
آنالین الکترونیکی قدس  نسخه 

QUDSonline
Electronic version

هفتــه نامه شمــاره سی و سوم/ سـال 1398

سرداردلها
شهادت شهید قاسم سلیمانی حیات و رویش دیگری را در انقالب اسالمی رقم زد

خونخواهی شهید سلیمانی به زودی محقق خواهد شد
ترور سردار سلیمانی عبور از خط قرمز کل محور مقاومت است
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مینا افرازه : محمد جواد جمالــی در گفت و گو با 
خبرنگار »قدس آنالین« در واکنش به شهادت سردار 
شهید قاسم ســلیمانی و تدابیر الزم برای پاسخگویی 
به جنایت آمریکا در این باره، اظهار داشــت: جلســه 
کمیســیون امنیت ملی مجلس پیرامون شــهادت 
سردار ســلیمانی با اینکه روز جمعه برگزار می شد اما 
اکثریت اعضای کمیسیون در جلســه حضور یافتند 
و برخی از مســئولین امنیتی و اطالعاتی کشور نیز با 
حضور خود در جلسه درباره جزئیات سفر سردار شهید 
سلیمانی، نحوه شهادت ایشان و مسائل پیرامونی آن 
توضیحاتی را ارائه دادند. حدود چهــارده نفر از اعضا 
نظرات خودشان را در این جلسه ابراز کردند و در مورد 
نحوه برخورد جمهوری اسالمی نسبت به این جنایت 

آمریکا بحث و تبادل نظر شد.
نماینده مردم فســا در مجلس شورای اسالمی گفت: 
همه حاضران در جلسه درباره این موضوع که بایستی 
نســبت به جنایت آمریکا در شهادت سردار سلیمانی 
پاســخگویی قاطع صورت بگیرد متفق القول بودند و 
تاکید داشتند این پاســخگویی باید صریح، شفاف و 
قاطع باشد. گرچه معتقدیم که قطعاً نوع انتقام گیری 
برای دشــمن تلخ خواهد بود اما مسئولین عالی رتبه 
اطالعاتی، امنیتی و نظامی کشور با توجه به کیفیت، 
زمان و شرایط موجود را بهترین تصمیمات مقتضی را 

اتخاذ و اجرایی خواهند کرد.

شهید سلیمانی فرزند همه مردم منطقه و محور 
مقاومت است

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تصریح کرد: گرچه شــهید ســلیمانی، زاده 
این کشور اســت اما فرزند همه مردم منطقه و محور 
مقاومت اســت و امروز خونخواهی از شهادت شهید 
سردار ســلیمانی نه تنها درخواست مردم ایران است 
بلکه تمامی مردم منطقه خواهان این موضوع هستند 

که انشااهلل به زودی محقق خواهد شد.
محمد جــواد جمالی افــزود: عالوه بر ایــن، آخرین 
خبرهایی که از دولت و مقامات آمریکایی ارائه شــد، 
بیانگــر وجود ترس و دغدغه بســیار شــدید در بین 
آنان و برخی از کشــورهای اروپایی بود و پیغام های 
زیادی هم به ایران دادند اما جــواب قاطع  و کوبنده 
جمهوری اسالمی بر مبنای حقوق بین الملل خواهد 
بود. خوشــبختانه دیدید که ســازمان ملل، بسیاری 
از مسئولین سیاسی و حقوقی کشــورها و همچنین 

شــورای امنیت ملی عراق که این فاجعه در آن کشور 
رخ داده است این اقدام را محکوم کردند.

خشم و انزجار از جنایت آمریکایی ها محدود به 
گروه و حزب خاصی نیست

این نماینده مجلس بیان کرد: ما بر مبنای حقوق بین 
الملل حق خودمان می دانیم که پاســخ این جنایت 
آمریکایی ها را بدهیم و در حالی آمریکایی ها پس از 
این اقدام گستاخانه در پیام هایی درخواست مذاکره 
داشتند اما هرگز درخواست رئیس جمهور افراطی و 
غیر قابل اعتمادی آمریــکا را نمی پذیریم . جمهوری 
اسالمی این اقتدار را دارد که انتقام خون بهترین فرزند 
این ممکلت و ملت را بگیرد و کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی هم پس از انجام هماهنگی های الزم 

اطالعیه ای را  در این  زمینه صادر کرد.
وی همچنین اظهار داشت: شــهید سلیمانی با حضور 
دنیوی خود باعث برکات زیادی برای مردم ایران و منطقه 
بود و در حال حاضر هم مشاهده می کنید که مردم چگونه 
پرشور و با اندوهی عمیق به عزاداری می پردازند. ناراحتی 
از شهادت ســردار شهید سلیمانی و خشــم و انزجار از 
اقدامات آمریکایی ها به هیچ صنف، گروه و حزب خاصی 
اختصاص ندارد و همه آحاد جامعه ایرانی در این غم به سر 

و سینه می زنند و خواستار انتقام از آمریکا هستند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تاکید کرد: علیرغم تمام برنامه ریزی هایی که 
دشمنان برای آشــوب آفرینی و ایجاد تفرقه داشتند 
اما شاهدید که شهادت شــهید سردار سلیمانی باعث 
وحدت جامعه شده است. معتقدیم در این برهه، خون 
شهید سلیمانی در حال خدمت به مملکت، انقالب و 
اسالم اســت و قطعاً برخی از قفلها باید با خون هایی 
مانند خون پاک شهید سلیمانی باز شود و به امید خدا 

راه و مسیر انقالب اسالمی را هموار کند.

رفتار آمریکایی ها ناشیانه و افراطی بود
نماینده مردم فســا گفت:  ترامپ روز جمعه از یکسو 
درخواست مذاکره داد و از ســوی دیگر ایران را تهدید 
کرد که اقدام متقابلی انجام ندهد و حتی برخی مقامات 
آمریکایی مدعی شدند که مناطق نفتی ایران را زیر نظر 
دارند، این تناقضات در سخنان و رفتارهای آمریکایی ها 
از همان ابتدا مطرح بود. شخص ترامپ که روزگاری به 
اوباما انتقاد می کرد که اوباما برای رأی آوری در انتخابات 
ریاســت جمهوری متوســل به جنگ افروزی و تنش 
آفرینی می شود اما در حال حاضر خودش همان اقدامات 
را انجام می دهد که البته ایــن رفتارهای آنان نتیجه 
عکس خواهد داد. آمریکایی ها آنقدر ناشیانه و افراطی 
عمل می کنند که اول یک اقدام نابخردانه را انجام دادند 

و تازه پس از آن به فکر افتادند چگونه آنرا توجیه کنند.
محمد جواد جمالی همچنین ادامه داد: ساعت اولیه 
شهادت شهید ســلیمانی، رفتار آمریکایی ها تماماً بر 
مبنای شوق و پایکوبی نســبت به شهادت ایشان بود 
اما پس از اینکــه که دیدند تمام جامعــه بین المللی 
و کشــورها این اقدام را محکوم کردند تازه به دنبال 
پوشش و توجیه قانونی مسئله افتادند. اگر قرار بود ما 
به تهدیدات آمریکا توجه کنیم و دچار ترس شویم که 
از همان ابتدا تسلیم آمریکا می شدیم، به همین دلیل 
باید گفت مشکل آمریکا این است که درک صحیحی 
از انقالب اســالمی، رهبری، مردم، فرهنگ شهادت و 

ایثار  مجاهدان ندارد.

آمریکا می خواهد ایران را به نوعی واکنش که 
مدنظرش است، بکشاند

وی ابراز کرد: آمریکایی ها مگر پس از شــهادت سید 
عباس موســوی رهبر حزب اهلل لبنان در سال ۱۹۹۲  
توانستند حزب اهلل را تضعیف کنند؟ مگر آنها توانستند 
با شهادت عماد مغنیه، جبهه مقاومت را تضعیف کنند؟ 
مگر آنها با تــرور رهبران حمــاس ندیدند که حماس 
چگونه نسبت به گذشته قویتر شد؟ اینها فکر می کنند 
این مسائل و رشادت آفرینی ها قائم به شخص است، اما 
باید بدانند که طبق آیه » و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل 
اهلّل أموات بل أحیاء ولکن ال یشعرون « شهیدان زنده اند 
و راه آنان پویاست و جریان دارد.  امروز این آیه خطاب به 
آمریکایی هایی است که شعور و درک شهادت را ندارند. 
اگر قرار بود که یک قلدر بین المللی بتواند هر کاری که 
دلش می خواهد در دنیا انجام بدهد، در اینصورت قبل 
از آن هیتلرهای زمان می توانستند تمام دنیا را یکدست 
تحت اختیار خود قرار بدهند. اما باید بدانند که مشیت 
و اراده الهی باالتر از قدرت هر زوگویی مثل آمریکاست.

جمالی همچنین درباره حمله به تیم پزشــکی عراق 
و احتمال انجام این اقدام از ســوی آمریکایی ها برای 
تحریک ایران و عراق، گفت: آمریکا فعاًل مســئولیت 
حمله دوم به عــراق را تکذیب کرده اســت. یکی از 
مسائلی که آمریکایی ها پیگیری می کنند این است 
که ایران را به نوعی واکنش که مدنظر خودشان است، 
بکشانند. البته مسئولین کشــورمان اعالم کردند که 
هوشــیاری الزم را پس از این جنایت خواهند داشت 
تا  در زمین آمریکایی ها بازی نکنند و اقدام مناســب 
را با توجه به نوع ، زمان و کیفیــت مقابله با آمریکا را 

تعیین کنند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره جزئیات نشست این کمیسیون به »قدس آنالین« :

خونخواهیشهیدسلیمانیبهزودیمحققخواهدشد

عباسی: فداحســین مالکی گفــت: آمریکایی ها کینه 
سردار ســلیمانی را از دو دهه پیش در دل دارند؛ از زمان 
حمله آمریکایی ها به عراق و افغانستان و به هم ریختن 
معادالت آمریکایی ها از سوی مقاومت تا به امروز؛ کشتن 
شهید سلیمانی حرکت زشت و بسیار زننده ای است که 
امریکایی ها رقم زدند تا بحران دیگری را در دنیا به وجود 
آورند؛ شهادت سردار سلیمانی بر همه حوزه های اقتصادی 
تا سیاسی دنیا تاثیر گذاشته و نظر افکار عمومی را به خود 

جلب کرده است.
فدا حسین مالکی دیپلمات و کارشناس سیاسی و بین الملل 
در گفت وگو با قدس آنالین در واکنش به خبر شهادت سردار 
سلیمانی گفت: طبیعی است تبعات شهادت سردار سلیمانی 
ضربه ســنگینی به معادالت آمریکایی ها در منطقه وارد 
می کند؛ آمریکایی ها کینه سردار سلیمانی را از دو دهه پیش 
در دل دارند؛ از زمان حمله آمریکایی ها به عراق و افغانستان 

و به هم ریختن معادالت آمریکایی ها از سوی 
مقاومت تا به امروز؛ ترور  شهید سلیمانی  

زشت ترین و زننده ترین حرکتی است که 
آمریکایی ها رقم زدند تا بحران دیگری 
را در دنیا به وجود آورند؛ شهادت سردار 
ســلیمانی بر همه حوزه های اقتصادی 

تا سیاسی دنیا تاثیر گذاشته و نظر افکار 
عمومی را به خود جلب کرده است.

وی افزود: طبیعی اســت آمریکا بــا این حمله 
تروریســتی خطر جدی را بــرای نیروهــای نظامی و 
دیپلماتهای خود در منطقه رقم زده است؛ چرا که  خط 
مقاومت به عراق و جمهوری اسالمی خالصه نمی شود؛ 
حضور آمریکایی ها در هر نقطه از دنیا که منافع مسلمانان 
را تهدید کند مساوی با حضور سربازان سردار سلیمانی 
است که حامی مقاومت و دفاع از کیان مسلمانان هستند. 

قطعا کشتن سردار سلیمانی عبور آمریکا از خط 
قرمز های نه فقط جمهوری اسالمی ایران 
که کل محور مقاومت اســت و اعتراض 
ملتهای مسلمان و آزاده به این حرکت 
تروریستی آمریکا را وارد مرحله جدیدی 
از جنگ و مقابله بــا حامیان مقاومت و 

نیروهای رزمنده مسلمان کرده است.
 سفیر اسبق ایران در افغانستان خاطر نشان 
کرد: سردار سلیمانی نه تنها سردار سپاه قدس 
بلکه  فرمانده مقاومت در برابر زورگویان و داعش پروران 
است، فردی است که ســالها در برابر پدیده شومی به نام 
داعش ایستاد؛ پدیده ای که دست پرورده اسرائیل و آمریکا 
و سعودی ها بود، لذا ضربه سنگینی که سردار سلیمانی به 
مولود خبیث آمریکا و اســرائیل وارد کرد و به قول آقای 
پوتین هوش و اقتدار  سردار ســلیمانی ؛ آمریکا را نگران 

ادامه فعالیتهــای ثمربخش وی کرده بــود از این جهت 
طبیعی است جمهوری اسالمی ایران و کشورهای اسالمی 
منطقه و نهضت های مقاومت در جهان اســالم پاسخی 

قاطع و کوبنده به آمریکا بدهند.
فدا حســین مالکی در پایان گفت: تشکیل شورای عالی 
امنیت ملی با حضور رهبر معظم انقــالب و فرمانده کل 
قوا پیام سنگینی برای امریکایی ها دارد؛ پیامی مبنی بر 
ورود ایران و کشورهای منطقه به فاز جدیدی از معادالت 
سیاسی و نظامی؛ آمریکایی ها باید از این به بعد در جای 
جای منطقه احساس خطر کنند چرا که پایگاه های آنها 
در تیررس نیروهای مقاومت قرار دارد و به بحران افتادن 
تمامی پایگاه های آمریکا در منطقه بسیار طبیعی است ، 
لذا از آنجایی که آمریکایی ها آغاز کننده این شرایط با ترور 
شهید قاسم سلیمانی و معاون حشد الشعبی بودند باید 

تبعات آن را تا آخرین لحظه تحمل کنند.

در گفت و گو با قدس آنالین مطرح شد

ترورسردارسلیمانیعبورازخطقرمزکلمحورمقاومتاست
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عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با قدس آنالین:

شهیدسلیمانی
شاگردبرجستهوالیتمداریبود

نصرت اهلل تاجیک در گفت و گو با قدس آنالین:

بردسیاسیایراندرمنطقه
باخونشهیدسلیمانیرقمخورد

پرویز سروری در گفت و گو با قدس آنالین:

شهادتشهیدقاسمسلیمانیحیاتورویش
دیگریرادرانقالباسالمیرقمزد

جواد فراهانی: باتوجه به حساسیت جنایت اخیر آمریکا 
و شخصیت های برجسته ای که در این جنایت به شهادت 
رسیده اند پیش بینی می شود منطقه خاورمیانه شاهد 

یک درگیری خطرناک باشد.
به گزارش گروه بین الملل قدس آنالین، آمریکا بزرگترین 
کشوری است که بیشترین دخالت ها را خارج از مرزهای 
خود انجام داده و همواره در مجموعــه ای از جنگ ها و 
درگیری ها در دنیا حاضر بوده است. بیش از ۹۰۰ پایگاه 
نظامی هوایی، زمینی و دریایی در سراســر دنیا دارد و 
سفارتخانه هایش نیز در بیشتر کشورها نقش نظامی و 
اطالعاتی را دارد. آمریکایی ها همواره عملیات های ترور را 
علیه فرماندهان و یا مسئوالن دیگر کشورها انجام داده اند، 
اما شاید حساس ترین عملیات جنایتکارانه تروری که طی 
سال های اخیر انجام داده اند، ترور و به شهادت رساندن 
سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و ابو مهدی مهندس نائب رئیس الحشد 

الشعبی عراق در نزدیکی فرودگاه بغداد باشد.
حساسیت این جنایت اول از این جهت است که یکی از 
مهمترین فرماندها محور مقاومت را هدف قرار داده است. 
سردار سلیمانی نقشی اساسی و اصلی را در سازماندهی 
مقاومت در مقابل پروژه آمریکایی-صهیونیســتی در 
منطقه ایفا کرده و بواسطه اســتعداد ناب خود و تجربه 

نظامی و چشم انداز استراتژیکی که داشت، بیشتر طرح 
های ویرانگر آمریکایی ها در منطقه به ویژه در سوریه و 
عراق که مامن تروریست های داعش بود را به شکست 
کشاند و تجربه ها و امکانات گسترده ای را برای تشکیل 
مجموعــه بازدارندگی و ایجاد موازنــه راهبردی در نزد 
مقاومت لبنان و گروه های فلسطینی در مقابله با رژیم 
صهیونیستی و نیز پایداری یمنی ها مقابل تجاوز دشمن 

سعودی در اختیار گذاشت.
از طرف دیگر حساسیت جنایت اخیر آمریکا در به شهادت 
رساندن ابومهدی مهندس نایب رئیس الحشد الشعبی 
نهفته است؛ نیرویی که بازوی کوبنده عراق به شمار می 
رود و جزء مهمی از یگان نظامی این کشور تحت حمایت 
ارتش و دســتگاه های امنیتی است و همچنین نقشی 
محوری را در از بین بردن داعش و آزادســازی عراق ایفا 

کرده است. ترور ابو مهدی مهندس یک تالش مذبوحانه و 
ناامید کننده برای تضعیف الحشد الشعبی و مختل کردن 

نقش آن در تثبیت پایداری جامعه عراق بوده است.
خطر این جنایت آمریکا همچنین از آن جهت است که 
این جنایت در منطقه ای رخ داده که ایران و عراق بر آن 
احاطه دارند و آمریکا در این منطقــه از آب های خلیج 
فارس و تنگه هرمز گرفته تا دریای عمان و کشــورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس حضور نظامی گسترده دارد و 
تمام این پایگاه های نظامی در تیررس موشکی، هوایی و 

دریایی ایران قرار دارد.
باتوجه به حساسیت جنایت، افراد به شهادت رسیده و 
محل آن، بنابر منطق طبیعی و اظهارات رسمی مقامات 
ایران و عراق پاسخ به آن حتمی است و با توجه به خوی 
اســتکباری و تحرکات نظامی آمریــکا، منطقه اکنون 
به ســمت یک درگیری خطرناک در حرکت است که 

مسئولیت آن متوجه آمریکاست.
پس از پاسخ طبیعی و مناسب به عملیات ترور و از آنجایی 
که درگیری های گســترده پیامدهای جبران ناپذیری 
دارد، کشورهای جهان از جمله روسیه، چین و اروپا برای 
حل مسئله و پایان دادن به ماجرا وارد عمل می شوند که 
خروج نیروهای آمریکایی از عراق و بازگشت واشنگتن به 

توافق هسته ای می تواند نتیجه آن باشد.

رضاطلبی: نماینده خراســان رضوی در 
مجلس خبرگان رهبری گفت: شهید 

قاسم ســلیمانی مالک اشتر انقالب 
اسالمی ایران است.

آیت اهلل حســن عالمی در گفتگو با 
قدس آنالین اظهار کرد: خداوند متعال 

در هر عصری به برخــی از بندگانش 
توفیقاتی شاخص و برتر  ارائه می کند.

وی تصریح کرد: به طور مثال در دوران زندگی 
حضرت علی )ع(  وقتی سخن از مالک اشتر مطرح می شود امیر المومنین 
سخن از کماالت برتر و گسترده وی  کرده و در نهج البالغه نیز به صراحت 
به این موضوع اشاره می کنند، به عبارتی خداوند متعال آنقدر شخصیت 
ممتاز و برجسته به فردی می دهد که ولی خداوند زبان به تعریف و تمجید 

وی باز می کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری  بابیان اینکه شخصیت شهید سلیمانی 
مالک اشترگونه است،  افزود: در عصر کنونی نیز خداوند متعال این لطف 
را نصیب شهید قاسم سلیمانی کرد که در بین رزمندگانی که با انگیزه احیا 
مکتب توحید و جهانی کردن اندیشه و تفکر انقالب اسالمی و زدودن 
موانع از پیش راه رشد این مجاهدتها و تالش ها را کرد خداوند متعال به او 
این عزت را داد که در شهادتش جهان اسالم و مقاومت اندوهناک و متاثر 
شدند و زبان به مدح او باز کردند، این توفیقی است که خداوند متعال به 

کمتر افرادی عنایت می کند .
وی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی  شاگرد برجسته والیتمداری بود، ادامه 
داد: مهمترین  ویژگی مالک اشتر گونه شهید سلیمانی  در کنار شجاعت و 
رزمندگی که داشت اطاعت پذیری قاطع از والیت بود  که این موضوع در 
سخنان رهبر معظم انقالب درزمان زندگی این شهید و همچنین پیامی 
که به مناسبت شهادت این سردار صادر کردند نیز به وضوح قابل درک و 
مشاهده است و این یکی دیگر از افتخارات بزرگی بود که خداوند متعال 

نصیب این شهید راه مقاومت کرد.
آیت اهلل عالمی با بیان اینکه شهادت حاج قاسم سلیمانی حرکتی نو و 
نقطه عطفی در جنبش ضد استکباری در جهان ایجاد خواهد کرد، ادامه 
داد: شهادت سردار قاسم سلیمانی نقطه عطفی در جبهه مقاومت خواهد 
بود و مسیر و راه این شهید با قوت و قدرت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد 
و تصمیم ها قاطع تر و عزم ها جدی تر برای مبارزه با اســتکبار جهانی  

خواهد شد .

عباسی: نصرت اهلل تاجیک با تاکید بر اینکه 
ترور شهید سردار سلیمانی مشروعیت 

آمریکا و نیروهای این کشور را برای 
حضور در منطقه زیر سوال برده است 
گفت: جمهوری اسالمی ایران باید 
در یک حرکت منســجم سیاسی، 

دیپلماتیک و نظامی تحرکاتی را به نفع 
منطقه سازماندهی کند و می توان این 

خسارت را به یک برد سیاسی نظامی در بیرون 
کردن آمریکا از منطقه تبدیل کرد.

 نصرت  اهلل تاجیک در گفت وگــو با قدس آنالین گفت:  اشــتباه 
محاسبه ای آمریکا در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی باید 
از سوی ایران و کشــورهای منطقه به گونه ای پیگیری شود تا این 
اشتباه به نفع مقاومت و به ضرر حضور آمریکا در منطقه تمام شود.

 این کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل  افزود: تبیین زوایای نگاه 
ما به این موضوع بسیار مهم است؛ چرا که  ماجرای حمله به خودروی 
حامل سردار قاسم سلیمانی نباید به عنوان ترور یک فرد عادی یا یک 
فرمانده جنگی دنبال شود، بلکه باید به شهادت فردی نگاه کنیم که 
نقش  ویژه ای در مبارزه با داعش و حفظ ســرزمین عراق و سوریه از 
دست تروریست های دست پرورده آمریکا و رژیم صهیونیستی و رژیم 

سعودی داشته است.
این دیپلمات با سابقه با بیان اینکه  قاطبه مردم عراق حامی اقدامات 
شــهید ســلیمانی بودند، لذا تقلیل دادن حمله به کاروان سردار 
سلیمانی به دلیل کشته شدن ایشان به عنوان یک فرمانده نظامی 
صرف درست نیست، چرا که اقدامات و تالشهای ایشان در سطح 

منطقه در راستای منافع جهان اسالم و کل ملتهای منطقه بود.
سپاه پاسداران و سپاه قدس در فعالیت های ضد تروریستی بسیار تاثیر 
گذار بوده اند؛ درست است که فردی چون سردار قاسم سلیمانی  نقش 
تعیین کننده ای در این مسیر مبارزه بر علیه تجاوز آمریکا در منطقه 
داشته و مردم نیز حامی ایشان بوده اند؛ اما به این موضوع از این جهت 
باید بنگریم که شهادت سردار سلیمانی، احساسات ملتهای منطقه را 
برانگیخت و این احساســات همانگونه که در جریان حمله آمریکا به 
پایگاه های حشد الشعبی موجب حمایت همه جانبه مردم عراق از بسیج 
مردمی شد؛ ظرفیتی است که می تواند موجب انسجام مردم و حاکمیت 

در برابر تجاوز و رفتارهای تروریستی آمریکا در منطقه باشد.

عباسی: پرویز ســروری گفت: باید به 
این نکته دقت کــرد عموماً نظامیان 

در دنیا یا منفورند یا جزو چهره های 
محبوب به شمار نمی روند؛ اینکه 
فردی چون سردار قاسم سلیمانی 
به عنوان یک نظامی سالهای سال 

در رنکینگ محبوبیت باالترین رقم 
را در بین ســایرین به خود اختصاص 

داده است و مردم عالقه وافری به وی دارند 
به هیچ وجه برای غرب قابل هضم نبود.

پرویز سروری کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با قدس آنالین 
در خصوص چرایی پیوســتگی مردم با شعار من یک قاسم سلیمانی 
هستم با سردار شهید گفت: یکی از معضالت آمریکا وجهان غرب عدم 
شناخت مردم ایران است چرا که مردم شناسی ایران فرآیند پیچیده ای 
دارد که محاســبات غلط پیرامون آن منجر به بروز رفتارها و برنامه 
ریزیهای غلطی از سوی دشمنان و آمریکا می شود که موجب خنثی 
شدن توطئه ها و سیاست گذاریهایشان شده است. یکی از مسائل مهم 
مطرح شدن ناکارآمدی های اقتصادی دولت است که به هیچ وجه در 
شان جمهوری اسالمی نیست لذا مردم با توجه به این مهم و اینکه شأن 
جمهوری اسالمی را باالتر از وجود چنین مشکالتی می دانند نسبت به 
فقر و بیکاری و نگاه مرعوب مسؤوالن به غرب و منتظر آنها ماندن به 
شدت بیزار هستند لذا قابل تحمل نبودن این مسائل حتی منجر به رقم 

خوردن رفتارهای اعتراضی از سوی مردم شد.
کارشناس مسائل سیاسی خاطر نشان کرد: باید به این نکته دقت کرد 
عموما نظامیان در دنیا یا منفورند یا جزو چهره های محبوب به شمار 
نمی روند اینکه فردی چون سردار قاسم سلیمانی به عنوان یک نظامی 
سالهای ســال در رنکینگ محبوبیت باالترین رقم را در بین سایرین 
به خود اختصاص داده است و مردم عالقه وافری به وی دارند به هیچ 
وجه برای غرب قابل هضم نبود. اینکه بعد از اعتراضات اقتصادی که در 
بسیاری از شهرها رخ داد؛ مردم همان شهرها درشهادت سردارشان بر 
سر و سینه می زنند و از وی تجلیل به عمل می آورند، نشان از بهترین 
بودن سردار سلیمانی و پاسخ دندان شکنی به دشمن است که جمهوری 
اسالمی از دید مردم یک نظام مردمساالر است؛ مردم به این نظام عالقه 
دارند واعتراض آنها از روی ناباوری به حضور مســؤولینی است که بر 

کرسی های مسؤولیت تکیه زدند.

پس از ترور فرماندهان ارشد مقاومت؛

منطقهبهکدامسمتپیشمیرود؟
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هفتــه نامه شمــاره سی وسوم/ سـال 1398

صنــدوق نامه های مجــازی ام را که بــاز می کردم، 
می بینم علی حیدر )توماس مک اِلِوین(، کشــیش 
تازه مسلمان آمریکایی، نامه ای فرستاده با این عنوان: 

»برای شهادت حاج قاسم«.
نامه را بــاز می کنــم و می بینم برخالف همیشــه، 
بی ســالم وعلیک آغاز کرده و مرثیه ای سروده برای 
سردار شهیدمان، حاج قاسم ســلیمانی.ازش تشکر 
می کنم. پاســخ می دهد: »اینجا همــه دارند گریه 
می کنند. همسرم دارد اشک می ریزد و برای خانواده 

حاج قاسم طلب صبر می کند.«
می گویم: »ولی همین االن بعضی دارند از او با عنوان 
قاتل و جنایت کار یاد می کنند!« می نویسد: »آن ها 

به عذاب الهی دچار خواهند شــد. این مرد شایسته 
سه چهار جایزه صلح نوبل است.«

باز می گوید: »امیدوارم ترجمه این مرثیه را به نام »علی 
حیدر« چاپ کنی.شاید تسلی خاطری باشد برای مردم 
ایران که ببینند بعد از این خیانت هولناک، دست کم یک 

آمریکایی چنین حس وحالی دارد.«
برای شهادت حاج قاسم

برادرم!
یارم!

حبیبم!
به سوگت می نشینم

و بر تو می گریم

تا زنده ام
حاج قاسم!

باشد که روحت
بگریزد به آغوش ابراهیم)ع(، پدرت

در آشیان او
چشم انتظار پاداش شهیدان باش
تا آن گاه که خداوند مجازات کند

آن هایی را که مرتکب شدند
جنایِت قربانی کردن تو را

حاج قاسم!
روانت شاد باد

اما از درگاه همه اولیاء و خداوند بخواه

که بر ُکشندگان جنایت پیشه ات
آتش عقوبت و غضب الهی را

فرود آورند
حاج قاسم!

هنوز بر تو می گریم
گرچه تو

بی شک با دیگر شهیدان
نغمه خوانی بر شاخساری

که سایه می افکند بر حوض کوثر
این شاخسار را

اولیای الهی به همراه علی)ع( نگاه داشته اند
برای صالحان و شیردالن

حاجقاسم؛سرودهکشیشتازهمسلمانآمریکاییبرایشهادتسردارسلیمانی

ترجمه: احمد عبداله زاده مهنه

پرویز شیخ طادی در گفت وگو با قدس آنالین:

امروزیکقهرمانواقعیرا
ازدستدادهایم

کورش زارعی در واکنش به شهادت سردار سلیمانی:

سردارشهیددرجبهههایمقاومت
تکثیرشدهاست

جهانگیر الماسی در واکنش به شهادت سردار سلیمانی

سردارسلیمانیچنانجایگاهرفیعی
داشتکههموارهموردحسددشمنانبود

صبا کریمی: یک کارگردان ســینما 
معتقد اســت امروز نه تنها قهرمانی 
ملی بلکه قهرمانی جهانی را از دست 
داده ایم و همه خون خواه او هستیم 
و پیگیری خــون اون تنها مطالبه 

این روزهای من است.
به گــزارش گــروه فرهنگی قدس 

آنالین، پرویز شــیخ طادی، فیلمنامه 
نویــس و کارگــردان ســینما در واکنش به 

شهادت حاج قاسم ســلیمانی با ابراز تأسف فراوان اظهار کرد: من 
به عنوان یک هنرمند و فیلمســاز خون خواهم و این روزها فقط به 
این مسئله فکر می کنم و پیگیری جدی خواهم کرد تا ببینم دولت 
برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات چه برنامه و برای گرفتن انتقام 
چه ایده ای دارد. من به عنوان یک فیلمساز محکم ایستاده ام و این 
دولت را کاماًل رصد می کنم و دیگر نمی توانم کوتاه بیایم و شاهد این 

همه جسارت و توحش دشمن نسبت به خودمان باشم.
وی در ادامه افزود: امروز فیلمسازی و سینما برای من الویت ندارد. آنچه 
برایم مهم است این است که من یک قهرمان واقعی را از دست داده ام، 
من قهرمان داستان از دست نداده ام بلکه یک قهرمان ملی و جهانی را از 
دست داده ایم، کسی که می توانست اتفاقات بسیاری را رقم بزند. کسی 

که الگو بود و از دست دادن الگو اصالً مسئله آسان و ساده ای نیست.
شــیخ طادی تاکید کرد: در ادبیات داستانی و فیلمنامه نویسی می 
گویند قهرمان سپید جذاب نیست اما ما یک قهرمان سپید داشتیم که 
اتفاقاً بسیار هم جذاب بود و مانع ورود سیاهی ها به مرزهای این کشور 
شده بود و سیاهی ها را از بین برد و بسیاری از زوایای تاریک را روشن 
کرد. ما در دنیای واقعی یک قهرمان با جذابیتی به معنای واقعی داریم 
و اگر من بخواهم ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی را ترسیم کنم واقعاً 
نمی دانم باید چه نقشی از ایشان را پررنگ تر از ابعاد دیگر عنوان کنم.

کارگردان فیلم »شــکارچی شــنبه« تصریح کرد: طی این روزها 
تعاریف بسیاری از ایشان شده و کلیدواژه های زیادی در راستای 
تکریم شخصیت و منش سردار حاج قاسم سلیمانی گفته شده اما 
باز هم این ادبیات و زبان از بیان این حجم از گستردگی روح ایشان 
قاصر و ناتوان است و این بازتاب ها و بازخوردها نسبت به شخصیت 
ایشان نمی تواند ذره ای از بزرگی وجودشان را نمایان کند. به نظرم 
ما نیاز داریم ابتدا به یک آرامشی دســت پیدا کنیم و بعد راجع به 

سردار سلیمانی صحبت کنیم.
وی درباره حضور پرشور مردم در مراسم تشــییع سردار حاج قاسم 
سلیمانی در شهرهای مشهد، اهواز، تهران و ... و راز محبوبیت سردار 
اظهار کرد: یک محبوبیت هایی وجود دارد که ریشــه آسمانی دارد و 
اصاًل زمینی نیست و از فطرت پاک انسان برمی خیزد. ضمن این که 
فطرت الهی مردم یک انسان آسمانی و پاک را می پذیرد و این احساس 
از اعماق جان مردم می جوشد و به همین دلیل کسانی که حتی ایشان را 
از نزدیک هم ندیده اند ببینید چطور عاشقانه برای او عزاداری می کنند. 
به دلیل این که به یک چیز ایمان دارند و می دانند که این مرد بزرگوار و 

ابر انسان وظیفه و تکلیف الهی اش را انجام می دهد.

صبا کریمی: حاج قاســم ســلیمانی 
تکثیر شده است و هیچ کس نگرانی 
به خودش راه ندهد امروز که حاج 
قاسم کنار ما نیست، ممکن است 
امنیت ما به خطر بیفتد؛ روح سردار 
سلیمانی زنده است و ناظر و آگاه بر 

اعمال و کارهای ماست و ما را کمک 
خواهد کرد.

به گــزارش گــروه فرهنگی قــدس آنالین، 
کوروش زارعی، بازیگر تئاتر و سینما، کارگردان تئاتر و مدیر مرکز 
هنرهای نمایشی حوزه هنری در واکنش به شهادت سردار قاسم 
سلیمانی با اشاره به ویژگی های شخصیتی این شهید بزرگوار اظهار 
کرد: حاج قاسم ســلیمانی به لحاظ ظاهری فردی معمولی بود، از 
این جهت که همواره در کنار مردم حاضر بود و خودش را مانند آنها 
می دانست. وی با مردم نشست و برخاست می کرد و به روستاییان 
سر می زد. در واقع همان مدیر و مسئولی بود که رهبر معظم انقالب 
انتظار داشتند. ایشان همیشه به مسئوالن ما توصیه می کنند که 
مردمی باشند و کنار مردم و در بین توده های مردم قرار بگیرند. به 
دلیل این که حاج قاسم سلیمانی از میان توده های مردم برخاسته 
بود خودش هم انسانی با ســجایای اخالقی، مردمی و خاکی بود و 
شاید کسی در نگاه اول تصور نمی کرد او با این حجم از فروتنی یک 
فرمانده باشد، در حالی که او سلحشــوری سپهبد بود که سال ها 

جبهه های جنگ و خط مقدم را در نوردیده بود.
وی در ادامه افزود: حاج قاســم ســلیمانی یک عارف به تمام معنا 
بود. زمانی که فرمانده لشکر ۴۱ ثاراهلل بود جوانانی همچون شهید 
یوسف الهی، شهید امینی، شهید عابدینی، شهید یزدانی و ...  گرد 
او حضور داشتند، کسانی که همه عارف بودند و شهید سردار حاج 
قاسم ســلیمانی نیز به عارف بودن آنها شهادت می داد. پس جای 
تعجب ندارد کســی که دمخور آدم هایی از این جنس در روزهای 

جنگ بوده است، خودش هم یک عارف باشد.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در بخش دیگری از سخنان 
خود تصریح کرد: شهادت آرزوی دیرینه حاج قاسم سلیمانی بود و ایشان 
همواره رسیدن به مقام واالی شهادت را آرزو می کرد و دلتنگ رسیدن 
به رفقای شهیدش بود. او فقط متعلق به مردم ایران نبود، بلکه به تمام 
ملت های مسلمان و آزادی خواه جهان تعلق داشت. به یمنی ها، لبنانی 
ها، عراقی ها، سوری ها و کشورهای آفریقایی و تمام سرزمین هایی 
که در حال مبارزه با استبداد و استکبار بودند و روحیه آزادی خواهی 
داشتند. لذا امروز این تنها مردم ایران نیستند که عزادارند، بلکه مردم 

مسلمان و آزادی خواه جهان داغدار حاج قاسم سلیمانی است.
زارعی در پایان تاکید کرد: او محبوب قلوب و دل های امت اسالمی و 
ملت ایران است و برای همیشه در قلب های ملت مسلمان و آزادی خواه 
جهان باقی می ماند و هیچ وقت فراموش نخواهد شد. ما در حوزه هنری 
برنامه هایی داریم و طرح و ایده هایی وجود دارد که در صورت تامین 
بودجه الزم به زودی آنها را کلید خواهیم زد که از جمله آنها می توانم به 

نمایش عظیمی که به صورت میدانی اجرا می شود، اشاره کنم.

صبا کریمی: الماسی تاکید کرد: شهید 
قاسم سلیمانی انسانی بود بازمانده 
از یک ثــروت اخالقــی ارجمند 
که جایش بســیار خالی اســت، 
اما مطمئن باشــد شــبیه سردار 
سلیمانی با داشــته های نظامی، 

معرفت نظامی و دفاعــی ده ها نفر 
را داریم اما حسرت می خوریم چه فرد 

ارزشمند و اخالق مداری را از دست دادیم.
به گزارش گروه فرهنگی قدس آنالین، جهانگیر الماســی بازیگر 
ســینما و تلویزیون با تسلیت به مناسبت شــهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی با اشاره به تکلیف هنرمندان و در ابعادی بزرگتر 
به عنوان یک ملت اظهار کرد: من اینجا نمــی خواهم از وظیفه 
هنرمندان در قبال آرمان های شهید ســردار سلیمانی صحبت 
کنم. بلکه اینجا پای یک کشــور در میان اســت. ما یک ملت و 
یک گروه انسانی عظیم با اعتقادات مشــترک هستیم و همه نیز 
خداباوریم. در این بین شــخصیت هایی بودند که با جان و مال 
خودشان در طی چهل سال گذشــته از پیروزی انقالب اسالمی 
تمامیت ارضی این مملکت را حفظ کردند و از روابط، مناســبات 
و موقعیتی دفاع کردند که انصافاً سخت و بسیار مهم بوده است؛ 
مهم تر اینکه همچون دانشمندان علوم مختلف، سردار سلیمانی 
نیز در علوم نظامی چنان جایگاه رفیعی داشتند و دارند که همواره 

اسباب حسد دشمنان بوده اند.
وی در ادامه افزود: شما می بینید که امروز دوباره دشمن از مذاکره 
صحبت می کند و این نشان می دهد که سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی  چه جایگاه نظامی و فنی داشته و تفکر ایشان چه جایگاه 
ارزنده ای داشته اســت که کشــور متخاصم می خواهد از آن در 
مطالعات راهبردی خودش در حمله یا ضدحمله های مختلفی که 

در فضای سیاسی و نظامی دارد، بهره ببرد.
این بازیگر افزود: حال چنین شخصیتی ترور می شود، تروری که در 
قامت حقوق بین الملل مشروعیت ندارد و این اتفاق در شرایطی رخ 
می دهد که گروه نظامی نبوده و این اتفاق در نزدیکی فرودگاه بغداد 
رخ داده و البته آنجا هم فرودگاه نظامی نبوده است و در مجموع یک 
شرایط غیرعادی حاکم بوده و همه اینها نشان می دهد با یک ترور 

برنامه ریزی شده از سوی دولت آمریکا روبرو هستیم.
الماســی عنوان کرد: حاال ملت بزرگ ایران در مقابل شــخصیت 
واالیی همچون شهید سردار حاج قاسم سلیمانی که جزئی از آنها 
بوده یک مســئولیت تاریخی، فردی و اجتماعی دارد و باید به آن 
توجه کند. نکته ای که فکر می کنم بیان آن ضروری به نظر می آید 
این است که البته شخصیت هایی مانند شهید سردار سلیمانی در 
طول زمان تکثیر شده اند و امروز دیگر مانند دوران باستان نیست 
که چنین شخصیت هایی یک نفر باشند و الغیر. اینها تکرار شدند 
و سردار ســلیمانی نیروهای جوانی را شبیه خودشان ساخته اند و 
در واقع می توان گفت سردار ســلیمانی به چندین چهره شاخص 

تبدیل شده اند.


