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گفتوگو با احمد یوسفزاده نویسنده کتاب آن  23نفر:

حاجقاسم برنگشت و فیلم را ندید
 حسین اطمینان
«احمدعزیزم؛تقریظوتحسینرهبرعزیزمانمراتشویق
به خواندن کتابت کرد و پس از قرائت آن به مقامت غبطه
خوردم و افسوس ،که در کارنامهام یک شب از آن شبها
و یک روز از آن روزهای گرفتار در قفس را ندارم .شماها
عارفانحقیقیوعابدانبهعبودیترسیدهایهستیدکهبه
عرش رسیدید ،ایکاش در همان باال بمانید .چه افتخارآمیز
استربانیونبرمنبرنشسته،تربیتیافتگانمنابرخودرابه
کودکان
تماشابنشینند.چهزیباستجوانانجویایکمال،
ِ
کمالیافته در قفس دشمن را ببینند .ایکاش سفیر ِان در
قصرهای مجلل نشسته کشورمان ،این سفیران در قفس
گرفتار شده را ببینند و چگونه سفیر بودن را بیاموزند ».این
متن،بخشیازنامهسردارقاسمسلیمانیفرماندهوقتسپاه
فزاده
قدسدرتاریخهفدهماردیبهشت 94برایاحمدیوس 
نویسنده کتاب آن 23نفر است.
فزاده در ششم مرداد ماه  1344در استان کرمان
یوس 
متولدشد.باشروعجنگتحمیلیبههمراهدوبرادردیگرش
محسن و یوسف به جبه ه رفت و در حالی که نوجوانی بیش
تالمقدسبهاسارتدشمندرآمد.
نبوددرعملیاتبی 
این آزاده مدت هشت سال و سه ماه از دوران جوانی
خود را در اسارتگاههای رژیم بعث عراق گذراند تا این که
در سال  ۱۳۶۹به همراه دیگر آزادگان به میهن اسالمی
فزاده در سال  94کتابی با عنوان آن 23
بازگشت .یوس 
نفر را منتشر کرد .این کتاب خاطرات بیست و سه نوجوان
تالمقدس به
است که از سوی ارتش بعث ،در عملیات بی 
اسارت درآمدند و صدام سعی داشت از این نوجوانان برای
ایجاد جنگ روانی علیه ایران استفاده کند .بعد از آزادی آن
فزاده رابطهاش با سردار قاسم سلیمانی بیشتر
 23نفر ،یوس 
شد و سردار برای چند کتاب او مقدمه نوشت .حاال احمد
فزاده در گفتوگو با پاسارگاد از خاطرات این شهید
یوس 
میگوید.
 ما فرماندهان سرشناس و بزرگی را در جنگ
تحمیلیداشتیم.چهخصوصیتیسردارسلیمانیرا
ازدیگرفرماندهانجنگمتمایزمیکرد؟
آدمها معموال استعدادهای متفاوتی دارند و اگر در تاریخ
همنگاهکنیدبرخیازسردارانمتمایزبودند.اینمیتواندبه
دلیل هوش ذاتی آنها باشد و یا اینکه شجاعت آنها بیشتر از
دیگرانبودهاست.اینموارددرسردارسلیمانیجمعبودکه
باعثشدسردارسلیمانییکفرماندهموفقدرجنگباشد.
البته خداوند هم ایشان را حفظ میکرد .میشد در عملیات
تالمقدسکهایشانفرماندهتیپبود،شهیدشوندوهمه
بی 
چیز تمام شود ولی خداوند ایشان را حفظ کرد .ایشان بارها
تا مرز شهادت رفتند ،زخمی شدند و خیلی اتفاقهایی هم

در زمان بعد از جنگ افتاد .سالها که میگذشت از
ایشان یک انسان با تجربهای ساخت ضمن اینکه
ایشان فرمانده شجاعی بود .در جنگ با داعش
شما تصاویر ایشان را میبینید که خیلی بیپروا در
صحنههایخطرناکحضورپیدامیکند.درجاهایی
که اطرافیان ایشان را از محدوده خطر دور میکردند و
یابغلخاکریزمیبردندکهایشانتیرنخورد.ایناتفاق
معموالبرایفرماندهانبزرگدنیانمیافتد.نکتهقابل
توجه به نسبت دیگر فرماندهان نظامی دنیا مسایل
اعتقادی ایشان است .یعنی شما در همه دنیا ژنرالی
پیدا نمیکنید که در یک مراسم به پهنای صورت
اشک بریزد .یا عشقاش این باشد سالی یک مرتبه بیاید
تالزهرا بایستد و از مهمانان پذیرایی کند .یادم
کرمان در بی 
میآیدوقتیآنجامیرفتیمایشانمثلیکبانیمعمولیدر
روضهخوانییکشهرکوچکیایکروستاجلودرمیایستاد
و وقتی مردم میآمدند و مینشستند حواسش بود که کی
پذیرایی شده و کی پذیرایی نشده است .من میدیدم به
مسئولپذیراییاشارهمیکردکهفالنیآمدهوپذیرایینشده
است .این اتفاق مال گذشته خیلی دوری نیست ،مربوط به
سالگذشتهاست.بُعداعتقادیایشانخیلیتاثیرداشتکه
حاج قاسم ،حاج قاسم شود .مجموعهی هوش ،شجاعت و
مسایلاعتقادیباعثشدکهایشانیکآدممتفاوتباشد.
 ایشان به صورت نیروی مردمی وارد جبهه
شد؟
ظاهرا ایشان ابتدا در جهاد سازندگی بودند و بعد هم
آمدند سپاه ثبتنام کردند و به جبهه آمدند ،البته آن موقع
من سنم کم بود و هنوز به جبهه نرفته بودم.
 شماازکجاباایشانآشناشدید؟
در کتاب آن 23نفر نوشتم ،اولین باری که ایشان را دیدم
موقع اعزام به جبهه بود که ما را در یک زمین فوتبال به خط
کرده بودند .ایشان آمد و به ما گفت :جبهه برای شما هنوز
زود است بروید پادگان .ایشان نقش خیلی زیادی در زندگی
خود ما  23نفر داشت .ایشان ما را از صف بیرون کشید و
این جمله را گفت« :ممکن است شما اسیر شوید و شمار ا
شکنجهکنندوازتانمصاحبهبگیرندکهماراب هزوربهجبهه
فرستادند .پیشبینی ایشان درست از آب درآمد .ما اسیر
شدیم و ما را شکنجه دادند و از ما میخوستند که بگوییم
ما را به زور به جبهه فرستادهاند .آنجا ما یاد حرف سردار
سلیمانی میافتادیم و برای اینکه ثابت کنیم بچه نبودیم،
مقاومت کردیم و ماجرای آن 23نفر پیش آمد که ذکرش
در کتاب آمده است .سردار سلیمانی شیفته داستان 23نفر
بودندوایشانهرجاراجعبهکرمانصحبتمیکردندحتما
میگفتند«:ماافتخارمیکنیمکهآن 23نفرازماهستند.

 بعد از پایان هشت سال اسارت کجا سردار
سلیمانیرادیدید؟
از اسارت که برگشتیم ایشان فرمانده لشکر ثاراهلل بودند.
رفتیم پیششان و بعد هم من نویسنده شدم و مقدمه چند
کتابم را ایشان نوشت و از این طریق آشنایی ما بیشتر شد.
وقتی حکم فرماندهی سپاه قدس را به ایشان دادند و از
کرمان رفتند یک غزل برای ایشان سرودم که با این مطلع
شروع میشد« :گفته بودی ماندنی هستی و داری میروی»
بارفتنسرداربهتهرانخیلیبچههایکرمانناراحتبودند.
یکی از روزهای آخری که حکم ایشان را زده بودند و هنوز
در دفترشان در کرمان بودند برای کاری به آنجا رفتم .یک
پیرمردآبدارچیبود.وقتیچایآوردبایکنگاهطلبکارانهای
شروع کرد به گریه کردن که چرا میخواهی بروی! حاج
قاسم سر پیرمرد را در آغوش گرفت و نوازش کرد و گفت
ما سرباز انقالبیم و هر جا که بگویند خدمت کن باید برویم.
یک جوری پیرمرد را راضی کرد و او هم استکانها را جمع
کرد و رفت .بعد از آن هم رابطه ما ادامه پیدا کرد و هر
وقتبهکرمانمیآمدپیشایشانمیرفتیم.درجلسههای
خصوصی که بچههای جبهه و جنگ جمع میشدند و
پیشایشانمیرفتیم،ایشانصحبتمیکرد.جلساتیکه
خیلی خودمانی بودند و میگفتند کسی صدا را ضبط نکند
مخصوصاوقتیدرموردمسایلامنیتیصحبتمیکرد.
 بعد از جنگ هم ایشان نقش مهمی در امنیت
کرمانداشتند،درستاست؟
بله .یک کاری که بعد از جنگ با فاصله خیلی کم انجام
دادند و من ندیدم در موردش صحبت بشود این بود که
دقیقا بعد از پایان جنگ در جنوب استان کرمان و منطقه
سیستا نوبلوچستان درگیر ناامنی زیاد بود .بخشی از مردم
جنوب استان به دلیل فقر به سمت خرید و فروش مواد
مخدررفتهبودندواشراروگروگانگیریزیادشدهبود.ایشان
طرح «تامین اشرار» را مطرح و اجرایی کرد .خیلی از اشرار
اسلحهها را تحویل دادند و توبه کردند و یک مقدار زمین

کشاورزیوآببهآنهادادهشدوزندگیآنهاتغییرکرد.بااین
کار که از موضع قدرت و رافت انجام شد ،امنیت تا حد زیادی
به منطقه بازگشت .این اتفاق بزرگی در اوایل دهه هفتاد بود.
 چرا ایشان بعد از جنگ سمتهای اجرایی و
ستادی در داخل کشور نگرفتند و یا اینکه نماینده
و ...نشدند؟ به عبارتی چرا سردار سلیمانی پوتینها
رادرنیاورد؟
ایشان همینکارها را نکرد که شد حاج قاسم .اگر این
کارهارامیکردکهحاجقاسمنبود.وقتیکهمنطقهامنشد
و مشکالت کرمان خیلی کمتر شد ایشان به تهران رفتند.
اگرمیخواستنمایندهمجلس،استاندارو. .بشودناگزیرباید
زیرعلمسیاسیونمیرفتولیایشاننرفت.چونکهپاسدار
بود به این قاعده اعتقاد داشت که دغدغه اصلیاش حفظ
نظامباشدوبهخاطرهمینواردمسایلسیاسینشد.ایشان
میتوانستهرپستیبگیرد.
خیلی از این موضوع فرار میکرد .سه ،چهار ماه پیش ما
یک سمینار در دانشگاه باهنر داشتیم و ایشان آمده بودند.
همان اول صحبتش گالیه کرد که من یک عشایرزاده،
روستاییام دلیلی ندارد عکس مرا به در و دیوار بزنید و بعد
هم یک بحث مفصلی انجام داد .ایشان بسیار متواضع بود.
حس قدرت و سیاست در وجود این مرد نبود که بخواهد
خودش را مطرح کند .یک خیابانی را در کرمان به نام ایشان
کرده بودند وقتی شنید بسیار ناراحت شده بود و نام آن
خیابانرابرداشتند.
همیشه میگفت من سرباز اسالم و ایران هستم و تا
آخرین روز هم برای خودش همین سربازی را قایل بود .همه
دنیا سردار سلیمانی را میشناختند و همین االن همه دنیا
بهتالطمافتادهولیایشاندرآخرینسخنرانیهایشانهم
میگفتکهمنیکعشای رزادهامواینهاتمایزایشانبود.
 درستاستکهایشانجبههسیاسینداشت
وهیچزماننهبرعلیهاصالحطلبانواصولگرایانونه
بهنفعآنهاحرفینمیزد؟

بله همه این موضوع را تایید میکنند .ایشان محبوب
همهی ملت ایران است .فارغ از مسایل سیاسی و جناحی
همه دارند برای ایشان میسوزند .حتی ایرانیهایی که در
تاند و اعالم کردهاند
خارج از کشور هستند برای ایشان ناراح 
افرادی که خوشحالی میکنند انسانهای منصفی نیستند.
واقعیت این است که اگر ایشان نبود معلوم نبود چه اتفاقی
برای ما میافتاد .یک فیلم از زمانی که داعش به مجلس
حمله کرد وجود دارد که اگر االن هم در اینترنت جستوجو
کنیدآنرامیبینید.دراینفیلمنیرویداعشوقتیکهروی
یکیازکارمندانمجلسرگبارمیبندد.جملهایمیگویدکه
چون عربی است کسی متوجه آن نشد .من چون عربی بلدم
متوجه شدم او میگفت :شما فکر میکنید ما میرویم؟ به
یداریم؟
زبان ساده یعنی فکر میکنید ما دست از سرتان برم 
یزنند؟ زمانی که داعش به همه دنیا
این حرف را چه زمانی م 
چنگانداختهبودندوهمهجاراناامنکردهبودندوفقطایران
مانده بود .همه معترف هستند که اگر سردار سلیمانی نبود
وضعیت کشور ما این نبود ،خود عراقی ها هم معترف بودند.
 بعد از فوت آیتاهلل هاشمی با شهادت سردار
سلیمانیاستانکرمانیکوزنهراازدستداد.
قطعا همینجور است .حاج قاسم دلبستگی خیلی
زیادی به استان کرمان داشتند و همیشه میگفت من
افتخار میکنم که کرمانیام .همیشه در صحبتهایش
میگفتماافتخارمیکنیمکهشهیدشهسواریازماست،
یعنی از ما کرمانیهاست .طبیعی که این حس را داشت و
ما وزنه خیلی بزرگی را از دست دادیم .بعد از شهادت ایشان
مردماولیناستانیکهتجمعکردند،استانکرمانبود.بعد
ازمرحومهاشمیایشانقوتقلبمردمکرمانبودند.البته
اینافتخارهمیشهبرایکرمانخواهدبود،مخصوصااینکه
ایشان همیشه در کرمان خواهد بود( .نمیتوانم از واژه دفن
برای ایشان استفاده کنم ).حضور ایشان قوت قلبی برای
ما کرمانیها هستند .چه زنده باشند و چه نباشند ،باز هم
کارگشاهستند.
 چه خاطرهای از سردار سلیمانی در ذهن شما
برجستهترازبقیهخاطراتاست؟
این روزها فیلم آن  23نفر روی پرده است .اولین روز
فیلمبرداری ایشان سرصحنه آمدند .اتفاقا چند نفر هم از آن
 23نفرکهسیرجانیهستندآنجابودند.منآنروزنبودم.قبل
از اینکه این فیلم ساخته شود کتاب آن منتشر شد .یک روز
حاجآقاشیرازینمایندهولیفقیهدرسپاهقدسبهمنگفت:
حاجی یک چیزی برای تو نوشته و بعد متن را به من داد .با
امضای خود حاجی .نامه با احمد عزیز شروع شد و این نامه
برای من خیلی جذاب بود و من به این نامه افتخار میکنم.
حاال فیلم ساخته شده و در حال اکران است .کارگردان هفته
پیشبادفترایشانصحبتکردکهحاجقاسمبرایدیدنفیلم
بیایندرییسدفترایشانگفتهبودماحتماهماهنگمیکنیم
کهایشانبرایدیدنفیلمبیایندولیاالنایشانمیخواهندبه
سفربروندوانشااهللوقتیبرگشتندبرایدیدنفیلممیآیند
ولی حاج قاسم برنگشت و فیلم را ندید.

چرا حاج قاسم متمایز بود

بازگشت به زادگاه
 یوسفزاده :حاجقاسم همیشه میگفت من سرباز اسالم و ایران
هستم و تا آخرین روز هم برای خودش همین سربازی را قایل بود
 تخشید :حاال بهتر میفهمم که او اسطورهای بود که از دل این آب و
خاک آمده بود
فتحی :سردار سلیمانی به شدت از دیدهشدن گریزان بود

 احمدرضا تخشید
یدانم نوشتن را
نم 
بغض در
چگونه شروع کنمِ .
گلو چمبره زده احساس را
یانگیزد.نوشتندرمورد
برم 
مردیچونقاسمسلیمانیبه
هرصورتسختاست.همه
ازدورمیشناسیمش.بهعنوانفرماندهجنگ.فردی
کهازابتدایجنگتحمیلیعراقعلیهایراندرجبهه
حضور داشت و بعد از حدود چهل سال در جبههای
متفاوت به شهادت رسید .من سالهای آخر جنگ
شانزدههفدهسالهبودم.اولینبارسال 1365بهجبهه
رفتم آن موقع قاسم سلیمانی جوانی خوشسیما با
چشمانیدریادماندنیبودکهفرماندهیلشکرثاراهلل
رابرعهدهداشت.همانگونهکهتاآخرعمردرهالهای
از باورهای اسطورهای قرار داشت آن روزها هم در
ذهن ما بسیجیهای تازه از نوجوانی گذشته جایگاه
باالیی داشت .حرفهایی در موردش میزدند که
چگونه میجنگد و چگونه جنگ را هدایت میکند
و فرماندهی را بر عهده دارد .روزهای انتظار حضور در

غمگین رفتنش و حیران نبودنش هستیم
جبهه معموال در جنگلهای نزدیک اهواز یا در کنار نکتهدرسطوحیدیگردرموردشهیدمهدیزندینیا
سد دز میگذشت برای همهی ُگردان چادرهایی یا شهید حسین نادری صدق میکرد .واقعا جای
ی ِ شگفتیداشتوداردکهجوانیمثلحسیننادریبا
برپا میشد و نیروهای بسیجی روزهای طوالن 
انتظار حضور در حمله یا در خطهای پدافندی را با سنی حدود بیست سال فرمانده گردان باشد و بتواند
کالسهایرزمیوعقیدتیمیگذراندند.یادمهست نیروهایشراتحتامربگیرددرحالیکهنهلباسشبا
قاسمسلیمانیهرچندگاهیکباربهنیروهاسرمیزدو بقیه فرقمیکردونههیکلو قیافهی خاصیداشت.
آل احمد در سالهای دور وقتی صمد بهرنگی
جویای احوال و روزگارشان میشد .یک پیش از ظهر
بابچههانشستهبودیمکهقاسمسلیمانیبادوسهنفر در رود ارس غرق شد به صورتی جلوه داد که او را
دیگر از راه رسیدند و داخل چادرمان شدند .کنارمان کشت هاند.بعدهابهنظرمخودآلاحمدگفتهبودمردم
ک نیروها احوالپرسی کرد و نیاز به قهرمان دارند و ما اینگونه برایشان قهرمانی
نشست و تقریبا با تکت 
از شغل و کارشان در شهر و کار پدرهایشان سوال ساختی .م
قاسم سلیمانی اما قهرمانی ساختگی نبود فردی
کرد .همانطور که نوشتم ما همیشه تصور کارهای
یراه هم نبود بود که از دل جامعه بیرون آمده بود و سالهای
بانگیزی از او داشتیم که البته ب 
اعجا 
چون یک جوان که از نقطهای دورافتاده در کرمان طوالنی جان بر کف نهاده در راه هدفش کوشید .من
راهی جبهه شده و بعد از مدت کوتاهی به فرماندهی صبح جمعه اول وقت خبر رفتنش را شنیدم و دلگیر
لشکر رسیده مطمئنا باید تواناییهایی بیشتر از شدم و به فکر فرو رفتم که حیف از او که از دست
انسانهای معمولی داشته باشد .همانطور که این رفت بعد کمی با خودم فکر کردم دیدم این غم و

اندوه بیشتر برای خودم است نه او .او سالها با خطر
جان باختن زندگی کرده بود و مطمئنا هیچ ترسی
هم از رفتن نداشت ولی برای ما در این روزگار ُعسرت
یالتیام .گرفتار بد زمانهای
رفتنش سخت است و ب 
شدهایم به قول شاعر آب هم با سیاست مینوشیم.
باال و پایین زندگیهایمان گرفتار درگیریهای
سیاسیایهستکهبیشترمنافعشخصیوگروهی
در نظر قرار دارد .و آن َسر دنیا هم هیوالیی مثل
ترامپ سرگرم عربدهکشی است و ما بودیم و تصویر
ساختهشدهازقاسمسلیمانیکهبهشمیبالیدیمکه
ناتوانیهایمانرادرتواناییهایاوفراموشمیکردیم.
دوستندارمغلوکنمولیگرفتارشمیشوم.
یادم هست در خط پدافندی فاو وقتی برای
سرکشی آمده بود صدای خمپاره که بلند شد ما
جلوی سنگر نشسته بودیم و آن دورها دیدیم چند
نفر درازکش شدند و بعد متوجه شدیم حاجقاسم و
همراهانش بودهاند .میخواهم بگویم اصول جنگی را

کامال رعایت میکرد و احتیاطهای الزم را به جای
میآوردولیبرایمافرماندهیبودرویینتنکهچهل
سال را بیگزندی گذرانده بود حاال وقتی جوانها و
نوجوانها را میبینم که غمگین رفتنش هستند
و همسن و سالهای خودم را میبینم که حیران
شاند افسوسم بیشتر میشود و بهتر میفهمم
نبودن 
که او اسطورهای بود که از دل این آب و خاک آمده بود
تالشعاع
وبارفتارهایشهمهیکمبودهایمانراتح 
یداد و لبریز از غم و اندوه و با دیدن بغض
قرار م 
فروخوردهمردمیاداینشعرسایهمیافتم:
چند اين شب و خاموشي؟ وقت است كه برخيزم
وينآتشخندانراباصبحبرانگيزم
گرسوختنمبايدافروختنمبايد
اي عشق بزن در من كز شعله نپرهيزم
صد دشت شقايق چشم در خون دلم دارد
تا خود به كجا آخر با خاك در آميزم
چون كوه نشستم من با تاب و تب پنهان
صدزلزلهبرخيزدآنگاهكهبرخيزم
برخيزم و بگشايم بند از دل پر آتش
وين سيل گدازان را از سينه فروريزم

 یونس فتحی
امروز دیگر پدیده «حاج
قاسم» راکسی نمی تواند
انکار کند .سپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی را به جرات
میتوان پدیده قرن 21
دانست .این را نه من به عنوان
کسی که سالیان اندکی
افتخار سربازی در مجموعه
تحت فرماندهی اوداشته
است ،میگویم بلکه همه
سازمانهای تحلیلگر معتبر
جهانی به این اذعان داشتهاند
و حتما در آینده نیز خواهند
داشت .آخرین موردش
همین  10روز پیش بود که
نشریه بینالمللی گاردین او را
در زمره  10چهره برتر جهان
قرار داد.
شاید مجاهدتها و
عکس :پاسارگاد
ایثارگریهای این شخصیت
بینظیر در ایجاد امنیت در منطقه خاورمیانه
و انهدام غده سرطانی داعش و یا فرماندهی
لشکر  41پیروز ثاراهلل در زمان جنگ تحمیلی
و همچنین مبارزه با اشرار و قاچاقچیان در
جنوبشرق کشور در سالهای بعد از جنگ
تحمیلی سبب شده است تا آنچنان که باید
به ابعاد دیگر شخصیتی او پرداخته نشود
شاید پرداختن به چند بخش از ویژگی متمایز
از زندگی این بزرگوار بتواند سهم کوچکی در
معرفی ابعاد وجودی این چهره محبوب داشته
باشد.
هیچ کس نیست که نداند حاج قاسم
عشایرزادهای بود که پلههای قدرت و مسولیت
را به سرعت طی کرد و در شمار شخصیتهای
برجسته نه تنها ایران بلکه جهان قرار گرفت اما
این عشایرزاده و چهره محبوب جهانی هیچگاه
حتی برای لحظهای فراموش نکرد که از کجا
برخواسته و در میان چه مردمانی بزرگ شده
است .شاهد این مدعا ارتباط پیوسته و دایمی او
با زادگاه خویش بود.
او به هربهانهای سری به روستای دور افتادهی
قناتملک رابر میزد و بدون هیچگونه تکلف و
تعارفی و بدون هیچگونه محافظ وتشریفاتی پای

صحبت مردمان روستا مینشست با آنها خوش
و بش میکرد و آنها را در آغوش میگرفت من
خود به عینه ده ها مورد را شاهد بودهام.
سردار سلیمانی چهرهای نظامی بود که از
فرماندهی گروه کوچک نیروهای کرمانی در
جنگ شروع کرد و پلهپله فرماندهی گردان و
تیپ و لشکر و در نهایت فرماندهی نیروی برون
مرزی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را
بر عهده گرفت .گرچه محیط خدمت نظامی او
نهاد مردمی سپاه بود اما به هر حال در ادبیات
نیروهای نظامی ایجاب میکند هر چه جایگاه
فرد ارتقا پیدا میکند ارتباط او با بدنهی سازمان
کمتر و کمتر میشود و شاید در بسیاری از جاها
ارتباط نیروهای پایین دست با فرماندهان امری
سخت و حتی دستنیافتنی باشد .اما سردار
سلیمانی از این قائده کامال مستثنی بود چه آن
روزهایی که با نیرو های کم تعدادش در ابتدای
جنگ بود و چه سالهای بعد از آن و چه همین
روزها که در اوج مشغولیتهای خاورمیانهایاش
در جایگاه فرمانده سپاه قدس بود .اما در تمام
این چهل سال حتی یک بسیجی معمولی
سیرجانی هم این اطمینان خاطر را داشت که
میتواند در این وا نفسهای زمانه حاج قاسم را

دریابد و مشکالت خود را با او بگوید و او نیز در
باالترین شکل ممکن در گرهگشایی از کارش
تالش میکرد .
یکی از دغدغههایی که معموال مدیران و
مقامات دارند حس دیده شدن و به اصطالح
تلویزیونیها «دوربینی»شدن است .معموال
مقامات تالش خود را به کار میگیرند تا مرتب
در معرض افکار عمومی باشند و در جامعه دیده
شوند .موضوعی که سردار سلیمانی در تمامی
سالهای حضور در عرصههای قدرت به شدت
از آن گریزان بود .سر به زیر بودن او در مقابل
دوربینهای تلویزیونی زبان زد خاص و عام بود.
البته این بدان معنا نبود که رسانه را نشناسد
و اثربخشی آن را در پیشبرد اهداف خود نداند.
نمونهی بارز آن استفاده از تیمهای رسانهای
حرفهای در تمامی عرصههای جبهههای
مقاومت و به زبانهای مختلف روز دنیا بود.
ویژگی دیگری که شخصیت سردار سلیمانی
را متمایز میساخت تلفیق هنرمندانه سیاست
با قدرت نظامی بود و به زعم اکثر کارشناسان
سیاسی و امنیتی جهان پیش از آن که یک
فرمانده نظامی باشد یک دیپلمات به تمام معنا
بود که به شایستگی قواعد مذاکره و گفتوگو

در سفر سفرای ایرانی کشورهای خارجی به منطقه گلگهر صورت پذیرفت؛

بازدید سفیران ایرانی  16کشور خارجی از شرکت توسعه آهن و فوالد

در سفر چند روزه سفیران و مدیران
اقتصادی که به منظور آشنایی با پتانسلهای
اقتصادی استان کرمان صورت گرفت ،آنها از
منطقه گلگهر بازدید و از چند طرح بزرگ
معدنی ،صنعتی و اقتصادی دیدن کردند .یکی
از طرحهای بزرگی که برای بازدید در نظر
گرفته شد ،شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر
بود .بازدید از طرحهای توسعه این شرکت جزو
برنامه بازدید سفیران در منطقه گلگهر بود.
عصر روز پنجشنبه  12دی ماه تعدادی از
سفرای جمهوری اسالمی ایران در کشورهای
آسیایی ،آفریقایی و اروپایی وارد سیرجان
شدند و با همراهی برخی از مسئوالن استانی
و شهرستانی و معاونان و مدیران شرکت
گلگهر به این منطقه رفتند .میهمانان در
نخستین بازدید در منطقه گلگهر در جریان
روند توسعهای در شرکت آهن و فوالد
گلگهر قرار گرفتند .بازدیدکنندگان از میزان
سرمایهگذاری و چگونگی تولید محصول
معدنی در این شرکت مطلع شدند.
مهندس محمد محیاپور مدیرعامل شرکت
توسعه آهن و فوالد گلگهر در خصوص میزان
تولید و محصول تولیدی در این شرکت به
بازدیدکنندگان توضیحاتی ارایه نمود .وی
پروژه مگامدول را مهمترین پروژهی این
شرکت دانست و گفت« :این پروژه اصلی ما
است و پیشبینی کردیم در طی سه سال به
بهرهبرداری برسد و راهاندازیشود» .محیاپور
محصول تولیدی شرکت را آهن اسفنجی
عنوان کرد و درباره میزان تولید آن بیان کرد:

«پیشبینی تولید  3میلیون تن آهن اسفنجی
برای امسال داریم و میزان فروش محصول در
قسمت مگامدول باال است» .وی در تکمیل
توضیحاتش به فعال بودن پروژه مگامدول
اشاره کرد و از فعالیت تعداد تقریبی 400
الی  500پیمانکار مشغول در این پروژه سخن
گفت .مهندس محیاپور با اشاره به تجهیزات
حاضر در شرکت توسعه آهن و فوالد ادامه
داد« :اینها بخشی از تجهیزات شرکت است
و به همین اندازه در زیر زمین تجهیزات
داریم .کارهای اصلی و تجهیزات اصلی را
انجام دادیم .تعدادی تجهیزات هم مورد نیاز
ن بسته شده است و به
است که قرارداد تهیه آ 
زودی آنها را تهیه میکنیم .پروژه مگامدول
عمال مشکل مالی ندارد و مشکل فقط کمبود
تجهیزات است که برای تهیه آنها برنامهریزی
شده و قراردادهای تجهیز پروژه بسته شده
است و تقریبا تا سه سال آینده محصول

نهایی را خواهیم داشت .».وی پیشبینی کرد
به زودی تجهیزات کورهها وارد شود و بخش
ذوب شروع به فعالیت کند.
مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد
گلگهر در توضیح فرآیند تولید در این
مجموعه گفت« :طرح تولید  5میلیون تن
فوالد به عنوان چشمانداز گلگهر با راهاندازی
پروژههای معدنی و صنعتی این شرکت از
قبل تعریف شده که بخشی از آن با تاسیس
کارخانه مگامدول و افتتاح خط دوم این
مجموعه و با تالش مهندسان و متخصصان
این شرکت سرانجام به ثمر نشسته است.
شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر با توجه
به معادن غنی سنگ آهن در منطقه سیرجان،
در نزدیکترین فاصله به شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر تاسیس شده تا با احداث
کارخانجات احیا مگامدول ،فوالدسازی و
نورد و با بهرهبرداری از آنها و تولید نهایی

سه میلیون تن آهن اسفنجی موجب تکمیل
زنجیره تولید در منطقه گلگهر شود و در
نهایت موجب ارتقا ارزش اقتصادی تولیدات
این منطقه شود».
مهندس محیاپور در تکمیل سخنان خود
و برای آگاهی بیشتر میهمانان بازدیدکننده از
پروژههای بزرگ منطقه گلگهر نظیر شرکت
توسعه آهن و فوالد و پروژه مگامدول افزود:
«این پروژه چند هزار میلیارد تومان ارزش
دارد و این رقم نشاندهنده این است که
منطقه گلگهر پتانسیل پذیرفتن ریسک
مبالغ میلیاردی را دارد و کارش را شروع
میکند».
مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد
گلگهر شرایط منطقه گلگهر و شرکت
توسعه آهن و فوالد را بسیار خوب قلمداد کرد:
«شرایط منطقه گلگهر بسیار عالی است .اگر
چند منطقه صنعتی در کشور مطابق گلگهر

پروژهها را انجام دهند ،کشور از نظر اقتصادی
به رشد باالیی خواهد داشت» .وی در مورد
سفر رییسجمهور برای افتتاح پروژههای
اقتصادی منطقه گلگهر هم صحبت کرد و به
بازدیدکنندگان و سفیران اقتصادی گفت« :در
یک سال گذشته دو بار رییسجمهور برای
افتتاح پروژههای چند میلیاردی حضور یافتند.
این نشان میدهد که در این منطقه کارهای
خاص و خوبی انجام شده است .مسئوالن
شهرستان نیز هماهنگی و همکاری خاصی با
صنعت شهرستان دارند و این منطقه پایلوت
عالی در سطح کشور و دنیا است .همچنین
هر سال در منطقه گلگهر تحوالت خاصی
انجام میشود».
در این بازدید سفیران توسعه و پیشرفت و
زمینه سرمایهگذاری در شرکت توسعه آهن
و فوالد را فرصتی بینظیر و مثال زدنی در
کشور عنوان کردند.

را میفهمید و میدانست
چگونه گروههای متخاصم را
در کنار هم بنشاند و آشتی
بر قرار کند و یا از سیاست
به شایستگی در پیشبرد
اهداف نظامی جبهه مقاومت
استفاده کند .قانع کردن
پوتین رئیس جمهور روسیه
در جبهه مبارزه با داعش
و یا ائتالف بین گروههای
گوناگون فلسطینی و دهها و
صدها مورد دیگر از این قبیل
در عراق و افغانستان و لبنان
و ...نمونههایی از به کارگیری
موفق سیاست و دیپلماسی
در عرصه عمل توسط او بود.
مشغولشدنبهپیروزیها
او را از برنامهریزیهای آینده
غافل نمیکرد و واقعبینی و
آیندهنگری نیز از خصوصیات
برجسته او بود و این حرف او
هیچگاه یادم نمیرود که در جمعی از فعاالن
اقتصادی گفت دوستان و عزیزان من ،ما
سوریه و عراق را از چنگ داعش آزاد کردیم.
اسراییل را از لبنان بیرون کردیم و انشاهلل در
یمن نیز پیروزی رقم خواهد خورد اما اگر برای
اقتصاد و معیشت مردمان کاری نکنیم حتما در
جبهه اقتصادی شکست خواهیم خورد (نقل به
مضمون).
همان کاری که در سالها پیش در اوایل
دهه  70برای مبارزه اساسی با اشرار وسوداگران
مرگ در جنوبشرق کرمان مجموعه چاههای
کشاورزی احرار را راهاندازی کرد و معتقد بود
که بسیاری از پدیدههای قاچاق معلول شرایط
بد اقتصادی جامعه هستند نه علت آن و تا زمانی
که برای معیشت مردم کاری نشود انتظار امنیت
پایداربیمعناست.
اما از همه اینها که بگذریم اخالص عمل و
توکل ویژه این مرد به نقش بیبدیل خداوند به
عنوان تنها تعیینکننده معادالت قدرت بود .به
عنوان یک مومن واقعی در هیچ شکستی ناامید
و در هیچ صحنهی پیروزی مغرور نمیشد .
همه این خصوصیاتِ حاج قاسم نیاز ضروری
این روزهای جامعه ماست.
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