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اشاره

وقتی که حماسه و دشمنستیزی معرفت و شهناخت در میهدان رزم و سلحشهوری عجهین شهود،
میتواند مجاهد عارف را به سرمنزل سعادت رهنمون سازد .مسئلهای که امهروز در جامعهه مها و
حتی دیگر جوامع دچار آسیب و شبهه شده است ،اینکهه برخهی میکوشهند دو مفههوم عرفهان و
حماسه را از یکدیگر جدا جلوه دهند و برای هر ی شأن مجزایی قائل شوند؛ یعنی یا مانند زبیهر
و دیگر زبیرصفتان تاری  ،بر تخت حکومت ساختگی تکیه میزنند و بر سجاده عرفان و عبهادت
دروغین ،به ریا و تزویر متصفند و یا مانند یزیدیان و داعشصفتان در عرصه رزم نظهامی و انجهام
عملیاتهای انتحهاری ،فریفتهه مکتهب حماسهه بیمعرفهت و دور از عرفهان حقیقهی میشهوند.
خوشبختانه از رهگذر کاوش در زندگی ،سیره و کلمات شخصیتهای مطهری همچون سرداران
و شهدای واالمقام ،میتوان همیاری و پیوند شور حماسه با شکوه معرفت را بهه طهور ملمهوس و
عینی مشاهده کرد .نوشته حاضر با بررسی ابعهاد اتحهاد و درههم آمیختگهی دو فضهیلت انسهانی
عرفان و حماسه در سیره و مکتب نورانی شهید حا قاسهم سهلیمانی ،میکوشهد تها اثبهات کنهد
شهید سلیمانی ،طالب عرفانی بود که از چشمه جوشان وحی و والیهت منشهأ گرفتهه اسهت و در
سیره اخالقی و عرفانی خویش ،راه و روش قرآن و عتهرت را در پهیش گرفهت و هی گهاه حقهای
عرفانی را از مناسبات نظامی ،اجتمهاعی و سیاسهی جهدا ندیهد .او ضهمن تزکیهه درون و صهفای
باطن ،تونمان در میدان جهاد اکبر و جهاد اصغر مجاهدت کهرد و هی گهاه از مقتضهیات زمهان و
مشکالت جامعه غفلت نورزید .در ذیل به برخی از جلوههای اتحاد دو مفهوم حماسهه و عرفهان
در هیبت فرماندهی محبوب ،سربازی والیی و مدافعی الی به نهام سهردار دلهها ،شههید حها
قاسم سلیمانی اشاره میشود.
* دانشجوی دکتری عرفان و اندیشه حضرت امام خمینی .
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الف .عبودیت توأم با مجاهدت

اگر چه عرفان و حماسه ،دو رفتار متفاوت هستند؛ اما وقتی عرفان ،رسیدن بهه حقیقهت از طریه
شریعت و حماسه از جنس جهاد در راه خدا باشد ،جانمایه آنها یکی میشود .شهید سهلیمانی،
از جنس بچههای بدر و خیبر بود که شبهای عملیات در او برخورداری از روحیهه جههادی و
سلحشوری و رزم و ستیز با دشمن ،گوشه و کنار جزایر مجنون و سنگرهای خویش را به معبهدی
برای مناجات مبدل ساخته بودند و همچون عارفانی واصل ،به بنهدگی و عبودیهت میپرداختنهد.
شهید سلیمانی اثبات کرد که میتوان در او جهاد اصغر ،از جهاد اکبر غافل نشد .گهاهی کهه در
دوران حضور در عراق و سوریه و حین عملیات مجبهور میشهد بها یهارانش در خانهههای خهالی
سنگر بگیرد ،تالش میکرد به هر نحو ممکن از صاحبخانه حاللیت بگیرد؛ چنانکه برای یکهی
از صاحبان این خانهها در نامهای چنین نوشت

ً
خانواده عزیز و محترم سالم علیکم؛ من برادر کوچ شما قاسم سلیمانی هستم .حتما مهرا

میشناسید ...از اینکه مجبور شدیم بدون اجازه وارد خانه شما شویم ،معذرت میخهواهم.
من در خانه شما نماز خواندم .دو رکعت هم به نیت شما خواندم و از خداوند خواستم شما
را عاقبت به خیر کند .هر خسارتی که به خانه شما وارد شده ،آماده پرداخت آن هستم .ایهن
هم شماره خانه من در ایران است.

1

ایشان همواره در درون و بیرون مشغول جهاد بود و افزون بر انجام واجبات عبادی ،به مسهتحبات
نیز توجه ویژهای داشت .یکی از مداحان معروف در وصف عبودیت و جهاد درونهی ایهن شههید
بزرگوار میگوید
قرار بود در کربال دعای عرفه بخوانم .تلفن همراهم زنگ خورد .شماره ناشناس بود .گوشی
را جواب دادم .حا قاسهم پشهت خهط بهود .بعهد از کلهی تعهارف و عهذرخواهی گفهت
«میشود اگر خسته نیستی و اذیت نمیشوی ،بیهایی و برایمهان روضهه بخهوانی؟» .گفهتم
«نفرمایید حاجی جان ،برای ما توفیقی است کنار شما روضه بخونیم» .آمدند دنبالم .روی
پشت بام حرم سیدالشهدا

رفتیم ،درست کنار گنبد .حا قاسم نشسهته بهود و ابومههدی

داشت زیارت عاشورا میخواند .بعد هم من روضه خواندم .همه دو ساعت و نیمی که دعها
و روضه خواندیم ،حاجی شانههایش میلرزید .وقت نماز شد .حاجی اصرار کرد ابومهدی
جلو بایستد .نماز را که بستیم ،باز هم حا قاسم همان حال را داشت .شهانههایش از گریهه
 .1محمدعلی جابری؛ عمو قاسم؛ ص .26

پیوند حماسه و عرفان در سیره و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی 67 

میلرزید .به بچههایی که همراهم بودنهد ،گفهتم «بیجههت نیسهت کهه ابرقهدرتها از او
میترسند ،حاجی جای دیگری وصل است».
ب .محبت اهلبيت

1

توأم با جهاد با دشمنان اهلبيت

شهید سلیمانی ،شخصیتی جامع اضداد داشت که از ی سو بها مجاههدت و جنهگ و سهتیز بها
دشمنان خدا و اهلبیت  ،جلوههای حماسه را به تصویر میکشید و از سوی دیگر با معرفهت
به ح اهلبیت  ،از عم جان شیفته و دلداده خاندان عصمت و طهارت بهود .اعتقهاد و
ارادت و عش به خاندان رسالت ،چنان در اعماق وجودش رسو کرده بود که هر گهاه گرههی در
کار ایجاد میشد ،به آن اختران تابناک امامت و والیت بههویژه مهادر سهادات حضهرت زههرا
متوسل میشد؛ چنانکه نقل شده است «هر وقهت در جبههه بهرای حها قاسهم مشهکلی پهیش
2
میآمد ،میگفت بگردید روضهخوانی پیدا کنید که با نام فاطمه گره ما را باز کند».
مجلس عزای حسینی و روضه فاطمیهه برپها میکهرد و خانههاش ،میزبهان عهزاداران حضهرت
زهرا بود .پس از سالها زندگی در خانهای محقر ،بیتالزهرای کنونی در خیابان شهید رجایی
را خرید و اوایل مراسم عزاداری را در حیاط خانه بهر پها میکهرد .پهس از چنهدی توانسهت خانهه
کناری آن را نیز خریداری کند ،محل عزاداری را توسعه دهد و آن را به بیتالزهرا نامگذاری کنهد.
پس از اعزام برای مأموریت به تهران ،بیتالزهرا را وقف عزاداران اهلبیت کرد 3.خهدمت
در مجلس روضه برایش افتخاری بزرگ بود .یکی از نزدیکانش درباره اخالص و خهادمی ایشهان
در مجالس عزاداری اهلبیت میگوید
کارگر گرفته بودیم .فرستاده بودیمشان بروند سرویسهای بهداشتی را نظافت کنند .حهاجی
آمد توی بیتالزهرا  .مستقیم رفت طبقه پایین پیششان ،نگذاشت کارگرها دسهت بزننهد.
گفت «همه برین بیرون» .رو کرد به من و گفت «نذار کسی بیاد» .قدغن کرد حتی خهودم
بروم .در را بست و خودش ماند تنها .شیلنگ گرفت و همه جا را شست 45 .دقیقهه  -یه
ساعت بعد ،آمد و نشست .ی نفهس راحهت کشهید و گفهت «آخهیش ،مهنم تونسهتم بهه
 .1جمعی از نویسندگان؛ سليمانی عزیز؛ ص  123حا محمدرضا طاهری؛ برگرفته از کلیپ تصهویری موجهود در
آرشیو مؤسسه فرهنگی حماسه .17
 .2علی شیرازی؛ شاخصههای مکتب شهید سلیمانی؛ ص .30
 .3فاطمه مرادزاده و محمدرضا شیخی؛ «فاطمیه در خانهه حها قاسهم»؛ روزنامهه جهامجم؛ شهماره  ،5588تهاری
.1398/11/8
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عزاداران حضرت زهرا

یه خهدمتی بکهنم» .کهار زیهاد بهود ،حهاجی امها سهختترین را

انتخاب کرده بود ،سختترین و بیریاترین راه.

1

ایشان معتقد بود شهدا ،پروشیافته مکتب امهام خمینهی و عاشهورا هسهتند .ایهران را کشهوری
حسینی میدانست که باید الگوی همه جهانیان باشد .در دستنوشتهای به این نکته چنین اشهاره
کرده است «کشوری که در قلب ،اسم حسین را دارد؛ فرهنگ عاشورا را دارد ،بایهد در زیسهت و
2
فرهنگ ،الگوی جهان شود».
ج .صالبت توأم با فروتنی

صالبت حماسی و مقام و درجه ارشد نظهامی در طهول سهالهای فرمانهدهی شههید سهلیمانی،
هی گاه نتوانست مانع ظهور و بروز و نیز رشد و تعالی حاالت معنوی و کماالت عرفانی او شود.
آنچه برایش در اولویت بود ،رضایت خدا بود؛ از این رو بود که جان ،تهوان و دارایهیاش را در راه
خدا داد .این سیره و روشهش بهود کهه توانسهت دلهها را تسهخیر کنهد 3.اگهر چهه در عهالیترین
جایگاههای مدیریتی و رتبه فرماندهی بود ،اما همواره مانند ی سهرباز سهاده و در جمهع نیهروی
تحت امر خود قرار میگرفت .گاهی در خطرناکترین صهحنهها و شهرایط نبهرد ،حاضهر نبهود از
وسایل و نیروهای حفاظتی مرسوم برای تأمین امنیت و حفهظ جهان خهود اسهتفاده کنهد و مکهرر
مشاهده شده بود که در موقعیتهای بحرانی که نیروهایش در خطر بودند ،بدون معطلی تا تأمین
ً
نیروی کمکی ،شخصا اسلحه به دست میگرفت و به صحنه نبرد میشتافت .در عرصههای غیهر
نظامی نیز از موقعیتهایی که داشت به نفع خود و خانوادهاش بهره نمیبهرد .وقتهی کهه اسهتادی
برای درس دخترش در دانشگاه مشکلی درست کرده بود ،به دخترش سفارش کهرده بهود «بهرای
4
حل مشکلت نگویی که دختر من هستی!».
ایشان هی گاه خودش را مقابل دید عموم قرار نمیداد و به دنبال تظاهر و خودنمهایی نبهود .حتهی
 .1جمعی از نویسندگان؛ سلیمانی عزیز؛ ص  176ابراهیم شهریاری؛ صهوت مصهاحبه موجهود در آرشهیو مؤسسهه
فرهنگی حماسه .17
 .2خبرگزاری تحلیلی ایران؛ «دستنوشته تازه منتشر شده شهید سلیمانی در رابطهه بها محهرم»؛  ،1399/05/31کهد
خبر .1423966
 .3فاطمه شکوریان فرد؛ حاج قاسم سليمانی؛ ص .19
 .4همان ،ص .24
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وقتی خبر آغاز پروژه ساخت مستند زندگی حا قاسم از اخبار سراسری شبکه ی پخهش شهده
بود ،طی نامهای به کارگردان این فیلم چنین تذکر داد
ً
اوال در جمهوری اسالمی دهها شخصیت اثرگذار شهید وجود دارد کهه شناسهاندن شخصهیت و
عملکرد آنها به عنوان الگوهای حقیقی تجربهشده ،یه ضهرورت اسهت .بزرگهواران مجاههد و
متفکری همچون شهیدان بهشتی ،رجایی ،باهنر و مطههری .در صهحنه جههاد شههیدان همهت،
باکری ،زینالدین ،خرازی و در رنس اینها شهید زندهای همچون مقام معظم رهبری؟دم؟ که بهیش
ً
از شصت سال در حال مجاهدت میباشند .وقتی این خبر را شنیدم ،حقیقتها خجالهت کشهیدم.
چه ضرورتی برای پرداختن به فردی که هنوز خوف از عاقبت خود دارد ،میباشد ...بنهده نهه تنهها
1
راضی به چنین اقداماتی نیستم؛ بلکه به شدت اعتراض دارم.
د .شجاعت توأم با تدبير

شهید سلیمانی همانند دیگر شهدا ،نماینده انسان جدید در تاری بود؛ انسهان کامهل و متجهددی
که بلوک غرب و شرق مدعی بودند دورانشان گذشته است .تمام وجود او متوجه خهدا بهود و بهه
هی چیز جز خدا توجه نداشهت .در دوران دفهاع مقهدس و در دفهاع از حهرم اهلبیهت  ،در
خطرخیزترین توطئهها و صحنههای خوفناک میهدان مقاومهت و جههاد ،بها شههامت و صهالبت
حضوری مدبرانه داشت و با تدبیر شایسته ،از کمبود امکانات و نیرو یا قدرت و تسلیحات دشمن
و تهدیدهای او ،نه تنها هراسی به دل راه نمیداد و بیواهمه در نقطه خطر حاضهر میشهد؛ بلکهه
گاهی معادله را به نفع جبهه خودی تغییر میداد .ابوحسن ،رئیس یکی از قبایهل عهراق و فرمانهده
نیروی مردمی درباره شجاعت او میگوید
مطلع شدیم که  370نفر از نیروهای داعش آرایش نظامی گرفتهانهد .برنامهه عملیاتشهان،
گروگان گرفتن زائهران ایرانهی بهود .نزدیه اربعهین بهود و حفاظهت از زوار را حها قاسهم
سلیمانی فرماندهی میکرد .موضوع را به حا قاسم اطالع دادیم ...نگرانی در میان برادران
عراقی مو میزد و منتظر دستور و تصمیم سهردار بهودیم ،امها حهاجی تنهها بها  20نفهر از
نیروهایش راهی شد .مسیر نیروهای داعش مشخص بود .لشکر اندک سهردار کمهین کهرد.
درگیری بین دو جبهه فقط  30دقیقه طول کشید و تمام! فقط ی نفر از داعشیها زنده مانده
بود که اسیر شد .حا قاسم با همان کت و شلواری که تنش بود ،مقابل اسیر عراقی ایستاد؛
 .1ابوذر مهرانفر؛ برادر قاسم؛ ص  15و .16
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کت و شلوارش را نشان داد و گفت «میبینی ،لباس من برای جنگ نیست! وای بر شهما...
اگر رهبرم سید علی دستور بدهد که لباس نظامی بپوشم؟».

1

این شههید بزرگهوار افهزون بهر تهدبیر و برنامههریزی دقیه در میهدان عمهل ،از چنهان شهجاعت
وصفناپذیری برخوردار بود .رهبر انقالب؟دم؟ پس از شهادتش ،بیپروایی و شجاعت او را چنهین
توصیف کرده است «حا قاسم صدبار در معرض شهادت قرار گرفته بهود؛ ایهن بهار اول نبهود،
ّ
ولی در راه خدا و انجام وظیفه و جهاد فیسبیلالله از هی چیز پروا نداشهت؛ نهه از دشهمن پهروا
2
داشت ،نه از حرف این و آن پروا داشت ،نه از تحمل زحمت پروا داشت».
آنچه رو عرفان و حماسه را در این شهید بزرگوار به هم پیوند میزد ،شجاعت تونم با دوراندیشی
و تدبیری بود که موجب شده بود همه اقدامات حا قاسم بر اساس تهدابیر منطقهی و محاسهبات
دقی از پیش تعیینشدهای انجام پذیرد .فرمانده کل قوا شجاعت تونم بها تهدبیر و سیاسهت شههید
سلیمانی را چنین وصف میکند «این شهید عزیز مها ههم دل و جگهر داشهت ،بهه دههان خطهر
میرفت و ابا نداشت؛ هم با تدبیر بهود؛ منطه داشهت بهرای کارههایش .ایهن شهجاعت و تهدبیر
3
تونمان ،فقط در میدان نظامی هم نبود ،در میدان سیاست هم همین جور بود».
ه .فرا جناحی بودن توأم با انقالبیگری

بنابر آموزههای ارزشی مکتب تشیع و نیز سیره اهلبیت  ،در برخورد با افراد و احزاب مخالف
به جای دافعه ،تنش و انتقامگیری ،باید با آنان مدارا و ارتباطگیری نمود .متأسفانه این شیوه ،اصهل
مهم فراموششده جامعه امروز ماست .بنابر همین اصهل ،شههید سهلیمانی فرمانهدهای بهود کهه
میکوشید در عین صالبت تا جایی که به ارزشها و مقدسات خدشه و لطمههای وارد نشهود ،در
برابر دشمنان خارجی و مخالفان داخلی مدارا کند .این عقیده راس او در فرازهایی از وصیتنامه
این قهرمان بینالمللی به زیبایی تجلی یافته است؛ آنجا که خطاب به گروههها و احهزاب سیاسهی
مینویسد
نکتهای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم؛ چه آنهایی که اصال طلب خود را مینامنهد
 .1فاطمه شکوریان فرد؛ حاج قاسم سليمانی؛ ص.25
 .2بیانات در منزل سپهبد شهید حا قاسم سلیمانی؛ .1398/10/13
 .3بیانات در دیدار مردم قم؛ 1398/10/18
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ً
و چه آنهایی که اصولگرا .آنچه پیوسته در رنج بودم ،اینکه عموما مها در دو مقطهع ،خهدا و
قرآن و ارزشها را فراموش میکنیم؛ بلکه فدا میکنیم .عزیزان ،هر رقابتی با هم میکنیهد و
هر جدلی بها ههم داریهد ،امها اگهر عمهل شهما و کهالم شهما یها مناظرههایتهان بهه نحهوی
تضعیفکننده دین و انقالب بود ،بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسالم

و شههدای ایهن

راه هستید؛ مرزهای دینی و انقالبی را تفکی کنید .اگر میخواهید با هم باشهید ،شهرط بها
هم بودن ،تواف و بیان صریح حول اصول است.

1

عجین شدن این روحیه عرفانی و حماسهی شههید سهلیمانی در صهحنههای مختلهف سیاسهی و
نظامی ،از او شخصیتی ساخته بود که در زمین هی جناحی بازی نمیکرد و تنها مهالک و اصهل
مورد قبول او «انقالبیگری» بود .امام خامنهای؟دم؟ درباره شخصهیت فراجنهاحی شههید سهلیمانی
فرموده است «او اهل حزب نبود ،اما ذوب در انقالب بود .انقالبیگری ،خهط قرمهز او بهود .در
این عوالم تقسیم به احزاب گوناگون و اسمهای مختلف و جنا های مختلف و مانند اینها نبود،
َ
اما در عالم انقالبیگری چرا؛ به شدت پایبند به انقهالب ،پایبنهد بهه خهط مبهارک و نهورانی امهام
2
راحل بود».
و .مهربانی با مظلوم و دشمنی با ظالم

سردار رشید اسالم ،هی گاه تنها به پیروزی نظامی نمیاندیشید؛ بلکهه همهواره بهه دنبهال رضهای
خدا و نصرت جهان اسالم و آزادی مستضعفان عالم بود و این امهر مههم در گفتهار و نوشهتارش،
متجلی بود .او در نامه معروفش خطاب به دخترش مینویسد
عزیزم! از خدا خواستم همه شریانهای وجودم را و همه مویرگههایم را مملهو از عشه بهه
خودش کند .این راه را انتخاب نکردم که آدم بکشم ،تو میدانی من قادر به دیدن بریدن سر
مرغی هم نیستم .من اگر سال به دست گرفتهام ،برای ایستادن در مقابل آدمکشهان اسهت،
نه برای آدم کشتن .خود را سرباز در خانه هر مسلمانی میبینم که در معرض خطر اسهت و
دوست دارم خداوند این قدرت را به من بدهد که بتوانم از تمام مظلومان عالم دفاع کنم .نه
 .1خبرگهزاری فههارس؛ «فهرازی از وصههیتنامه سههردار شهههید سههلیمانی خطههاب بههه جریانهههای سیاسههی کشههور»؛
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برای اسالم عزیز جان بدهم که جانم قابل آن را ندارد ،نه برای شیعه مظلوم کهه ناقابهلتر از
آنم ،نه نه ...بلکه برای آن طفل وحشتزده بیپناهی که هی ملجأیی بهرایش نیسهت ،بهرای
آن زن بچه به سینه چسبانده هراسان و برای آن آواره در حال فرار و تعقیب کهه خطهی خهون
پشت سر خود بر جای گذاشته است ،میجنگم.

1

ایشان از جمله فرماندهانی بود که این سخن نورانی امام علی را در زندگی خود عملهی کهرده
بهود «كونوا ِل َلم ِال ِم َد ْصما َو ِلل َْم ْم ِ
لوم َع ْونيا» 2.خشهم و غضهبش در مقابهل دشهمن و محبهت و
مهرش نسبت به دوستان ،همراهان و مظلومان ،زبانزد همگان بود .فرزنهدان شههدا بارهها مههر و
محبت شهید سلیمانی را چشیده و نوازشهای او را از نزدی لمس کرده بودند .او مصهداق بهارز
ی انسان گشادهرو و بشاش بود و لبخند ملیح و دلنشیناش ،جهذابیت چههرهاش را دو چنهدان
میکرد .با جذبه خل و خوی نیکوی خود ،قلب افراد بیشماری را بهه سهوی خهویش معطهوف
میساخت .به همان میزان که در میدان جنگ و در مواجهه با دشمنان ،فرماندهی شهجاع و دلیهر
بود و از صالبت او لرزه بر اندام دشمن میافتاد؛ در کمال فروتنی پناه آحاد مردم بههویژه کودکهان،
مظلومان و محرومان حتی در خار از مرزهای ایران بود .سردار درباره آثار انقهالب اسهالمی در
منطقه و کم به مستضعفان و مظلومان جهان اسالم میگفت «امروز شکست یا پیروزی ایهران
در مهران و خرمشهر رقم نمیخورد .مرزهای ما فراتر رفته ،ما باید شاهد پیروزی در مصر ،عراق،
3
لبنان ،و سوریه باشیم .اینها ،آثار انقالب اسالمی است».
ز .جامع اضداد بودن

انسان برای کامل بودن باید بکوشد تا قهرمان همه ارزشهای انسانی باشد و یها الاقهل بهه عنهوان
ی مسلمان واقعی بکوشد تا در همه میدانهای انسانیت عرض اندام کند .اگر فقط ی ارزش را
بگیرد و ارزشهای دیگر را فراموش کند ،نمیتواند به غایت کمال دست بایهد .شههید مطههری
در وصف انسان کاملی همچون امیرمؤمنان با بهرهگیری از تعبیر «جامع االضداد» ،میگوید
«انسان در هر قسمتی از سخنان او که وارد میشود ،میبیند به ی دنیایی رفته است  ...علهی
 .1پایگاه خبری تابناک جوان؛ «نامه شهید حا قاسم سلیمانی به فرزندشان ،چرا مهیجنگم؟»؛  ،1399/11/23کهد
خبر .34736
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در همه دنیاها وجود دارد و از هی دنیایی از دنیاهای بشریت ،غائب نیسهت .صهفیالدین حلهی
1
ِ ِ
ِ
داد».
نیز در وصف حضرت علی گفته است ُجم َع ْت فى صفات َ
ک ْاَل ْض ُ
شهید حا قاسم سلیمانی ،شخصیتی ذوابعاد و حاالتی به ظاهر مختلف داشت که میشهد او را
در هر صحنه و میهدانی حاضهر دیهد .ذوابعهاد بهودن شخصهیت شههید سهلیمانی در جنبهههای
مختلف ،نه تنها او را محبوب قلهب پیهر و جهوان کهرده بهود؛ بلکهه توانسهته بهود دل بسهیاری از
اهلسنت ،مسیحی و کلیمی را نیز به خود مجذوب کند .برای او تنها تکلیهف مههم بهود و فرقهی
نمیکرد آن تکلیف ،نوازش و محبت ورزیدن به کودک مسیحی باشد یا حضهور در معرکهه رزم و
نبرد و یا مدیریت بحرانهای طبیعی و تدارک لوازم موکبهای اربعین .یوسهف افضهلی ،از یهاران
سردار میگوید
درست روز جمعه بود ،خبرش پیچید سیل آمده و خانه و زندگی مهردم را بها خهودش بهرده.
جلسه اضطراری گذاشتیم برای هماهنگی .آقای پالرک زنهگ زد بهه حها قاسهم و گفهت
«حاجی حاال که سیل اومده ،شما نمیخواید برید اونجا؟» .نه تنها خودش بلند شد رفهت
آنجا ،اطالعیهه داد و از موکبههای اربعهین خواسهت برونهد بهرای کمه بهه سهیلزدهها.
بیمعطلی بخشنامه زدیم برای استانها .موکبهای اربعین رفتند مناط سیلزده .توی ایهن
مدت موکبها هفت میلیون و پانصد پرس غذای گرم دادند دست مهردم .روزهها و شهبها
قالی میشستند ،وسایل برقی و خودروی مردم را تعمیر میکردند.

2

او حتی در کم به دیگر ملتهای مظلوم جههان نیهز از ایفهای نقهش جههادی خهود لحظههای
فروگذار نکرد؛ به نحوی که امام خامنهای؟دم؟ در این باره فرمود
او به کم ملتهای منطقه یا با کم هایی که بهه ملتههای منطقهه کهرد ،توانسهت همهه
نقشههای نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا را خنثی کند و در مقابل همه نقشههایی کهه
با تشکیالت تبلیغاتی وسیع آمریکایی ،با تواناییهای دیپلماسی آمریکهایی ،زورگوییههایی
که آمریکاییها روی سیاستمداران دنیا و کشورهای ضعیف دارند و نقشهههایی کهه بها پهول
َ
تهیه شده بود ،قد علم کند و نقشههای آمریکا در فلسطین ،لبنان ،عهراق و سهوریه را خنثهی
سازد.

3
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