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تقديم به:
*

او که غرور و افتخار ایران و هر ایرانی بوده و است؛

*

او که برای ما همیشه ملقب به سردار قلبها گشت؛

*

او که شهادت تنها پاداشی برای تالشهای بیوقفه و خستگی

ناپذیرش است؛
*

او که مرد عمل بود و نه مرد شعار؛

*

او که سرباز ایران بود و نه سربار ایران؛

تقدیم به:
* او که به انتظار ایستاده بود ،نه به انتظار نشسته؛
او که غرور و افتخار ایران و هر ایرانی بوده و است؛
* او که امنیت را برای مردم این کشور و منطقه به ارمغان آورد؛
او که برای ما همیشه ملقب به سردار قلبها گشت؛
هایش هستند؛
پایمردی
شها و
مدیون تال
پاداشیدنیا
تنهاکه تمام
شهادت او
*
ناپذیرش است؛
خستگی
بیوقفه و
تالشهای
برای
او که
شعار؛شهید حاج قاسم سلیمانی
سپهبد
والیت؛مرد
سربازبود و نه
او که مرد...عمل

او که سرباز ایران بود و نه سربار ایران؛

او که به انتظار ایستاده بود ،نه به انتظار نشسته؛

او که امنیت را برای مردم این کشور و منطقه به ارمغان آورد؛

او که تمام دنیا مدیون تالشها و پایمردیهایش هستند؛

 ...سرباز والیت؛ سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

فهرست
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الرحمن و ّداً
ّ
إنالّذین آمنوا و عملوا ّ
الصالحات سیجعل لهم ّ

همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند ،به زودی خدای رحمان

برای آنان محبتی(در دلها) قرار میدهد.

ّ
الرحمن ودّ اً
ّ
إن الّذین آمنوا و عملوا ّ
الصالحات سیجعل لهم ّ

مریم96 -

همانا كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادهاند ،به زودى خداى رحمان براى آنان
محبّتى (در دلها) قرار مىدهد (مریم)96-
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مقدمه

پیشگفتار ناشر
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ـ که خالصه و عصاره فضایل شهدای دفاع مقدس

و مدافعین حرم بود ـ وظیفه سنگینی را بر شانههای اصحاب قلم و رسانه قرار داد .وظیفه تبیین راه و
«مکتبسلیمانی»،وظیفهسنگینودشواریاست که باید اهل قلم و رسانه برای به سرانجام رساندن

آن ـ در حد میسور و قابل قبول ـ با همه وجود تالش کنند و دل را با سردار دلها همسو نمایند.
به لطف الهی ،خیلیها به میدان شعر و کتابت و هنر آمدند تا هر کدام جلوهای از این جمال

آراسته شده در مکتب امام خمینی و امام خامنهای را نشان دهند و ادای دین به سردار دلها کنند.

از همه زیباتر و جامعتر ،توصیفات رهبر معظم انقالب اسالمی ،مراد سلیمانی ،و ستون خیمه
حرم و حریم اسالم ناب محمدی(ص) در حق این دست پرورده خلف است که برای شناخت

ابعاد شهید سلیمانی دریچههای جدیدی را گشودهاند ،اگر چه ناگفتههایشان هنوز بسیار است.

شخصیت ذوابعاد شهید سلیمانی ،هر اهل ذوق و معرفتی را در این وادی به تبیین و

ثناگوئی و تجلیل و پژوهش وارد کرده است و هر کدام به وسع طبع و تالش خود

گوشهای از این شخصیت را مطرح کردهاند .مؤلف این کتاب ،جناب آقای دکتر
محمدرضا سلطانی ،به جنبههای مدیریتی آن شهید عزیز ورود کردهاند و انصافاً توانستهاند
با توجه به برخی یافتههای علمی در باب مدیریت ،سیرة آن شهید را در جنبههای رفتار

فردی ،گروهی و سازمانی بررسی نموده و با خاطرهها و بیانات امام خامنهای و همراهان
و همرزمان آن شهید به اتقان و جذابیت این مجموعه بیافزایند .قریحه و ذوق لطیف

پیشگفتار
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نویسنده سبب شده تا با استفاده از اشعار موالنا ،سعدی ،حافظ و شعرای دیگر ،فضای

نوشتار را تلطیف و خواننده را با عظمت و عزت و مرتبت شهید بیشتر مأنوس نماید.
سیره مدیریتی شهید سلیمانی؛ که نشأت گرفته از شخصیت اخالقی ،معنوی و

روحی ایشان و اطاعت بی چون و چرا از رهبری نظام بود ،هم جبهه مقاومت و ضد
استکباری را به وحدت و وفاق رساند و موفق به حفظ یکپارچگی کشورهای عراق و
سوریه و امنیت مرزهای ایران اسالمی نمود و هم توانست جبهه دشمنان اسالم ناب و

تکفیریهای خشن و قسیالقلب مجهز شده به سالحهای پیشرفته را به شکست بکشاند
و آمریکای فریبکار را که با ائتالف ضد داعش به میدان حمایت از داعش و اهداف
پلید آنان آمده بود رسوا و نقشههای آنان را خنثی نماید .این مدیریت و راه و رسم

آن برای همگان الگو و سرمشق است .کار ارزنده مؤلف محترم فتحبابی است برای
کسانی که میتوانند ابعاد مدیریتی آن شهید را گستردهتر و عمیقتر بررسی نمایند.
مؤسسه فرهنگی هنری قدروالیت

