هستند.

»حمیدرضا حاجی بابایی«، برادر 
شهیدان حاجی بابایی درباره سفر 
سردار سلیمانی به همدان بیان 
می کند: سال ۱۳۹۷ در نماز عید 
فطر که به امامت مقام معظم 
رهبری برگزار شد با فاصله کمی از 
سردار سلیمانی ایستاده بودم که 
سر صحبت با حاج قاسم باز شد، 
بی درنگ گفتم عملیات رمضان در 
دفاع مقدس را به خاطر دارید شما 
مسوولیت محور را داشتید و شهید 
حاجی بابایی فرمانده گردان های 
اعزامی از تیپ همدان بود.



وایت دلدادگی مردم همدان ر
به شهید حاج قاسم سلیمانی
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بــه مناســبت نخســتین ســالگرد شــهادت حــاج قاســم 
ســلیمانی بــه بازخوانی یک رویداد شــیرین از جنس آســمان 
پرداختیــم و خاطــره حضــور فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه 
که در آن  کردیم؛ خاطره ای  پاسداران را در همدان را بازخوانی 

حاج قاسم حرف اول و آخر را به آمریکا زد.
»ســردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاســداران دقایقــی قبــل بــرای شــرکت در نخســتین یــادواره 
شــهدای عملیات رمضان  استان همدان وارد همدان شد.« 
این عبارتی بود که صبح روز پنجشنبه چهارم مردادماه ۱۳۹۷ 
روی خروجی هــای خبرگزاری های کشــور به ویژه رســانه های 
همدان رفت. در آن زمان هیچ فردی انتظار نداشت که یکی از 
سخنرانی ها مهم تاریخ ایران اسامی قرار است تا دقایقی دیگر 
در دارالمجاهدین انجام شود، سخنرانی که این روزها برخی از 
دوســتداران سردار دلها به عنوان پیشواز در گوشی های خود 
اســتفاده می کنند، برنامه اصلی حاج قاســم حضور در یادواره 

شهدای استان همدان در عملیات رمضان بود.
عملیات رمضان پس از بیت المقدس بزرگترین عملیات در 
که ۱۶۰ نفر از رزمندگان اســتان در آن  زمان خود بود به طوری 
شهید شدند. این عملیات ماشین جنگی دشمن را به هم زد 
و رژیــم بعثــی در تافی آن و نقــش همدانی ها در این عملیات 
نماز جمعه همدان را بمباران کرد که ۱۱۰ نفر از نمازگزاران شهید 

و ۶۰۰ نفر مجروح شدند.
کــه خــود برنامه هایش  عــاوه بــر ایــن مراســم حاج قاســم 
را تنظیــم می کــرد، بــرای حضــور در همدان تدابیــر دیگری نیز 
که منــش همیشــگی اش را دنبال  اندیشــیده بــود، تدابیــری 

می کند.
در عملیــات رمضان ســه گردان از تیپ انصارالحســین)ع( 
همدان به فرماندهی شــهید حاجی بابایی  حضور داشــتند. 
بنابراین محســن صیفــی کار نویســنده ادبیات دفــاع مقدس 
که مشــتمل بر خاطــرات ســرداران  ک ریــز«  کتــاب »رقــص خا
شهید مظاهری، حاجی بابایی، نیکومنظر و سایر رزمندگان از 
عملیات رمضان است، به نگارش درآورده است. بنابراین این 

کتاب با حضور سردار سلیمانی در این مراسم رونمایی شد.
حضور ســردار ســلیمانی بدون سرکشــی از خانواده شــهدا 
کــه در ســخنرانی معروفــش در  اغلــب ممکن نیســت، ســردار 
حسینیه امام خمینی)ره( به کتاب ارزشمند »وقتی مهتاب گم 
شد« اشاره کرد، به دیدار خانواده شهید خوش لفظ راوی این 
کتاب رفت. شــهید خوش لفظ از یادگاران هشــت ســال دفاع 
مقدس بود که در نهایت به دلیل جراحات وارده پس از پایان 
جنگ تحمیلی به دیدار حق شتافت، اما قبل از اینکه زمین را 
ترک کند، حمید حسام با تمام زیرکی اش سخنان محبوس در 

سینه علی آقا را رها کرد و در کتاب خاطرات او به ثبت رساند.
ســردار همچنیــن راهی منزل پدر شــهیدان حاجی بابایی 
شــد تا بــا حاج جــال حاجی بابایی چای بنوشــد و بــا او گپی 
بزند، گفت و گویی که حدود دو ساعت و نیم به درازا انجامید. 
در ادامه حاج قاسم به منزل سردار جعفر مظاهری از یادگاران 
هشت سال دفاع مقدس که خاطرات حاج حسین همدانی را 
در کتاب »حدیث حاضر غایب« روایت کرده است، رفت و با او 

هم دمی همنشین شد.
اما مهمترین بخش برنامه حاج قاســم، سخنرانی بود که 
در مراســم سالگرد عملیات رمضان و بزرگداشت شهدای این 
عملیات از تیپ انصارالحسین)ع( همدان- که بعدها به لشگر 
تبدیل شد- ایراد کرد. او در این سخنرانی پرشور که امروز هم 
ورد زبان همه است، ترامپ را متوجه واقعیت های منطقه کرد 
و ترس را به جان او انداخت، سخنرانی  که خیلی ها معتقدند 

نسخه شهادت حاج قاسم در همین مراسم پیچیده شد.
البته این مراســم به جز حاج قاســم دو میهمان ویژه دیگر 
هم داشــت، شــهدای تازه تفحص شده از منطقه کوشک که 
عملیــات رمضــان در آن اجــرا شــد. حــاال چــه چیــزی در ایــن 
مراسم بین حاج قاسم و شهدا گفته شد، تنها خدا می داند و 

کنون در دنیای باقی کنار هم نشستند. آدم هایی که ا
البته سردار سلیمانی در زمان حضورش در همدان، زیارت 
مزار شــهدا به ویژه همرزم شــهیدش حاج حسین همدانی را 
نیز از دست نداد و در قطعه شهدای باغ بهشت حضور به هم 

رساند.
به بهانه ســالگرد شــهادت حاج قاســم فرصتی دست داد 

تا ســخنان ســردار ســرافراز اســام را که در جمع مردم همدان 
کرد و تا ابد این افتخار را نصیب دارالمجاهدین نمود،  مطرح 

بازخوانی کنیم. سخنانی که غرور را در هر ایرانی برمی انگیزد.

سردار سلیمانی خطاب به ترامپ: از آن چه فکر کنید به  �
شما نزدیکتریم

فرمانده نیروی قدس ســپاه با اشــاره به ســخنان سخیف 

ترامپ علیه ایران گفت: از آن چه فکر کنید به شما نزدیکتریم، 
یادتان باشــد طرف حســاب شــما من هســتم و نیروی ســپاه 
که می دانید توان ایران  قدس نه تمام نیروهای مسلح، شما 

در جنگ نامتقارن چقدر است.
ســردار قاســم ســلیمانی در یــادواره عملیــات رمضــان در 
همدان با بیان اینکه هر چه داریم از شهداست اظهار کرد: باید 

دعا کنیم که عاقبت به خیر شویم.
وی بــا بیــان اینکه خدای متعــال به ما فرصتــی داده که از 
دین اســام دفاع کنیم، این مهم را ناشــی از رهبری های امام 

خمینی و امام خامنه ای)مدظله العالی( عنوان کرد.
فرمانده نیروی قدس ســپاه با اشــاره به سخنان ارزشمند 
رئیس جمهور علیه آمریکا گفت: رئیس جمهور عزیز و ارزشمند 
ما کلمات دقیقی که از قلب و وجدان ملت ایران بود را بر زبان 

جاری کرد.
وی ادامه داد: من می دانم در کشور کسانی هستند که به 
کنند و علیه آن  نوعــی تحرک می کند تا این بیانــات را ضعیف 

گفتاری داشته باشد که این روش غلط است.
ســردار ســلیمانی با بیان اینکه این بیانات رئیس جمهور 
در مقابل ادبیات روانی دشمن، انسجام و شجاعت و وحدت 
کرد: باید ببینیم  کید  می دهد و جامعه ما را شجاع می کند تأ
امام خمینی)ره(  با جامعه شــاه زده چگونه عمل کرد؟ ایشان 
اصل القایی و تربیت القایی را جدی گرفت که تأثیرات تربیتی 

بسیاری داشت.
وی بــا بیان اینکه بیانات شــجاعانه و قابــل افتخار رئیس 
جمهور بسیار اثرگذار بود و هر کس بخواهد این روش و بیان را 
تضعیف کند خائن است؛ افزود: رئیس جمهور آمریکا در جواب 
رئیس جمهور عزیزمان مطالب سخیفی را در توئیت خود بیان 
کرده است که در شأن رئیس جمهور کشور بزرگ اسام نیست 

جواب این سخنان بی ارزش را بدهد.
فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به اینکه من به عنوان 
سرباز ملت جواب ترامپ را می دهم؛ گفت: آقای ترامپ! تو به 

چه جرأتی ما را تهدید می کنی؟

وی با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا با دنیا و کشورهای 
دیگر با ادبیات کسی که اداره کننده کاباره است، حرف می زند 
کیــد کرد: بــه رغم اینکه یک ســال از  کــه جــای تأســف دارد، تأ
رئیس جمهــوری ترامپ می گــذرد هنوز ادبیــات او قمارخانه و 
کاباره ای است؛ وقتی با کشورهای اروپایی، چین، روسیه، کره 
و جهان حرف می زند، این احساس به انسان دست می دهد 
کــه یــک قمارباز حــرف می زنــد و این یعنی شــان یــک ملت را 

شکستن.
سردار سلیمانی با اشاره به سخنان بی پایه و اساس ترامپ 
مبنی بر اینکه علیه ایران کاری  می کنم که سابقه نداشته باشد، 
که ســابقه قبل را نداری و به دلیل  کرد: تو  خطاب به او اظهار 
اینکه فکرت مشــغول چیزهای دیگری است فکرت به سوال 
پرســیدن هــم نمــی رود، حداقــل از ســازمان های اطاعاتی و 
امنیتی آمریکا بپرس که قبل از تو هم هیچ کسی نتوانسته علیه 

ایران کاری انجام دهد.
گفــت: اول بپــرس تــا حرف هــای  وی در ادامــه بــه ترامــپ 
نادانســته بــر زبــان جــاری نکنــی؛ شــما در ایــن ۲۰ ســال چــه 
می توانستید علیه ایران انجام دهید که نکردید؟ اما پیروزی از 

آن ملت ایران بود.
فرمانــده نیروی قدس ســپاه ادامه داد: آمریــکا وقتی با ۱۱۰ 
هزار ســرباز، هزاران دســتگاه تانــک و نفربر، امکانــات نظامی، 
صدهــا فروند هواپیمای جنگ و هلیکوپترهای پیشــرفته به 
طالبان به عنوان یک سازمان کم بنیه و با امکانات کم حمله 
کرد نتوانست کاری از پیش ببرد، این کشور عروسی ها را تبدیل 
ک یکسان کرد  به عزا کرد و روستاها و شهرهای بسیاری را با خا

اما در افغانستان هم شکست خورد.

یادتــان رفتــه در در درون تانک هــا بــرای ســربازانتان  �
پوشک بزرگساالن مهیا می کردید؟

وی خطاب به ترامپ گفت: بیش از ۶۰ درصد از کشته های 
شما مردان عادی بودند، ۱۷ سال با ۱۱۰ هزار نیرو، دنیا را بسیج 
کردید اما چه غلطی کردید؟ کشور افغانستان یک کشور فقیر 
کــه امروز بــرای ما خط و  کردید  بــود در این کشــور چه غلطــی 

نشان می کشید؟
کــه امروز پیش  ســردار ســلیمانی گفت: مگر نه این اســت 
طالبــان التمــاس می کنید برای صلــح و گفت وگو؟ غیــر از این 
کســتان و دولــت افغانســتان را برای  کــه شــما کشــور پا اســت 
کرات صلح تحت فشار قرار دادید؟ غیر از این است که این  مذا
سازمان تمام آن کشور نبود؟ مقابل آن چه کار توانستید بکنید 

که برای ما خط و نشان می کشید؟
وی اظهار کرد: شما با ۱۶۰ هزار سرباز و چند برابر آن چه که 
در افغانستان استفاده کردید، مغرورانه به عراق حمله کردید 
اما چه اتفاقی افتاد؟ از فرمانده وقت خودتان بپرسید که چه 
کسی را نزد من فرستاد و گفت آیا می شود به ما مهلت دهید، از 
نفوذتان استفاده کنید تا سربازان ما این چند ماه مورد حمله 
مجاهدان عراق قرار نگیرند تا از این کشور خارج شویم؟ یادتان 
رفته در در درون تانک ها برای ســربازانتان پوشک بزرگساالن 
مهیــا می کردیــد؟ آن وقــت امــروز کشــور بــزرگ ایــران را تهدید 

می کنید؟ با چه پیشینه ای تهدید می کنید؟
آمریــکا  اینکــه  بیــان  بــا  ســپاه  قــدس  نیــروی  فرمانــده 
که در قرون وســطی انجام می شد  ک ترین جنایاتی  وحشــتنا
را در عراق و افغانســتان انجــام داد، تصریح کرد: حادثه زندان 

ابوغریب علی االبد ننگ شماست.
که  گفت: در جنگ ۳۳ روزه پشت رژیم صهیونیستی  وی 
کشــوری قابی اســت و مثل یک وزنه آویزان شماســت و شما 
کــرده اســت، ایســتادید و در غــزه جنایــات  را در منطقــه غــرق 
مختلفی انجام دادید، اما چه غلطی توانستید بکنید؟ غیر از 
این اســت که همه شــروط حزب اهلل در جنگ ۳۳ روزه و همه 
شروط حماس، جهاد و گروه های دیگر فلسطینی را پذیرفتید؟

 
آقای ترامپ قمارباز! به شما می گویم بدان در آن جایی  �

که فکر نمی کنید ما نزدیک شما هستیم
سردار سلیمانی ادامه داد: شما یک جنگ با پشتوانه ۲ هزار 
میلیارد دالری را در یمن به نتیجه نرساندید؟ یک سازمان در 
یمن در مقابل شماست ولی در مقابل پیشرفته ترین امکانات 
جنگی شما پیروز شده است، در این چهار سال چه چیزی را 
به دست آوردید؟ دریای سرخ که یک دریای امن بود را ناامن 
کردید، ریاض و عربســتان که صد سال بود یک خمپاره در آن 
شلیک نشده بود امروز زیر آتش قرار دادید؟ امروز برای ما خط 

و نشان می کشید؟
وی با بیان اینکه الزم نیســت نیروهای مســلح ایــران وارد 
شوند، من خودم و نیروی قدس سپاه حریف شماست، گفت: 
بدانید هیچ شبی نیست که ما به فکر نابودی شما نخوابیم و 

به آن فکر نکنیم.
فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه در ادامه خطاب بــه ترامپ 
گفت: آقای ترامپ قمارباز! به شما می گویم بدان در آن جایی 
که فکر نمی کنید ما در نزدیک شما هستیم؛ ما ملت شهادتیم 
ما ملت امام حسینیم، بهتر است بپرسی، ما حوادث سختی را 

پشت سر گذاشتیم.
وی در ادامــه خطــاب بــه ترامــپ بــا بیــان اینکــه »بیــا؛ مــا 
منتظریم، ما مرد این میدانیم برای شما« گفت: شما می دانید 
این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما؛ این جنگ را شاید 

شما شروع کنید اما پایان آن را ما ترسیم می کنیم.
سردار سلیمانی با بیان اینکه ترامپ! نباید ملت ما را تهدید 
کنی، و نباید به رئیس جمهور ما اهانت کنی، گفت: باید بدانی 
کــه چه می گویی، از پیشــینیان خود بپــرس و از تجربیات آنها 

بهره بگیر.
 وی با اشاره به وجود موسسات مطالعاتی فراوانی در آمریکا 
که حتمًا به او گوشزد می کند، اظهار کرد: ما را تهدید به کشتن 

نکنید، ما تشنه شهادتیم و از بین بردن استکبار.
گفت: قبــا آمریکا یک ابهتی  فرمانده نیروی قدس ســپاه 
داشــت، ناوگانــش حرکت می کرد ملتــی فرو می ریخــت، امروز 
بــه منافقین که در زبالــه دان تاریخ ایران جــای گرفته اند، دل 
بســته اید؟ به یک زن ولگرد دل بســته اید و شــبکه به شــبکه 
می چرخانیــد، آیــا امیدتــان بــه ایــن اســت؟ ایــن همــه تــوان 
که از قدرت ما در منطقه و توانمان در جنگ  شماست؟ شما 

نامتقارن خبر دارید.

دشمن را تنبیه کردیم تا فکر تجاوز به سرش نزند �
وی در ادامه با اشاره به اینکه ایران اسامی تجربیات بسیار 
مقدسی از هشت سال دفاع مقدس دارد، گفت:  امروز جامعه 
که داریم با تهاجمات  ما به دلیل دســتاوردهای ارزشــمندی 

گسترد ه ای از سوی دشمن مواجه است.
سردار سلیمانی با بیان اینکه تحریم در همه دوره ها بوده 
گریزی به تحریم ایران در  اما ما ســربلند از آن خارج شــده ایم؛ 

رگ در همدان بازخوانی یک اتفاق بز

حاجقاسمحرفاولوآخررابهآمریکازد

حاج قاسم سلیمانی با اشاره به سخنان سخیف ترامپ علیه ایران گفت:
 از آن چه فکر کنید به شما نزدیکتریم، یادتان باشد طرف حساب شما من 
هستم و نیروی سپاه قدس نه تمام نیروهای مسلح، شما که می دانید توان 
ایران در جنگ نامتقارن چقدر است.
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کید کرد: مــا در ایــن دوران در برابر  جنــگ هشــت ســاله زد و تأ
کــه مظهــر نمایــش زرادخانه هــای جهــان بودند  کشــورهایی 
ایســتادیم در صورتــی که خود بــرای خرید یک موتور معمولی 

تحریم بودیم.
کــرد: مــا در یــک جبهه محــروم بــر آن زرداخانه  وی اظهــار 
کــه از ناجوانمردانه ترین و بدترین شــیوه های جنگی  جهانی 

بهره می برد پیروز شدیم.
فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به سکوت دنیا در برابر 
جنایتی که علیه ایران می شد، گفت: آنها بدترین سمومی که 
در کشورهای اروپایی وجود داشت را در جبهه های ما آزمایش 
کردند اما ایران اسامی در برابر  کردند و جنایات بزرگی را خلق 
این جنگ نابرابر پیروز شد؛ قهرمانانه دشمن را شکست داد و 

هزاران اسیر گرفت.
کنیــم تا  کــرد: بــرای اینکــه دشــمن را تنبیــه   وی اظهــار 
کشــور به ســرش نزنــد، او را وادار  ک  دوبــاره فکر تجاوز به خا
کردیم، آن هم دشمنی  به پذیرش قطعنامه های مختلفی 
که مغرورانه نمی خواست این قطعنامه ها را بپذیرد و دنبال 

تجزیه ایران بود.
 سردار سلیمانی گفت: در شرایط امروز نیز ایران اسامی 
بــا انــواع و اقســام تحریم هــا درگیر یک جنــگ نابرابر اســت؛ 
بنابرایــن بایــد بــا اســتفاده از تجربیــات هشــت ســال دفاع 

مقدس در برابر این شرایط نابرابر نیز بایستیم.
که دیدگاه های سیاســی  کســانی  کــرد: حتی  کیــد  وی تأ
کره با دشــمن  نیمه لیبرالــی یــا لیبرالــی دارد قبول دارند مذا
نتیجه ای جز تســلیم ندارد؛ امــروز این مهم در حال تبدیل 
کــه تنهــا راه مــا در مقاومــت و  بــه وحــدت جامعــه اســت 

ایستادگی است.
 
مدیــر باید خالق باشــد و از دل بحــران خالقیت ایجاد  �

کند
فرمانده نیروی قدس ســپاه در ادامه مهمترین موضوع را 
مدیریت در جامعه دانست و با اشاره به اینکه بنده قصد طعنه 
زدن ندارم، اظهار کرد: این دولت و تمام دولت ها خدمتگزارند 
گر نکاتی مورد  و هر دولتی به میزانی کشور را جلو برده است؛ اما ا

توجه دولت ها قرار بگیرد تاثیرات شگرفی خواهد داشت.
وی ادامــه داد: ممکــن اســت در مدیریــت نتوانیم معجزه 
کنیم اما می توانیم رضایتمندی، عدالت محوری، همزیستی، 

اخوت و مثل هم بودن را ایجاد کنیم.
سردار سلیمانی با بیان اینکه باید دید چرا در دفاع مقدس 
فرماندهان شهید ما در قله بودند؛ گفت: باید دید چرا این قدر 
دامنه هــای این قله ها پر از معنویت شــده و میلیون ها نفر به 
راهیان نور می روند و جای پای آنها را می بوسند؛ زیرا اینها همه 

از تدین و عرفان حقیقی آنها ناشی می شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مدیر یک قله برافراشته است 
و نقش آن از یک منبر هم باالتر است، اظهار کرد: اینکه جامعه 
کند به مدیــر آن مربوط  به ســمت صاح یا غیــر صاح حرکت 
است و این مدیر از سطح خرد آن گرفته تا کان تأثیرگذار است.
فرمانــده نیــروی قدس ســپاه بــا بیــان اینکه ایــن  مدیران 
دامنه هــا را متأثر می کند و دینداری و امانتداری آنها بر جامعه 
اثــر دارد، تصریح کرد: حلقه اتصــال مدیران و مردم در محبت 
گروه سیاســی  و خدمــت به مردم اســت نه حزب بازی و درگیر 

شدن.
گر مدیری با چنین رویکردی وارد کار شود،  وی اظهار کرد: ا
خودبین نمی شود و خدابین و خادم مردم خواهد شد، امام 
خمینــی)ره( می فرمودنــد »من خادم مردم هســتم« و انتظار 

ایشان از مدیران جامعه اسامی نیز همین بود.
گر در خانواده ای همه فقیر  سردار سلیمانی با این مثال که ا
باشند فرزندان از پدر در مقاومت و ایستادگی تبعیت می کنند، 
گفت: اینکه پدر خانواده کاسه ای پر از غذا داشته باشد و بچه ها 

گرسنه باشند، آن وقت حرفش هم راه به جایی نمی برد.
 وی مدیران را رهبران یک جامعه قلمداد کرد و اظهار کرد: 
مدیران یک استان از فرماندار گرفته تا فرمانده سپاه و استاندار 
و فرمانده نیروی انتظامی و...، جزو اشخاص عادی نیستند و 
رفتار و گفتار آنها بر جامعه اثرگذار است؛ بنابراین باید مدیریت 

آنها نیز مانند دوران دفاع مقدس باشد.
گر معنویت در  فرمانده نیروی قدس ســپاه با بیان اینکــه ا
جامعه رونق یابد شاهد گفتمان دوران دفاع مقدس خواهیم 
گر مدیر یک جامعه ای فاقد معنویت باشد آیا  بود، اظهار کرد: ا

می توان انتظار داشته باشد آن جامعه دارای معنویت باشد؟

امام خمینی)ره(  از دل ناامیدی انقالب را پیروز کرد �
کــرد: رهبر یک جامعه فقط رهبــر در رده باالی  کیــد  وی تأ
کشــور به نوعی نقش  آن نیســت و همه ســطوح مدیریتی در 
گر می خواهیم یک جامعه مقاوم داشته باشیم  رهبری دارند، ا

مدیران باید متناسب با این جامعه باشند.
سردار سلیمانی با اشاره به اینکه ارزش و اهمیت مسئولیت 
قدری خدشه دار شده است، اظهار کرد: من به عنوان فرمانده 
نیروی قدس در کنار ولی فقیه در جایگاه مالک اشتر نشسته ام 
البته مالک اشتر نیستم اما در جایگاه او هستم و باید مراقب 

اعمال و رفتار خود باشم.
گزینش مدیران شــاهد برخی  وی با اشــاره به اینکه در امر 
ظلم هــا در جامعــه هســتیم، افــزود: ســراغ نداریــد در دوران 
دفــاع مقــدس بــرای گزینش افــراد ســوالی از چپی یا راســتی و 
اصاح طلــب یــا اصولگرا بودن شــخص شــده باشــد، در دفاع 
مقدس به لیاقت ها، قابلیت ها و تطبیق فرد یا مسئولیت ها 

نگاه می کردند نه خط و جناح سیاسی او.
فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه عدم توجه به این 
گودال فساد این  کرد: اســاس  موضوع فســادآور اســت، اظهار 
اســت کــه در انتخــاب مدیران به نگاه جناحــی و حزبی توجه 
گر بــه مدیری اعتراض شــود او برای  شــود، زیــرا در آن صورت ا
خود پوشش و منطقه امنی می سازد و برخورد با خود را برخورد 

با جناح، شخصیت و یک گروه نسبت می دهد.
وی در ادامه گریزی هم به مدیرانی زد که فقط مدرک دارند 
اما نمی توانند درست کار کنند، گفت: داشتن مدرک موضوع 
مهمی است اما مدرکی ارزشمند است که قابل تطبیق با عمل 

باشد.
ســردار ســلیمانی با اشــاره به اینکه مدیر باید در بحران ها 
کــرد: امــام خمینــی)ره( در شــدیدترین  کیــد  مبتکــر باشــد، تأ
بحران ها بزرگترین پیروزی ها را برای کشور رقم زد، امروز رهبری 
ما که در قله اطمینان نشسته است، غیر از توکل به خدا در دل 

بحران ها و سختی ها از فرصت ها استفاده کرده است.
کیــد کرد: امام خمینــی)ره(  از دل ناامیدی انقاب را  وی تأ
کند معنایی  گر فرمانده ای در بحران بترسد و فرار  کرد، ا پیروز 

جز فروپاشی لشکر و شکست ندارد.
فرمانده نیروی قدس ســپاه با اشاره به اینکه مدیران باید 
گر  خاق باشــند نه اینکه فقــط به فکر تزریق بودجه باشــد و ا
نشد نتواند کاری از پیش ببرد، اظهار کرد: این حرف های من 
مربوط به یک دوره نیســت و اصولگرا و اصاح طلب هم ندارد 

هر دو گروه به نوعی مقصرند.
وی ادامه داد: اینکه بنشینیم و بگوییم تا وقتی پولی بیاید 
گر نیاید نمــی توانم کاری انجام دهم، درســت  مــن مدیــرم و ا

نیست و باید این شیوه تغییر کند.
سردار سلیمانی با بیان اینکه مدیر باید خاق باشد و از دل 
بحران خاقیت ایجاد کند، اظهار کرد: مدیر باید بحران را دور 
کــه در دوره انقاب این  بزنــد و آن را به ضد بحران تبدیل کند 

اتفاق افتاد.
وی بــا بیــان اینکــه در دوران دفــاع مقــدس ســیلوهای ما 
گندم داشت و نفت را با ۱۰ دالر می فروختیم، اما  برای سه روز 
کــرد: باید دید  کارهــا را پیش بردیم، اظهار  در بدترین شــرایط 
وحــدت یک جامعه چطور حاصل می شــود؟ بــرای ما اصول 

ع است. مهم است اما حزب و جناح فر
 فرمانــده نیــروی قدس ســپاه اصل را در وجــود ولی فقیه، 
گر  کرد: ا نظام جمهوری اســامی و اصل دین دانست و اظهار 
این سه اصل به خطر افتاد باید با جان و خون خود وارد شویم 

و دفاع کنیم که همین کار را هم خواهیم کرد.
ســردار ســلیمانی با بیــان اینکــه احــزاب و جریانــات اصل 
کید کرد: باید جامعه را  نیستند و باید به اصول توجه کنیم، تأ
در همه سطوح به اصول مجهز کنیم؛ ضمن اینکه اصول طول 
که در باال  و عرض گسترده ای ندارد و چند مورد اساسی است 

عنوان کردم.
 وی با اشــاره به اینکه ولی فقیه برای ما قرآن ناطق اســت 
و بــا جــان و دل از حریم آن حمایت می کنیم؛ اظهار کرد: اصل 
موجودیت نظام مقدس جمهوری اســامی اســت که صدها 
گفته شــده بود و امام)ره( با شجاعت  کتاب ها  ســال در دوران 
آن را بیرون آورد و عملیاتی کرد؛ کاری که قبًا نه سنی توانست 

نه شیعه.
فرمانده نیروی قدس سپاه با اشــاره به فرموده امام راحل 
مبنی بر اینکه حفظ این نظام از نماز واجب تر است، دلیل این 
ســخن را اجرای مناســک دینی در ذیل موجودیت این نظام 
کــرد و گفــت: یکی دیگــر از ارزش هــا و اصــول این نظام  عنــوان 

قانون اساسی این کشور است.
وی با بیان اینکه تعلق مدیران جامعه اسامی باید به این 

کرد: آنها باید نسبت به این  اصول باالتر و قوی تر باشد، اظهار 
کارتر و مدافع تر باشند؛ در غیر این صورت  اصول متعصب تر، فدا

کجاآباد خواهند برد. جامعه تحت امر خود را به نا
کنیم  کرد: هر چه مقصد را عالی تر  کید   ســردار سلیمانی تأ
انسجام بیشتر می شود، ضمن اینکه در مقاصد عالی قلب های 

مردم به آن سمت حرکت می کند و اتحاد افزون می شود.
 وی بــا اشــاره به اینکه در کشــور وزرا و مدیران مخلصی در 
گون وجود دارد که باید از توان آنها استفاده شود،  سطوح گونا

خواستار توجه به این مهم شد.

با خواندن کتاب »وقتی مهتاب گم شد« اغلب اوقات  �
گریستم

فرمانده نیروی قدس سپاه در بخش دیگری از سخنانش 
همــدان را شــهر دیــن و دیانت عنوان کرد و بــا بیان اینکه این 
شــهر عنوان دارالمومنیــن، دارالعبــاد و دارالمجاهدیــن دارد، 
یادی از شهدای بزرگ این شهر، علما و فاسفه و حکیمان این 

شهر کرد.
 وی با بیان اینکه همه شــهدا شاخص هســتند، در ادامه 
گفت: اینجا سرزمین سرداران شهید همدانی است که شهید 

زنده دیروز بود و شهید زنده امروز شد.
در  همدانــی  شــهید  ارزنــده  نقــش  از  ســلیمانی  ســردار 
شهیدپروری سخن به میان آورد و اظهار داشت: ایشان حالت 
کرد، با ذکاوت راه دین را  شهید ماندن را در وجود خود حفظ 
گرفت؛ ابوالفضل راه اسام شد و در نهایت چه زیبا و  در پیش 

پرافتخار مسیر را به اتمام رساند.
وی با اشاره به نقش سرداران بزرگ همدان همچون شهید 
حاجی باباییبایی و شهید مظاهری در عملیات رمضان افزود: 
ایــن شــهدای واالمقــام در فضــای گرم و ســخت جنــگ ورود 

کردند و در این مسیر جانفشانی ها کردند.
فرمانده نیروی قدس ســپاه با اشــاره به مجاهدت شهید 
بهمنی از ایثار شهید دوران برای گرفتن انتقام از دشمن سخن 
راند و گفت: وقتی ورزشــگاه قدس همدان که مملو از نمازگزار 
بود، توســط رژیم بعثی بمباران شــد و صدها شــهید و زخمی 
بر جای گذاشــت، شــهید دوران انتقام این جنایت را از صدام 

گرفت.
گفــت: اینجا شــهر  کــرد و  وی یــادی از شــهید خوش لفــظ 
شهیدی است که در بین شما بود و عطر او را استشمام کردید، 
دو یــادگار از ایــن بزرگمــرد به جای مانــده اســت، اول فرزندان 
کــه اشــک را بــر چشــمان امــام  او و دوم نوشــته ارزشــمندی 

خامنه ای)مدظله العالی( جاری ساخت.
سردار سلیمانی با بیان اینکه کتاب »وقتی مهتاب گم شد« 
شــهید خوش لفظ بســیار زیباســت که با خواندنش در اغلب 
کــرد: او مردی بــود که در حال  اوقــات برای او گریســتم، اظهار 
احتضار به سمت شهادت، التماس می کرد که به سوریه برود 

تا شهید شود.
وی افــزود: شــهید خوش لفظ خیلــی صادقانــه؛ عارفانه و 
عامیانه بدون اینکه خود را برجسته کند، همه خاطرات زیبای 
کرد، »وقتی مهتاب گم شــد« در مهتاب وجود او  خود را بیان 
پدیدار بود که همه کشور ما را وادار به تعظیم او کرد، کسی که 

گفتار او منبر است.
فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه »وقتی مهتاب گم 
شد« یک بیان و نوشته خوب؛ به موقع و به جا داشت؛ اظهار 
کرد: اینکه امروز این کتاب به زبان های مختلف ترجمه و چاپ 

می شود یک افتخار است.
کتاب را نمادی از  کتاب »من زنده ام«، این  وی با اشاره به 
مقاومت زنان این مرز و بوم در مقابل دشمن در سخت ترین 
شــرایط دانســت و به وجود این همه ایثار و ایســتادگی آفرین 

گفت.
 ســردار ســلیمانی در ادامــه بــا بیــان اینکــه »شــهادت« به 
معنای از دست دادن نیست بلکه به معنای به دست آوردن 
کت یک  اســت؛ اظهار کرد: شــهادت به معنای خســارت و فا
تصور انحرافی است زیرا این موهبت الهی به معنای جاودانه 

و پاینده بودن است.
 وی منشــأ هــر تحرکــی از ســوی انســان را در نــوع تعلقــات 
کرد: هر چه این تعلق متعالی تر باشد  انسانی دانست و اظهار 

جریان، حرکت و بیقراری به سمت آن بیشتر می شود.
فرمانده نیروی قدس سپاه اظهار کرد: رسیدن به شهادت 
در زندگی شهدا یک عمل عارفه؛ عاشقانه و ملتمسانه بوده که 
دلیل آن هدفگذاری واالیی است که برای رسیدن به آن تعلق 

خاطر مملو از محبت خدا می شود.
وی بــا بیان اینکه شــهدا تعلقــات متعالی داشــتند و برای 
رسیدن به این مهم دلبستگی  های دنیوی و حتی مثبت آن 
کرد: آنها جاوید شدن و پاینده شدن  کید  گذاشتند، تأ کنار  را 

را ترجیح دادند.



وایت دلدادگی مردم همدان ر
به شهید حاج قاسم سلیمانی
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سردار سلیمانی اسطوره 
مقاومت بود و پایداری

در  فامنیــن  و  همــدان  مــردم  نماینــده 
مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه سردار 
ســلیمانی اســطوره مقاومــت و پایــداری بــود 
گفت: اقدام دشــمن در ترور سردار معنای جز 
بــه بــن بســت رســیدن سیاســت های آنها در 

منطقه نداشت.
حمیدرضــا حاجی بابایــی بــا بیــان اینکه 
و  مقاومــت  اســطوره  ســلیمانی  ســردار 
کــرد: این ســردار بزرگ  پایــداری بــود اظهــار 
استراتژیســت  یــک  عنــوان  بــه  حماســی  و 
جهانــی  اســتکبار  برنامه هــای  تمام عیــار 
باعــث  و همیــن موضــوع  ریخــت  هــم  را در 

شد. دشمن  عصبانیت 
ســلیمانی  ســردار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گسســتنی بــا آرمان های  پیونــدی عمیــق و نا
بــه  ایشــان  گفــت:  داشــت  اســامی  انقــاب 
کلمه والیتمدار و مردم دار بود  معنــای واقعی 
و همیــن موضــوع نیــز او را بــرای همیشــه در 

کرد. اذهان انسان ها ماندگار 
در  فامنیــن  و  همــدان  مــردم  نماینــده 
کید بــر اینکه تا  مجلس شــورای اســامی با تأ
نابــودی آمریــکا و اســرائیل از پــای نخواهیــم 
در  ســلیمانی  ســردار  نقــش  افــزود:  نشســت 
ایجاد امنیت و وحدت جهان اســام موضوع 
که نباید از آن غافل شــد  مهــم دیگری اســت 
کشــورهای  کــه برخــی از  آن هــم در شــرایطی 
مرتجع منطقه مدام در حال ســنگ اندازی و 

ایجاد مشکل بودند.
وی با اشاره به استیصال آمریکا در مقابل 
ایران در منطقه با محوریت ســردار سلیمانی 
کرد: دشــمن به خوبی متوجه شد بود  اظهار 
گروه های تروریســتی بــه معنای  کــه تضعیــف 
تضعیــف موقعیت بازیگرانی چون اســرائیل و 
آمریــکا در منطقــه اســت بنابراین نقشــه ترور 
کــرد هرچند این اقدام غیر  ســردار را عملیاتی 
انســانی باعــث نخواهــد شــد در راه و مکتــب 

سردار خللی ایجاد شود.
حاجی بابایــی اقــدام آمریکا در ترور ســردار 
ســلیمانی را به معنای به بن بســت رســیدن 
و  دانســت  منطقــه  در  آنهــا  سیاســت های 
گفــت: ســردار ســلیمانی تــا ابــد زنــده اســت 
ماننــد  نیــز  برنامه هــای خصمانــه دشــمن  و 

همیشه با شکست مواجه خواهد شد.
اینکــه  بیــان  بــا  پایــان ســخنانش  وی در 
ادامــه راه ســردار ســلیمانی بــا هدفگــذاری، 
کار شــبانه روزی، مقاومــت، حرکــت در مســیر 
والیت و آرمان های انقاب اسامی و اهمیت 
آنهــا محقــق  بــه  مــردم و خدمــت  بــه  دادن 
کــرد: خــط بــه خــط زندگــی  کیــد  می شــود تأ
حاج قاســم برای ما به معنای چراغ راه اســت 
کــه بــا تمســک بــه آن می تــوان از بزنگاه هــا و 

کرد. مشکات عبور 

امام جمعه همدان:

شهیدسلیمانیهرگزبهدنبالدیدهشدننبود
نماینــده ولی فقیه در اســتان همدان بــا بیان اینکه 
و  تدبیــر  شــجاعت،  نیــت،  خلــوص  ســلیمانی  ســردار 
گفت: به تعبیر رهبــر معظم انقاب،  عقانیــت داشــت، 
کــردن خود و  ح  ایــن شــهید بزرگوار هرگــز به دنبال مطر

دیده شدن نبود.
آیــت اهلل حبیــب اهلل شــعبانی در نخســتین ســالگرد 
شــهادت ســردار رشــید اســام حــاج قاســم ســلیمانی 
که ایشان  گفت: از دوستان شهید سلیمانی نقل است 
گفتــه بود این پســت و مقام هــا برای من  بارهــا و بارهــا 
گرفتن پســت و مقام  بــی ارزش اســت و هرگــز به دنبــال 

باالتر نیستم.
ســردار  شــخصیتی  گی هــای  ویژ از  برخــی  بــه  وی 
کرد و افزود: این شهید عزیز شجاعت،  سلیمانی اشاره 
گی های  عقانیت، مدیریت، دینداری و بســیاری از ویژ
ممتاز را با هم داشت و با آنکه یک فرمانده نظامی بود 
با زیر دستانش بسیار خون گرم و مهربان رفتار می کرد و 
رفتار و تعاملش با سربازان برای سایرین آموزنده بود.

امام جمعه همدان ادامه داد: ســردار سلیمانی در 
که یــک فرمانده دلیــر در میدان مبــارزه با  عیــن حــال 
دشــمن بوده، در ارتباط با خانواده  شــهدا و مدافعان 
حــرم بســیار متواضع بــود و بــه تعبیر یکی از دوســتان 
کنــارش بــودی بــرای لحظــه ای انســان  کــه در  وقتــی 
که تنها دوســت صمیمی این شهید  احســاس می کرد 

است.

وی با اشــاره به اینکه از نزدیکان و هم رزمان شــهید 
کــه  اســت  شــده  نقــل  بســیاری  خاطــرات  ســلیمانی 
همــه نشــان از عظمــت اخاقــی و دینــی ایشــان دارد، 
کــرد: دوری از هــوا و هــوس و اخــاص در  خاطرنشــان 

کرد. عمل، ایشان را در تاریخ جاودان 
کید بر اینکه شــهید ســلیمانی  آیت اهلل شــعبانی با تا
کــرده بــود و تردیدی در  مکتــب دینــی و انقابــی را باور 
کــرد: بــرای نمونــه بســیاری  ایــن راه نداشــت تصریــح 
گروهــک تکفیــری داعــش  از افــراد در نحــوه برخــورد بــا 
دچــار تردیــد شــدند اما ایشــان بــه مقاومــت و پایداری 
در مقابله با دشــمن اعتقاد داشــت و چون و چرایی در 

کارش نبود.
وی با اشــاره به اینکه برای رســیدن بــه هدف، باید 
کردند  گذر  که شــهدا از آن  کرد  از همــان مســیری عبــور 
کــرد: امــروز بیــش از هــر زمــان بایــد مســئوالن  تصریــح 
کار انقــاب باشــند و از اهــداف و آرمان های نظام  پــای 
کنند تــا درخت تنومند انقاب اســامی  اســامی دفاع 

گذشته به ثمر بنشیند. بیش از 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان یادآور شــد: 
که با تهاجم هــای مختلف و با  دشــمن ۴۰ ســال اســت 
اســتفاده از فضــای مجازی و رســانه های همســو قصد 
کشــور را تاریــک نشــان دهــد و بــا رخنه در  دارد فضــای 
مسائل اعتقادی، مردم را از انقاب و آرمان هایش جدا 
کند و احساس بی اعتمادی را در بین مردم و مسئوالن 

به وجود آورد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دنیــای اســتکبار و در راس 
آن آمریــکا بــه هــر بهانــه ای بــه دنبال ترســیم آن اســت 
کــه مــردم ایــران از ایــن انقــاب خســته شــدند، افزود: 
در مراســم تشــییع پیکــر مطهر ســردار ســلیمانی مردم 
که  بــا حرکــت خودجــوش و انقابــی خود نشــان دادند 
کشــور ما غلط اســت و علی رغم  تحلیل های دشــمن از 
امــا  کشــور،  پــاره ای از مشــکات اقتصــادی در  وجــود 
برای زنده نگه داشــتن آرمان هایشــان از جان خواهند 

گذشت.
آیت اهلل شــعبانی با اشــاره به اینکه حقیقت جامعه 
کــه تحلیل هــای ظاهــری دشــمن از اوضاع  نشــان داد 
کشــور، اثری بــر باورپذیری آرمان هــا و ارزش های مردم 
اســامی  نظــام  آرمان هــای  کــرد:  خاطرنشــان  نــدارد 
کــه به ســادگی به دســت فراموشــی  موضوعــی نیســت 

سپرده شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان:

حاج قاسم الگویی جدید در جبهه مقاومت ایجاد کرد
سخنرانی شهید سلیمانی در همدان برای همیشه ماندگار شد

فرمانده ســپاه انصارالحســین)ع( اســتان همدان با 
بیان اینکه نیروی قدس ســپاه یکی از بازوهای پرتوان 
گفت:  گســترش اســام در منطقــه بــود،  رهبــری بــرای 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی یکی از فرماندهان بزرگ 
کارنامه بســیار  که در جنگ تحمیلی  دفاع مقدس بود 

گذاشت. درخشانی از خود به جا 
که در تیپ  ســردار مظاهر مجیدی اظهارکــرد: وقتی 
کرمان انجام وظیفه می کرد شاید یکی از بهترین  ثاراهلل 

که در دفاع مقدس درخشید. فرماندهانی بود 
شــخصیتی  ابعــاد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
-۶۰ ســال  در  کــرد:  تصریــح  سردارشهیدســلیمانی، 

که ســردار  گــردان بــه تیپی  ۶۱ از بچه هــای همــدان دو 
ســلیمانی فرمانــده بود مأمور شــدیم، زمانی که ایشــان 
ایــن  کــه  می شــدیم  متوجــه  مــا  می آ مدنــد  خــط  بــه 
فرمانده تیپ شــاخصه های عجیبی در وجودش است 
به طوری کــه شــخصیت فرماندهــی ایشــان از نوع صرفا 

نظامی نبود.
کید براینکه سردار سلیمانی یک شخصیت  وی با تأ
فرماندهــی از نــوع رهبــری داشــت، افــزود: شــخصیت 
سردار سلیمانی صرفا نظامی نبود بلکه یک شخصیت 
روان  و  بــرروح  و  داشــت  رهبــری  نــوع  از  فرماندهــی 
بچه ها تســلط پیــدا می کرد و شــاید یکــی از نقطه های 
کاری را از نیروها  که وقتــی  موفقیت ایشــان همین بود 
که در  کار را انجام می داد  می خواســت اول خودش آن 

جنگ و دفاع بسیار موثر است.
مجیدی با بیان اینکه در سپاه و مکتب حاج قاسم 
کار  کــه اول از نیروهایش  ســلیمانی چنیــن مرامی نبود 
بخواهــد بلکــه خــودش جلــودار بــود، یــادآور شــد: این 
شخصیت بازر با چنین توانایی هایی در رأس نیروهای 
که نقش  گرفــت  یکــی از مؤثرتریــن نیروهای ســپاه قرار 
کشورهای اسامی و  بســیار مؤثری در منطقه خصوصا 

منطقه مقاومت داشت.
فرمانــده ســپاه انصارالحســین)ع( اســتان همــدان 
کید براینکه یکــی از بازوهای پرتــوان رهبری برای  بــا تأ
گســترش اســام در منطقــه نیــروی قــدس ســپاه بوده 
قــدس ســپاه در دو جنبــه  نیــروی  اســت، اظهارکــرد: 

ج  اعتقــادی و ســازماندهی نیروهای مردمــی برای خار
که درحــال حاضر  کار می کــرد  شــدن از زیربــار اســتکبار 
خودش را در منطقه نشان داده و جبهه ای به وسعت 
و  آمریکایی هــا  بــرای  و  اســت  شــده  ایجــاد  مقاومــت 
که راهبردهایی  کرده به گونه ای  استکبار ایجاد مشکل 
توســط  می کننــد  هزینــه  دالر  میلیــارد  هــزاران  کــه 

کرده برهم می خورد. که حاج قاسم ایجاد  ساختاری 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رییس جمهــور آمریــکا اعام 
کردیم  که مــا هفت تریلیــون دالر در عــراق هزینه  کــرده 
نگرفتــن  نتیجــه  داد:  ادامــه  نگرفتیــم،  نتیجــه  ولــی 
آمریــکا به همین ســادگی نیســت بلکه نتیجــه نگرفتن 
که حاج قاسم در  آمریکایی ها به ســبب زحماتی اســت 
منطقــه انجــام داده و خوشــبختانه در جبهه مقاومت 
که در ایران شــکل  یــک الگویی از بســیج مســتضعفین 
نیــروی  نیــازی نیســت  گرفــت، خودنمایــی می کنــد و 
کشــورهای دیگــر ببریــم بلکه خود مــردم از  نظامــی بــه 
که  گاهــی و بینــش به انــدازه ای رســیدند  نظــر ســطح آ
کننــد و دشــمن را خــوب  خودشــان می تواننــد دفــاع 

شناختند.
گر آمریکایی هــا در یک زمانی  کرد: ا کید  مجیــدی تأ
بــا یک امر و نهی رژیمی را جابه جا می کردند اما امروز با 
کشــور دیگر اعمال قدرت  که دارند در یک  تمام قوایی 
کننــد و می بینیــم رییس جمهور آمریکا در شــب تاریک 
بــه عــراق ســفر می کنــد و خبــرش دو روز بعــد منعکــس 
کــه این عظمــت جبهه مقاومت را می رســاند  می شــود 
که حاج قاســم ســلیمانی انجام  و این دســتاوردی بود 

داد.
فرمانده ســپاه انصارالحســین)ع( اســتان همدان با 
که  کیــد بــر اینکه بــر ما واجب اســت بعد از یک ســال  تأ
از شــهادت ایــن شــهید بزگــوار می گــذرد مراســماتی در 
کرد: هرچند  شأن و منزلت ایشان داشته باشیم، بیان 
کرونا باعث ایجاد مشکل در برگزاری مراسمات  ویروس 
کــرده و مــا نمی توانیــم تجمعاتــی داشــته باشــیم امــا 
برنامه ریــزی شــده در فضــای مجــازی بتوانیم فرهنگ 
گفتمان حاج قاســم سلیمانی را به  جهاد و شــهادت و 

کنیم. مردم معرفی 

ســردار مجیــدی با اشــاره به اینکــه یکــی از اتفاقات 
که در همدان افتاد سفر حاج قاسم سلیمانی به  بزرگی 
که در دو  همدان بود،یادآور شد: یکی از اتفاقات بزرگی 
که یکــی از تاریخی ترین   خ داد این بود  گذشــته ر ســال 

سخنرانی های سردار سلیمانی در همدان بود. 
در  ســاعت  یــک  حــدود  ایشــان  داد:  ادامــه  وی   
کــه جمــات بســیار مهم و  همــدان ســخنرانی داشــت 
کرد و جماتی از قبیل ما ملت شهادتیم،  کلیدی بیان 
ما ملت امام حســینیم برگرفته از ســخنرانی ایشــان در 
که بــه رییــس جمهورآمریکا  همــدان بــود و خطابــه ای 
که برای  گفت: ترامپ قمارباز... جمات معناداری بود 

گفته شد. اولین بار از زبان حاج قاسم در همدان 
وی بــا بیــان اینکــه مــا وظیفه داریــم حاج قاســم را 
معرفی کنیم، تصریح کرد: سردار سلیمانی برای معرفی 
شــهدای همدان مثل شــهیدان حاجی بابایی، شهید 
قهاری ســعید، شــهید همدانی و 8 هزار شــهید استان 
کــرد و  شــهدای همــدان را شــاخص تر از  همــدان ورود 

کرد.  قبل معرفی 
سردار مجیدی افزود: امروز ما مسئولیت سنگین تری 
کــه در ســالگرد این شــهید بزرگــوار در رســانه ها و  داریــم 
که مکتب  فضای مجازی، مکتب حاج قاسم سلیمانی 

کنیم. گذشت و والیت مداری بود را معرفی  ایثار و 
فرمانده ســپاه انصارالحســین)ع( اســتان همدان با 
که محــور وحدت  کیــد بــر اینکــه یکــی از فرماندهانی  تأ
کشــور ایجــاد می کــرد حــاج قاســم ســلیمانی بود،  را در 
اظهارکرد: ســردار ســلیمانی بین نیروهای سپاه، ارتش 

و ناجا و اداره اطاعات به عنوان محور وحدت بود.
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