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"یاد شهدا را برجسته کنید ،زنده کنید ،خاطره آنها را حفظ کنید.
"مقام معظم رهبری"
این کتاب تقدیم می شود به:
"ائمــه معصومین(صلــوات اهلل علیهــم) ،امــام خمینــی(ره) و شــهدا از
صدراســام تــا شــهدای انقــاب اســامی ،شــهدای دفــاع مقــدس،
شــهدای تــرور ،شــهدای مدافــع حــرم ،شــهدای اقتــدار ،شــهدای امنیت،
شــهدای هســته ای و ...علــی الخصــوص ســپهبد شــهید ،فرمانــده محــور
مقاومــت حــاج قاســم ســلیمانی"
او بــه کمــک ملــت هــای منطقــه توانســت همــه نقشــه هــای نامشــروع آمریــا
در منطقــه غــرب آســیا را خنثــی کنــد ،ایــن آدم توانســت درمقابــل تشــکیالت کــه
بــا پــول و بــا توانایــی هــای دیپلماســی آمریاکیــی و زورگویــی هــای آمریــا
روی کشــورهای ضعیــف داشــتند ،قــد علــم کنــد کــه نقشــه هایــی کــه تهیــه
شــده بــود را در منطقــه غــرب آســیا خنثــی کنــد ...نقشــه آمریــا در عــراق ،ســوریه
و لبنــان بــه کمــک ایــن شــهید عزیــز خنثــی شــد ....آمریاکیــی عــراق را
ماننــد رژیــم پلهــوی مــی پســندند ،نقطــه ای باشــد پــر از نفــت و هــر اکری
میخواهنــد بکننــد ماننــد آن اگو شــیرده ،امــا مرجیعــت در برابــر آن ایســتادند و
حــاج قاســم بــه همــه آنهــا بــه عنــوان یــک مشــاور مــدد رســاند ...امــروز دســت
لبنــان و هــم چشــم لبنــان حــزب هللا اســت و نقــش شــهید عزیــز مــا در ایــن
حالــت نقــش ممتــاز و شایســته اســت...
از وجود مطهر او ( سردار سلیمانی ) از اعماق دل تشکر می کنیم...
عــده ای مــی خواســتند وانمــود کننــد انقــاب در ایــران مــرده اســت و تمــام
شــده امــا شــهادت او نشــان داد کــه انقــاب زنــده اســت ...دشــمنان در
مقابــل عظمــت ملــت ایــران احســاس خضــوع کردنــد ...آن دشــمنی کــه
ســعی مــی کنــد آن مجاهــد عظیــم القــدر را و ایــن ســردار مبــارز بــا تروریســت را
یــک تروریســت معرفــی کنــد ،ملــت ایــران زد در دهــان آنهــا...
توصیف رهبر انقالب از سردار شهید قاسم سلیمانی
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مقدمه
اگــر آن روز کــه ســاواک گرداگــرد خمینــی بــت شــکن را گرفتــه بــود و زخــم زبــان
میــزد کــه ســربازانت کجاینــد؟ و روح خــدا فرمــود ســربازان مــن در گهــواره انــد!
روح آیزنهــاور و کارتــر خبــردار مــی شــدند کــه روزی ســربازان در گهــواره خمینــی،
طومــار  2500ســال رژیــمشاهنشــاهی را در هــم میپیچنــد و دیگــر نــه ژاندارمــی
دارنــد و نــه کاپیتوالســیون و نــه ســفارتخانه و نــه ســفیری!...
ســربازان خامنــه ای ،یکــی شــان مــی شــود حســن طهرانــی مقــدم کابــوس شــب
هــای یهــود کــه وصیــت کــرد بــر ســنگ مــزارم بنویســید اینجــا مدفــن کســی اســت
کــه مــی خواســت اســرائیل را نابــود کنــد! او ســرباز در گهــواره خمینــی بــود کــه
کــرور کــرور ســجیل و رعــد و عمــاد ســاخت ،تــا تــل آویــو و حیفــا را از حــاال شــخم
خــورده بداننــد و التمــاس کننــد کــه فقــط بگوییــد تهدیــد نکننــد ...روی دیــوار
هــای خرمشــهر نوشــته بودنــد ،آمدیــم تــا بمانیــم ،امــا ایــن حســن باقــری ،احمــد
متوســلیان ،صیــاد شیرازی،قاســم ســلیمانی هــا و ســربازان در گهــواره خمینــی
بودنــد کــه کارســتانی کردنــد کــه در زادگاه صــدام عکــس امــام را بــاال میبرنــد!...
تمــام شــد آن دوران کــه آواکــس هایتــان بــر ســر غــواص هــای خمینــی فــرود مــی
آمــد و آنهــا را دســت بســته زنــده بــه گــور مــی کــرد ،خــردل مــی خوردنــد و تــن
بــه تانــک میجنگیدنــد! حــاال بایــد بــرای کشــتن ســربازهای ســید علــی آخریــن
نســل عمــود پــرواز هــای الکهیــد مارتیــن ،تــا یمــن ،نیجریــه و ســوریه پــرواز کننــد!
گذشــت زمــان بــزن در رو کــه ســربازان خمینــی در شــلمچه و خرمشــهر شــهید
میشــدند! ســربازان خامنــه ای در خانطومــان و قنیطــره و حلــب مــی جنگنــد و بــه
گفتــه خودتــان 7 ،تریلیــون دالر هزینــه ایجــاد داعــش را پــودر مــی کننــد و شــهید
مــی شــوند کــه نزدیکتریــن جاهاســت بــه قبلــه اول! و چــه نزدیــک اســت فتــح آخــر!
ایــن ســربازان در گهــواره خمینــی بودنــد ،کــه بــا دســت خالــی بــر هــم زدنــد تمــام
نظــم نویــن جهانیتــان را!  ...بــا ســربازان درون گهــواره خامنــه ای چــه مــی کنیــد؟او
را کــه هیــچ ،هواپیمــاش را هــم کــه هیــچ ،دودمانــش را در آســمان میزدنــد! ...تــا
ســال هــا بعــد روح لینکلــن و جــرج واشــنگتن در گــور بــه خــود نلــرزد ،کــه وقتــی
پترائــوس چهــار ســتاره پیــام یکــی از همیــن ســربازان خامنــه ای را خوانــد ،کــه
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در آن نوشــته شــده بــود" :مــن ،قاســم ســلیمانی ،سیاس ـتهای ايــران را در عــراق،
لبنان،ســوریه ،غــزه و افغانســتان تدويــن مــي كنــم!"
خــدا خامنــه ای را نــگاه داشــت ،همــان کــه محمــد(ص) را بــا تــار عنکبوتــی در غــار
نــگاه داشــته بــود! قــرن هاســت کــه تاریــخ انتظــار ایــن ســربازان را مــی کشــد! ...
چــه شــد فتــح ســه روزه صــدام بــا آمریــکا؟ ...مگــر چنــد ســاعته کویــت را نگرفــت
بــدون آمریــکا؟ ...کجــا رفــت از نیــل تــا فــرات رایــس؟ ...برخــورد تمــدن هــای
هانتینگتــون؟ هــال شــیعه کســینجر ،پایــان دنیــا فوکویامــا؟ از نیــل تــا فــرات کــه
هیــچ از هــرات و پنــج شــیر و صنعــا تــا الذقیــه و ســامرا ،آب نمیخوردنــد مگــر بــا
اجــازه قاســم ســلیمانی آن ســرباز در گهــواره خمینــی!
ولــی یــه نکتــه ای هســت! ...اونــم ایــن اســت کــه تــا قبــل از شــهادت ایــن بزرگــوار
چــه کســی ایشــون رو میشــناخت؟ کــدوم مــا اســمی از "شــهید حــاج قاســم
ســلیمانی" شــنیده بودیــم؟ در اوج گمنامــی و اخــاص تــو بیابــون هــا داشــت کار
نظامــی انجــام میــداد! ...امــروز همــه جــا پــر شــده از عکــس شــهید واال مقــام
"شــهید حــاج قاســم ســلیمانی" ...همــه عکــس ایــن ســردار بیــن اللملــی مقاومــت،
شــهید "شــهید حاج قاســم ســلیمانی" رو گذاشــتن و از خودشــو و دســتاوردش تقدیر
مــی کننــد! ...دشــمنان اســام از ریــاض تــا تالویــو وقــت مصاحبــه کــردن ،اینــو
گوشــه ذهنشــون داشــته باشــند کــه ایــران همیــن االن میتونــه محــل مصاحبــه
خبــری رو بــا یــه عملیــات موشــکی همانندعملیــات موشــکی "شــهید حــاج قاســم
ســلیمانی" بــه "عیــن الجســد" زیــر و رو کنــه! ایــن میدونیــد چقــدر ارزش داره؟...
فکــر مــی کنیــد اگــر ایــن قــدرت بازدارندگــی نبــود وضعیــت مــا االن ایــن بــود؟...
کــی اینــو بــه مــردم ایــران هدیــه داد؟پاســداران بســیجی ،گمنــام و بــی ادعــا بــه
اســم "شــهیدان حــاج حســن تهرانــی مقــدم و شــهید حــاج قاســم ســلیمانی"
کــه مــی گفتنــد ،فقــط انســان هــای ضعیــف بــه انــدازه امکانــات شــون کار مــی
کننــد! ...شــهیدان هســته ای علــی محمــدی ،احمــدی روشــن ،رضائــی و...تــا قبــل
از شهادتشــون را کــی مــی شــناخت ،کــه پیچیــده تریــن تکنولــوژی هــای راهبــردی
اتمــی ر و تقدیــم مملکتــش کــرد! شــهید شــهریاری رو تــا قبــل از شــهادتش کــی
مــی شــناخت؟ کــه یــک تمــدن رو صاحــب تکنولــوژی ســوخت بیســت درصــد کــرد!
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کــدوم از مــا از وجــود اینــا خبــر داشــتیم؟ آنقــدر از ایــن آدمــا داریــم! کــه یکیشــو
خداونــد عزوجــل ویتریــن کــرد و حــاج قاســم ســلیمانی ،شــد فخــر اســام و ایــران!
حــاج قاســمی کــه ،لومونــد فرانســه دربــاره اش گفتــه" :قاســم ســلیمانی ،چه گــوارای
ایرانیهــا اســت" و یــا هفتــه نامــه اشــپیگل چــاپ آلمــان در تعریفــی اینطــور بیــان
کــرده کــه :قاســم ســلیمانی از آن دســته از فرماندهــان نیســت کــه در خانــه بنشــیند
و نیروهایــش در خــط مقــدم نبــرد باشــند .یــا در تعریفــی دیگــر اینگونــه بیــان شــده
اســت کــه قاســم ســلیمانی"قویترین مــرد خاورمیانــه" اســت .در واقــع آنچــه قاســم
ســلیمانی بــرای آن میجنگیــد ،جمهــوری اســامی اســت ...امــا بــه خــودش کــه
مــی رســید مــی گفــت" :مــن بچ ـهی دهــات ،عشــایری و فقیــر هســتم و ظرفیــت
تبلیغــات را نــدارم ".آنقــدر از ایــن اولیــاء خــدا کــه در اوج علــم و ایمــان و زهــد و
تقــوی هســتند داریــم کــه دیــن خــدا رو یــاری مــی کننــد و خــدا عزیزشــون میکنه...
آنقــدر آدم هــا هســتند گمنــام دارن خالصانــه بــرای کشــور کار مــی کننــد ،مــن و
شــما روحمونــم خبــر نــداره کــه وقتــی شــهید شــدن و خــدا خریدشــون تــازه مــردم
اسمشــونو مــی فهمنــد! آنقــدر از ایــن آدمهــا هســتند! ...دلیــل اینکــه ایــن نظــام و
انقــاب بــا وجــود ایــن همــه دشــمنی در شــرق و غــرب عالــم  ،ایــن همــه توطئــه
و خیانــت از درون ،داره مقاومــت مــی کنــه و داره جلــو میــره ...دلیــل اینکــه بــرای
کافــران جهــان رجــز مــی خونــه و بنــد دل مومنیــن و مســتضعفین جهــان و محکــم
مــی کنــه وجــود همیــن آدم هاســت .ایــن شــهدایی کــه گمنــام زمیــن انــد و غریــب
ـن ِر َجـ ٌ
ـال َص َد ُقــوا
ـن ال ْ ُم ْؤ ِمنِيـ َ
بیــن آدمــا! ولــی شــهره آســمان هــا و مالئــک انــد!  ...مـ َ
ـدوا َّ
ـر ۖ َو َمــا ب َ َّدلُــوا
َمــا َعا َهـ ُ
اللَ َعلَ ْي ـ ِه ۖ َف ِم ْن ُهــم َّمــن َقضَ ـىٰ ن َْح َب ـ ُه َو ِم ْن ُهــم َّمــن يَن َتظِ ـ ُ
ت َْبدِيـ ً
ـا...از ميــان مؤمنــان مردانــى انــد كــه بــه آنچــه بــا خــدا عهــد بســتند صادقانــه
وفــا كردنــد برخــى از آنــان بــه شــهادت رســيدند و برخــى از آنهــا در [هميــن]
انتظارنــد و [هرگــز عقيــده خــود را] تبديــل نكردنــد...
رســم اســت وقتــی بزرگــی یــا مســئول مملکتــی رخــت ســفررا میپوشــد و مـیرود
بــه یــادش دســته گلــی را بــر میــز و صندلــی او مینهنــد .عجبــا هرچــه مــی گردیــم
دفتــر کار ســردار ســلیمانی را نمییابیــم .میــز و صندلــی اورا نمییابیــم .خدایــا
دســته گلهــای مــان را کجــا ببریــم .کجــا بگذاریــم ...راســتی دوســتان؛ شــما هیــچ
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عکســی از ســردار داریــد کــه پشــت میــزی نشســته باشــد .شــما هیــچ عکســی از
ســردار ســلیمانی داریــد کــه مــردم پشــت دفتــر کارش منتظــر باشــند .تــا گلهــای
مــان را آنجــا ببریــم .بلــه یادمــان مــی آیــد عمــده محــل کارش پشــت خاکریزهــا
بــود ودفتــرکارش ســنگری بــود کــه از چنــد گونــی خــاک پرشــده بــود .قبــل از
هــرکاری بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه شــهید ســلیمانی هیــچ وقــت بــه پشــت
میــز نشســتن و دســتور دادن بســنده نکــرد! فرمــان حملــه و مقاومــت نمـیداد و بعــد
خــودش پشــت جبهــه کنــار بخــاری یــا زیــر بــاد کولــرگازی بشــینه! ...همیشــه تــو
دل ماجــرا بــود ...یــه کــم یــاد بگیریــم ...دل هــا بســوزد بــه حــال دســته گلهایــی
کــه حســرت نشســتن برصندلــی حــاج قاســم بــه دل شــان مانــد ولــی عطرشــان دنیــا
گیرشــد .ای مــرد ،عزیــز دل ،بزرگــی عــزت وغرورمــان ریشــه در پشــت خاکریــز
نشــینی و ســنگر نشــینی تــو دارد.
"شــهید ســلیمانی" از معــدود فرماندهــان عالــیرتبــه ســپاه بــود کــه در ایــن دو دهــه
جایــگاه عالــی خــود را در قلــب عمــوم مــردم ایــران حفــظ کــرد و از آلودگیهــای
سیاســی و اقتصــادی و  ...در امــان مانــد ،از ایــن رو شــهادتش بــرای عمــوم بســیار
جــان ســوز اســت ...قاســم ســلیمانی چــه داشــت کــه دیگــران نداشــتند؟ چطــور او
بــی جلــوه گــری محبــوب دل میلیــون هــا نفــر بــود؟ پاســخ در نداشــته هــای اوســت.
در روزگار بدعهــد مــا ،ســلیمانی فســاد نداشــت .ســلیمانی جــاه طلبــی نداشــت.
ســلیمانی چاپلوســی نداشــت .ســلیمانی نخــوت و تکبــر نداشــت .ســلیمانی اصــا
حــب جــاه و مقــام نداشــت .ســلیمانی هیــچ بهــره ای از دنیــای فانــی نداشــت.
ســلیمانی ریــاکاری نداشــت کــه اگــر داشــت دختــر بــی حجــاب و باحجــاب را هــر
دو دختــران ایــن ســرزمین نمــی دیــد .ســلیمانی زمینــی نبــود کــه آســمانی شــد؛
زبــون نبــود ،رشــید و شــجاع بــود .او ســمبل کشــوری  5000ســاله ،تمدنــی 2500
ســاله و مظلومیتــی  1440ســاله بــود .در دوران نامــردی ،ســلیمانی "مــرد" زیســت و
"مــرد" رفــت .اگــر سیاســی هــای کشــور یــک "مــرد" چــون او داشــتند تــا ایــن حــد
اســیر تفرقــه نبودنــد .ســردار "ســرباز میهــن" مانــد و "ســرباز میهــن" رفــت .اگــر
"ســربازی" چــون او در جمــع اقتصــادی هــای ایرانــی بــود اوضــاع بــه ســامان تــر از
ایــن بــود کــه امــروز هســت .بیاموزیــم از او چگونــه زیســتن را و چگونــه رفتــن را•...
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من قاسم سلیامنی هستم

توصیف رهبری از سردار شهید قاسم سلیمانی...
"بهشت؛ پاداش معامله با خداست"
"إِ َّن اهللَ ْ
ون فِی
ِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
اش َت َریٰ م َ
ِین أَن ُف َس ُه ْم َو أَ ْم َوال َ ُهم ب َِأ َّن ل َ ُه ُم ال ْ َجن ََّة یُ َقاتِ ُل َ
یل ا ِ
ون "
َس ِب ِ
ون َو یُ ْق َت ُل َ
هلل َف َی ْق ُت ُل َ

آنچــه در برابــر مجاهــدت در راه خــدا وجــود دارد و خــدای متعــال در مقابــل تقدیــم
کــردن و روی دســت گرفتــن جــان و مــال در راه خــدا قــرار داده ،بهشــت اســت،
رضــای خــدا اســت .آن چیزهایــی کــه در دســت و بــال مــا اســت -چــه تشــ ّکر
زبانیمــان ،چــه تشــ ّکر عملیمــان ،چــه نشــانمان ،چــه درجــهای کــه میدهیــم-
چیزهایــی اســت کــه بــر حســب محاســبات مــادّیِ دنیایــی قابــل ذکــر اســت ا ّمــا بــر
حســب محاســبات معنــوی و الهــی قابــل ذکــر نیســت...
• دریافت نشان ذوالفقار
در  ۱۹اســفند ۱۳۹۷ش امــام خامنـهای ،نشــان ذوالفقــار (عالیتریــن نشــان نظامــی
ایــران) را بــه ســپهبد شــهید ســردار ســلیمانی اهــدا کــرد .طبــق آئیننامــه اهــدای
نشــانهای نظامــی جمهــوری اســامی ایــران ،ایــن نشــان بــه فرماندهــان عالیرتبــه و
رؤســای ســتادهای عالیرتبــه در نیروهــای مســلح اهــدا میشــود کــه تدابیــر آنها در
طرحریــزی و هدایــت عملیاتهــای رزمــی موجــب حصــول نتایج مطلوب شــده باشــد.
انشــاءاهلل خــدای متعــال بــه ایشــان اجــر بدهــد و تفضّ ــل کنــد و زندگــی ایشــان را
بــا ســعادت ،و عاقبــت ایشــان را بــا شــهادت قــرار بدهــد ،الب ّتــه نــه حــاال .هنــوز ســال
هــا جمهــوری اســامی بــا ایشــان کار دارد .ا ّمــا باالخــره آخــرش انشــاءاهلل شــهادت
باشــد .انشــاءاهلل مبارکتــان باشــد .بیانــات امــام خامنـهای در مراســم اعطــای نشــان
ذوالفقــار بــه شــهید ســردار حــاج قاســم ســلیمانی ...
شــاید برخــی دوســتان نداننــد ولــی دشــمنان خــوب مــی داننــد کــه او بــا کمــک
بــه ملــت هــای منطقــه توانســت همــه نقشــه هــای نامشــروع آمریــکا در غــرب آســیا
را خنثــی کنــد .نقشــه آمریــکا در مــورد فلســطین ایــن بــود کــه آنقــدر آن هــا را در
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ضعــف نگــه دارنــد کــه نتواننــد دم از مقاومــت بزننــد امــا او دســت فلســطینی هــا را
پــر کــرد .کاری کــرد کــه بتواننــد مقاومــت کننــد .بــرادران فلســطینی مکــرر پیــش
بنــده ایــن را شــهادت دادهانــد..در جلسـهای کــه بــا مســوالن داشــتیم ،حــاج قاســم
گوشــهای مینشســت کــه دیــده نمیشــد .بایــد میگشــت تــا او را پیــدا کــرد.
نقشــه آمریــکا در ســوریه ،عــراق ،لبنــان بــا کمــک ایــن شــهید خنثــی شــد...
بنــده در برابــر کار بــزرگ و قیامتــی کــه ســردار ســلیمانی کــرد تعظیــم میکنــم.
ایــن تشــییع جنازههــا و بدرقههــای ایرانــی و آن بدرقههــای عظیــم عراقــی را
دیدیــد ،چــه کردنــد بــا ایــن پیکــر اربــا اربــا ...شــهادت او زنــده بــودن انقــاب را بــه
رخ همــه دنیــا کشــید .شــهادت پــاداش تــاش بیوقفـهی او در همـهی ایــن ســالیان
بــود ،بــا رفتــن او بــه حــول و ق ـ ّوهی الهــی کار او و راه او متو ّقــف و بســته نخواهــد
شــد  ،ولــی انتقــام ســختی در انتظــار جنایتکارانــی اســت کــه دســت پلیــد خــود را
بــه خــون او و دیگــر شــهدای حادث ـهی دیشــب آلودنــد ۱۳...دی ۱۳۹۸
• کسی که آمریکا را به زانو در آورد
رهبــر انقــاب :حــاج قاســم ســلیمانی بــه کمــک ملّــت هــای منطقــه یــا بــا کمــک
هایــی کــه بــه ملّــت هــای منطقــه کــرد ،توانســت همــهی نقشــههای نامشــروع
آمریــکا در منطقـهی غــرب آســیا را خنثــی کنــد .ایــن آدم توانســت در مقابــل همهی
ـی وســیع آمریکایــی ،بــا تواناییهــای
نقشـههایی کــه بــا پــول ،بــا تشــکیالت تبلیغاتـ ِ
سیاســتمداران دنیــا
دیپلماســی آمریکایــی ،زورگوییهایــی کــه آمریکاییهــا روی
ِ
ِ
تهیــه شــده بــود قــد علَــم کنــد و ایــن نقشـهها
بخصــوص کشــورهای ضعیــف دارنــدّ ،
را در ایــن منطق ـهی غــرب آســیا خنثــی کنــد 18 ...دی ۱۳۹۸
• توصیف رهبر انقالب از سردار شهید قاسم سلیمانی
او بــه کمــک ملــت هــای منطقــه توانســت همــه نقشــه هــای نامشــروع آمریــکا در
منطقــه غــرب آســیا را خنثــی کنــد ،ایــن آدم توانســت درمقابــل تشــکیالت کــه
بــا پــول و بــا توانایــی هــای دیپلماســی آمریکایــی و زورگویــی هــای آمریــکا روی
کشــورهای ضعیــف داشــتند ،قــد علــم کنــد کــه نقشــه هایــی کــه تهیــه شــده بــود
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را در منطقــه غــرب آســیا خنثــی کنــد ...نقشــه آمریــکا در عــراق ،ســوریه و لبنــان
بــه کمــک ایــن شــهید عزیــز خنثــی شــد ....آمریکایــی عــراق را ماننــد رژیــم پلهــوی
مــی پســندند ،نقطــه ای باشــد پــر از نفــت و هــر کاری مــی خواهنــد بکننــد ماننــد
آن گاو شــیرده ،امــا مرجعیــت در برابــر آن ایســتادند و حــاج قاســم بــه همــه آنهــا
بــه عنــوان یــک مشــاور مــدد رســاند ...امــروز دســت لبنــان و هــم چشــم لبنــان
حــزب اهلل اســت و نقــش شــهید عزیــز مــا در ایــن حالــت نقــش ممتــاز و شایســته
اســت ...از وجــود مطهــر او ( ســردار ســلیمانی ) از اعمــاق دل تشــکر مــی کنیــم...
عــده ای مــی خواســتند وانمــود کننــد انقــاب در ایــران مــرده اســت و تمــام شــده
امــا شــهادت او نشــان داد کــه انقــاب زنــده اســت ...دشــمنان در مقابــل عظمــت
ملــت ایــران احســاس خضــوع کردنــد ...آن دشــمنی کــه ســعی مــی کنــد آن مجاهــد
عظیــم القــدر را و ایــن ســردار مبــارز بــا تروریســت را یــک تروریســت معرفــی کنــد،
ملــت ایــران زد در دهــان آنهــا
• جمالت "خاص" رهبرانقالب در نماز بر پیکر "سلیمانی"
مقــام معظــم رهبــری در نمــاز بــرای شــهید ســلیمانی عبــارات اختصاصــی را بــه
کار بردنــد ...رهبــر معظــم انقــاب در ایــن نمــاز عبارت"اللهــم أدخلهــم برحمتــک
برضوانــک ،فإنــک توفیتهــم مخلطیــن بدمائهــم فــی ســبیل رضــاک مستشــهدین
بیــن أیدیهــم ،مخلصیــن فــی ذلــک لوجهــک الکریــم" ...پــروردگارا بــه رحمتــت
ایشــان رابــه بهشــت داخــل کــن ،تــو جــان آنهــا را در حالیکــه در راه رضــای تــو
غوطــه ور در خــون شــان شــده و بــه شــهادت رســیده و بــا اخــاص رو بــه ســوی
تــو بودنــد ،گرفتــی...را بــه کار بردنــد ...رهبــر معظــم انقــاب همچنیــن در بخــش
دیگــری از نمــاز بــرای شــهید ســلیمانی عبــارت" :اللهــم الطاهریــن وألحقنــا بهــم
وارزقنــا الشــهادة فــی ســبیلک یــا مــوالی ،الحمــدهلل الــذی أکــرم المستشــهدین
فــی ســبیله ،الحمــدهلل الــذی رزقنــا الشــهادة فــی ســبیله ،الحمــدهلل الــذی رزقنــا
الجهــاد فــی ســبیل اإلســام ...خدایــا درجاتشــان را باالتــر ببــر و ایشــان را بــا محمــد
و خانــدان پاکــش محشــور بفرمــا و مــا را بــه ایشــان ملحــق بگــردان و شــهادت در
راهــت را روزی مــا قــرار بــده .حمــد و ســتایش خدایــی را کــه شــهیدان راهــش را
بــزرگ داشــت ...را نیــز بــه کار بردنــد...
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چرا مردم قاسم سلیمانی را دوست داشتند؟...
قاســم ســلیمانی کــه زیــن پــس بایــد او را شــهید خطــاب کنیــم یک انســان ویــژه در
جمهــوری اســامی بــود .خبــر شــهادت او همچــون زلزلـهای بــود کــه ایــران و جهــان
را لرزانــد .هــرگاه در مــورد محبوبتریــن چهرههــای ایــران نظرســنجی صــورت
میگرفــت نــام قاســم ســلیمانی بیــن دو یــا ســه نفــر اول بــود .ایــن محبوبیــت بــرای
یــک نظامــی کمــی عجیــب بــه نظــر میرســد.
در فضــای مجــازی هــم کــه چــرخ بزنیــد ایــن محبوبیــت را میبینــد .کســانی بــرای
او پســت گذاشــتهاند کــه شــاید انتقادهــای جــدی عملکــرد مســؤوالن جمهــوری
اســامی داشــته باشــند امــا قاســم ســلیمانی را دوســت داشــتند .البتــه شــایان ذکــر
اســت کــه اینســتاگرام برخــاف تمــام شــعارهای آزادی بیــان کــه ســر میدهنــد
پســتهای مربــوط بــه شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی را حــذف میکنــد.
چــرا مــردم شــهید ســلیمانی را دوســت دارنــد؟ جــواب ایــن ســوال ســاده اســت .او
کارش را بــه خوبــی انجــام مــیداد .قاســم ســلیمانی فرمانــده ســپاه قــدس ایــران
بــود .وظیفــه ســپاه قــدس حراســت از ایــران و مقابلــه بــه دسیســههای خارجــی
علیــه کشــور اســت .او کارش را بــه خوبــی انجــام م ـیداد.
مــردم در ایــن ســالها فقــط شــعار دیــده بودنــد امــا ســلیمانی بــه خوبــی نشــان
داد کــه چگونــه میشــود حرفهــا را بــه عمــل تبدیــل کــرد .داســتان داعــش
نمونــه خوبــی از ایــن ماجراســت .داعــش آمــده بــود تــا ریشــه ایــران و شــیعه را
بزنــد .ســردار ایرانــی امــا بــه خوبــی جلــوی آنهــا ایســتاد و اجــازه نــداد وحشـیهای
تروریســت داعــش خراشــی را بــه روی گربــه زیبــای ایــران بینــدازد .ســلیمانی حتــی
دســت آنهــا را از عــراق و ســوریه هــم کوتــاه کرد.مــردم تالشهــای او را دیدنــد و
دوســتش داشــتند .نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه ســردار ســلیمانی وارد بازیهــای
سیاســی معمــول ایــران نشــد .او لبــاس نظامــی خــود را بــه سیاســت آلــوده نکــرد
وبــه خاطــر همیــن محبــوب همــه جناحهــای سیاســی ایــران بــود .بیانیههــای دو
جریــان اصــاح طلــب و اصولگــرا و...را در مــورد قاســم ســلیمانی بخوانیــد تــا متوجــه
راز ایــن محبوبیــت شــوید .قاســم ســلیمانی بــه همــه آنهایــی کــه مســئولیتی در
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کشــوردارند در هــر لبــاس و جایگاهــی ،یــاد داد چگونــه میشــود محبــوب مــردم
بــود .ســلیمانی از آدمهایــی بــود کــه خــوی دوران جبهــه و ابتــدای انقــاب کــه
فــداکاری و از خودگذشــتگی بــود را بــا خــود بــه دهــه  90آورده بــود .خویــی کــه
فرامــوش و بــه کنــاری گذاشــته شــده بــود .ســردار قاســم ســلیمانی خیلیهــا را
عاشــق خــود کــرده بــود .امــروز ایــران ســیاه پــوش ســردار دوســت داشــتنی اســت
کــه بــه نظــر میرســد تــا ســالها هیچکــس نتوانــد جــای او را در قلــب ایرانیهــا
الصبــاح
پــاک کنــد .در پایــان بایــد گفــت" :ســاماً علــی مــن حاربَــوا الّیــل و عِنــد ّ
ـان قــد عــادوا...ســام بــر کســانی کــه شــب را میجنگنــد و صبــح هنــگام،
باالکفـ ِ
بــا کفــن بــاز مــی گردنــد"
• شهید حاج قاسم سلیمانی وزيارت دوره اهل بیت (س)...
پنجشــنبه شــب از ســوريه بــا زیــارت حضــرت زینــب (س) شــروع كــردی ....اولیــن
جــا در عــراق بــرای زیــارت بــه كاظميــن رفتــی .طولــی نکشــید کــه بــا افتخــار و
بــدن پــاره پــاره بــه دیــدار ســید الشــهدا (ع) كربــا رفتی .ســپس بــرای عــرض ارادت
و تأئیــد شــیعه بودنــت بــه دســت مــوالی متقیــان بــه نجــف و زیــارت امیرالمومنیــن
(ع) رفتــی .میدانــم خیلــی دوســت داشــتی ســامرا هــم بــروی ولــی وقتــی متوجــه
شــدی کــه ایرانیــان بــرای مالقاتــت دارنــد جــان میدهنــد ,شــبانه بــه طــرف وطــن
خــود آمــدی .اولیــن جــا در ایــران بــه زيــارت خاكهــای خــون آلــود خوزســتان بــه
اهــواز رفتــی .عشــق و دلدادگــی تــو را همــه بــه امــام رضــا (ع) مــی داننــد وهمــه از
قبــل مــی دانســتند کــه بــرای تشــکر بــه مشــهد الرضــا میــروی ...امــا بــرای زیــارت
رهبــر و دیــدن خانــواده و خیــل عظیــم دوســتدارانت بــه زيــارت رهبــری بــه تهــران
آمــدی و ســپس بــا تمــام عشــق بــه قــم و پابوســی حضــرت معصومــه (س) رفتــی.
و در آخــر بــه کرمــان بــرای زیــارت پــدر و مــادرت و همشــهریان عزیــزت آغــوش
گشــودی .و ســرانجام بــا بــدن پــاره پــاره ات درکنــار یارانــت دفــن شــدی ،تــا در
بهشــت برزخــی خــود کنــار ائمــه و شــهدا بــه آرامــش ابــدی برســی...
حــاج قاســم عزیــز همــه مشــتاقان شــهادت ,تمــام یــاران و همــه دوســتدارانت را در
سراســر عالــم فرامــوش نکــن...
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مروری بر زندگانی شهید سردار قاسم سلیمانی...
سرلشــکر شــهید قاســم ســلیمانی در ســال  ۱۳۳۵در روســتای کوهســتانی و
دورافتــاده قنــات ملــک در شهرســتان رابــر اســتان کرمــان بــه دنیــا آمــد ...وی در
 ۱۲ســالگی ،پــس از پایــان تحصیـــات دوره ابتدایــی ،زادگاه خــود را تــرک کــرد و
مشــغول بــه کار بنایــی در کرمــان شــد و چنــدی بعــد نیــز بــه عنــوان پیمانــکار در
ســازمان آب مشــغول بــه کار شــد و در همــان ســالها نیــز فعالیتهــای انقالبــی
خــود را در کرمــان آغــاز کــرد ...او بعــد از انقــاب ابتــدا بــه مهابــاد بــرای جنــگ بــا
کوملــه و دمکــرات رفــت...
وی کــه پــس از آن بــه عضویــت ســپاه پاســداران انقــاب اســامی درآمــد ...بــا شــروع
جنــگ تحمیلــی قاســم ســلیمانی چندیــن گــردان از ســپاهیان کرمــان را آمــوزش
میدهــد و بــه جبهههــای جنــوب اعــزام میکنــد و کمــی بعــد ،خــود در صــدر
یــک گروهــان بــه سوســنگرد اعــزام میشــود تــا از پیشــروی رژیــم بعــث در جبهــه
مالکیــه جلوگیــری کنــد .ســلیمانی در  ۱۳۶۰خورشــیدی بــا حکــم محســن رضایــی
فرمانــده وقــت ســپاه پاســداران ،بــه عنــوان فرمانــده لشــکر  ۴۱ثــاراهلل منصــوب شــد
اندکــی بعــد در زمســتان ســال  ۶۱بــه لشــکر  ۴۱ثــاراهلل ارتقــا یافــت کــه شــامل
نیروهایــی از کرمــان ،سیســتان و بلوچســتان و هرمــزگان میشــد.
وی در طــول دوران دفــاع مقــدس ،بــا لشــکر تحــت امــر خــود در عملیاتهــای
زیــادی از جملــه ،والفجــر  ،۸کربــای  ،۴کربــای  ۵و تــک شــلمچه ومرصــاد حضــور
موثــر داشــت ...لشــکر  ۴۱ثــاراهلل را بایــد جــزو لشــکرهای خــط شــکن ســپاه و
اصلــی در ســالهای دفــاع مقــدس نامیــد کــه نیروهــای آن نقــش بــه ســزایی در
عملیاتهــای بزرگــی مثــل والفجــر ،۸کربــای ۵و… داشــتند...
• اروندکنار
ســال  ۶۴در عملیــات والفجــر  ۸فرمانــده گــردان غواصهــا بــود .ایــن عملیــات
نهایتــا بــا رشــادت همیــن غواصهــا بــه پیــروزی و فتــح فــاو منجــر شــد .روایــت
حــال و هــوای او در ایــن عملیــات هنــوز هــم خواندنــی اســت :یــادش بخیــر یکــی
دو شــب قبــل از عملیــات بــود .حــاج قاســم نیروهــای عمــل کننــده و گردانهــای
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عملیاتــی را بــرای آخریــن وداع جمــع کــرده اســت؛ ســخنانش را بــا کالم مــوال
شــروع میکنــد" ...اعــزا… جمجمتــک … کاســه ســرت را بــه خــدا عاریــت بســپار،
پــای بــر زمیــن میخکــوب کــن ،بــه صفــوف پایانــی لشــکر دشــمن بنگــر ،از فراوانــی
دشــمن چشــم پــوش و بــدان کــه پیــروزی از ســوی خــدای ســبحان اســت…" در
طــول عملیــات ذکــر یــا بــی بــی فاطمهالزهــرا از زبانــش نمیافتــد؛ بارهــا بــه
ســجده میافتــد و دعــا میکنــد… در طــول عملیــات حواســش بــه مجروحــان
و پیکرهــای شــهدا هــم هســت ...احمــد جــان! بــه بچههــای تعــاون ســفارش کــن
مراقــب شــهدا باشــند .نکنــه اوضــاع تغییــر کنــه ایــن بچههــا در منطقــه دشــمن
جــا بموننــد! بــه بچههــای بهــداری هــم بگــو از مجروحیــن خــوب مراقبــت کننــد...
• شلمچه
ســال  ۶۵در عملیــات کربــای  ۵هــم فرمانــده لشــگر ثــاراهلل بــود و هــم گــردان
غواصهــا بــود .بــاز هــم یــک پیــروزی دیگــر .در نبــود فرماندهــان شــهیدی چــون
باقــری ،همــت ،باکــری ،متوســلیان و خیلیهــای دیگــر ،چشــم امیــد جبهههــا بــه
امثــال قاســم ســلیمانی اســت .او در ایــن ســالها چندیــن بــار مجــروح شــد و تــا
پــای شــهادت رفــت ،امــا قســمت چیــز دیگــری بــود.
• کرمان
جنــگ کــه تمــام شــد ،قاســم بــه کرمــان برگشــت .میتوانســت مثــل بعضــی دیگــر،
پوتیــن را دربیــاورد و بــرود پشــت میــز .ســلیمانی امــا آدم نشســتن نبــود .او حــاال
بــه عنــوان فرمانــده ســپاه ثــارا… بــه کرمــان برگشــته بــود .آن زمــان ،اشــرار و
قاچاقچیــان در مرزهــای شــرقی فعالیــت بســیاری داشــتند و امنیــت را از شــهرها
و مناطــق مــرزی گرفتــه بودنــد .حــاج قاســم نقشــهای را بــرای مقابلــه بــا ایــن
گروههــا طراحــی کــرد تــا امنیــت بــه منطقــه بازگــردد .یکــی از بخشهــای ایــن
نقشــه تعــدد نیروهــای مقاومــت بســیج در مناطــق ناامــن بــود و در کنــارش برنامـهای
بــرای ســران گروههــای متخلــف طراحــی شــده بــود .در ابتــدای ایــن طــرح ســران
اشــرار و قاچاقچیــان مســلح در جلســهای جمــع شــدند و از طــرف کشــور و بــا
نمایندگــی قاســم ســلیمانی تامیــن گرفتنــد .ایــن افــراد در مقابــل قــرار تامیــن،
ســوگند خوردنــد دســت از شــرارت بردارنــد و در صــورت مشــاهده مــوردی آن را بــه
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پاســداران مــرزی اطــاع دهنــد .ایــن اتفــاق باعــث شــد بخــش زیــادی از مشــکالت
مرزهــای شــرقی حــل و در اســتانهایی ماننــد کرمــان امنیــت نســبی ایجــاد شــود...
• تهران
اگــر بــرای بســیاری از همرزمــان قاســم ســلیمانی ،جنــگ در تابســتان ســال  ۶۷بــه
پایــان رســید ،ولــی بــرای او آغــاز دوران جدیــدی در میادیــن نبــرد بــود .بــا پایــان
یافتــن بحــران در جنــوب شــرق ،طالبــان در افغانســتان قــدرت گرفــت و عــاوه
بــر مرزهــا ،ناامنــی از ســمت شــرق دوبــاره بــه ســمت خــاک ایــران آمــد .ســردار
ســلیمانی هــم کــه تجربــه موفــق کنتــرل مرزهــای شــرقی و مبــارزه بــا اشــرار را در
کارنامـهاش داشــت ،بهتریــن گزینــه بــرای پایــان دادن بــه قائلـه طالبــان بــود .وی بــه
واســطه حضــور در مرزهــای شــرقی و ســابقه مبــارزه بــا اشــرا و باندهــای مــواد مخــدر
در مرزهــای ایــران و افغانســتان بود ...ســردار قاســم ســلیمانی در ۱۳۷۹خورشــیدی از
طــرف آیـتاهلل خامنـهای مقــام معظــم رهبــری بــه فرماندهــی ســپاه قــدس منصــوب
شــد .بــر اســاس گــزارش هــای نقــل شــده ســپاه قــدس پاســداران جهــت افزایــش
فعالیــت برونمــرزی ایــران شــکل گرفــت و ســلیمانی پــس از احمــد وحیــدی
دومیــن فرمانــده ســپاه قــدس ایــران شــد .شــهید قاســم ســلیمانی نقــش کلیــدی
در خاورمیانــه بــه ویــژه در ناآرامیهــای منطقــهای معــروف بــه بیــداری اســامی
(بهــار عربــی) ایفــا کــرد .شــهید ســلیمانی تــا پیــش از انتصــاب بــه فرماندهــی ســپاه
قــدس بــا باندهــای قاچــاق مــواد مخــدر در مرزهــای ایــران و افغانســتان میجنگیــد.
برخــی از سیاســتمداران معتقدنــد کــه انتصــاب ســردار ســلیمانی بــه فرماندهــی
ســپاه قــدس همزمــان بــا قــدرت گرفتــن طالبــان یــک پیشآمــد محــض نبــود،
ـی منطقــه کوهســتانی بــه نــام رابُــر در کرمان
بلکــه او از ایــن رو انتخــاب شــد کــه بومـ ِ
بــود و بــا نظــام سیاســی جوامــع قبیلـهای بــه طــور کلــی و بــا جامعــه افغانســتان بــه
ویــژه آشــنایی نزدیــک داشــت .شــهید ســلیمانی بــا تجربـهای کــه از جنــگ داخلــی
کردســتان داشــت نیــز گزینــه مناســبی بــه شــمار مــی رفــت ،چــون بنــا بــود در
افغانســتان عصــر طالبــان کــه درگیــر جنگهــای داخلــی بــود ،وارد عمــل شــود.
ِ
گفتنــی اســت ،شــهید ســلیمانی در طــول هشــت ســال جنــگ تحمیلــی و نیــز در
مبــارزه بــا باندهــای مــواد مخــدر در مناطــق مــرزی ایــران و افغانســتان تــا پیــش از
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انتصابــش بــه فرماندهــی ســپاه قــدس تجربــه بیماننــدی اندوختــه بــود .در همیــن
ارتبــاط مئیــر داگانرئیــس ســابق موســاد دربــاره ســردار ســلیمانی گفتــه بــود« :او
بــا هــر گوشــه از نظــام رابطــه دارد .او کســی اســت کــه مــن بــه آن باهــوش از نظــر
سیاســی میگویــم..
• تهدید ایران در مقابله با بوش چگونه کنار زده شد
نقــش ســردار ســلیمانی در مدیریــت منطقــه از ســال  1376آغــاز شــد ،زمانــی کــه
وی بــه فرماندهــی نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی رســید .نیرویــی
کــه هــدف آن حفــظ دســتاوردهای انقــاب اســامی بــود و بــه تدریــج تبدیــل بــه
یکــی از مؤثرتریــن نهادهــای نظامــی در ایــران تبدیــل شــد ...نقــش ســپاه قــدس
بــه عنــوان یــک نهــاد نظامــی در ابتــدا چنــدان میــان افــکار عمومــی مشــخص نبــود،
امــا بــه دلیــل نقشــی کــه در مقابلــه بــا تهاجــم نظامــی امریــکا و رژیــم صهیونیســتی
علیــه ایــران بــازی کــرد بــه تدریــج بــه عنــوان یــک قــدرت اساســی در ســطح
منطقــه مطــرح شد..شــاید نقطــه اوجگیــری ایــن حرکــت بــه زمانــی بــاز میگشــت
کــه در پــی حادثــه یازدهــم ســپتامبر نیروهــای امریکایــی یــک لشکرکشــی تمــام در
منطقــه خاورمیانــه را آغــاز کردنــد .در ابتــدا افغانســتان و ســپس عــراق اشــغال شــد
و بســیاری بــر ایــن گمــان بودنــد کــه ایــران گزینــه بعــدی بــرای حملــه نظامــی
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خواهــد بــود .در ایــن میــان ســپاه قــدس توانســت بــا ایجــاد یــک عمــق راهبــردی در
منطقــه ایــن تهدیــد را بــه طــور کامــل خاتمــه دهــد" ...خاتمــه دادن بــه ایــن تهدیــد
اولیــن دســتاورد مهــم قاســم ســلیمانی بــود".
• بیروت
تابســتان  ،۸۵رژیــم صهیونیســتی بــه لبنــان حملــه کــرد .حــاج قاســم بــه عنــوان
فرمانــده نیــروی قــدس خیلــی زود خــود را بــه لبنــان رســاند تــا از آنجــا فرماندهــی
عملیــات جبهــه مقاومــت را بــه عهــده داشــته باشــد .او در کنــار عمــاد مغنیــه و
ســید حســن نصــراهلل ،روزهــای بســیار ســختی را گذرانــد ،امــا در نهایــت موفــق شــد
بــار دیگــر اســرائیل و آمریــکا را شکســت دهــد .ایــن شکســت باعــث شــد آوازه حــاج
قاســم در دنیــا بپیچــد و دشــمنان از او کینــه پیــدا کننــد .بــا وجــود ایــن هنــوز در
فضــای رســانهای حرفــی از قاســم ســلیمانی زده نمیشــد .حتــی تصاویــر از حــاج
قاســم بســیار محــدود بــود و بــه جــز عــده اندکــی بقیــه اغلــب صــدای او را هــم
نشــنیده بودنــد .اســرائیل و آمریــکا امــا از همــان زمــان بــه دنبــال تــرور حــاج قاســم
بودنــد .دو ســال بعــد از ایــن جنــگ ،عمــاد مغنیــه در یــک انفجــار تروریســتی بــه
شــهادت رســید .اتفاقــی کــه بــرای حــاج قاســم بســیار دردنــاک بــود...از جملــه نقــاط
درخشــان فرماندهــی ســردار ســلیمانی بــر نیــروی قــدس ،تقویــت حــزباهلل لبنــان
و گروههــای مبــارز فلســطینی بــود کــه نمــود عینــی آن را در نبردهــای متعــددی
ازجملــه جنــگ ۳۳روزه حــزباهلل لبنــان و رژیــم صهیونیســتی و پیــروزی مبــارزان
فلســطینی در جنــگ  ۲۲روزه و  ۱۱روزه و ۲روزه غــزه علیــه ارتــش مجهــز اســرائیل
دیدیــم .در واقــع قاســم ســلیمانی توانســته بــود اســتراتژی جمهــوری اســامی یعنــی
کمــک بــه گــروه هــای مبــارز علیــه اســرائیل را بــه خوبــی دنبــال کــرده و هــر روز
در ایــن مســیر گام هــای دیگــری بــردارد...
نقطــه اوج ایــن نبــرد نیــز بــه ســال  2006میــادی بــاز میگــردد .قاســم ســلیمانی
در ایــن نبــرد فرماندهــی مســتقیم صحنــه نبــرد را بــر عهــده داشــت و در اوج
حمــات هوایــی رژیــم صهیونیســتی بــه صــورت اضطــراری از طریــق ســوریه بــه
ایــران بازگشــت تــا در جلس ـهای بــا حضــور رهبــر معظــم انقــاب اســامی و ســایر
مســئوالن شــرکت کنــد .بعــد از بازگشــت ســردار ســلیمانی بــه لبنــان بود کــه جریان
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نبــرد بــه نفــع حــزباهلل لبنــان بازگشــت و یــگان زرهــی رژیــم صهیونیســتی متشــکل
از تانکهــای مــرکاوا در مناطــق جنوبــی لبنــان بــه وســیله موشــکهای کورنــت
روســی کــه از زرادخانــه ســوریه در اختیــار آنــان قــرار گرفتــه بــود ،زمینگیــر شــدند.
ایــن حرکــت بــار دیگــر در فلســطین و نــوار غــزه تکــرار شــد و توانســت بــه تعبیــر
رهبــری دســت خالــی آنــان را در مقابلــه فراگیــر بــا رژیــم صهیونیســتی پــر کنــد...
• غزه
اســرائیل کــه از لبنــان و حــزباهلل و نیروهــای مقاومــت شکســت خــورد بــه فکــر
انتقــام و جنگــی دوبــاره بــود .از همیــن رو تابســتان  ۸۷بــه غــزه حملــه کــرد.
جنگــی کــه  ۲۲روز طــول کشــید و بعــدا معلــوم شــد حــاج قاســم بــاز بــه یــاری
جبهــه مقاومــت رفتــه بــود .در ایــن جنــگ بــرای اولیــن بــار موش ـکهای فجــر ۵
علیــه اســرائیل اســتفاده شــد و شــهرهای فلســطین اشــغالی مــورد اصابــت قــرار
گرفــت .ســال  ۹۳حــاج قاســم در پیامــی بــه فرماندهــان مقاومــت فلســطینی دربــاره
گوشــهای از واقعیــات جنــگ  ۲۲روزه ســخن گفــت …" :مــا در محضــر خــدای
عزوجــل ،بــا شــهدا عهــد میبندیــم کــه بــر عهــد خــود پایبنــد بمانیــم و دگرگونــه
نشــویم؛ همانگونــه کــه بودیــم و هســتیم بــه تکلیــف دینــی خــود در حمایــت از
مقاومــت عمــل کنیــم؛ مــا تأکیــد میکنیــم کــه در اصــرار بــرای پیــروزی مقاومــت
و باالبــردن آن تــا پیــروزی ادامــه خواهیــم داد...
• محور مقاومت
قاســم ســلیمانی در ســال  ۱۳۸۹بــا حکــم حضــرت آیــتاهلل خامنــهای فرمانــده
معظــم کل قــوا بــا یــک درجــه ارتقــا بــه درجــه سرلشــکری نائــل آمــد امــا هنــوز هــم
در افــکار عمومــی همــه او را "حــاج قاســم" میخواننــد .امــا ایــن پایــان ماجــرا نبــود.
بــا توطئــه جدیــد غــرب و پشــتیبانی مالــی کشــورهایی ماننــد عربســتان ســعودی ،که
بــه شــکلگیری گروهکهــای تروریســتی تکفیــری اعــم از داعــش و جبههالنصــره
در منطقــه انجامیــد ،قاســم ســلیمانی ماموریتــی تــازه یافــت و آن هــم مقابلــه بــا ایــن
تهدیــدات در دو کشــور عــراق و ســوریه بــود .شــهید ســلیمانی بــا کمــک شــهیدان
همدانــی و تقــوی در عــراق "حشــد الشــعبی" و در ســوریه "بســیج مردمــی" (قــوات
دفــاع وطنــی) را شــکل داد و بــا کمــک آنهــا و هدایــت و مشــاوره نیــروی قــدس
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ســپاه ،طــی  ۶ســال ،بســاط تروریســتها در ایــن دو کشــور تقریبــا جمــع شــد.
در واقــع بایــد ایــن طــور گفــت کــه او و نیروهایــش کــه بــا درخواســت رســمی
دولتهــای ســوریه و عــراق ،بــه ایــن دو کشــور رفتنــد ،مانــع ســقوط دمشــق و بغــداد
شــدند و هــم او بــود کــه بــا ســفر بــه مســکو ،نقــش بــه ســزایی در همــراه کــردن
روســیه و پوتیــن بــرای ورود بــه میــدان نبــرد ســوریه داشــت ...در تاریکتریــن
لحظــات هجــوم داعــش بــه عــراق و زمانــی کــه مســئوالن ایــن کشــور ملتمســانه بــه
دنبــال دریافــت کمــک از امریــکا و ایــران بودنــد ،تنهــا یــک نفــر بــود کــه توانســت
مســیری امیدوارکننــده بــرای مقابلــه بــا داعــش در دروازههــای بغــداد فراهــم کنــد.
قاســم ســلیمانی ،فرمانــده نیــروی قــدس ایــران بــا هماهنگــی مســتقیم بــا فرمانــده
کل قــوا امــام خامنــه ای ،اجــازه کمــک گســترده نظامــی بــه عــراق بــرای مقابلــه
بــا داعــش را بــه دســت آورد ...جنگندههــای ایرانــی بــا هماهنگــی دولــت عــراق
ســتونهای داعــش را در نزدیکــی ســامرا بمبــاران کــرده و بــا کنــد کــردن پیشــروی
داعــش اجــازه تشــکیل یــک حلقــه دفاعــی بــه دور بغــداد بــرای جلوگیــری از نفــوذ
تروریســتهای تکفیــری را فراهــم کردنــد .در مرحلــه بعــدی کمکهــای نظامــی
بــه ســمت کردهــا ســرازیر شــد و در نهایــت اولیــن گام در عقــب رانــدن داعــش
بــا عملیــات مشــترک نیروهــای کــرد و ارتــش عــراق شــهر آمرلــی آزاد شــد ...نبــرد
علیــه داعــش در ســوریه و عــراق از آن پــس نزدیــک بــه چهــار ســال دیگــر بــه طــول
انجامیــد تــا زمانــی کــه ابوکمــال اولیــن شــهری کــه در ســوریه بــه تصــرف داعــش
در آمــده بــود ،در عملیاتــی تخــت فرماندهــی ســردار قاســم ســلیمانی آزاد شــد.
• شاهکار سپاه قدس در مقابله با گروههای تروریستی
در ایــن میــان نبــرد تمامعیــار ایــران بــا گروههــای تروریســتی در عــراق و ســوریه
مهمتریــن شــاهکار قاســم ســلیمانی اســت .مــوج گســترده ناآرامــی در ســوریه از
ســال  2011و از منطقــه درعــا آغــاز شــد کــه بــه ســرعت بــا دخالــت طرفهــای
خارجــی از جملــه کشــورهای عربــی و امریــکا بــه یــک درگیــری تمامعیــار کشــانده
شــد...یک پــل هوایــی تمامعیــار از کشــورهای اروپــای شــرقی تســلیحات روســی
را کــه بــا پــول قطــر ،عربســتان و امــارات خریــداری شــده بــود بــه ترکیــه ،اردن و
لبنــان انتقــال م ـیداد تــا بــه دســت گروههــای جهــادی و ســلفی برســد.
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زمانــی کــه نظــام ســوریه در حــال فروپاشــی بــود و دمشــق پایتخــت ایــن کشــور در
آســتانه ســقوط قــرار داشــت ،بــاز هــم ایــن قاســم ســلیمانی بــود کــه بــه کمــک ایــن
کشــور رفــت .در ابتــدا ایــن حــزباهلل لبنــان بــود کــه در عملیــات آزادســازی شــهر
القصیــر تــوان نظامــی خــود را بــه رخ متحــدان غربــی کشــید و در ادامــه مستشــاران
ایرانــی وظیفــه بازآرایــی و تجدیــد حیــات ارتــش ســوریه را بــر عهــده گرفتنــد .هــر
چقــدر نبــرد شــدت مییافــت بســیج نیروهــا از دو طــرف گســتردهتر میشــد.
تشــکیل گــروه تروریســتی داعــش از بقایــای شــاخه عــراق القاعــده و تصــرف ســریع
مناطــق مختلــف در ســوریه و عــراق از جملــه نقطــه اوج ایــن نبــرد بــود .داعــش
پیچیدهتریــن و گســتردهترین گــروه تروریســتی بــود کــه از امکاناتــی جهانــی بهــره
میبــرد .گروهــی کــه ســربازان افــرادی از  80ملیــت مختلــف تشــکیل میدادنــد
و میرفتنــد کــه بــه راســتی حکومتــی جهانــی را تشــکیل دهنــد .در اینجــا بــود
کــه بــاز هــم حضــور قاســم ســلیمانی بــه مهمتریــن بــرگ برنــده ایــران تبدیــل
شــد .اولیــن نقطــه مقاومــت ایــران در منطقــه جلــوال در اســتان دیالــی عــراق بــود
و بهتدریــج بقیــه مناطــق عــراق همچــون تکریــت ،ســامرا ،فلوجــه و االنبــار آزاد
شــدند ...در ســوریه نیــز حضــور نیروهــای هوافضــای روســیه توانســت برتــری هوایــی
را بــه ســمت محــور مقاومــت عــوض کنــد .از ســوی دیگــر رزمندگانــی از عــراق و
افغانســتان نیــز بــه یــاری ارتــش ســوریه ،نیروهــای حــزباهلل و کردهــای ســوریه
آمدنــد .پیشــروی نیروهــای گروههــای تروریســتی نــه تنهــا متوقــف شــد بلکــه
در کمتــر از ســه ســال در ســوریه و عــراق بــه نقطــه پایانــی خــود رســید ...ســردار
ســلیمانی بــا ایــن عملکــرد خــود نــه تنهــا در خــارج از ایــران بلکــه در داخــل ایــران
صــرف نظــر از هــر گونــه گرایــش سیاســی بــه محبوبیتــی بــاور نکردنــی رســید.
نظرســنجی مؤسســه ایــران پــل کــه طــی ســه مرحلــه در ســال  2019انجــام شــد
نشــان داد کــه ســردار قاســم ســلیمانی محبوبتریــن شــخصیت سیاســی در ایــران
محســوب میشــود؛ محبوبیتــی کــه بــه خوبــی در عــزاداری سرتاســری اقشــار مختلف
مــردم ایــران در هنــگام خبــر شــهادت وی روشــن بــود ...پــس از آن فرمانــده جــوان
ســپاه  ۴۱ثــارا… بــه خوبــی بیــن فرماندهــان مهــم جنــگ جــا افتــاد و حــاال نوبــت
عملیاتهــای دیگــر بــود .مشــاوره در دفــاع یمنــی هــا یکــی دیگــر از افتخــارات
شــهید قاســم ســلیمانی اســت...
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• تهدید مکرر به ترور و تحریم به وسیله مقامات آمریکایی
ســردار ســلیمانی همــواره بــه وســیله مقامــات آمریکایــی و رژیــم صهیونیســتی
تهدیــد بــه تــرور مــی شــد .در همیــن ســال گذشــته نیــز مقامــات وزارت امورخارجــه
آمریــکا ســردار ســلیمانی را متهــم بــه همــکاری بــا نیروهــای امنیتــی ســوریه در
جریــان اعتراضــات در ایــن کشــور و ســرکوب مخالفــان بشــار اســد کردنــد و در
پــی ایــن اتهــام وزارت خزانـهداری آمریــکا ایــن ســردار شــهید را تحریــم کــرد .پــس
از تکــرار بســیار نــام قاســم ســلیمانی در رســانههای جهــان ،خبرگــزاری فرانســه
خبــری را منتشــر ســاخت کــه از احتمــال تــرور او بــه وســیله دولــت آمریــکا پــرده
بــر میداشــت .بــر اســاس ایــن خبــر جــک کیــن فرمانــده ســابق نیــروی زمینــی
ارتــش آمریــکا کــه در نشســت اســتماع کنگــره آمریــکا حضــور داشــت بــا اشــاره بــه
طــرح تــرور مقامــات ایرانــی بــه ویــژه مقامــات ارشــد ســپاه پاســداران جمهــوری
اســامی ایــران ،گفــت :چــرا آنهــا را بــه قتــل نرســانیم؟ آنهــا قریــب بــه هــزار
آمریکایــی را کشــتهاند ،چــرا مــا عامدانــه آنهــا را تــرور نکنیــم؟ نمیگویــم کــه
اقــدام نظامــی انجــام دهیــم ،مــن پیشــنهاد میدهــم عملیــات محرمانــه انجــام
دهیــم .بایــد فشــارهای شــدیدی روی آنهــا اعمــال کنیــم.
همچنیــن رویــل مــارک گریــچ از کارشناســان موسســه بــه دفــاع از دموکراســی
اظهــار داشــت :آنــان بــه انــدازه مــا دارای منطــق نیســتند ،فکــر نمیکنــم بتوانیــد
بــدون بــه قتــل رســاندن یکــی از آنهــا ،مرعوبشــان کنیــد .قاســم ســلیمانی خیلــی
زیــاد ســفر میکنــد ،برویــد او را دســتگیر کنیــد یــا بــه قتــل برســانید! بــه گــزارش
خبرگــزاری فرانســه در ادامــه ایــن اظهــارت برخــی از نماینــدگان آمریکایــی اعــام
کردنــد مــا انجــام هرگونــه اقدامــی دربــاره ایــران را دور از ذهــن نمیدانیــم امــا از
ابــراز موافقــت بــا اظهــارات جــک کیــن ســر بــاز زدنــد.
• شهادت ره توشه سردار قاسم سلیمانی
ســرانجام دشــمنان کینــه تــوز کــه رشــادت و قــدرت ســردار قاســم ســلیمانی را تــاب
نیاوردنــد در بامــداد جمعــه  ۱۳دی  ۱۳۹۸خورشــیدی بــا حملــه موشــکی بالگردهای
آمریکایــی بــه  ۲خــودروی حامــل ســردار قاســم ســلیمانی فرمانــده ســپاه قــدس و
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ابومهــدی المهنــدس معــاون بســیج مردمــی عــراق (الحشــد الشــعبی) و تنــی چنــد
از اعضــای الحشــد الشــعبی در اطــراف فــرودگاه بغــداد آنــان را بــه شــهادت رســاندند.
ســردار ســلیمانی در پاســخ بــه تهدیــد تــرور از طــرف مقامــات آمریکایــی همــواره می
گفــت :ایــن تهدیــد نیســت ،کمــک بــه شــوقی اســت .در پاســخ بــه افــرادی کــه فکــر
میکننــد بــا تهدیدهــا رعــب بــر مــا حاکــم میشــود ،میگویــم خداونــدا شــهادت
در راه خــودت را بــه دســت دشــمنان دینــت ،نصیــب مــن بگــردان.
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــا صــدور اطالعیـهای اخبــار مربــوط بــه شــهادت
ســردار سرلشــکر قاســم ســلیمانی فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی را تاییــد کــرد .ســپاه پاســداران در اطالعیــه خــود آورده اســت :ســردار
ســرافراز اســام حــاج قاســم ســلیمانی پــس از عمــری مجاهــدت بامــداد امــروز در
حملــه بالگردهــای آمریکایــی بــه شــهادت رســید.
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بابا یکی این حاج قاسم را جمع کنه...
همین طور دارد پهن می شود در سراسر عالم...
تمــام کوچــه پــس کوچــه هــای شــهرهای ایــران ...از ضاحیــه بیــروت تــا ریــف
دمشــق ،از محلــه هــای فقیــر نشــین کشــمیر و پنجــاب و دهلــی ،تــا خیابــان هــای
بغــداد و کاظمیــن نجــف وکربــا و صنعــا ,حتــی در آمریــکا واروپــا و اســترالیا و...همــه
و همــه آتشفشــان خشــم علیــه آمریــکا شــده...
"ســری داده و خــواب را از ســر تمــام غفلــت زده هــای عالــم پرانــده ،نظــم و قاعــده
دنیــا را بــه هــم ریختــه ،همــه را خجالــت زده حســاب و کتــاب و اعمــال و رفتــار
خــودش کــرده اســت .شــعله ای گرفتــه دســتش ،افتــاده بــه زیــر و رو کــردن وجــدان
هــای اهالــی دنیــا ...چــپ و راســت نمــی شناســد ،اصــاح طلــب و اصولگــرا ،ایرانــی
و غیــر ایرانــی ،مســلمان و غیــر مســلمان نمــی شناســد .همــه را بــه خــط کــرده از
همــه دارد جلــو مــی زنــه ایــن ســردار  63ســاله و بیــن المللــی مــا؟! "
حــاال یــک تنــه شــبیه ابراهیــم هــادی ،حــاج ابراهیــم همــت ،احمــد کاظمــی ،صیــاد
شــیرازی و همــه ی شــهدا شــده اســت ...شــبیه کــه چــه عــرض کنــم؟
"تو دل بروتر از همه ی آنها"...
آدم را شک برمی دارد نکنه صاحب نفس زکیه خود اوست!؟...
که با قتلش طومار ظالمین درهم پیچیده خواهد شد؟!...
همیــن حــاال شــمارش معکــوس فنــای آمریــکا و اســرائیل آغــاز شــده و پیداســت بــه
زودی لکــه ی ننــگ و داغ حســرتش پیشــانی مســتکبرین عالــم را خواهــد ســوزاند
حــاال چــه کســی مــی توانــد شــهید حــاج قاســم پهــن شــده در سراســرگیتی را
ـد َ َ
ـور َّ
ـم َو يَ ْأبَــى َّ ُ
ـور ُه
جمــع کنــد" ..،يُ ِريـ ُ
الل إ ِ ّالَ أَ ْن يُ ِتـ َّ
الل ِ ب َِأ ْف َوا ِه ِهـ ْ
ـم نُـ َ
ون أ ْن يُ ْط ِف ُئــوا نُـ َ
ون "( ...آنهــا مىخواهنــد نــور خــدا را بــا دهــان خامــوش كننــد
ـر َ
َو ل َ ـ ْو َك ـ ِر َه ال ْ َكافِـ ُ
ولــى خداونــد كامــل كننــده نــور خويــش اســت ،هــر چنــد كافــران خــوش نداشــته
باشــند) ...ســوره توبــه /آیــه 32
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یک خون و این همه برکت...
گوشــه ائــی از دســت آوردهــای شــهادت قاســم ســلیمانی :ســردار شــهید قاســم
ســلیمانی در جــواب تهدیــد ترامــپ گفتــه بــود مــن بــه تنهایــی بــرای مقابلــه بــا تــو
کافــی ام ...ترامــپ معنــی ایــن حــرف را نفهمیــد! شــهادت ســردار ســلیمانی باعــث
ایــن خواهــد شــد کــه:
 - 1آمریکا را مجبور به ترک عراق خواهد کرد.
 - 2مردم عراق را متحد کرد و اثر اغتشاشات را از بین برد.
 - 3امنیت را به شهر های عتبات برگرداند.
 -- 4توطئه ایران ستیزی در عراق را از بین برد.
 - 5اتحــاد سیاســی را بــه ایــران برگردانــد و نتایــج اغتشاشــات طراحــی شــده
دشــمنان را از اعتــراض بحــق مــردم خنثــی کــرد.
 - 6بــه همــه غلــط بــودن مذاکــره بــا آمریــکا را ثابــت نمــود ( .نقــض حاکمیــت
عــراق علــی رغــم داشــتن پیمــان امنیتــی)
 - 7لــزوم داشــتن قــدرت نظامــی در باالتریــن حــد ممکــن و لــزوم اتــکا بــه
توانمنــدی هــای داخلــی را ثابــت کــرد.
 - 8جبهــه مقاومــت در تمــام منطقــه متحــد و تمــام منطقــه را بــرای آمریــکا و
عواملــش نــا امــن کــرد و جبهــه مقاومــت در حــال طراحــی انتقــام ســخت هســتند.
 - 9و مهمتریــن دســتاورد خــون شــهید قاســم ســلیمانی ایــن اســت کــه ،حیثیــت
آمریــکا لکــه دار شــد و بــا پاســخ کوبنــده موشــکی ســپاه هیمنه ی پوشــالی اســتکبار
خصوصــا ،آمریــکا ،اتحادیــه اروپــا و ناتــو ،رژیــم اشــغالگر قــدس ،کانــادا ،اســترالیا،
دولتهــای مرتجــع عربــی و از بیــن رفــت ...یــک زمانــی آمریکایــی هــا در هــر کشــوری
و در هــر زمانــی بــا هــر ابــزاری کــه عملیــات مــی کردنــد و بعــد راســت راســت مــی
چرخیدنــد و مــی گفتنــد "مــا اینیــم دیگــه" ...کــم کــم حــاج قاســم و همرزمانــش
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ایــن اقتــدار را در منطقــه لکــه دار کردنــد؛ لبنــان ،ســوریه ،عــراق ،یمــن و ...حــاال امــا
موشــک بــاران بزرگتریــن مقــر فرماندهــی آمریــکا در عیــن االســد در انتقــام شــهادت
حــاج قاســم ســلیمانی زیــر موشــک هــای ایــران فرصــت آخ گفتــن پیــدا نکــرد و
موشــک هــا بــدون حتــی یــک رهگیــری بــه عیــن االجســد فــرو نشســتند.

شــاید برخــی ایــن را نداننــد ولــی در ایــن ماجــرا مهــم تــر از اینکــه تلفــات چنــد نفــر
بــوده ،چقــدر از تجهیــزات آمریکایــی هــا منهــدم شــده ،چنــد فرونــد جنگنــده آنهــا
منفجــر شــده ،فراتــر از همــه اینهــا ،لکــه دار شــدن حیثیــت آمریکایــی هــا اســت کــه
بــا هــارت و پــورت مــی گفت کســی جرأت پاســخ بــه حمــات مــن را نــدارد! ...اگرچه
عیــن االســد هــدف اولــی بــوده ولــی تالویــو و حیفــا دارنــد بــه آمریکایــی هــا التماس
مــی کننــد کــه جــواب ندهنــد چــون آنهــا در تیــررس موشــک هــای مقاومت انــد ...و
تاریــخ انقــاب اســامی ایــران بــه دو قســمت قبــل از جــواب موشــکی و بعــد از جواب
موشــکی ســپاه تقســیم شــد .بهتراســت سربســته بگویــم هنــوز انتقــام راهبــردی و
انتقــام جبهــه مقاومــت ســرجایش باقــی اســت ...ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه،
بــرای هــر کــدام از نتایــج فــوق چندیــن میلیــارد دالرو دیگــر امکانــات و ...الزم بــود.
معاملــه بــا خداســت کــه برکــت دارد ،معاملــه بــا کدخــدا حتــی اگــر هزاربــار هــم
"علــی برکــت اهلل" بگویــی چیــزی جــز ذلــت دنیــا و آخــرت نداردو"معنــی واقعــی
معاملــه بــا خــدا ایــن اســت کــه خــدا برکــت دهــد کــه خــدا برکــت بــه ایــن خــون".
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شجاع و بى ادعا شهيد سليمانى...
الســام رســید بســیار
چــون خبــر شــهادت مالــک اشــتر بــه امیــر المؤمنیــن علیــه ّ
اندوهگیــن و افســرده خاطــر شــد گریســت و بــر منبــر تشــریف بــرده فرمــود:
"مــا از خــدا هســتیم و بســوى او بــاز مــى گردیــم ،و ســتایش خداونــدى را ســزا اســت
کــه پــروردگار جهانیــان اســت ،بــار خدایــا مــن مصیبــت اشــتر را نــزد تــو بشــمار
مــىآورم ،زیــرا مــرگ او از ســوگهاى روزگار اســت ،خــدا مالــک را رحمــت فرمایــد
مدتــش را بپایــان رســانید ،و پــروردگارش را مالقــات
کــه بعهــد خــود وفــاء نمــود ،و ّ
کــرد ،بــا اینکــه مــا تع ّهــد نمــوده ایــم کــه پــس از مصیبــت رســول خــدا (صلّــى ّ
الل
علیــه و آلــه) بــر هــر مصیبتــى شــکیبا باشــیم ،زیــرا آن بزرگتریــن مصیبتهــا بــود.
خــدا مالــک را جــزاى خیــر دهــد و چگونــه مالــک کــه اگــر کــوه بــود کوهــى عظیــم
و بــزرگ بــود ،و اگــر ســنگ بــود ســنگى ســخت بــود ،آگاه باشــید بخــدا ســوگند
مــرگ تــو اى مالــک ،جهانــى را ویــران و جهانــى را شــاد مــى ســازد یعنــى اهــل
شــام را خوشــنود و عــراق را خــراب مــى گردانــد ،بــر مــردى ماننــد مالــک بایــد گریــه
کننــدگان بگرینــد ،آیــا یــاورى ماننــد مالــک دیــده مــی شــود ،آیــا ماننــد مالــک
کســى هســت ،آیــا زنــان از نــزد طفلــى بــر مــى خیزنــد کــه ماننــد مالــک شــود".
خبــر شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی و مهنــدس ابوالمهــدی توســط بالگردهــای
آمریکایــی در عــراق ،یعنــی اینکــه راهبردهــا و راهکارهــای آمریــکا در منطقــه جــواب
نــداده و آنهــا مجبــور شــدهاند دســت بــه ایــن جنایــت هولنــاک بزننــد.
چــرا؟ چــون راه زمینــی ایــران از قائمیــه تــا ابوکمــال بــاز شــده و دسترســی ایــران
بــه مرزهــای فلســطین اشــغالی بطــور کامــل بــرای انتقــال نیــرو و تجهیــزات بــرای
نابــودی اســرائیل مهیــا شــده اســت....
امــروز اگــر حــاج قاســم و ابوالمهــدی بــه آرزوی خــود رســیدهاند امــا جبهــه مقاومــت
را بــه جایــی رســاندهاند کــه بتوانــد نبــرد را بــا نیروهــای تــازه نفــس ادامــه دهــد...
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بچههــا نگــران نباشــید ،امــروز اگــر خبــر شــهادت مالــک اشــتر ســیدعلی رســید
امــا بدانیــم کــه ایــن جبهــه هــزاران مالــک دارد و تیــغ تدبیــر ســیدعلی هنــوز
هســت .مبــادا محــزون شــوید ،مبــادا ناامیــد شــوید ،مبــادا سســت شــوید .خــون
حــاج قاســم مایــه حیــات اســام خواهــد بــود کمااینکــه خــون حمــزه سیدالشــهدا
اســام را حیــات بخشــید .خــون حــاج قاســم و ابوالمهــدی عزیــز ،قلــوب ایرانیــان و
عراقیهــا و میلیونهــا عاشــق اهــل بیــت و دلبســته بــه اســام را در راه مقاومــت
محکــم خواهــد کــرد .مبــادا مبــادا ناامیــد شــوید...
جبهــه مقاومــت از ایــن بعــد ،بــا اقتــدار و انگیــزه بیشــتری علیــه آمریکاییهــا و
صهیونیســتها وارد عمــل میشــود .یقیــن بدانیــد آمریکاییهــا دیگــر بــه آخــر
خــط رســیدهاند و بهــای ســنگینی پرداخــت خواهنــد کــرد .آمریکاییهــا مــن بعــد
نــه در خلیــج فــارس کــه در هیــچ کجــای عالــم دیگــر امنیــت نخواهنــد داشــت .دعــا
کنیــد ایــن خونهــا ،زمینــه ظهــور حجــت بــن الحســن(عج) را هرچــه زودتــر فراهــم
کنــد...
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چنــد روزی مــی شــود ذهنــم درگیــر یــک اســم خــاص شــده ،یــک شــخص خاصــی
کــه تصویــرش از جلــوی چشــمانم دور نمــی شــود ...ایــن روزهــا دســتم کــه زخــم بــر
مــی دارد ،ناخــودآگاه بــه یــادش مــی افتــم ،درد وقتــی بــه جانــم مــی افتــد و مــن را
بــی تــاب مــی کنــد ،یــاد صبــوری و ایمــان آن مــرد شــرمنده ام مــی کنــد .تفــاوت
زندگــی ام را بــا او کــه مقایســه مــی کنــم وقتــی مــی فهمــم ،در همــان هوایــی کــه
مــن زندگــی کــرده ام ،او هــم نفــس مــی کشــید ،زیــر آفتابــی کــه قــدم می گذاشــتم،
او هــم قــدم برمــی داشــت و درهمــان شــب هایــی کــه مــن در خــواب غفلــت بــودم،
او شــبهایش را بــه صبــح وصــال ســنجاق مــی کــرد ,بــا مبــارزه و نیایــش شــبانه اش...
از خــودم خجــل مــی شــوم و بــه او آفریــن مــی گویــم ...زمــان همــان زمــان بــود و
ـن غفلــت زده ی خــواب آلــود کجــاو شــهید قاســم
زمانــه همیــن زمانــه  ...ولــی مـ ِ
ســلیمانی بیــدار کجــا ...آنقدرحــرف هســت کــه مــن روســیاه نمــی دانــم از کــدام
تفــاوت بیــن مــن و تــو ،حــرف بزنــم ولــی اوضــاع دلــم مجــال حــرف زدن نمــی دهــد
و فقــط ســکوت مــی مانــد و ســکوت...
فقــط یــک خواهــش ،دســتی بکــش بــر ســر مــا جــا مانــده هــا تاکمــی شــاید بــه
حرمــت خــوب بودنــت رهــا شــویم ...ترامــپ بــه زودی خواهــد فهمیــد چــه اشــتباه
هولناکــی کــرده و دســت خــود را بــه خــون چــه کســی آلــوده اســت ،هنــوز خیلــی
زود اســت کــه بفهمــد و درک کنــد چــه بــر ســر خــود و آمریــکا آورده اســت...
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اهداف ترور شهید سلیمانی چه بود؟...
"ســید حســن نصــراهلل" در مراســم ویــژه شــهادت ســپهبد ســلیمانی و ابومهــدی
المهنــدس  :چــرا ایــن جنایــت بــه شــکل کامــا آشــکار انجــام شــد؟ ...بــه شــکل
رســمی و عیــان .کــه همــه دنیــا ببینــد؟ ...دو مســئله اســت .همــه تالشهــای تــرور
قبلــی شکســت خــورده بــود .برخــی عملیاتهــا لــو رفتــه بــود و برخــی هــم هنــوز
در ابهــام اســت...
آخریــن بــارش هــم در کرمــان بــود کــه کشــف شــد؛ نزدیــک بــه حســینیه خانـهای
خریــداری شــده بــود و قــرار بــود مقــدار زیــادی مــواد منفجــر کار گذاشــته شــود و
زمانیکــه طبــق رســم هــر ســاله حــاج قاســم آنجــا میرفــت ،منفجــر شــود کــه ممکــن
بــود چهــار تــا پنــج هــزار انســان کشــته شــود .بــرای چــه؟ بــرای اینکــه حــاج قاســم
را بکشــند ...خــدا او را حفــظ کــرد و ایــن نــوع شــهادت [آشــکار] را بــرای او برگزیــد
و او شایســته ایــن نــوع شــهادت بــود .مســئله دوم اقــدام در ایــن مقطــع زمانــی
مجموعــه شــرایط منطقــه و شکســتها و پیروزیهــا و نتیجــه نبــرد کنونــی بــود
کــه بــه تحــوالت اخیــر عــراق رســید و مــا همچنیــن در آســتانه انتخابــات آمریــکا
هــم هســتیم .وقتــی بــه ایــن صحنــه نــگاه میکنیــم ،اهــداف تــرور و مســئولیت مــا
در قبــال آن را روشــن میکنــد...
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به مناسبت شهادت سرلشگر حاج قاسم سلیمانی
دستشان باز شد آلوده به خون ،جانیها
بیدوام است ولی خنده شیطانیها
کم علمدار ندادیم در این کرب و بال
کم نبودند در این خاک سلیمانیها
جای هر قطره خون ،صد گل از این باغ شکفت
کی جهان دیده از این گونه فراوانیها؟
آرزو داشت به یاران شهیدش برسد
رفت پیوست به حاج احمد و طهرانیها
شعله شد خشم فروخورده ما از این داغ
کم مباد از سرشان سایه نادانیها
برسانید به آنها که پشیمان نشوند
ثمری نیست در این دست پشیمانیها
غیرت است این که همه پیر و جوان میبندند
گره بر چکمه و سربند به پیشانیها
انتقامش به خدا از حججی سختتر است
وای از مشت گرهکرده ایرانیها!
راهی قدس شده لشکر آزادی قدس
این خبر را برسانید به سفیانیها
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تقدیم به همسران صبور شهدا خصوصا همسرشهید سلیمانی...
مثــل يــك صبــح قشــنگ دويــدي تــوي زندگــي مــن ،مثــل آفتــاب ،مثــل ســايه،
مهربــان و بــي ادعــا .شــروع زندگــي مشــترك مــان بــا بــوي جنــگ در هــم آميخــت.
از جبهــه مــی آمــدي از دل دشــمن ،از شــب هــاي پرحادثــه ،انفجارهــاي پــي درپــي،
از پشــت خاكريزهــا ،هنــوز بــوي بــاروت مــي دادي .گــرد و خــاك لبــاس هــا و
موهايــت پــاك نشــده بــود .بــا تــو حــرف مــی زدم ،تصويــر شــهيد شــدن همســنگري
هــاي مهربانــت را تــوي خانــه چشــم هايــت مــي ديــدم .مــي گفتــي قطعــه اي از
بهشــت اســت" .چقــدر چشــم هــاي نمناكــت را دوســت داشــتم" .روزي كــه از جبهــه
برگشــتي ،بــراي مــن بهتريــن روز دنيــا بــود و روزهايــي كــه كنــارم بــودي ،بهتريــن
روزهــاي زندگــي ام ،خوشــحال بــودم ،از عمــق وجــود ،مــي آمــدي .حجــم خيــال و
رفتــارم پــر از تــو بــود ،كنــارم بــودي ،دلــم برايــت مــي ســوخت ،دلتنــگ تــو ،دلتنــگ
دغدغــه هــاي پاهايــت تــاول زده و دســت هــاي پينــه بســته ات...
مــي گفتــم :ايــن چنــد روز را اســتراحت كــن .مــي خنديــدي و مــي گفتــي خيلــي
زرنگــي؛ مــي خواهــي بعــد از مــن بگويــي "قاســم" شــوهرخوبي نبــود .ظــرف
مــي شســتي ،جــارو مــي زدي ،مــي خريــدي و مــي آوردي ...وقتــي مــي ديــدم بــا
چــه دقتــي ســبزي هــا را پــاك مــي كنــي ،مــي خنديــدم .مــي گفتــم :راســتش را
بگــو قاســم ،تــوي جبهــه مســئول آشــپزخانه اي يــا فرمانــده !؟
خــودت چيــزي نمــي گفتــي امــا دوســتانت برايــم مــي گفتنــد كــه چــه فرمانــده
اليقــی هســتي .هرچــه بــه پايــان روزهــاي مرخصــي ات نزديــك تــر مــي شــديم،
ناراحتــي مــن بيشــتر مــي شــد .كمتــر حــرف مــي زدم .تــوي فكــر مــي رفتــم ،بغــض
مــي كــردم و دلــم مــي شــد شــهر آشــوب فكرهــاي جورواجــور...
برايــم لطيفــه هــاي جنگــي تعريــف مــي كــردي ،مــرا مــي خندانــدی .امــا مــن
بغــض مــي كــردم و بــه نقطــه نامعلــوم خيــره مــي شــدم .خاطــرات روزهايــي كــه
پيشــم بــودي ،جلــوي چشــم هايــم بــه حركــت درمــي آمــد .آن موقــع چــه قــدر
احســاس خوشــبختي مــي كــردم .امــا حــاال كــه داري مــي روي ،تنهاتــر از مــن تــوي
دنيــاي بــه ايــن بزرگــي كســي وجــود نــدارد .مــي گفتــي عــروس خانــم ،راســت
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راســتي راضــي بــه رفتنــم نيســتي ،مگــر خــودت هميشــه نمــي گويــي افتخــارم ايــن
اســت كــه همســر يــك رزمنــده ام .و خــوب مــي دانســتم كــه همــه دل نگرانــي
هايــم از ايــن اســت كــه باليــي ســرت بيايــد .مــي گفتــم :اگــر بدانــم مواظــب خــودت
هســتي ،دلــم آرام مــي گيــرد .آن وقــت اگــر ايــن جنــگ چهــل ســال هــم طــول
بكشــد ،طاقــت دوري ات را دارم...
چــادر ســفيد عروســي ام ســرم بــود .نگاهــت مــي كــردم و بــا بــال هــاي چــادر،
اشــك هايــم را پــاك مــي كــردم .نمــي توانســتم .جلــوي اشــك هايــم را بگيــرم.
وقتــي بــه پيــچ كوچــه رســيدي ،ايســتادي ،خداحافظــي كــردي .دســت هايــت را
روي چشــم هايــت كشــيدي و خنديــدي .فهميــدم كــه مــي گويــي اشــك هايــم را
پــاك كنــم  ...در را كــه بســتم ،غــم بزرگــي بــروي ســرم و بعــد تــوي حيــاط خانــه
چرخيــد .بــا رفتنــت گويــا پرنــدهي خوشــبختي خانـهي كوچكمــان هــم تــوي قفــس
پريــد .ديگــر صــداي زندگــي از هيــچ روزنـهاي بــه گــوش نميرســيد ...تــو رفتــي تــا
مهربانيهايــت را بــا رزمندههــاي جبهههــا تقســيم كنــي .روزي كــه رفتــي ،بــاورم
نميشــد؛ كــه روي دســتهاي مردمــي كــه دوستشــان داشــتي ،برگــردي...
آن روز ســرد زمســتان كــه خاكهــا را روي تــن پــاره پــاره ات ميريختنــد ،ســاكت
و بهـتزده گوشـهاي ايســتادم و بــه تابــوت بيصدايــت نــگاه كــردم .بــه شيشـههاي
گالبــي كــه روي ســر و صورتمــان خالــي ميشــد و بــه تــاج گلهــاي خوشــبويي كــه
بــا نوارهــاي مشــكي بــه صــف بــراي بدرق ـهات ايســتاده بودنــد .تمــام مــدت كنــارم
بــودي .گرمــاي وجــودت را حــس ميكــردم .ايســتاده بــودي و بــا حــس غريبــي
نگاهــم ميكــردي .چش ـمهايت مثــل هميشــه نمنــاك بــود .آخريــن خاكهــا كــه
روي مــزارت ريختــه شــد ،آدمهايــي كــه بــراي خداحافظــي بــا آســمان وجــودت
آمــده بودنــد ،بــه طرفــم ســرازير شــدند .زنهــا خودشــان را تــوي بغلــم ميانداختنــد،
همــدردي ميكردند.تســليت ميگفتنــد وشــهادتت راتبريــك ميگفتنــد .مردهــاي
ســياه پــوش ســر بــه زيــر جلــو ميآمدنــد ...ســر ســامتي ميدادنــد ،خداحافظــي
ميكردنــد و ســوار ماشــينها و اتوبوسهــا ميشــدند و ميرفتنــد .عاقبــت مــن
مانــدم و تــو و آســمان پــاك بــاالي ســرمان كــه حــاال اينقــدر پاييــن آمــده بــود تــا
صدايمــان را بشــنود .ديگــر وقتــش بــود تــا گريــه كنــم .رو بهرويــم ايســتاده بــودي،
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ابروهايــت را بــاال انداختــي ،لبــت را گزيــدي و بعــد ســرت را پاييــن انداختــي...
آهســته گفتــم :قاســم جــان ،گريــه هــم نكنــم؟ چشــمهايت را بســتي و ســرت را
تــكان دادي .باريــدم ولــي تمــام نشــده ،بقيــهاش را قــورت دادم .نشســتي .ســرت
همچنــان پاييــن بــود ،خيلــي پاييــن .انگشــتر عقيــق دســتت بــود ...همــان انگشــتری
کــه بــا دســت قطــع شــده ات برایــم آورده بودنــد ...انگشــتر را کــه بــه چشــم هــای
نمناکــم مالیــدم  ،یــاد حلق ـهي عروســيمان افتــادم ...چقــدر اذيتــم كــردي .تمــام
زرگريهــاي شــهر را زيــر پــا گذاشــتيم؛ آخــر هــم گفتــي :اصـ ً
ا حلقــه بــراي چــي؟
ميخواهــم غــام حلقــه بــه گــوش شــما باشــم! و زدي زيــر خنــده ...ميدانســتم
ميخواهــي كاري كنــي كــه حلقــهي طــا نخــري .آخــرش هــم بــه اصــرار مــن
یــه انگشــتر عقيــق را از نقرهفروشــي برداشــتي .بــا همــان دســتت روي خاكهــا
نوشــتي" :يــا حســين شــهيد"
آرام و آهسته به حرف درآمدي :گريه براي چه؟
مــن خــودم ايــن راه را انتخــاب كــردم .بهتــر از هــر كــس ديگــري ميدانــي ،آرزويــم
ايــن بــود و بعــد بــا چشــمهاي هميشــه نمنــاك بــه مــن نــگاه كــردي و گفتــی:
خــودت خــوب ميدانــي كــه چقــدر دوســتت دارم .زندگيمــان را هــم دوســت دارم و
از كنــار تــو بــودن لــذت ميبــرم .مگــر ايــن زندگــي دنيــا چنــد روز اســت؟ فكــرش را
بكــن ! چنــد ســالي كنــار هــم زندگــي ميكنيــم .بچــهدار ميشــويم ،بچههايمــان
بــزرگ ميشــوند ...باالخــره بايــد بميريــم .راســتي راســتي دلــت نميخواهــد پيــش
خــداي خــودم روســفيد باشــم .دلــت ميخواهــد بمانــم و در يــك زندگــي نباتــي در
بســتر بميــرم .لــذت زندگــي كــردن بيشــتر اســت يــا لــذت شــهيد شــدن؟ تــو كــه
مــرا خــوب ميشناســي ،بمانــم هــم مثــل آدمهــاي ديگــر نميتوانــم دل ،خــوش
كنــم بــه ايــن زر و زيورهــا و اســباب بازيهــاي دنيــا...
چش ـمهايم ميســوخت ،ميدانســتم هــر دو چشــمم شــده كاس ـهي خــون .زل زدم
تــوي صــورت ســفيدت كــه پشــت انبــوه محاســن پرپشــت و ســياهت گــم شــده بــود.
گفتــم :قاســم ،قاســم جــان! مــن بــدون تــو چــه كار كنــم .ميترســم گــم شــوم.
هنــوز ســرت پاييــن بــود ...خنديــدي و گفتــي :تــو راه را خيلــي خــوب بلــدي ...بلنــد
شــدي .آرام و موقــع بلنــد شــدن ،دســتت را روي زانوهايــت گذاشــتي ،مثــل هميشــه

40

من قاسم سلیامنی هستم

زانوهايــت تــق صــدا كردنــد .تــوي صورتــم خيــره شــدي ...لبخنــد زدي و گفتــي :مــي
م ـيروم .امــا تــو هســتي و تمــام كســاني كــه بعــد از مــن راه را بــه ديگــران نشــان
ميدهنــد ...دســتي روي شــانههايم پاييــن آمــد :عزیــزم ...بلنــد شــو ،بســه ديگــه،
بلنــد شــو بريــم .ببيــن همــه رفتهانــد .نــگاه كــردم .جايــي كــه ايســتاده بــودي ،تــو
نبــودي .امــا بــوي خــوب تنــت را هنــوز ميتوانســتم احســاس كنــم .وجــودم پــر از
تــو بــود .ســرم گيــج ميرفــت .آســمان گرفتــه بــود .ســوز عجيبــي ميآمــد .ســر
مــزارت خالــی نمــی شــد ...زن و مــرد ،کــودک و نوجــوان ،ســپاهی و ارتشــی صــف
کشــیده بــودن بــرای آمــدن ســر قبــرت ...یــاد وصیتــت افتــادم کــه گفتــه بــودی
فقــط روی قبــرم بنویســید:
" رسباز والیت"...
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41

ســكوت ســنگيني روي قبرهــا نشســته بــود ،پاهايــم رمــق نداشــتند .چــادرم را روي
ســرم محكــم كــردم .حــس غريبــي در وجــودم خانــه كــرد .شــده بــودي نــور و دويده
بــودي تــوي تمــام جانــم .گرمــاي وجــودت ريخــت تــوي رگ و خونــم .ديگــر صدائــی
را نميشــنيدم...دو جفــت چشــم نمنــاك جلوتــر از مــن بــه حركــت درآمدنــد.
چشــمهاي مــن هــم پــس از ايــن هميشــه نمنــاك خواهــد بــود .بياختيــار روي
قبرهــا پــا ميگذاشــتم و ميرفتــم .يــادم آمــد هميشــه باخــودت بــه گلــزار شــهدا
ميآمــدم .پــا كــه روي قبرهــا ميگذاشــتم ،بامهربانــی میگفتــی كــه از روي قبرهــا
نــرو؛ زيــر هــر كــدام از ايــن قبرهــا يــك نفــر خوابيــده و گنــاه دارد كــه پايــت را روي
ايــن آدمهــا ميگــذاري .آنوقــت بــا پاهايــم از روي قبرهــا ميپريــدم .بــا خــودم
گفتــم :نكنــد كســي پاهايــش را روي قاســم بگــذارد و چقــدر از ايــن فكــر ،دلــم
گرفــت...
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خاطراتی از شهید حاج قاسم سلیمانی...
• شرط ژنرال قاسم سليمانى!
بــه لحــاظ ســنی خیلــی کوچــک بــودم و وقتــی کــه بــرای اعــزام بــه جبهــه اقــدام
کــردم ،از شــهر"رابر" مــن را اعــزام نکردنــد .رفتــم شناســنامهام را دســتکاری کــردم و
از بســیج بردســیر در آذرمــاه ســال  ٦١اعــزام شــدم .در کرمــان خیلــی بــه مــن گیــر
دادنــد .هــر طــور بــود بــه جبهــه اعــزام شــدم .بــرای اولیــن مرتبــه مــن را بردنــد
گیالنغــرب .نزدیــک شــهر یــک پــادگان بــود ،در آن مســتقر شــدیم وقتــی لبــاس
آوردنــد ،کوچکتریــن شــماره را بــه مــن دادنــد .ســه بــار آن را کوتــاه کــردم.
در محوطــه پــادگان قــدم م ـیزدم ،کــه یــک مرتبــه شــخصی را دیــدم کــه یــک
دســت لبــاس بســیجی بــر تــن داشــت و یــک چفیــه بــر گــردن .آمــد نزدیــک مــن،
ســام کــرد و گفــت :چطــوری؟ بچــه کجایــی؟ گفتــم :بچــه رابــر هســتم .گفــت :چــه
کســی تــو را اعــزام کــرده؟ گفتــم :مــن از بردســیر اعــزام شــدم .گفــت :نمیترســی
تــو را برگرداننــد .گفتــم :نــه ،مـی روم پیــش قاســم ســلیمانی ،همشــهری مــن اســت.
ی خواهــم دســتور بدهــد در جبهــه بمانــم ...گفــت :اگــر قاســم ســلیمانی
از او مــ 
ی دانــد مــن بچ ـ ه عشــایر
بگویــد برگــرد ،برمیگــردی؟ گفتــم :قاســم ســلیمانی م ـ 
هســتم و تــوان کار کــردن در جبهــه را دارم و نمــیگویــد برگــرد .در جــواب مــن
گفــت :قاســم ســلیمانی را میشناســی؟ گفتــم :بلــه .گفــت :قاســم ســلیمانی مــن
هســتم و حــاال مانــدن تــو یــک شــرط دارد آنهــم اینکــه صبــح هــا جلــوی گــردان
یــک پرچــم در دســت داشــته باشــی و بــدوی .در جوابــش گفتــم :قبــول دارم.
وقــت تحویــل اســلحه شــد ،یــک اســلحه قنــداقدار کالشــینکف را بــه مــن دادنــد
کــه از قــد مــن بلندتــر بــود ،خــدا رحمــت کنــد ،شــهید میرحســینی گفــت :بــه
ایشــان یــک اســلحه تاشــو بدهیــد .موقــع تحویــل پوتیــن شــد .بــاز هیــچ شــماره
ای بــه پــای مــن جــور نیامــد ،شــهید میرحســینی بــه مســئول تــدارکات گفــت:
برویــد کفــش ملــی ،یــک جفــت کفــش زیپــی شــماره  ٣٦برایــش بخریــد و مســئول
تــدارکات ایــن را کار را کــرد و یــک جفــت کفــش ملــی بــرای مــن خریدنــد...
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• سخنرانی منتشر نشده شهید همدانی
مــا وقتــی ســه چهــار ســال قبــل بــه ســوریه رفتیــم بــا کشــوری مواجــه شــدیم
کــه حــزب بعــث آن ،دیوارهــای آهنیــن و درهــای پوالدینــی بــه دور خــود داشــت و
اجــازه نمیدادنــد مــا کار کنیــم .در یــک ارتشــی رفتیــم کــه بــرای نمــاز خوانــدن،
تنبیــه اخــراج را قــرار داده بودنــد! چــه اتفاقــی افتــاد کــه فرمانــده ایــن نیروهــا امــروز
پشــت ســر حــاج قاســم ســلیمانی نمــاز جماعــت میخوانــد؟ و در مــاه رمضــان روزه
ن هــا میرویــم ،فرمانــده
میگیرد؟چــه اتفاقــی افتــاده کــه امــروز وقتــی بــه پــادگا 
لشــگر گارد ،مهــر کربــا بــرای نمــاز مــا م ـیآورد ...بدانیــم کــه اکثــر اهــل ســنت
پــای کار هســتند .بســیجی کــه مــا در ســوریه راهانــدازی کردهایــم (حــدودا ۴۲
تیــپ ۱۳۸ ،گــردان کــه  ۳۰۰۰۰نفرشــان بــه ایــران آمــده و آمــوزش دیدهانــد) از
اهــل تســنن هســتند .ســوریه عمــق اســتراتژیک ایــران اســت .ســوریه بــه نیابــت از
مــا در حــال جنــگ اســت .مــا نیــروی ایرانــی بــه آنجــا نبردهایــم .ایرانیهایــی کــه
بــه آنجــا رفتــه انــد ،مستشــارند...

ایــن برادرانــی کــه شــهید میشــوند ،در کنــار یــک فرمانــده ســوری هســتند .در
حلــب یــک جوانــی را در کنــار یــک سرلشــکر گذاشــته بودیــم ،وقتــی بعــد از ســه یــا
چهــار مــاه کــه میخواســت بــه مرخصــی و پیــش خانــوادهاش بیایــد ،آن سرلشــکر
میگفــت :وقتــی ایــن جــوان میخواهــد بــرود ،انــگار قلــب مــن میایســتد!...
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این برای شهر حلب است که پنج میلیون جمعیت اهل سنت دارد.
جوانــی بــه نــام حســن در ظــرف دو ســال و نیــم در آنجــا تربیــت شــده کــه امــروز
ابوبکــر بغــدادی و تکفیریهــا بــرای ســرش جایــزه میلیــون دالری گذاشــتهاند .در
ظــرف دو ســال ایــن اتفــاق افتــاده در حالــی کــه مــا فقــط  ۱۲روز بــه او آمــوزش
تیرانــدازی دادهایــم.او امــروز فرمانــده یــک تیــپ شــده و  ۱۳۰روســتا را آزاد کــرده.
بــه هــر جایــی کــه میخواهــد حملــه کنــد ،قبــل از حملــه او ،تروریسـتها منطقــه
را از تــرس ،خالــی میکننــد .ایــن هــا افتخــار و دســتاورد ماســت.
جوانــی را در آنجــا بــه عنــوان فرمانــده گذاشــتهایم کــه مــردم وقتــی بچــهدار
میشــوند ،او را دعــوت میکننــد تــا اذان و اقامــه را در گــوش فرزندشــان بگویــد و
اســم فرمانــده مــا را روی بچههــای شــان میگذارنــد .اتفاقــات خیلــی بزرگــی در آن
جــا روی داده کــه اینهــا را دشــمن میدانــد ولــی مــردم مــا نمیداننــد.
در حالــی کــه در داخــل ،زمزمههایــی هســت کــه چــرا داریــم بــرای ســوریه هزینــه
میکنیــم!؟ آقــا میفرمایــد :مــا اصــا هزینــه نمیکنیــم .اینهــا جنــگ نیابتــی از
طــرف مــا دارنــد و ایــن همــه کشــته میدهنــد.
• روایتی از حاج قاسم سلیمانی
آن روز ،روز تلخــی بــرای فرماندهــان بــود .محســن رضایــی گفــت" :انــگار انفجــاری در
مغــزم شــکل گرفــت ".او بــا نگرانــی از آینــده جنــگ گفــت" :احســاس کــردم یکــی از
بازوهایــم را از دســت دادم؛ حــاال چطــور میخواهیــم جنــگ را ادامــه دهیــم؟" شــهید
مهــدی زیــن الدیــن گفــت" :خبــر مثــل کوهــی روی ســرمان خــراب شــد".
ادامــه جنــگ زیــر ســوال بــود کــه حــاال دیگــر حســن نداریــم ،فرمانــده قــرارگاه
کربــا نداریــم ،چطــور میخواهیــم جنــگ را ادامــه دهیــم؟ حــاج قاســم ســلیمانی
گفــت" :در طــول جنــگ هیــچ روزی بــرای بچههــای جبهــه بــه انــدازه شــهادت
حســن باقــری ســنگین نبــود؛ شــهادت او بــرای جنــگ ضایعـهای بــود کــه تــا پایــان
جنــگ جبــران نشــد ".برگرفتــه از کتــاب مالقــات در فکــه
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• خاطره ای متتشر نشده از بارزانی ،نخست وزیر کردستان عراق!
داعــش بــه دروازه هــای اربیــل رســیده بــود وبیــم آن میرفــت کــه شــهر عنقریــب
اشــغال شــود .بارزانــی مــی گویــد مــن پــس ازحملــه داعــش بــا امریکائــی هــا ترکهــا
انگلیــس فرانســه وحتــی عربســتان تمــاس گرفتــم کــه همــه مقامــات ایــن کشــورها
درجــواب گفتنــد کــه فعــا هیــچ کمکــی نمــی تواننــد بکننــد .بارزانــی مــی گویــد
مــن فــورا بامقامــات ایرانــی تمــاس گرفتــم وبــه انهــا صریحــا گفتــم کــه شــهر
درحــال ســقوط اســت اگــر نمــی توانیــد کمکــی کنیدماشــهر راتخلیــه مــی کنیــم.
لــذا مقامــات ایرانــی فــورا شــماره تمــاس قاســم ســلیمانی رابــه مــن دادنــد وگفتنــد
حــاج قاســم نماینــده تــام االختیــار مــا در امــور مبــارزه باداعــش اســت .لــذا فــورا
بــا حــاج قاســم تمــاس گرفتــم واوضــاع رادقیقــا شــرح دادم .حــاج قاســم بــه مــن
گفــت مــن فرداصبــح بعــداز نمازصبــح اربیــل هســتم .بــه اوگفتــم فــردا دیراســت
همیــن حــاال بیاییــد .حاجــی گفــت کاک مســعود فقــط امشــب شــهررا نگهــدار...
بارزانــی درادامــه مــی گویــد فــرد اصبــح حــاج قاســم درفــرودگاه اربیــل بــود و مــن
بــه اســتقبالش رفتــم .حاجــی بــا 50نفــراز نیروهــای مخصوصــش آمــده بــود  .آنهــا
ســریعا بــه محــل درگیــری رفتنــد ونیروهــای پیشــمرگه راســازماندهی دوبــاره کردند
ودرعــرض چنــد ســاعت ورق بنفــع مــا برگشــت ...درضمــن کمکهــای تســلیحاتی
ایــران نیــز بــرای مارســید .بارزانــی مــی گویدحــاج قاســم چنــد نفــراز نیروهایــش
را جهــت مشــاوره نظامــی دراربیــل گذاشــت وخــودش بــه کربــا بازگشــت .بارزانــی
مــی گویــد مــا بعدهــا یــک فرمانــده داعــش را اســیر کردیــم و از او پرســیدیم چگونــه
شــد شــما کــه درحــال فتــح اربیــل بودیــد بــه یکبــاره عقــب نشســتید ...ایــن اســیر
داعشــی بمــا گفــت نفــوذی هــای مــا دراربیــل بمــا خبــر دادنــد قاســم ســلیمانی
دراربیــل اســت ...لذاروحیــه افــراد مــا بــه هــم ریخــت وعقــب نشســتیم! ...
• روایتی از شجاعت سردار سلیمانی
فرمانــده یــگان فاطمیــون خاطــره ای از آرامــش ســردار اســام شــهید حــاج قاســم
ســلیمانی مقابــل جنگنــده هــای آمریکایــی روایــت کــرده اســت :مــا معمــوال بــرای
سرکشــی بــه مناطــق تحــت درگیــری بــا هلــی کوپتــر در رفــت و آمــد بودیــم .یکــی
از روزهایــی کــه منطقــه "حنــف" در مــرز عــراق و ســوریه از دســت داعــش آزاد
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شــده بــود بــه خواســت حــاج قاســم بنــا شــد بــه آنجــا برویــم تــا ســری بــه وضعیــت
منطقــه و نیروهــا بزنیــم و از اوضــاع مطلــع شــویم ...آمریکایــی هــا هــم اعــام کــرده
بودنــد "تــا مــدار  55درجــه ایــن منطقــه کســی حــق نــداره نزدیــک بشــه ...".هنــگام
پــرواز حاجــی شــروع کــرد در دفتــرش مطالبــی را یادداشــت کــردن...
هــم زمــان جنگنــده هــای آمریکایــی هــم بادیــدن هلــی کوپتــر ماتــاش مــی کردنــد
مــا را از مســیرمان منحــرف کننــد .البتــه آنهــا نمــی دانســتند هلیکوپتــر حامــل
چــه شــخصیتی اســت .مــن کــه مضطــرب شــده بــودم چنــد بــار بــه حاجــی گفتــم
جنگنــده هــا دارنــد نزدیــک مــا مــی شــوند ...امــا ایشــان بــا آرامــش بــه نوشــتن
ادامــه داد و حتــی ســرش را هــم بلنــد نکــرد کــه نــگاه شــان کنــد ...چنــد دقیقــه
بعــد بــه منطقــه کــه رســیدیم ســردار ســلیمانی در نقطــه صفــر مــرزی نمــاز شــکر
خوانــد و برگشــتیم...
منبع  :برگرفته از خبرگزاری فارس
• شهید سلیمانی وآزاد سازی شهر محاصره شده...؟!
یکــی از مطالبــی کــه رهبــری در نمــاز جمعــه فرمودنــد و هیــچ رســانهای هــم بــه
آن نپرداخــت ذکــر یکــی از کارهــای بســیار شــجاعانه و متهورانــه شــهید ســلیمانی
بود.رهبــری فرمودنــد چــه کســی هســت کــه بتوانــد بــا بالگــرد وارد شــهری کــه در
محاصــره ی  ۳۶۰درجــه دشــمن اســت بشــود ( یعنــی محاصــره کامــل و بــدون راه
فــرار)و بــا ســازماندهی جوانــان آن شــهر  ،محاصــره را بشــکند؟ ایــن حــرف رهبــری
اشــاره بــه کاری بــود کــه ســردار ســلیمانی در زمــان محاصــره شــهر "آمرلــی" توســط
داعــش در عــراق انجــام داد ...زمانــی کــه داعــش در اوج قــدرت بــود و هیچکــس در
ســوریه و عــراق حریــف شــان نبــود (چــه ارتــش هــای ســوریه و عــراق و چــه ســایر
گــروه هــای تکفیــری قدرتمنــد مثــل جبهــه النصــره یــا همــان القاعــده و یــا جیــش
الفتــح و  )...وقتــی داعــش بــه عــراق حملــه کــرد و مثــل آب خــوردن موصــل و تمــام
شــمال عــراق را گرفــت و بــه نزدیکــی بغــداد و کربــا و اربیــل رســید و کل عــراق
در آســتانه اشــغال و ســقوط بــه دســت داعــش قــرار گرفــت ،یــک شــهر بــه اســم
"آمرلــی" کــه ســاکنان آن اقلیــت ترکمــن شــیعه عــراق هســتند در محاصــره کامــل و
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 ۳۶۰درجــه داعــش قــرار گرفــت ...ســردار ســلیمانی در حالــی کــه شــهر در محاصــره
ی کامــل داعــش بــود ،شــبانه و بــا بالگــرد در یــک اقــدام بســیار خطرنــاک از بــاالی
ســر نیروهــای داعــش گذشــت و وارد شــهر شــد و بــه ســازماندهی نیروهــای مدافــع
شــهر پرداخــت و باعــث مقاومــت شــهر و جلوگیــری از ســقوط و قتــل عــام فجیــع
مــردم و شــیعیان شــهر شــد ...اقدامــی کــه در آن شــرایط پــر خــوف و خطــر یــک
کار عجیــب و بســیار متهورانــه بــود و کمتــر کســی جــرات انجــام ایــن کار را داشــت.
متاســفانه رســانههای مــا در آن زمــان نــه خطــر عظیــم داعــش را بــه مــردم گوشــزد
کردنــد و نــه بــه ایــن اقــدام بــی باکانــه و شــگفت آور ســردار ســلیمانی پرداختنــد...
• حاج قاسم یادت می آید ؟
حــاج احمــد گفــت :اجــازه بدهیــد حــاج قاســم هــم حادثــه جالبــی را کــه ایــن روزها
در مــورد جنــازه یــک شــهید بســیجی در عــراق اتفــاق افتــاده را بــرای دوســتان نقــل
کنــد .حــاج قاســم هــم نقــل مــی کنــد کــه چگونــه یــک بســیجی شــهادت خــود را
در جبهــه پیــش بینــی مــی کنــد و بــا اســتفاده از کارت و پــاک یــک اســیر عراقــی
زمینــه دفــن جنــازه خــود را در کربــا فراهــم مــی کنــد و حــال ســال هــا پــس از
مفقودیــت  ،یــک خانــواده عراقــی آدرس قبــر او را در کربــا بــه حــاج قاســم رســانده
انــد تــا بــه خانــواده اش خبــر دهــد...
• نماز شب خواندن حاج قاسم
بارهــا گفتــم طــی ســالها رفاقــت بــا حــاج قاســم هیــچ وقــت ندیــدم نمــاز شــب
شــهید ســلیمانی قطــع شــود .آنهــم نــه نمــاز شــبی عــادی ،نمــاز شــبهای او
همیشــه بــا نالــه و اشــک و انــدون بــه درگاه خــدا بــود .مــن بــا شــهید ســلیمانی
رفــت و آمــد داشــتم حتــی بارهــا در منزلشــان خوابیــدم ،اتــاق مهمانــان بــا اتــاق
حــاج قاســم فاصلــه داشــت امــا مــن بــا اش ـکها و صــدای نالههــای او بــرای نمــاز
بیــدار میشــدم ...در کجــای دنیــا ســراغ داریــد یــک فرمانــده ارشــد نظامــی یــک
عــارف حقیقــی باشــد او در مکاتبــات خــود بــه نیروهایــش بــا رفاقــت و صمیمیــت
قلــم م ـیزد...
راوی :سردار حسین معروفی
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• خاطرات شهید سلیمانی ،از سردار شهید حاج احمد کاظمی
احمــد عصــاره و خالصــه ای از شــخصیت امــام خمینــی در ابعــاد مختلــف بــود...
هیــچ جلســه ای ،هیــچ خلوتی،جلســه رسمی،جلســه دوســتانه ،جلســه خانوادگــی،
مســافرتی وجــود نداشــت كــه او یــاد باكــری و خــرازی و همــت و ایــن شــهدا را
نكنــد .هیــچ نمــازی ندیــدم ،كــه احمــد بخوانــد و در قنــوت یــا در پایــان نمــاز گریــه
نكنــد وپیوســته ایــن ذكــر" :یــا رب الشــهدا ،یــا رب الحســین ،یــا رب المهــدی ورد
زبــان احمــد بــود و بعــد گریــه مــی كــرد"...از دســت دادن احمــد همــه را ناراحــت
كــرد ،امــا آن چیــزی كــه بچــه هــای جبهــه بــا احمــد دلخــوش بودنــد و بــا رفتــن
او غمگیــن شــدند ایــن بــود كــه ،احمــد تداعــی رفتارهــای جنــگ بــود ،تداعــی
خلــوص ،صفــا ،پاكــی ،صداقــت بــود .وقــت ســخن بــا احمــد ناخــودآگاه آدم را بــه
یــاد خــرازی مــی انداخــت ،بــه یــاد همــت مــی انداخــت ،حیــای احمــد آدم را بــه
یــاد آن انســان پــر از حیــای جنــگ مــی انداخــت...
جلس ـهای بــود کــه احمــد کاظمــی ،باقــر قالیبــاف ،قاســم ســلیمانی و همــه رفقــا
بودنــد .مــن دیــدم کــه شــهید کاظمــی گفــت گرســنهام چــرا غــذا نمیدهنــد،
جلســه هــم خیلــی مهــم بــود ،وقتــی بــرای غــذا رفتیــم یــک ســفره رنگیــن انداختــه
بودنــد و مشــخص بــود ارتــش ســنگ تمــام گذاشــته اســت .ایــن موضــوع مربــوط
بــه اوج جنــگ یعنــی بیــن ســالهای  64-65اســت .مــن دیــدم احمــد کاظمــی
کــه از فرماندهــان نیــروی زمینــی ســپاه بــود نشســت و ظرفــی کشــید جلــو ،چنــد
تکــه نــان و پنیــر و ســبزی گذاشــت جلویــش و خــورد بعــد هــم چیــز دیگــری
نخــورد .گفتــم ایــن همــه غــذا هســت چــرا نمیخــوری ،احمــد آقــا گفــت نــه مــا
بــه ایــن ســفرهها عــادت میکنیــم بهتــر اســت از خودمــان مراقبــت کنیــم و از
ایــن تشــریفات خالــی باشــیم .آن زمــان بچههــا خودشــان را حفــظ میکردنــد.
ایــن طرفتــر آمــدم .آقــا رحیــم را دیــدم کــه ظرفــش تمیــز تمیــز اســت و هیــچ
چیــز اســتفاده نکــرده ،گفــت دل درد داشــتم نــان خــوردم و ســیر شــدم .بعــدا از آقــا
رحیــم پرســیدم چــرا چیــزی نخــوردی گفــت یــاد بچههــای خودمــان در جنــگ کــه
میافتــم شــرفم اجــازه نمیدهــد...
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گفتیــم خرمشــهر در محاصــره اســت چطــور میتوانیــم برگردیــم .همــه خســته
بودنــد چــون مــا چهــل روز بعــد از عملیــات فتــح المبیــن ،عملیــات بیتالمقــدس
را شــروع کــرده بودیــم .شــهید کاظمــی توانســت بــا کمــک شــهیدخرازی آخریــن
مرحلــه عملیــات آزادســازی خرمشــهر را انجــام دهــد .ایشــان نیروهــای عراقــی را
در خرمشــهر محاصــره و بــا گرفتــن  11هــزار اســیر ,شــهر را آزاد کردنــد .آنهــا بــا
دو لشــکر خرمشــهر را تصــرف کردنــد هــر کــدام بــا پنــج گــردان یعنــی ســه هــزار
نفــر درمقابــل بیســت هــزار نفــر دشــمن ،لشــکرهای  8نجــف و  41امــام حســین
تحــت فرماندهــی احمــد و حســین بودنــد .و اینگونــه بــود کــه در همــه عملیاتهــا
تــا پایــان جنــگ ،شــهید کاظمــی بــدون اســتثنا نقــش فعــال و موفقــی داشــت؛ وی
از افــراد مؤثــر در آزادســازی خرمشــهر بــود و ایــن شــهر تــا ابــد ،مرهــون رشــادت
کاظمــی اســت...
حاج قاسم ،حاج احمد مرا ببر...
در مســتند"نامهای بــه احمــد" شــهید ســردار حــاج قاســم ســلیمانی در پاســخ
بــه ســؤالی مبنــی بــر اینکــه اگــر بخواهــد بــه همــرزم شــهیدش ســردار فاتــح
خرمشــهر حــاج احمــد کاظمــی حــرف یــا نام ـهای بنویســد چــه میگویــد .ایشــان
فرمودند":الهــی دردت بخــوره تــو ســرم" ،اصطــاح مــن بــود نســبت بــه احمــد...
دورت بگــردم ...مــن دلــم میخواســت واقع ـاً ،آنچــه مکنونــات قلبــی مــن اســت ...از
خــدا ایــن رو مــی خــوام کــه خــدا هــر چــه ســریعتر بــه او ملحــق کنــد" ...بــه او اگــر
بنویســم ،ایــن را خواهــم نوشــت مــن را ببر"...منبــع :ســايت مشــرق
کجایند مردان بی ادعا
چنــد ســاعت بعــد از ایــن کــه زلزلــه بــم رخ داد  ،شــهید حــاج احمــد کاظمــی بــا
مــن تمــاس گرفــت و گفــت مــی خواهیــم بــا ســردار قاســم ســلیمانی بــرای کمــک
رســانی بــه بــم برویــم  ...از مــن خواســت تــا بــه سرلشــگر صفــوی اطــاع دهــم  .آن
زمــان مــن رئیــس دفتــر ســردار صفــوی بــودم ...صبــح موضــوع را بــه ســردار صفــوی
اطــاع دادم و ایشــان هــم بــه ســرعت بــه بــم رفــت  .وقتــی رســید دیــد شــهید
کاظمــی یــک ســر برانــکاردی را گرفتــه و ســر دیگــرش در دســت حــاج قاســم اســت
و در حــال جــا بــه جــا کــردن مجروحیــن هســتند" ...در اربعیــن شــهادت شــهید
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کاظمــی او را در خــواب دیــدم و احوالــش را پرســیدم گفــت خوبــم و ادامــه داد کــه
ماجــرای بــم را بــه خاطــر داری ؟ کاری کــه آنجــا انجــام دادیــم اینجــا نتیجــه داد "...
" ایــن حــرف را شــهید کاظمــی ای زد کــه در زمــان نبــرد هشــت ســاله و در فتــح
خرمشــهر و در عرصــه هــای نظامــی اثرگــذار بــود  ،بــا ایــن وجــود حرفــی از آن نمــی
زنــد و بــه خدمــت جهــادی اشــاره مــی کنــد و ســالها بعــد همــان خدمــات رســانی
در بــم نیــز دســت شــهید ســلیمانی را گرفــت " ...بــه نقــل ازســردار نصــراهلل فتحیــان
• یادداشتی از شهید حاج قاسم به برادرزاده اش
مهــدی جــان! ...تمــام کســانیکه بــه کمالــی رســیدند خصوصــا کمــاالت معنــوی کــه
خــود منشــأ و پایــه دنیــوی هــم میتوانــد باشــد ،منشــأ همــه آنهــا ســحر اســت.
ســحر را دریــاب نمــاز شــب در ســن شــما تأثیــری شــگرف دارد اگــر چندبــار آنــرا بــا
رغبــت تجربــه کــردی ،لــذت آن موجــب میشــود بــه آن تمســک یابــی ...زیربنــای
تمــام بدیهــا و زشــتیها دروغ اســت...احترام و خضــوع در مقابــل بزرگترهــا خصوصـاً
پــدر و مــادر را بــه خــودت عــادت بــده بــدون شــرم دســت پــدر و مــادرت را ببوســی،
هــم آنهــا را شــاد میکنــی و هــم اثــر وضعــی بــر خــودت دارد ...عمویــت قاســم
امام و زاده ی آنان به جای خود اما
کدام مادر ،از این پس چو تو تواند زاد؟
معلمان وطن را دوباره جمع کنید
همه
ِ
کدام یک چو تو ،تعلیم می تواند داد؟
قسم به تشنگان حقیقت که خفته اند به خاک
سرخی خون تو ،قدس هم آزاد
شود ز
ِ
مگر نه این که سلیمانی و به دفتر تقدیر
خدا به سلیمانُ ،م ِ
لک بیت المقدس داد

قاسم دوران،عسل گوارایت
بخواب
ِ

بدان که منجی ،ما را نمی ب َ َرد از یاد
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• تبدیل گردان خاکی به گردان ويژه غواصی
بعــد از عملیــات کربــای یــک در تیرمــاه  ۱۳۶۵کــه شــهر مهــران آزاد شــد ،بــه
اهــواز آمديــم ،گفتنــد :حــاج قاســم ســليمانى فرمانــده لشــکر  ۴۱ثــاراهلل گفــت بیایــد
جلســه .مــن و آقایــان نبــی زاده و مالپرســت در نشســت شــرکت کردیــم ،ســردار
ســليمانى گفــت :بــرای مأموريــتهایــی در آینــده (در آن زمــان فقــط یــک گــردان
غــواص داشــت گــردان  ۴۱۰بــه فرماندهــی شــهید احمــد امینــی کــه در والفجــر
هشــت شــهید شــد ).نیــاز بــه تقویــت و افزایــش گــردانهــای غــواص داریــم .هیــچ
كــس بهتــر از رزمنــد ه هــای هرمــزگان نیســت و برویــد و مقدمــات راهانــدازی
ن هــای غواصــی از بیــن نیروهایتــان آمــاده کنیــد.
گــردا 
ســردار ســليمانى مــا را بــرای یــک ســفر تشــویقی بــه مشــهد بــرای زیــارت امــام رضا
(ع) فرســتاد .بــه اتفــاق کادر گــردان رفتیــم زیــارت امــام رضــا (ع) و از مشــهد بــه
بندرعبــاس برگشــتیم و بــا مراجعــه بــه منطقــه یکــم نیــروی دریایــی ســپاه و ارتــش
کار آموزشــی غواصــی را در ســاحل بندرعبــاس آغــاز کردیــم؛ حــاج قاســم ســلیمانی
فرمانــده لشــکرثاراهلل بــا آن تجربــه و تخصــص بــه رزمندههــای هرمــزگان از جملــه
فرمانــده گــردان مــا آقــای منصــور نبـیزاده اعتمــاد کــرد و بــه ایــن ترتیــب گــردان
 ۴۲۲خاکــی بــه گــردان ویــژه غــواص تبدیــل شــد .زمانــی کــه گــردان خاکــی ۴۲۲
آقــای نبــی زاده تبدیــل بــه گــردان غــواص شــد اولیــن عملیــات ســه مــاه بعــد
انجــام شــد ،لــذا یکــی از گــردانهایــی کــه در لشــکرثاراهلل بســیار خــوش درخشــید،
همیــن گــردان  ۴۲۲اســتان هرمــزگان بــود .بــه راســتی شــهادت جامــهای اســت
کــه جــز آن برازنــده حــاج قاســم نبــود ،درســت ماننــد شــهید "مصطفــی چمــران"
مجاهــد خســتگیناپذیر دورانهــای ســخت چــه در لبنــان و چــه در جبهههــای
دفــاع مقــدس وقتــی مــرگ از او فــرار میکــرد ،او خــود در پــی شــهادت میدویــد...
راوى :ســردار رضــا ترابــی فرمانــده ســابق ســپاه امــام ســجاد(ع) هرمــزگان در آییــن
شــب خاطــره "ماهیهــا دلتنــگ آب نمیشــوند".
منبع :خبرگزارى جمهورى اسالمى
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• واکنش سردار سلیمانی به پیشنهاد کاندیداتوریاش
بــه حــاج قاســم گفتــم کــه محبوبیــت شــما اقتضــا میکندکاندیــدای ریاســت
جمهــوری شــوید .ایشــان در جــواب گفتنــد:
"مــن نامــزد گلولههــا و نامــزد شــهادت هســتم .سالهاســت در ایــن جبهههــا بــه
دنبــال قاتــل خــودم هســتم ،ا ّمــا او را پیــدا نمیکنــم"
راوی :حجتاالسالم حاج علیاکبری ،خطیب نماز جمعه تهران
• خاطره آیتاهلل نوری همدانی از امضا برکفن شهید سلیمانی
حــاج قاســم ســلیمانی مکــرر در دفتــر مــا رفتوآمــد داشــت ،در آخریــن دیــدار بعــد
از مالقــات رســمی گفتنــد کــه همــه بیــرون برونــد مــن بــا شــما کاری خصوصــی
دارم ،بنــده و ایشــان در اتــاق ماندیــم.
حــاج قاســم از کیــف کفنــش را آورد و بــه بنــده گفــت کــه کفــن مــن را امضــا کنیــد
و نــام خــود را بنویســید و مــا هــم امضــا کردیــم ،بعــد هــم گفــت میخواهــم بــه
عنــوان خداحافظــی چنــد رکعــت نمــاز پشــت ســر شــما بخوانــم.
بعــد از دیــدار بنــده از ایمــان و بصیــرت ایشــان منقلــب شــدم و عشــق و عالقــه بــه
جهــاد و شــهادت داشــت ،در زمــان خداحافظــی ســردار ســلیمانی را در آغــوش گرفتم
ـدوا َّ
ـن ِر َجـ ٌ
ـن َقضَ ــى ن َْح َبـ ُه
ـال َص َد ُقــوا َمــا َعا َهـ ُ
ـن ال ْ ُم ْؤ ِمنِیـ َ
و آیــه" ِمـ َ
ـم َمـ ْ
اللَ َعلَ ْیـ ِه َف ِم ْن ُهـ ْ
ـر َو َمــا ب َ َّدلُــوا ت َْبدِیـ ً
ـا" را قرائــت کــردم و بــا چشــمان اشــک بــار
ـم َمـ ْ
َو ِم ْن ُهـ ْ
ـن یَ ْن َتظِ ـ ُ
خداحافظــی کردیــم...
• روایت حاج قاسم سلیمانی:
وقتــی بــرای آیــت اهلل بهاءالدینــی تعریــف کــردم کــه شــهید حســین علــی عالــی
شــب عملیــات روی ســیمهای خــاردار خوابیــد تــا بچههــا از معبــر عبــور کننــد،
ایشــان بیــش از 10دقیقــه گریــه کردنــد...
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• بوسیدن کف پای مادر؟
مــاد ِر بزرگــوار ســردار حــاج قاســم ســلیمانی کــه از دنیــا رفتنــد ،پــس از چنــد روز
بــا جمعــی از خبرنــگاران تصمیــم گرفتیــم بــرای عــرض تســلیت بــه روســتای قنــات
ملــک برویــم .بــا هماهنگــی قبلــی ،روزی کــه ســردار هــم در روســتا حضــور داشــتند،
عــازم شــدیم .وقتــی رســیدیم ایشــان را دیدیــم کــه کنــار قبــر مادرشــان نشســته
و فاتحــه میخواننــد .بعــد از ســام و احوالپرســی بــه مــا گفــت :مــن بــه منــزل
ی روم شــما هــم فاتحــه بخوانیــد و بیاییــد .بعــد از قرائــت فاتحــه بــه منــزل پــدری
مـ 
ایشــان رفتیــم .برایمــان از جایــگاه و حرمــت مــادر صحبــت کــرد و گفــت :ایــن
ی گویــم جایــی منتشــر نکنیــد .گفــت :همیشــه دلــم مـی خواســت
مطلبــی را کــه مـ 
کــف پــای مــادرم را ببوســم ولــی نمـی دانــم چــرا ایــن توفیــق نصیبــم نمـی شــد....
آخریــن بــار قبــل از مــرگ مــادرم کــه اینجــا آمــدم ،باالخــره ســعادت پیــدا کــردم و
کــف پــای مــادرم را بوســیدم .بــا خــودم فکــر مـی کــردم حتمـاً رفتنــیام کــه خــدا
توفیــق داد و ایــن حاجتــم بــرآورده شــد .ســردار در حالــی کــه اشــک جــاری شــده
ی کــرد ،گفــت :نمـی دانســتم دیگــر ایــن پاهــای خســته
بــر گونــههایــش را پــاک مـ 
را نخواهــم دیــد تــا فرصــت بوســیدن داشــته باشــم...
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• دو جوان ساده و بی آالیش که دنیا را به لرزه درآوردند

یــک ارتشــی و دو پاســدار بســیجی در کنــار هــم آقایــی کــه لبــاس ارتــش جمهــوری
اســامی ایــران را بــه تــن کــرده روی چشــم مــا جــا داره امــا بــرای چنــد لحظــه
توجهتــون را بــه دو جوانــی کــه کنــار ایشــون ایســتادن معطــوف کنیــد...
لبــاس هایــی کــه کامــأ مشــخصه حتــی یــک پیراهــن مناســب ســایز بــدن شــون
هــم نداشــتن کــه بپوشــن  .در نــگاه شــون نــه تنهــا غــروری پیــدا نمــی شــه بلکــه
حتــی روی مســتقیم نــگاه کــردن بــه یــک دوربیــن را هــم ندارنــد .حالــت ظاهــری
صــورت و لبخندهــای ریزشــون انســان را یــاد هــر شــخصیتی مینــدازه جــز مــرد
جنــگ .هرکســی ایــن عکــس را ببینــه بــا توجــه بــه ظواهــر ایــن دو نفــر پیــش
خــودش مــی گــه ایــن دو نفــر را دیگــه کــی راه داده جبهــه؟...
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ایــن هــا کــه نــه تنهــا هیــچ تحصیــات آکادمیــک نظامــی نــدارن حتــی بلــد نیســتن
آســتین هاشــون را بــه شــیوه ی نظامــی بــدن بــاال ..امــا از ایــن حــرف هــا گذشــته
 ،ایــن دو بســیجی ســاده و بــی آالیــش چــه نقشــی را بــرای آینــده ی کشورشــون
بــازی کــردن؟...
یکــی شــون فرماندهــی توپخانــه و موشــکی ســپاه پاســداران شــد  ،امــا یگانــی بــدون
حتــی یــک قبضــه تــوپ ! یعنــی فرمانــده ی یگانــی شــد کــه اصــأ وجــود خارجــی
نداشت!
اون یکی هم معروف شد به "قاسم لودر دزد" !؟
چــون بچــه هــای جهــاد بــرای خاکریــز زدن لــودر نداشــتن ایشــون شــب هــا زحمــت
مــی کشــید و مــی رفــت از عراقــی هــا قــرض مــی گرفــت! ...بلــه دوســتان  ،یــک
روز جــوان هایــی مثــل ایــن دو عزیــز داخــل عکــس بــدون امکانــات آنچنانــی ،
بــدون حقــوق هــای سرســام آور و بــدون هیــچ انتظــاری وارد میــدان جنــگ شــدن
و صادقانــه بــرای ایــران و اســام جنگیــدن ...اونهــا بــزرگ و بــزرگ تــر شــدن امــا
از نظــر فکــری و معنــوی و نــه از منظــر مــادی و حــس ریاســتی و خــدم وحشــم...
زمــان گذشــت و گذشــت و گذشــت...مدت هــا بعــد از گرفتــه شــدن ایــن عکــس
خاطــره انگیــز  ،مــا ایرانــی هــا ایــن دو جــوان را جــور دیگــه ای شــناختیم ...یکــی
از ایــن دو بــا پیشــبرد دانــش بــاز دارنــده موشــکی  ،ایــران را از دســت حملــه ی
ابرقــدرت هــا حفــظ کــرد و نفــر بعــدی عــاوه بــر هدایــت جنــگ نیابتــی علیــه
آمریــکا در عــراق ،افغانســتان ،ســوریه ،لبنــان ،عــراق ،یمــن و ...ایــران را از تهدیــدات
تروریســتی و امنیتــی منطقــه ای مصــون نگــه داشــت...بله...عزیزان مــن ،جــوان هــای
بســیجی کــه روزی بــه چشــم نمــی اومــدن و از طــرف خیلــی هــا دســت کــم گرفتــه
مــی شــدن ،شــدند باعــث و بانــی امنیــت واقتــدار وآبــروی امــروز ایــران مــا....
فــرد ســمت چپ:ســردار شــهید حســن تهرانــی مقــدم  ،پــدر صنعــت موشــکی ایران
و فــرد ســمت راست:ســردار قاســم ســلیمانی ،فرمانــده محــور مقاومــت وفرمانــده ی
لشــکر قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایــران ...روح شــان شــاد و راهشــان
پــر رهــرو بــاد...
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• پیشگویی  ۱۴سال پیش رهبر انقالب از قدرت شفاعت حاج قاسم
دامــاد بــزرگ خانــواده ،جــواد روحاللهــی ،از رهبــر انقــاب درخواســت میکنــد کــه
انشــاءاهلل فــردای قیامــت همــه مــا را کــه اینجــا هســتیم شــفاعت کنیــد...
امام خامنهای میگویند :ما چهکارهایم که شما را شفاعت کنیم؟
پدر و مادر شهید باید من و شما را شفاعت کند...
 ...مــا ســعادتمان بــه ایــن اســت و آرزویمــان بــه ایــن اســت مشــمول شــفاعت
خوبانــی از قبیــل :ایــن شــهدا و امثــال اینهــا باشــیم.
بعــد رهبــر انقــاب خــم میشــوند و بــا نگاهــی بــه حــاج قاســم ســلیمانی میگوینــد:
ایــن آقــای حــاج قاســم هــم از آنهاییســت کــه شــفاعت میکنــد انشــاءاهلل....
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حاج قاسم سلیمانی سر پایین میاندازد و با دو دست صورتش را میپوشاند.
 بله! از ایشان قول بگیرید ،به شرطی که زیر قول شان نزنند!همــه میخندنــد ،همــه بــه جــز ســردار ســلیمانی کــه خجالــتزده ســر بــه زیــر
انداختــه ...رهبــر انقــاب ادامــه مــی دهنــد :چــون امکانــات ایشــان ،امکانــات قــول
دادن و شــفاعت کردنشــان ،االن خیلــی خــوب اســت( ...یعنــی حالــت مجاهــدت او در
جهــاد اصغــر و اکبــر) اگــر همیــن را بتواننــد نگــه بدارنــد ،مثــل همیــن چهــل ،پنجــاه
ســالی کــه نگــه داشــتهاند؛ خیلــی خــوب اســت.
"این هم یک هنری است که ایشان دارند"...
بعضیهــا خیــال میکننــد کــه در دوره پیشــرفت و ســازندگی و توســعه و نمیدانــم
فــان و فــان ،دیگــر بایــد آن قیــد و بندهایــی کــه اول کار داشــت را رهــا کننــد.
نفهمیدنــد کــه هــر دوره ای کــه عــوض میشــود ،تکلیفهــا و نــوع مجاهــدت عــوض
میشــود؛ امــا روحیــه مجاهدتــی کــه آن روز بــوده ،آن نبایــد عــوض بشــود .روحیــه
مجاهــدت اگــر عــوض شــد ،آدم میشــود مثــل آدمهایــی کــه وقتــی جنــگ بــود،
در خانههایشــان پــای تلویزیــون نشســته بودنــد فیلــم خارجــی تماشــا میکردنــد...
لحظاتــی ســکوت میشــود و جمعیــت حاضــر بــه فکــر میرونــد.
جــواد روحاللهــی [دامــاد خانواده]میگویــد :چنــد مــاه بعــد از آن دیــدار ،مــاه رمضان،
در مراســم افطــاری هرســاله حــاج قاســم بــه بچــه هــای جبهــه و جنــگ همــان
جلــویِ در از ایشــان قــول شــفاعت خواســتم .حاجــی میخواســت دســت بــه ســرم
کنــد ،کــه گفتــم :حاجــی! واهلل اگــر قــول ندهــی ،داد میزنــم و بــه همــه مهمانهــا
میگویــم آقــا دربــاره تــو آن روز چــه گفتنــد؟ حــاج قاســم کــه دیــد اوضــاع ناجــور
مــی شــود؛ گفــت :باشــد ،قــول میدهــم؛ فقــط صدایــش را در نیــاور!
روایتی از دیدار رهبری درمنزل شهید محمدرضا عظیم پور در سال ۱۳۸۴
منبع ؛کتاب "کریمانه" روایت حضور مقام معظم رهبری در منازل شهدای استان
کرمان انتشارات صهبا نشر ۱۳۹۵
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• ماجرای قاب عکس شهید سلیمانی ،در اتاق وزیر جنگ آمریکا
اگرچــه دشــمنان در ظاهــر مــا را تحریــم کــرده و یــا فحاشــیهایی میکننــد امــا
در دلشــان اذعــان میکننــد بــا یــک قــدرت روب ـهرو هســتند و ایــن نکتــه مهمــی
اســت چنانچــه وزیــر دفــاع آمریــکا عکــس ســردار" شــهید قاســم ســلیمانی" را در
اتاقــش آویختــه و ایــن اقــدام نشــان میدهــد کــه او ،ســردار ســلیمانی را بــه عنــوان
شــخصیتی بــزرگ و رقیــب خــود میپنــدارد...
راوی :دکتر کمال خرازی ،رییس شورای راهبردی روابط خارجی ایران
• ماجرای شکست طرح ترور حاج قاسم سلیمانی
در ایــن طراحــی قــرار بــود ،تیــم تروریســتی وابســته و اجیــر شــده بــا ورود بــه کشــور
در ایــام فاطمیــه ،محلــی در جوارحســینیه مرحــوم پــدر شــهید ســردار ســلیمانی را
خریــداری کــرده و بــا اســتقرار در آن  ۳۵۰تــا  ۵۰۰کیلــو مــواد منفجــره را تهیــه
و از طریــق ایجــاد کانــال در زیــر حســینیه قــرار دهنــد .آنهــا بــا ایــن اقــدام شــوم
درصــدد بودنــد یــک جنــگ مذهبــی را راه انــدازی و بگوینــد مســئله انتقــام داخلــی
بــوده اســت .بــه فضــل الهــی برغــم برنامــه ریــزی چنــد ســاله بــه ســد هوشــمندی
و هوشــیاری فرزنــدان ملــت ایــران برخــورد و قبــل از اقــدام در تــور اطالعاتــی ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی قــرار گرفتنــد...
اعضــای ایــن تیــم پــس از دســتگیری گفتنــد مــی خواســتیم عملیــات ایــام فاطمیــه
را بــه ایــام محــرم و تاســوعا و عاشــورا بیاوریــم تــا بــا تــرور ســردار ســلیمانی اتفــاق
بزرگــی را بــرای بــر هــم زدن اوضــاع داخلــی و افــکار عمومــی رقــم زنیــم...
راوی حجت االسالم حسين طائب رئیس سازمان اطالعات سپاه

مــادر شــهید اکبــري ،شــهید حادثــه تروریســتی اتوبــوس ســپاه تعريــف مــي کــرد:
چهارشــنبه خــواب امیــد رو دیــدم دنبــال تــدارك یــه مراســم بــزرگ بــود گفتــم چــه
خبــره؟" ...گفــت همیــن چنــد روز یــه مهمــون خيلــي عزيــز داريــم"...
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• شهید بیسر ،ذوالفقار حسن عزالدین
ســردار سرلشــکر قاســم ســلیمانی فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران در بیــان
مصــداق و مثــال عینــی دربــاره قــدرت ایدئولــوژی مبتنــی بــر وحــی خاطــره شــهید
عزالدیــن را گفــت کــه بغــض گلــوی خــود و حاضریــن در مراســم را گرفــت ...ایشــان
گفتنــد :شــهید هجــده ســالهای کــه در آبــان ســال  92بــه اســارت تروریس ـتهای
تکفیــری داعــش در میآیــد و تروریســتها پــس از اســارت دقیقــاً ماننــد شــهید
حججــی ســر از تنــش جــدا میکننــد و او را بــه شــهادت میرســانند و پــس از 5
ســال پیکــرش را حــزب اهلل برمــی گردانــد....
ذوالفقــار عزالدیــن از اهالــی منطقــه صــور لبنــان و متولــد یازدهــم اردیبهشــت مــاه
ســال  1374بــود کــه در اولیــن روزهــای درگیریهــای منطقــه غوطــه ســوریه
توســط اصابــت میــن مجــروح شــد و بــه اســارت تکفیریهــا درآمــد و تروریســت هــا
او را بــه شــهادت میرسانند.تروریس ـتهای تکفیــری قبــل از بــه شــهادت رســاندن
ذوالفقــار چندیــن ســؤال از او میپرســند و پــس از آن ,ذوالفقــار را ماننــد ســرور
و ســاالر شــهیدان امــام حســین (ع) ,ســر از تنــش جــدا کــرده و او را بــه شــهادت
میرســاندند ...عزالدیــن خــواب را بــرای مــادرش تعریــف مــی کنــد ,وبــه مــادرش
میگویــد ،بــا توجــه بــه خوابــی کــه دیــدهام ایــن آخریــن ناهــاری اســت کــه باهــم
میخوریــم ...امــا مــادر اجــازه تعریــف خــواب را نمیدهــد...
امــا خــودش بــرای دوســتانش ایــن گونــه تعریــف کــرده بــود ...ذوالفقــار قبــل از
شــهادتش در خــواب دیــده بــود کــه ســرش بریــده میشــود.او بیــدار میشــود و
مجــددا ً بــه خــواب م ـیرود کــه ایــن بــار امــام حســین(علیه الســام) را در خــواب
مــی بینــد کــه ایشــان بــه ذوالفقــار میفرمایــد" :عزیــز مــن! ســر تــو را خواهنــد
بریــد همانطــور کــه بــر ســر مــن در واقعــه کربــا گذشــت .امــا دردی حــس نخواهــی
کــرد ،چــون فرشــتگان از هــر طــرف تــو را دربــر خواهنــد گرفــت "...چنــدی بعــد,
خوابــش تعبیــر شــد و همانگونــه کــه در خــواب دیــده بــود بــا ســر بریــده ،بــه دیــدار
موالیــش امــام حســین(ع) شــتافت...
منبع :گزارش شبکه المنار لبنان
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• شهید محمد حسین یوسفاللهی ،همسایه ابدی شهید سلیمانی

بچههــای واحــد شناســایی از مــا جــدا شــدند .آنهــا بــا لبــاس غواصــی
دو تــا از ّ
در آبهــا جلــو رفتنــد .هــر چــه معطــل شــدیم بــاز نگشــتند .بــه ناچــار قبــل از
روشــن شــدن هــوا بــه مقــر بــر گشــتیم .محمــد حســین کــه مســوول ّ
اطالعــات
لشــکر ثــاراهلل بــود ،موضــوع را بــا بــرادر حــاج قاســم ســلیمانی ،فرمانــده لشــکر در
میــان گذاشــت ...حــاج قاســم گفــت :بایــد بــه قــرارگاه خبــر بدهــم .اگــر اســیر شــده
باشــند ،حتمـاً دشــمن از عملیــات مــا بــا خبــر میشــود .امــا حســین گفت:تــا فــردا
صبــر کنیــد .مــن امشــب تکلیــف ایــن دو نفــر را مشــخص میکنــم ...صبــح روز بعــد
حســین را دیــدم .خوشــحال بــود .گفتــم :چــه شــد؟...
بــه قــرارگاه خبــر دادیــد؟ ..گفــت :نــه .پرســیدم :چــرا؟! ...مکثــی کــرد و گفــت:
دیشــب هــر دوی آنهــا را دیــدم .هــم اکبــر موســایی پــور هــم حســین صادقــی
را ...بــا خــوش حالــی گفتــم :االن کجــا هســتند؟ ...گفــت :در خــواب آنهــا را دیــدم.
اکبــر جلــو بــود و حســین پشــت ســرش .چهــره اکبــر نــور بــود! خیلــی نورانــی بــود.
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میدانــی چرا؟...اکبــر اگــر درون آب هــم بــود ،نمــاز شــبش تــرک نمیشــد .در
ثانــی اکبــر نامــزد داشــت .او تکلیفــش را کــه نصــف دینــش بــود انجــام داده بــود،
امــا صادقــی مجــرد بــود .اکبــر در خــواب گفــت کــه ناراحــت نباشــید؛ عراقیهــا مــا
را نگرفتــه انــد ،مــا بــر میگردیــم ...پرســیدم :چــه طــور؟! ...گفــت :شــهید شــده
انــد .جنازههــای شــان را امشــب آب م ـیآورد لــب ســاحل .مــن بــه حــرف حســین
مطمئــن بــودم .شــب نزدیــک ســاحل مانــدم .آخــر شــب نگهبــان ســاحل از کمــی
جلوتــر تمــاس گرفــت و گفــت :یــک چیــزی روی آب پیداســت .وقتــی رفتــم ،دیــدم
پیکــر شــهید صادقــی بــه کنــار ســاحل آمــده!  ...بعــد هــم پیکــر اکبــر پیــدا شــد!...
راوی :شهید حاج قاسم سلیمانی
• قاسم سلیمانی ،راوی شهادت یوسفاللهی
"محمدحســین یوســف الهــی" عارفــی اســت کــه در واحــد اطالعــات عملیات
شــهید
ّ
لشــکر  41ثــاراهلل ،مراتــب کمــال الــی اهلل را طــی کــرد و کمتــر رزمنــدهای اســت کــه
روزگاری چنــد بــا محمدحســین زیســته باشــد ،امــا خاطــرهای از ســلوک معنــوی او
نداشــته باشــد .او مصــداق ســالکان و عارفانــی اســت کــه بــه فرمــوده حضــرت روحاهلل
(ره) ،یــک شــبه ره صــد ســاله را طــی و چشــم همــه پیــران و کهنســاالن طریــق
عرفــان را حســرتزده قطــرهای از دریــای بیانتهــای خــود کردنــد ...شــهید حــاج
قاســم ســلیمانی دربــاره نحــوه شــهادت شــهید محمــد حســین یوســف الهــی گفتــه
اســت هنگامــی کــه آنهــا در اتــاق عملیــات بودنــد دشــمن در عملیــات والفجــر
هشــت دســت بــه حملــه شــیمیایی میزنــد ،او یــاران خــود را از ســنگر خــارج کــرد
و خــود بعدهــا براثــر ابتــا بــه عارضــه شــیمیائی بــه شــهادت رســید ...او در ادامــه
و در توصیــف ایــن شــهید گفــت کــه دوســت دارم تــا مــرا پــس از مــرگ در کنــار او
بــه خــاک بســپارید ...امــا او کــه بــود کــه حــاج قاســم دلــش میخواســت در کنــار
او بــه خــاک ســپرده شــود؟ ...همرزمانــش میگوینــد حســین از عرفــای جبهــه بــود
و زیباتریــن نمــاز شــب را میخوانــد ،ولــی کســی او را نمیدیــد ،رفیــق خــدا بــود
و پردههــای حجــاب را کنــار زده بــود .حــاج قاســم در خاطراتــش بــا ایــن شــهید
بزرگــوار میگویــد :یــک روز بــا حســین بــه ســمت آبــادان میرفتیــم .عملیــات
بزرگــی در پیــش داشــتیم .چندتــا از کارهــای قبلــی بــا موفقیــت الزم انجــام نشــده
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بــود واز طرفــی آخریــن عملیــات مــان هــم لغــو شــده بــود .مــن خیلــی ناراحــت
بــودم .بــه حســین گفتــم :چندتــا عملیــات انجــام دادیــم ،امــا هیــچ کــدام آنطــور
کــه بایــد موفقیتآمیــز نبــود .ایــن یکــی هــم مثــل بقیــه نتیجــه نمیدهــد .گفــت:
بــرای چــی؟...

گفتــم ،:چــون ایــن عملیــات خیلــی ســخت اســت و بعیــد میدانــم موفــق بشــویم.
گفــت :اتفاقــا مــا در ایــن کار موفــق و پیــروز هســتیم .گفتــم :در عملیاتهایــی
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کــه بــه آن آســانی بــود و هیــچ مشــکلی نداشــتیم نتوانســتیم کاری از پیــش ببریــم
آنوقــت در ایــن یکــی کــه کال وضــع فــرق میکنــد و از همــه ســختتر اســت ،موفــق
میشــویم!  ...حســین خنــدهای کــرد و بــا همــان تکیــه کالم همیشــگیاش گفــت:
حســین پســر غالمحســین بــه تــو میگویــم کــه مــا در ایــن عملیــات پیروزیــم...
میدانســتم کــه او بیحســاب حرفــی را نمیزنــد .حتمــا از طریقــی چیــزی کــه
میگویــد ایمــان و اطمینــان دارد .گفتــم :یعنــی چــه از کجــا میگویی؟...گفــت:
باالخــره خبــر دارم .گفتــم :خــب از کجــا خبــر داری؟ گفــت :بــه مــا گفتنــد کــه مــا
پیروزیــم .پرســیدم :کــی بــه تــو گفــت؟  ...جــواب داد :حضــرت زینــب (س) .دوبــاره
ســوال کــردم؟ بــا خنــده جــواب داد :تــو چ ـهکار داری .فقــط بــدان بــی بــی گفــت
کــه شــما در ایــن عملیــات پیــروز خواهیــد شــد و مــن بــه همیــن دلیــل میگویــم
کــه قطعــا موفــق میشــویم .هــر چــه از او خواســتم بیشــتر توضیــح بدهــد .چیــزی
نگفــت و بــه همیــن چنــد جملــه اکتفــا کــرد ...نیــاز هــم نبــود توضیــح بیشــتری
بدهــد .اطمینــان او برایــم کافــی بــود .همــان طــور کــه گفتــم همیشــه بــه حرفــی
کــه مـیزد ،ایمــان داشــتم .وقتــی کــه عملیــات بــا موفقیــت تمــام بــه انجــام رســید.
یــاد حــرف آن روز حســین افتــادم و بــه ایمــان و قاطعیتــی کــه در کالمــش بــود و
هرگــز از ایــن اطمینــان بــه او پشــیمان نشــدم ...راوی :شــهید حــاج قاســم ســلیمانی
منبع :کتاب "نخل سوخته" ویژه زندگی شهید حسین یوسف اللهی
• حاال عکس بگیر؟
حــاج قاســم ،همیشــه از دوربیــن فــراری بــود .دوســت نداشــت از او عکــس و فیلــم
گرفتهشــود .در مواجهــه بــا مــا کــه کار ثبــت عکــس را انجــام میدادیــم ،همیشــه
بــا ناراحتــی میگفــت :نگیــر ،نگیــر! ...گاهــی حتــی کار بــه برخوردهــای شــدید و
تنــد میرســید .البتــه بعــدش از مــا دلجویــی میکــرد .یکبــار بعــد از ایــن اتفــاق،
صــورت مــرا بوســید و گفــت :بوســیدمت کــه بدانــی دوســتت دارم ،مثــل پســرم.
امــا مــن هــم معذوریتهایــی دارم ...معذوریتهــای حــاج قاســم امــا فقــط بــرای
مناطــق عملیاتــی و ماموریتهــای حســاس بــود .وقتــی موقعیتهــای خاصــی مثــل
دیــدار بــا خانــواده شــهدا پیــش میآمــد ،رفتــارش کام ـ ً
ا تغییــر میکــرد ...در ایــن
مواقــع ،خــودش از عکــس گرفتــن اســتقبال مــی کــرد .دســت دور گــردن فرزنــد
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شــهید مدافــع حــرم میانداخــت و مــی گفــت :حــاال بگیــر ...یکــی از مشــهورترین
عکسهایــی کــه از حــاج قاســم گرفتــم ،ســه ســال قبــل در مراســم دانشآموختگــی
افســران در دانشــگاه امــام حســین (ع) بــود ...آن عکــس ،حــاج قاســم را در موقعیتــی
نشــان میدهــد کــه ایشــان درمقابــل رهبــر معظــم انقــاب اســامی ،یــک دستشــان
را بهنشــانه احتــرام نظامــی ،کنــار ســر گرفتــه و دســت دیگرشــان را بــه نشــانه ارادت
و احتــرام قلبــی ،روی ســینه گذاشــتهاند شــاید ایــن ،خــاف عــرف و ادب نظامــی
بــود ،امــا نشــاندهنده ادب و ارادت قلبــی ویــژه و تواضــع خــاص مالــک اشــتر
ت ب ـه دســت
نســبت بــه فرمانــدهکلقــوا بــود...آن عکــس ،خیلــی دیدهشــد و دس ـ 
چرخیــد و مشــهور شــد....روایت یــک عــکاس از 15ســال همراهــی بــا حاجقاســم
• اهمیت حق الناس
اقــدام قابــل تامــل ســردار ســلیمانی درمیــدان نبــرد :نامــۀ سرلشــکر حــاج قاســم
ســلیمانی بــرای صاحــب منزلــی کــه در خــال عملیــات آزادســازی ابوکمــال ،از
آن منــزل بــه عنــوان مقــر اســتفاده کــرده بــود .فرمانــده ســپاه قــدس در ایــن
نامــه ضمــن معرفــی خــود ،بابــت اســتفاده از منــزل بــه عنــوان مقــر ،از صاحــب
آن عذرخواهــی کــرده و ضمــن نوشــتن شــمارۀ تلفــن منــزل شــخصی خــود در
انتهــای نامــه ،بــرای جبــران هــر گونــه خســارت احتمالــی و یــا هــر گونــه درخواســت
دیگــری از طــرف صاحــب منــزل ،ابــراز آمادگــی کامــل کــرده است.ســردار ســلیمانی
همچنیــن در بخشــی از ایــن نامــه بیــان کــرده :مــن میــان خــودم (بــه عنــوان یــک
شــیعه) و شــما (بــه عنــوان یــک ســنی) تفاوتــی نمــی بینــم؛ زیــرا خــود را پیــرو
ســنت رســول اهلل (ص) و شــما را نیــز محــب اهــل بیــت (ع) میدانــم ...منبع/فــارس
• موقع كفن کردن حاج قاسم ،كربال را ديديم
بــه آقــا عــرض کــردم :دیشــب کــه خواســتیم شــهداء را کفــن کنیــم کربــا را دیدیــم،
همــه بــدن هــا اربــا اربــا بــود ،حــاج قاســم پنــج تکــه شــده بــود ،ســر در بــدن
نداشــت ،بخشــی از كتــف و دســت راســت و امعــاء و احشــاء و پــای راســت از مــچ بــه
پائیــن .ابومهــدی المهنــدس هــم فقــط  ٤الــی  ٥کیلــو گوشــت....
عــرض کــردم :بــا اینکــه بــرای کفــن کــردن همــه وســائل را داشــتیم ،پارچــه
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داشــتیم ،پنبــه داشــتیم ،پالســتیک و ديگــر لــوازم راداشــتیم امــا نمــی توانســتیم
ایــن پیکرهــا را خــوب جمــع و جــور کنیــم و بــه ســختى تیمــم داده و کفــن کردیــم،
نمــی دانــم امــام زیــن العابدیــن در کربــا چطــور جنــازه ســید الشــهداء را بــا بوریــا
جمــع کرد؟..ســام و درود خــدا بــر شــهید ســرافراز اســام حــاج قاســم ســلیمانی و
ابومهــدی المهنــدس ...روایــت ســردار باقــرزاده در محضــر رهبــر انقــاب
• دست و انگشتری که از بدن حاج قاسم سالم ماند..
دســت نازنیــن حــاج قاســم ســلیمانی کــه ظاهــرا از بــدن مطهرشــان ســالم مانــده
بــود همــان دســتی بــود کــه در عملیــات طریقالقــدس ترکــش خــورده بــود ...راوی:
ســردار سرلشــکر محمدعلــی جعفــری

• انگشترشهید
بعــد از ایــن کــه شــهید علیــزاده ،در درگیریهــای ســوریه توانســت تانــک خــودی
کــه مابیــن مــا و داعشــیها قــرار گرفتــه بــود را بهتنهایــی بــه عقــب برگردانــد و
جــان  17تــن از مستشــاران ایرانــی را نجــات بدهــد او را بهدلیــل ایــن رشــادت
کمنظیــر نــزد حــاج قاســم ســلیمانی بردنــد ،حــاج قاســم وقتــی شــهید علـیزاده را
دیــد ،او را بغــل کــرد و پیشــانیاش را بوســید و گفــت :مــن فعــا چیــزی بــه همــراه
نــدارم کــه بــه عنــوان هدیــه بدهــم ولــی ایــن انگشــترم مــال شــما ،ایــن انگشــتر بــه
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عنــوان یــادگاری در دســت شــهید بــود تــا اینکــه شــب عملیــات انگشــترش را در
آورد و بــه همرزمــش داد و بــه او گفــت :مــن فــردا در ســیلو شــهید میشــوم ،ایــن
انگشــتر را بعــد از شــهادت بــه پســرم ســینا بــده....
راوی:شهید عباسعلی علیزاده
• شهید محمدامین جبلی
وقتــی پســرم قصــد عزیمــت بــه فــرودگاه راداشــت لبــاس خاکــی بــه تــن داشــت؛
مــادرش بــه او گفــت لباســت را عــوض کــن! بــا ایــن اتفاقاتــی کــه افتــاده و محاســنی
کــه تــو داری کمــی احتیــاط کــن کــه در خــارج از کشــور برایــت مشــکل نشــود؛
حتــی مــن نیــز بــه او گفتــم شــلوار لــی بپــوش امــا او بــه جلــوی آینــه رفــت و بــا
خنــده میگفــت شــبیه شــهدا شــدهام و همینطــور خــوب اســت .بــه او گفتــم بابــا
خیلــی نــور بــاال میزنــی!...
هــوای خــودت را داشــته بــاش .حتــی در فــرودگاه یکــی از دوســتانش کــه بــه بدرقــه
آمــده بــود بــه او گفــت حــرف مــادرت را گــوش مــی کــردی و لبــاس دیگــری مــی
پوشــیدی؛ بــا خنــده در جــواب بــه دوســتش گفــت اگــر زیــاد اصــرار کنیــد گوشــه
لبــاس خاک ـیام مینویســم ،شــهید قاســم ســلیمانی!.
تــا همــان روز آخــر مــی گفــت مــن هنــوز عــزادار ســردار ســلیمانی هســتم؛ مــادرش
بــه او گفــت حــاال نــرو ،ممکــن اســت جنــگ بشــود؛ پســرم گفــت اگــر جنــگ شــد،
اولیــن نفــری کــه برمــی گــردد مــن هســتم؛ ایــن پســر بــا ایــن روحیــه رفــت...
مــن ایــن بچــه هــای امــروز را بــا زمــان خودمــان مقایســه مــی کنیــم و مــی بینــم
اینهــا بــه ســرعت از مــا ســبقت گرفتنــد؛ مــا در جبهــه مــا دل بــه دریــا مــی زدیــم
امــا اینهــا ازمــا جلوتــر زدنــد؛ خوشــا بــه سعادتشــان  ...بــا خــود یــک جانمــاز و مهــر
کربــا بــرد و گفــت ایــن تربــت رابــه عنــوان ســکینه دل و آرامــش قلبــم مــی بــرم.
در کانــادا بــا اینکــه در ایــام مــاه رمضــان روزهــای طوالنــی داشــت ،روزه هایــش
تــرک نشــد و بــه نمــازش مقیــد بــود ....یکــی از اســاتیدش از دانشــگاه تورنتــو وقتــی
فهمیــد او هــم جــزء جانباختــگان بــود ،ویدئویــی از او دیــدم کــه وقتــی دربــاره پســر
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مــن صحبــت مــی کــرد ،چنــان گریــه مــی کــرد کــه نمــی توانســت بــه خوبــی
ســخن بگویــد.
یکــی دیگــر از اســاتیدش در مــورد او گفتــه بــود اگــر مســلمانان اینطــور هســتند مــا
بایــد در شــناخت مــان از اســام تجدیــد نظــر بکنیــم؛ روحیــات فــداکار ،مهربانــی
و مســاعدت هــای اجتماعــی او کاری کــرده بــود کــه آنهــا بــه ایــن فکــر فــرو رفتــه
بودنــد ...فرزنــد مــن اینگونــه بــود؛ حــاال امــا در شــبکه هــای ماهــوارهای عکــس او را
نشــان مــی دهنــد و مصــادره بــه مطلــوب مــی کننــد احساســات مــردم را تحریــک
کــرده و از جانباختــگان ایــن پــرواز ســوء اســتفاده مــی کننــد؛ اگــر اطــاع رســانی
بــه موقــع صــورت مــی گرفــت اجــازه ایــن اتفــاق را هــم نمــی دادیــم...
بعــد از اعــام ماجــرا ابتــدا منقلــب بــودم امــا چــون خــود زمــان جنــگ را درک کردم
مــی دانــم کــه در جبهــه نیــز وقتــی نیــروی خــود اشــتباهی مــورد اصابــت گلولــه یــا
خمپــاره قــرار مــی گرفــت ،او شــهید محســوب مــی شــد...در چنیــن شــرایطی کــه
رئیــس جمهــور نیــز گفــت شــرایط جنگــی بــوده اســت ،ایــن حادثــه هــم ناشــی از
همــان جنــگ اســت و مــا ایــن مســئله را درک کردیــم .راوی :دکترســعید جلیلــی
عضــو شــورای عالــی امنیــت ملّــی بــه نقــل از پــدر شــهید محمــد امیــن جبلــی از
شــهدای حادثــه ســقوط بوئینــگ 737
گفتنــی اســت محمدامیــن جبلــی ،دانشــجوی برتــر پزشــکی دانشــگاه تورنتــو کانــادا
بــود و پــدر وی نیــز محمــد جبلــی ،فــوق تخصص قلــب و عضوهیئــت علمی دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران اســت.این پــدر باعــث افتخــار ملــت ایــران اســت...
راوی :محمدجلیلی عضو تشخیص مصلحت نظام
• سردار یک ریال یا یک دالر حق ماموریت نگرفت
تاکنــون ایــن را نگفتــهام امــا اکنــون کــه ایشــان شــهید شــدهاند میگویــم کــه
ســردار ســلیمانی یــک ریــال یــا یــک دالر حــق ماموریــت نگرفــت؛ گاهــی بــه مــن
میگفــت کــه مــن در خــرج زندگــی زن و بچــه خــود میمانــم..
حجتاالسالم علی شیرازی ،نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه
ّ
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چشمهای خستهات...
گواهی میداد ...چشمانتظاری!
ِ
حکایت بغضی عجیب داشت!
نگاه آرام و سکوتِ بیشتَرت...
تسبیح را آرام چرخاندنت ...آشوبِ َ
دلت را گواهی میداد!
دارم باخودم فکر میکنم :حاال ...آرام گرفتهای؛
وقتی چشمت ...روشن شده به جمال عقیله خاتون!
حاال ...از تَ ِه دل میخندی؛
رفیقان قدیمیات را دیدهای!
وقتی
ِ
حاال ...و مثل همیشهَ ...س َرت را باال گرفتهای؛
که در دفاع از حرم عمه سادات...
ِ
سنگ تمام گذاشتی!
راحت بخواب سردار!
ما ...فرزندان این مرز و بوم...
دست از دفاع بر نمیداریم!
ما ...راهت را ...ایمان و اعتقادت را...
و عشق و آرمانت را ...ادامه خواهیم داد!
راحت بخواب سردار ...حرم ،بیمدافع نمیماند!
تنها ...دلمان برایت...
تنگ خواهد شد!
راحت بخواب سردار!
شهادتت مبارک؛ حاج قاسم!
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• داستان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس!
وقتی به روستایی دورافتاده در اهواز رسیدیم ،همرا ِه اهوازی ما گفت:
"حــاج قاســم اینجــاس!" ...دور و بــر را نگاهــی انداختیــم .همــه چیــز عــادی بــود.
باورمــان نشــد ولــی دســتپاچه شــدیم .ســریع دوربینهــا را برداشــتیم و دوان دوان
حرکــت کردیــم .وس ـطهای راه یــادم افتــاد چکمــه هــم نپوشــیدم!
بــا ابومهــدی المهنــدس بــر روی کیســه گونــی هایــی نشســته بودنــد و بــا مــردم
خــوش و بــش میکردنــدُ .کــپ کــرده بودیــم کــه ایشــان "حــاج قاســم ســلیمانی"
باشــد .چهقــدر خودمانــی و دوستداشــتنی! در کنــار مــردم و بــا مــردم! بــدون
هیــچ محافــظ و یــار و کوپالــی در اطــراف شــان! چهقــدر آرام و متیــن! چهقــدر
مهربانانــه دســتی بــه ســر و روی کــودکان و نوجوانــان میکشــیدند!
در همیــن حــال و هوایمــان ســعی داشــتیم تمــام لحظــات را ثبــت کنیــم .چلیــک
چلیــک عکــس میگرفتیــم کــه ایشــان تکــه ســنگی برداشــتند و بــه نشــانه پرتــاب
کــردن گرفتنــد و بــا لبخنــد گفتنــد" :عکــس نگیریــد عزیزانم!"...یکــی از لبــاس
شــخصیها بــه ســمت مــان آمــد و تذکــر داد" :عکــس نگیریــد! حاجــی از عکــس
خوشــش نمیآیــد!" ...ولــی مــا گــوش مــان بدهــکار نبــود .چــه توفیقــی بزرگتــر
از ایــن تــا ممــوری هایمــان از عکسهــای حــاج قاســم پــر بشــود .آن هــم چنیــن
آزادانــه بــدون هیــچ مجــوزی ،نظارتــی و حفاظتــی!
در حیــن عکاســی ســعی میکردیــم حــواس مــان بــه صحبتهــای حاجــی و
گــپ و گفتههــای شــان باشــد .بــه همــراه شــان بــا اقتــدار و جدیــت گفتنــد" :تــا
ماشــینها بــرای ســیل بنــد نیاینــد از اینجــا بلنــد نمیشــوم!"...
رئیــس مــون گوشــی را داد دســتم و گفت":بــرو کارهامــون رو بــه حاجــی نشــون
بــده ".تــا گوشــی را گرفتــم کنارشــان خالــی شــد .ســریع خــودم را جــا دادم .دســت
دادم واحوالپرســی گرمــی کردنــد .طوریکــه انــگار چندیــن ســاله مــرا میشناســند.
کلیــپ را پلــی کــردم و موبایــل را بــه دســت ایشــان دادم و عنــوان و موضــوع
نماهنــگ را توضیــح دادم .چنــد ثانی ـهای کــه از فیلــم گذشــت حاجــی گفــت:
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"کــی ایــن رو درســت کــرده؟" ...پاســخ دادم" :دوســتانمون"تأکید کردنــد :دقیق ـاً
کــی؟ اینجــا هســتند؟ نشونشــون بــده ..در الب ـهالی جمعیــت یکییکــی بچههــا را
نشــان دادم .حــاج مســعود ،شــاه حبیــب ،داش محســن و آقــا مصطفــی! بــه هــر کــدام
نگاهــی میانداختنــد و ســری تــکان میدادنــد و احســنتی بــه لــب داشــتند! ...بعــد
از آن ماشــینهای ســنگین بــرای کمــک بــه ســاختن ســیل بنــد آمدنــد و حــاج
قاســم بلنــد شــدند و بــه درون خانههــای آب گرفتــه رفتنــد .بــا لهجــه و زبــان
خــود اهوازیهــا صحبــت میکردنــد و از مشــکالت شــان میپرســیدند و دلــداری
میدادنــد .چــه فضایــی شــده بــود روســتا .دل مــردم روســتا مثــل خانههــای شــان
زیــر و رو شــده بــود .ایــن را از نگاههــا و رفتارهــای شــان ،از صحبتهــا و ابــراز
محبــت شــان مــی شــد فهمیــد ...در حیــن همیــن رفــت و آمدهــا در کوچــه پــس
کوچههــا ابومهــدی مهنــدس (فرمانــده حشدالشــعبی عــراق) را تنهــا گیــر آوردیــم
و فرصــت را غنیمــت شــمردیم و از او مصاحبــهای گرفتیــم .از او پرســیدم" :چــرا
در وضعیــت فعلــی کــه خــود کشــور عــراق بــا مشــکالتی مواجــه هســت بــه کمــک
ایــران آمدیــد؟" ...جــواب دادنــد ..." :مــردم ایــران و عــراق یکــی هســتند .ایــن
وظیفــه شــرعی و انســانی و دینــی مــا هســت".
• گالیه حاتمی کیا از سردار سلیمانی به رهبر انقالب
در دیــدار خصوصــی کــه بــا ابراهیــم حاتمیکیــا خدمــت مقــام معظــم رهبــری رفتــه
بودیــم ،آقــا ابراهیــم بــه حضــرت آقــا گفتنــد مــن خیلــی دوســت دارم فیلــم زندگــی
حــاج قاســم را بســازم امــا ایشــان بــه هیــچ عنــوان راضــی نمیشــود .حضــرت آقــا
هــم گفنتــد ایشــان خیلــی مشــغله دارنــد و شــاید دلیلــش همیــن اســت .شــما
قــدری صبــر کــن! بعــد از آن ســردار وحیــد هــم گفتنــد میخواهیــد برویــم خانــه
حــاج قاســم و جلســه بگذاریــم تــا راضــی شــان کنیــم امــا ایشــان هیــچ رغبتــی
ندارنــد.
وی در ادامــه توضیــح داد :تصاویــر زیــادی از حــاج قاســم ضبــط شــده ولــی هیــچ
کــدام هنــوز بیــرون نیامــده اســت .امثــال حــاج قاســمها نمیخواســتند دربــاره
خودشــان صحبــت شــود و منیتــی هــم نداشــتند .برخــی آدمهــا از ایــن مرحلــه
عبــور میکننــد و اهــداف واالتــری دارنــد تــا اینکــه خودشــان را زیبــا نشــان دهنــد...
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• خدایا مرا پاکیزه بپذیر
ســردار عزیــز ،قبــل از شــهادت شــان (گفتنــد شــاید ســه ســاعتی قبــل از اینکــه
شــهید شــوند) دستنوشــته کوچکــی نوشــتهاند و همــراه تســبیح و انگشــتری بــه
دختــر محترمــه ایشــان تقدیــم شــده اســت .در آن دستنوشــته یــک بــار نوشــتهاند
خدایــا مــرا بپذیــر؛ قبولــم کــن .دو بــار گوشــه دیگــری نوشــتهاند :خدایــا مــرا پاکیــزه
بپذیــر .پاکیــزه بــودن مراتــب دارد .ایــن طهارتــی کــه میخواهــد بــه وجــود بیایــد،
مراتــب مختلــف دارد .یکــی ایــن اســت کــه بــر ســر زبانهــای ماســت کــه خدایــا
گناهــان مــا را ببخــش و یــک مرتب ـهاش ایــن اســت کــه خدایــا مــرا خالــص کــن؛
یعنــی از خودبینــی مــن را بیــرون بیــاور...
یــک قســمت ایشــان ایــن جملــه را نوشــتهاند کــه از آن دیدارهایــی کــه بــه
موســی(ع) نشــان دادیــد کــه طاقــت نیــاورد و در مقابــل تــو نایســتاد [و طاقــت
نفــس کشــیدنش نمانــد] ،از آن دیــدار روزی مــن کــن و میخواهــم تــو را اینطــور
ببینــم .دیــدار حضــرت موســی(ع) از همیــن دیدارهــا بــود .حضــرت موســی(ع)
تقاضــا داشــتند کــه خدایــا مــن تــو را طــوری ببینــم و عظمــت تــو را در افقــی
ادراک کنــم کــه اصــا خودیــت مــن از میــان برداشــته شــود و دیگــر بــرای مــن
خودیــت باقــی نمانــد؛ چــون باالخــره همــه بــا مــردن بــه لقــاءاهلل میرســند؛ [آن]
مراتــب لقــاءاهلل [اســت کــه] فــرق میکنــد .یکطــوری انســان بــه لقــاءاهلل برســد
کــه درموقــع رســیدن بــه لقــاءاهلل دیگــر خودیتــی در کار نباشــد .دیگــر مــن اصــا
[بــر] ســر پــا نایســتم و مــن اصــا نمانــم .در مقابــل عظمــت تــو مدهــوش شــوم [و]
بــرای خــودم دیگــر هیــچ نداشــته باشــم .از ایــن دیدارهــا روزی مــن کــن .ایــن یــک
معرفــت خیلــی عالــی اســت .مــن اطالعــات دقیقــی نــدارم ،ولــی از دوســتان شــنیدم
کــه شــهید ســردار ســلیمانی در زمــان حیاتشــان هــم خــود بــا برخــی شــاگردان
مرحــوم آی ـتاهلل انصاریهمدانــی ،رضــواناهلل علیــه در ارتبــاط بودنــد و [از ایشــان]
در مســائل معنــوی اســتفاده میکردنــد .ایــن حرفهــا بــرای همــان افــق مســائل
معرفتــی اســت کــه آدم از خــدا ،رفتــن و شــهادت را تقاضــا میکنــد ،شــهادتی
تقاضــا کنــد کــه شــهادت بــا پاکیزگــی اســت .فقــط نگویــد خدایــا مــن را شــهید
کــن .شــهدای راه خــدا هــم مراتبــی دارنــد .خــدا مــن را بپذیــر و پاکیــزه بپذیــر.
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• ناگفتههای جنگ ۳۳روزه
همیــن کــه روی صندلــی نشســت ،گفــت بیســت ســال اســت کــه گفتگــوی
مطبوعاتــی انجــام نــداده؛ بــا یــک محاســبهی سرانگشــتی میشــود از زمانــی کــه
فرماندهــی ســپاه قــدس بــه او واگــذار شــده اســت .ایــن بــار امــا موضــوع گفتگــو
ســبب شــد تــا حــاج قاســم بــه درخواســت مــا پاســخ مثبــت بدهــد؛ جنــگ ۳۳روزه.
صحبــت از حــاج رضــوان کــه بــه میــان آمــد ،آرامآرام رنــگ صدایــش عــوض شــد
و بغضــش ترکیــد؛ عذرخواهــی کــرد و گفــت قــرار دیگــری بگذاریــم ،دیگــر امــروز
نمیتوانــم ادامــه دهــم .گفــت امــروز در کشــور مــا کلم ـهی ســردار و امیــر عــرف
شــده اســت امــا حقیقتـاً یــک ســردار بــه معنــای واقعــی ،شــهید عمــاد مغنیــه بــود.
• خاطره ای از دزدیده شدن حاج قاسم خدایا مرا پاکیزه بپذیر
قاســم مجــروح شــده بــود .بــرای درمــان او را بــه مشــهد فرســتاده بودنــد .چــون
شــکمش ترکــش خــورده بــود از زیــر قفســه ســینهاش تــا روی مثانــهاش را بــاز
کــرده بودنــد و وضــع بــدی داشــت ۴۵-۴۶ .روز کســی نمیدانســت قاســم ســلیمانی
زنــده اســت یــا شــهید شــده .در آن زمــان هــم فرمانــده گــردان بــود کــه مجــروح
شــد .باالخــره شــهید موحــدی کرمانــی پســر همیــن آقــای موحــدی کرمانــی قاســم
را در مشــهد پیــدا کــرد و گفــت طبقــه ســوم یــک بیمارســتان در مشــهد اســت.
پزشــک حــاج قاســم از منافقیــن بــود و میخواســت حــاج قاســم را بکشــد ،بــه
همیــن دلیــل شــکم قاســم را بــاز گذاشــته بــود کــه منجــر بــه عفونــت شــده بــود.
یــک پرســتار باشــرف کرمانــی بــه خاطــر حــس کرمانــی و ناسیونالیســتیاش قاســم
را شــب دزدیــده بــود ،جایــش را بــا دو مریــض دیگــر در یــک طبقــه دیگــر عــوض
کــرد و بــه دکتــر گفتــه بــود قاســم را از اینجــا بردنــد...
قاســم بــاز یــک دوره دیگــر از ناحیــه دســت مجــروح شــد تــا میگفتنــد بــرو دکتــر
میترســید ،تــا میگفتنــد بــرو بیمارســتان در میرفــت .فضــای مــا در جنــگ ایــن
بــود .مــن از هویــت ملــی و اعتمــاد بــه نفســی صحبــت میکنــم کــه جنــگ بــا
خــودش آورد و ایــن ملــت را آبدیــده کــرد...
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• همت فقط اسوه بچههای تهران نیست؟
اگــر بخواهیــم فــرق حــاج احمــد متوســلیان ،حــاج همــت ،فرماندهــان گــردان
شــهید را بــا یــک فرمانــده کالســیک ارتــش دنیــا ،عــاوه بــر موضوعــات معنــوی و
رفتــاری بدانیــم ،کلمــه "بیــا وبــرو" بــود ...فرمانــده مــا درصحنــه جنــگ میایســتاد
جلــو و میگفت":بیــا!" ...امــا فرمانــده کالســیک میایســتاد عقــب و میگفــت:
"بــرو!" ...ایــن خاطــره ســردار از آن اســناد و تاریــخ شــفاهیهای ارزشــمند دفــاع
مقــدس اســت کــه میتوانــد بهتریــن پاســخ بــه شــبهه برخــی باشــد کــه خواســته
یــا ناخواســته هــدف شــان بدبیــن کــردن مــردم بــه فرماندهــان جنــگ اســت :از 12
لشــکر تأسیســی زمــان جنــگ 7،فرمانــده لشــکر شــهید شــدند .از لشــکر  27محمــد
رســول اهلل (ص) چهــار فرمانــده لشــکر پشــت ســرهم بــه شــهادت رســیدند ....ایــن
همــان معنــای بیــا؛ جانبرکفــی فرماندهــان جنــگ ماســت .همــان رازی کــه تصاویــر
موجــود از جبهــه ســوریه و عــراق و موقعیتهــای حــاج قاســم هــم از همیــن ســر
نتــرس داشــتن و "بیــا" گفتنهــا روایــت مــی کنــد ...خاطــرهای از شــهید ســلیمانی
• عنایت حضرت زهرا(س) در جنگ  33روزه
یکــی از بــرادران مســئول حــزب اهلل برایــم نقــل مــی کــرد کــه ،در حالــت خــواب
وبیــداری بــودم کــه دیــدم روبرویــم یــک بانوئــی باحجــاب کامــل ایســتاده و دو
خانــم دیگرهــم کنارایشــان بــه فاصلــه کمــی عقــب ترپشــت سرایشــان ایســتاده انــد...
حــس کــردم کــه ایشــان خانــم فاطــه زهــرا(س) مــی باشــند ...رفتــم کنــار بانــو وبــا
زبــان عربــی گفتــم وضــع مــا را مالحظــه مــی کنید...مــی بینیــد مــا در چــه وضعــی
هســتیم ...خانــم گفــت درســت میشــه ...گفــت مــن اصــرار داشــتم کــه چیــزی از
ایشــان بگیــرم ...خانــم دوبــاره فرمودنــد درســت مــی شــود و از میــان لبــاس خــود
یــک دســتمالی را بیــرون آوردنــد و تــکان دادنــد و فرمودنــد تمــام شــد ...یــک لحظــه
بعــد بــر اثــر شــلیک موشــکی هلیکوپتــر اســرائیلی هــا ســقوط کــرد و بــه فاصلــه
چنــد دقیقــه بعــد هفــت تانــک مــرکاوای آنهــا توســط موشــکهای کورنــت زده و بــه
آتــش کشــیده شــد و ورق جنــگ بــه نفــع حــزب اهلل و محــور مقاومــت برگشــت
وبعــداز  33روز جنــگ شــدید و بــی ســابقه بــرای اولیــن بــار اســرائیل تمــام شــروط
حــزب اهلل را قبــول کــرد و عقــب نشــینی کــرد...راوی :شــهید حــاج قاســم ســلیمانی
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• حکایتی آشنا
همانطوریکــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی ایــران پیــام ترامــپ راکــه توســط
نخســت وزیــر ژاپــن بــا خــود بــه ایــران آورده بودنــد را حتــی تحویــل نگرفتنــد چــه
برســد بــه مطالعــه و خوانــدن و جــواب دادن آن .کار مشــابهی توســط شــهید قاســم
ســلیمانی انجــام شــد کــه رئیــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری ایــن گونــه بازگــو
کردنــد :همیــن اواخــر زمانــی کــه قاســم ســلیمانی در بوکمــال بــود ،رئیــس ســازمان
ســیا بــه وســیله یکــی از رابطــان خــود در منطقــه ،نام ـهای بــرای ســردار ســلیمانی
فرســتاد امــا ایشــان گفــت  ":نامــه تــو را نمیگیــرم و نمــی خوانــم و اصــا بــا ایــن
افــراد صحبتــی نــدارم "...اینهــا چــه کســانی هســتند کــه بــا اســتکبار اینگونــه
برخــورد میکننــد؟ امثــال قاســم ســلیمانی ،محصــول و تربیتشــده انقــاب
اســامی هســتند؛ اوســت کــه بــه رهبــری نامــه مینویســد و میگویــد:
"فرزند و سرباز شما ،قاسم سلیمانی"
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• مردم از من قبول کنید
مــن عضــو هیــچ حــزب و جناحــی نیســتم و بــه هیــچ طرفــی جــز کســی کــه
خدمــت مــی کنــد بــه اســام و انقــاب تمایــل نــدارم .امــا ایــن را بدانیــد واهلل علمــای
شــیعه را تمام ـاً و از نزدیــک مــی شناســم .االن چهــارده ســال شــغل مــن همیــن
اســت .علمــای لبنــان را مــی شناســم.علمای پاکســتان را مــی شناســم .علمــای حــوزه
خلیــج فــارس را مــی شناســم .چــه شــیعه و چــه ســنی" ...واهلل ،اشــهد بــاهلل "،ســرآمد
همــه ایــن روحانیــت ،ایــن علمــا از مراجــع ایــران و مراجــع غیــر ایــران ،ایــن مــرد
بــزرگ تاریــخ یعنی"آیــت اهلل العظمــی امــام خامنــه ای" اســت.اگر عاقبــت بــه خیــری
مــی خواهیــد بایــد پیــروی از ولــی فقیــه کنیــم ...در قیامــت خواهیــم دید",مهمتریــن
محــور محاســبه اعمــال ,تبعیــت از والیــت فقیــه اســت ...درکشــور نبایــد کالمــی بــر
خــاف سیاســتها و منویــات رهبرانقــاب گفتــه شــود و اگــر هــم گفتــه شــود و
اعتراضــی صــورت نگیــرد در گنــاه آن ســهیم هســتیم "...شــهید قاســم ســلیمانی

• شهید حاج قاسم
شرط شهید شدن ،شهید بودن است ...
اگر امروز کسی رو دیدید که بوی شهادت از کالم او ،از رفتار او ،از اخالق او استشمام
شد ...او شهید خواهد شد ...
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مقاومت حکیمانه ...
از نخســتین ســاعات پــس از شــهادت مظلومانــه و البتــه غرورآفریــن ســردار قاســم
ســلیمانی و همرزمــان و مجاهــدان همراهــش ،واســطههای متعــددی بــا هــدف
وســاطت بــرای جلوگیــری از پاســخ جمهــوری اســامی ایــران بــه ایــن اقــدام
جنايتكارانــه و تروریســتی ،یــا عــازم تهــران شــدند و یــا در تمــاس بــا مقامــات
کشــورمان ،هــدف مذکــور را دنبــال کردنــد .ایــن پیامهــا البتــه احتمــاالً محتویــات
متفــاوت ،امــا هدفــی واحــد داشــتهاند کــه بــرای مثــال وزیــر محتــرم امــور
خارجــه ،پیــام آمریکاییهــا از طریــق ســفارت ســوئیس در تهــران را "گســتاخانه"
و "نابخردانــه" دانســتند...
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در فضــای تحلیلــی کشــور نیــز عموم ـاً دو دســته تحلیــل و تجویــز وجــود دارد كــه
البتــه هــردو بــر لــزوم پاســخگويى قاطــع ایــران بــه اقــدام جنایتکارانــه آمریــکا
تأكيــد فــراوان دارنــد :برخــی معتقــد بــه پاســخ ســخت ،ســريع و بازدارنــده هســتند
و عــدهای دیگــر بیشــتر بــر لــزوم هوشــیاری و هوشــمندى بــرای دوری کشــور از
خطــرات و تهدیــدات آینــده تأکیــد دارنــد.
اینجانــب البتــه کارشــناس و متخصــص ایــن مســائل نیســتم و معتقــدم بــه فضــل
الهــی مســئوالن سیاســی و نظامــی کشــور همچنــان کــه در طــول دهههــای پــس
از انقــاب توانســتند كشــتى کشــور را از طوفــان ســهمگين حــوادث بــزرگ بــه
ســاحل امــن برســانند و بــه ســامت عبــور دهنــد ،اینبــار نیــز میتواننــد تصمیمــی
صحیــح ،دقیــق و همهجانبــه بگیرنــد تــا هــم خــون آن ســردار شــجاع اســام،
انقــاب و میهــن پایمــال نشــود و هــم عــزت ،غــرور و منافــع ملــی تأمیــن شــود.
بــا ایــن وجــود امــا بــا مشــاهده ایــن رویدادهــا و تحــوالت ،بــه يــاد مطلــب بســيار
مهمــى افتــادم كــه چنــدى پيــش بــه صــورت جداگانــه از زبــان دو شــخصيت بــزرگ
جهــان عــرب و منطقــه شــنيدم كــه الزم ديــدم آن را بــا خواننــدگان محتــرم در
ایــن کتــاب بــه اشــتراک بگــذارم .البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره کــرد کــه
در برابــر تهدیــدات مختلــف ،طبیعت ـاً فلســفه واکنــش و مواجهــه نظــام جمهــوری
اســامی ایــران کــه مبتنــی بــر مــردم ســاالری دینــی و اصــول عــزت ،حکمــت و
مصلحــت اســت بــا نــوع واکنشــی کــه از یــک نظــام مســتبد متصــور اســت ،تفــاوت
دارد و بــدون تردیــد بــا خــون پــاک ایــن شــهیدان واالمقــام ،درخــت مقاومــت،
تنومندتــر از گذشــته خواهــد بــود..
.هــر دوى ايــن شــخصيتها كــه از ناسيوناليســتهاى سرشــناس ،باتجربــه و
تأثيرگــذار جهــان عــرب بودنــد ،بیــان کردنــد كــه" :جيمــز بيكــر"در يــک اجــاس
بينالمللــی ،طــارق عزيــز ،وزيــر خارجــه وقــت عــراق را میبینــد و پيــام كتبــى
بــوش بــه صــدام را بــه وی میدهــد .طــارق عزيــز بــراى كســب تكليــف بــا صــدام
تمــاس میگيــرد و پاســخ مىشــنود كــه پيــام را تحويــل نگيــر ولــی محتــوای آن
را جويــا شــو!
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پيامــي كــه محتــوای آن ،تســليم يــا نابــودى بغــداد بــود .ايــن پيــام ،صــدام را
دگرگــون كــرد و بــه وحشــت انداخــت و او را بــه عقبنشــينى واداشــت و نتيجــه
همــان بــود كــه در نهايــت ،صــدام ذلیالنــه ازحفــرهاش بيــرون كشــيده شــد.اين
دو نفــر اضافــه مىكننــد كــه اگــر صــدام در همــان زمــان حداقــل بــه لحــاظ
ظاهــری مقاومــت میكــرد ،شــايد سرنوشــتي غيــر از پنهــان شــدن در يــک حفــره
میيافــت؛ امــا جمهــوری اســامی نــه فقــط از تهديــد آمريــكا نترســيد؛ بلكــه عمـ ً
ا
بــا اقداماتــى جــدی بــا سياســتهای تجاوزكارانــهاش مقابلــه كــرد .بــدون ترديــد
ب نشــينی دشــمنان از كاربــرد گزينــه نظامــی عليــه ملــت ايــران ،هميــن
رمــز عق ـ 
مقاومــت جمهــوری اســامی بــوده اســت .انعــكاس ايــن قــدرت و صالبــت در فضــای
عمومــی ملتهــاى منطقــه از يکســو بســيار اميدبخــش اســت و از ســوی ديگــر
باعــث نااميــدی دشــمنان میشــود .امــروز ايــن مــدل و الگــو بــراى نظــام ســلطه
تهديدكننــده اســت و آنهــا نمیخواهنــد چنيــن الگويــی در جهــان اســام و
ـروا يَــا أُ ْولِــي األَب ْ َصــا ِر
كشــورهاى منطقــه پايــدار بمانــدَ ...فا ْع َت ِبـ ُ
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• علت ترور سردار سلیمانی از زبان مردم آمریکا
قاســم ســلیمانی جلــوی ســوء اســتفاده آمریــکا از عــراق را گرفتــه بــود و بــه همیــن
دلیــل ترامــپ از او انتقــام گرفــت ...قاســم ســلیمانی جلــوی نیروهایــی کــه آمریــکا و
ســیا تربیــت کــرده بودنــد را گرفــت ،نیروهایــی کــه مــی خواســتند عــراق را ماننــد
ســوریه فلــج کننــد تــا بتواننــد دوبــاره از عــراق ســو اســتفاده کننــد ...ایــن تــرور
انتقامــی از ایــن فــرد پــر قــدرت بــود .درحالــی کــه ســلیمانی جلــوی داعــش ایســتاد.
سلیمانی دشمن القاعده ای بود که مسئول حادثه  ۱۱سپتامبر است.
دموکــرات هــا هیــچ کاری بــرای ممانعــت ترامــپ از ارســال ســاح بــه طرفــداران
نازیســم نمــی کننــد .ایــن دولــت تصمیــم بــه تغییــر رژیــم در بولیــوی و جنــگ بــا
ونزوئــا و کــره شــمالی گرفتــه اســت ،در حالــی کــه اینهــا کشــورهایی هســتند کــه
دوســت ندارنــد مســتعمره باشــند...
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خصوصیات فرماندهی ,سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی...
ســادهترين لبــاس را ميپوشــيد ...کمتريــن امکانــات را اســتفاده ميکــرد...
بيشــترين تــاش را انجــام مـيداد .کمتريــن شــأن و پرســتیژ را بــراي خــودش قائــل
بــود ...جلوتــر از ديگــران بــه خــط مـيزد .اگــر از نيروهــا يــش جلوتــر نبــود ،عقبتــر
هــم نبــود ...کمتــر از ديگــران بــه مرخصــي ميرفــت .از همــه متواضــع تــر بــود.
از همه شجاع تر بود .فرماندهي برايش امتياز خاص ,مادي و رفاهي نداشت.
دنبــال القــاب مــادی و معنــوی نبــود .اگــر قــرار بــود ســنگر بگيرنــد ،او هــم ســنگر
ميگرفــت و اگــر قــرار بــود روي زميــن بنشــينند ،او هــم روي زميــن مينشســت...
خــودش را باالتــر از نيــروي عــادي نميديــد والبتــه خــودش را پائیــن تریــن نیــرو
فــرض مــی کــرد و بــه هميــن دليــل ايثــار و از خودگذشــتگی اش از همــه بیشــتر
بــود و نیروهایــش برایــش عاشــقانه جــان مــی دادنــد...
صرفهجويــي ميکــرد چــون ميدانســت در جــاي حقــش خــرج ميشــود و
ســرانجام در يــک کالم او زاهدانــه تــرو ايثارگرانــه تــر از همــه زندگــي ميکــرد...
کســاني کــه فرمانــده بودنــد ،شايســته تريــن بودنــد .نيروهــا هــم بــر ايــن نکتــه
اذعــان داشــتند .واضــح اســت کــه رابطــه نيــروي زيــر دســت بــا ايــن مديــر و
فرمانــده ،رابطــه تحقيــر و تجليــل مــادي نيســت بلکــه نيــرو احســاس ميکنــد او
شــکوه معنــوي بيشــتري دارد و نفســش تزکيــه شــدهتر اســت .در اينجــا رابطــه از
نــوع ايثــار و محبــت اســت .چنيــن رفتــاري بــا توصيــه اخالقــي فــرق ميکنــد...
مديريــت بســيجي وجهــادی شــهید حــاج قاســم ســلیمانی يــک مديريــت توصيـهاي
و صرفــا" موعظـهاي نيســت ،بلکــه ایــن مديــر بســيجي وجهــادی بيــش از هــر چيــز
بــا رفتــار و اخــاق خــود را از ديگــران متمایــز قــرار ميدهــد ...از ايــن رو اگــر
مديريــت بســيجي و جهــادی در ســازماني نهادينــه شــود ،چنيــن ويژگيهايــي بــه
طــور متناســب بــروز خواهــد کــرد و ســازماندهي و روابــط و مناســبات بــه گونـهاي
ميگــردد کــه اخــاق حميــده ،پــرورش يافتــه و امــکان بــروز مــی يابــد...
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• آشنا به نظر می رسی؟
یــک بــار از ماموریــت برمیگشــتم ،منتظــر نمانــدم کــه ماشــین بیــاد دنبالــم .از
فــرودگاه مســتقیم ســوار تاکســی شــدم ،راننــده تاکســی جوانــی بــود کــه نــگاه معنــا
داری بــه مــن کــرد ...بــه او گفتــم :چیــه؟ آشــنا بــه نظــر مــی رســم؟ ...بــاز هــم
نگاهــم کــرد ،گفــت :شــما بــا ســردار ســلیمانی نســبتی داریــد؟  ...گفتــم :مــن خــود
ســردار هســتم .جــوان خندیــد و گفــت :مــا خودمــون اینکارهایــم شــما میخواهــی
مــرا رنــگ کنــی؟ ...خندیــدم و گفتــم :مــن ســردار ســلیمانی هســتم ...بــاور نکــرد...
گفــت :بگــو بــه خــدا کــه ســردار هســتی! ...گفتــم :بــه خــدا مــن ســردار ســلیمانی
هســتم .ســکوت کــرد ،دیگــه چیــزی نگفــت .گفتــم :چــرا ســکوت کــردی؟ ...حرفــی
نــزد ...گفتــم :زندگ ـیت چطــوره؟ بــا گرانــی چــه میکنــی؟ چــه مشــکلی داری؟...
جــوان نــگاه معنــا داری بــه مــن کــرد و گفــت :اگــه تــو ســردار ســلیمانی هســتی،
مــن هیــچ مشــکلی نــدارم ...نقــل مســتقیم خاطــر ه از شــهید حــاج قاســم ســلیمانی
• جوان مواظب خودت باش
لگدهایــت را بــه تصویــر مــردی بعــد از تکــه تکــه شــدنش مــی زنــی کــه حتــی
حــاال کــه رفتــه ای آن بــاال نگــران توســت کــه نیفتــی ...محکــم تــر هــم کــه بزنــی
او دلگیــر نمــی شــود فقــط مواظــب بــاش نیفتــی نــه از اســب و نــه از اصــل...
بعضــی دیگــران کــه آنجــا برایــت ســوت و کــف مــی زننــد را حــاج قاســم بچــه هــای
خــودش مــی داند...حــاج قاســم تــو را بــا آمریــکا و اســرائیل اشــتباه نمــی گیــرد...
شــاید خوشــحال هــم باشــد کــه تــو چــه دل و جگــری پیــدا کــرده ای...حــاج قاســم
شــاگرد مــردی و ســرباز اســت کــه بــه دوســتانش ســپرده بــود از پــاره پــاره شــدن
عکســش نرنجنــد و ایــن هــر دو مریــد امامــی هســتند کــه فرمــوده بــود بــه جــای
روح منــی خمینــی اگــر مــردم بگوینــد مــرگ بــر خمینــی برایــش تفاوتــی نــدارد...
بــزن جــوان فقــط مواظــب بــاش نیفتــی ...حــاج قاســم حــاال دســتش در ملکــوت
عالــم بیشــتر از قبــل بــاز شــده اســت  ...ای بســا دســت تــو را هــم بگیــرد ...فقــط
بــرای جوابــی کــه بــه نــگاه مهربانــش بایــد بدهــی حرفــی داشــته بــاش ...حضــرت
اقــا ســال  ۸۸فرمودنــد اگــر عکــس مــن را آتــش زدن و پــاره کــردن بایــد ســکوت
کنیــم! ...حســین ســلیمانی (فرزنــد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی)
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قسمتی از جنایات هولناک داعش...
نیروهــای داعــش  ۹۰درصــد ســوریه و  ۵۸درصــد عــراق را اشــغال کردنــد و حتــی
بــه دیــوار زینبیــه دمشــق رســیدند...
داعــش زمانــی کــه بــه نزدیکــی حــرم حضــرت زینــب(س) رســید بــر روی دیــوار
حــرم شــعار مــی نوشــت کــه هنــوز بخشــی از ایــن شــعارها موجــود اســت...
فرمانــده داعــش بــر روی بــی ســیم خــود در نزدیکــی حــرم حضــرت زینــب(س)
رجــز مــی خوانــد و مــی گفــت کــه عبــاس ،کجایــی کــه مــا زینــب را از قبــر بیــرون
خواهیــم کشــید...
داعــش بــه منزلــی در ســوریه حملــه کــرد ،در حالــی کــه در ایــن منــزل چهــار
کــودک بــه همــراه پــدر و مــادر در حــال غــذا خــوردن بودنــد ،داعــش ســر یکــی از
دختــران کــه  ۹ســال بیشــتر نداشــت را بریــد بــه طــوری کــه خــون ایــن دختــر بــر
روی غذاهــا ریخــت و خانــواده دختــر را مجبــور کــرد کــه ایــن غــذا را بــه همــراه
خــون جگــر گوشــه شــان بخورنــد...
داعــش نــوزاد تــازه بــه دنیــا آمــده را از دســتان پــدر و مــادر مــی گرفــت و آنــان
را لخــت مــی کــرد و بــر ســینه دیــوار مــی چســباند و بــا نیــزه بــا ایــن بــدن دارت
بــازی مــی کــرد...
داعــش شــکم مــادر بــاردار را در مقابــل چشــم شــوهرش پــاره مــی کــرد و شــرط
بنــدی مــی کــرد کــه فرزنــد دختــر اســت یــا پســر ،کــه از شــکم ایــن مــادر بیــرون
مــی آیــد ...در همیــن دیالــه ،کودکــی را از ســینه مــادرش گرفتنــد ،او را مثــل
گوســفند روی آتــش ســرخ کردنــد ،الی پلــو گذاشــتند ،بــرای مــادر فرســتادند .ایــن
جنایــت وحشــتناک در تاریــخ بشــریت نایــاب اســت ،پدیــده کوچکــی نیســت ،بــای
کوچکــی نیســت...
قسمتی از سخنرانی️سردار عبدالفتاح اهوازیان در مراسم جشن پیروزی جبهه
مقاومت در مهدیه ورامین.
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• شاهکار سردار سپهبد شهید ،حاج قاسم سلیمانی
داعش نابود شد،اما نیومده بود برای نابود شدن!...
داعش را نساخته بودن که برای یه سال و دو سال و چند سال!
داعش تجهیز شده بود برای ماندن ،برای بودن!
ابوبکر البغدادی رفته بود تلآویو زیر نظر موساد ،
آموزش سخن وری و حکومت داری دیده بود!
اومده بود که حکومت کنه!

رسباز والیت

اسمش :دولت اسالمی عراق و شام بود،،،،
دولت بود دوووولللتتت  ،دقت کن دولت بود...
دولت نیاز به عقبه فکری عقیدتی سیاسی نظامی و امنیتی داره!
فقط عربستان  50میلیارد دالر پول نقد داده بود!
امارات متحده هم  50میلیارد دالر پول داده بود!
کویت و قطر و بحرین هم همینطور!
غول ترین سرویس های جاسوسی دنیا
موساد اسرائیل
ام آی  6انگلیس
سیا آمریکا
مسئول تغذیه اطالعاتی و امنیتی داعش و ...بودن!
اردن محل آموزش اینا بود!
ژاپن با آن ته فرهنگ انسانیش،
ِ
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هزاران تویوتا داد به داعش!

فرانســه ،انگلیــس ،آلمــان و ...ســاح هــای مــدرن و اتوماتیــک میدادنــد!  ...ترکیــه
مســول ترانســفر (نقــل انتقــال) نیــروی انســانی و ادوات وخریــد نفــت از داعــش بــود!
آمریــکا ،تجهیــزات نظامــی و تســلیحاتی را مســتقیم برایشــان از راه هــوا در وســط
درگیریهــا خالــی مــی کــرد ،مخــوف تریــن تجهیــزات نظامــی از آســمان براشــون
هلــی بــرد مــی شــد!
از کجــاش بگــم؟ کل آمریــکا و اروپــا و کانــادا و اســترالیا و ناتــو و ...بــه داعــش
"کمــک رســانی تجهیزاتــی ،مالــی ،فکــری وعملیاتــی" مــی کردنــد...

رسباز والیت
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جدیدتریــن نســل موشــک هــای ضــد زره (تــاو) را مــی دادن بــه داعــش ...قیمــت
ایــن موشــک هــا آنقــدر باالســت،گاهی از قیمــت اون تانکــی کــه میــزدن گــرون تــر
در میومــد! ...بــا ضــد زره (موشــک تــاو) ،داعــش آدم میــزد! ...میدونــی یعنــی چــی؟...
یعنــی مــردم و مدافعــان حــرم پــودر مــی شــدند ...پــودر!
فرمانــده میــدان و خــط شــکن هاشــون ریــش قرمزهــای چچنــی بــودن! ...بریــد
تــو یکــی از ایــن کنســرت هــا ،صدتــا روشــنفکر و بیاریــد بــه خــط کنیــد یــه
ریــش قرمــز چچنــی بزاریــد جلوشــون!  ...از اون اولــی تــا اون آخــری ،صــد تاشــون
شلوارهاشــونو خیــس میکنــن! ...همینایــی کــه فقــط ادعــا دارن و طلبــکارن! تــو یــه
فقــره جنایــت جنگــی در اســپایکر عــراق 1700 ،نفــر جــوان را در یــه روز دســت
بســته ســاخی کــردن!  ...داعــش ایــن بــود!

داعــش یــه شــبه از تــو" لــپ لــپ" و "شانســی" در نیومــده بــود...ادوارد اســنودن
پیمانــکار" "nsaرســماً گفــت داعــش محصــول پــروژه ای بــه اســم "النــه زنبــور"
در ســرویس هــای اطالعاتــی غــرب بــود!  ...هیــاری کلینتــون در کتــاب گزینــه
هــای دشــوار ،رســماً گفــت داعــش را مــا ســاختیم وبــرای رســمیت دادن بــه داعــش
شــخصا خــودم بــه " 120کشــور" ســفر کــردم!  ...ترامــپ رســماً گفــت داعــش را
اوبامــا وآمریــکا ایجــاد کــرد! ...داعــش ایــن بــود!...
کل هالیــوود وکارگردانانــش در اختیــارش بــود تــا بــا بهتریــن فیلــم بــرداری و صحنــه
هــای ویــزه ،فیلــم هائــی از اســارت ،ســربریدن ،ســوزاندن ،تکــه تکــه کــردن انســانها
را در سراســر دنیــا مخابــره و باپخــش آن القــای "وحشــت" و"تــرس" و "اضط ـراب"
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را بــه همــه ی جهــان مخابــره کننــد و در سراســر دنیــا از "جنایــات شــان پخــش
مســتقیم" داشــته باشــند....

کل دنیــای کفــر و الحــاد و نفــاق تمــام ظرفیــت شــونو از 120کشــور آوردن تــو
میــدان ،تــا ایــران و دوســتان ایران(محــور مقاومــت) رو نابــود کننــد ،امــا... !...امــا فکــر
اینجاشــو نکــرده بودیــد آقــای اتــاق فکــر ســازمان ســیا و اتــاق عملیــات پنتاگــون!
و مكــروا و مکــر اهلل واهلل خيــر الماكريــن ...آل عمــران ...45 /و آنــان
دســت بــه فريــب زدنــد و خــدا هــم مكــر كــرد و خداونــد بهتريــن مكــر
كننــدگان اســت ...و نیــز مــی فرمایــد... :يخادعــون اهلل و هــو خادعهــم
النســاء  ...241 /آنــان بــا خــدا مكــر و حيلــه كردنــد و خــدا نيــز بــا آنــان
مكــر مــى كنــد ...انهــم يكيــدون كيــدا .واكيــد كيــدا ...الطــارق 16 - 15 /
 ...همانــا آنــان دســت بــه مكــر وحيلــه زدنــد و مــن هــم (بــا آنــان ) مكــر
مــى كنــم...

رسباز والیت
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تــا داعــش هــا خوردنــد بــه ســد محکــم ایــران و جبهــه مقاومــت ...خوردنــد بــه تــور
"شــیر بچــه هــای حیــدر کــرار"  ...عاشــقان امیرالمومنیــن(ع) و امــام حســین(ع) بــا
ســربندهای یــا زهــرا (س) "...دالور مــردان ســپاه  ،دلیــران ارتــش اســام  ،یــان
فاطمیــون افغانســتان  ،زینبیــون پاکســتان ،حیدریــون عــراق ،شــیربچه هــای
لبنانــی و ...تنتــون بــه تــن ایرانــی جماعــت نخــورده بــود؟ ...حــاال مائیــم و نابــودی
داعشــیون ...حــاال بایــد بیشــتر بفهمــی ســردار ســلیمانی و شــهدای مدافــع حــرم
چــه کردنــد؟! بایــد بفهمــی چــرا دشــمن عقــده ســپاه پاســداران مــا را کــرده ؟!...
چــرا میگــن فشــار بیاریــم تــا ایــران نیروهــاش را از ســوریه بیــاره بیــرون .ولــی کــور
خونــدن اولیــن قــدم ســوریه دادن اختیــار کامــل بنــدر الذقیــه بــه ایــران بــود...
"یعنــی ایــران یــه بنــدر داره تــو مدیترانــه از راه زمینــی عــراق و ســوریه .....یعنــی
تحریــم دیگــه کامــا دور زدنــی میشــه واســه ایــران ...بایــد بفهمــی کل ماجــرا از اول
تــا آخــر زدن دوســتان ایــران تــو منطقــه بــوده تــا بعــدش بیــان ســروقت ایــران....
حــاال بایــد بیشــتر بفهمــی هــر چــه پــول تــو ســوریه خــرج کردیــم نفعــش را صدهــا
برابــر بردیــم ...بایــد بفهمــی تــا فریــب شــایعات دروغ  bbcانگلیــس را نخــوری"...

بایــد بــه سیاســت رهبــر جمهــوری اســامی ایــران عزیــز اعتمــاد و افتخــار کــرد
چــون مــا ایرانــی هــای بصیــر هســتیم...چون در حــال حاضــر یــه منطقــه نفــوذ تــوی
خــاور میانــه درســت کردیــم کــه حافــظ امنیــت ایــران و تمــام مــردم مظلــوم در خاور
میانــه باشــیم ...و همــه اینهــا را مدیــون امــام خامنه ای ،شــهدا ،رهبــران و فرماندهان
مقاومــت خصوصــا شــهید قاســم ســلیمانی ،فرمانــده محــور مقاومــت هســتیم...

رسباز والیت

93

94

من قاسم سلیامنی هستم

پیروزی ایران و مقاومت در جنگ جهانی...
به خبرهای زیر دقت کنید....
امــارات ســفارت خــود را در دمشــق بازگشــایی کــرد  ...عربســتان و بحریــن هــم
خبــر دادنــد مــا هــم میائیــم ...آمریــکا در حــال تــرک ســوریه اســت ...اروپــا بهــت
زده ,منفعــل ونگــران بــدون هیــچ عکــس العملــی پیــروزی مقاومــت را مــی نگــرد...
بشــار اســد ,در جبهــه حــزب اهلل و مبــارزان فلســطینی ,بــه عنــوان ســر پــل پیــروزی
مقاومــت در قــدرت مانــد  ...آمریــکا ,اروپــا ,کل اعــراب ,ترکیــه ,کانــادا ,اســترالیا و...
(در مجمــوع بیــش از  120کشــور جهــان) خواســتار ســرنگونی بشــار اســد بودنــد ولی
ایــران ومقاومــت نخواســتند و در نتیجــه ایــران و مقاومــت پیــروز شــدند(...دقیقا مثــل
هشــت ســال دفــاع مقــدس کــه ایــران در مقابــل کل جهــان بــه پیــروزی رســیده
بــود) ...بــرای اولیــن بــار روســیه و چیــن از ایــران و مقاومــت ,حمایــت کردنــد ...بــه
طوریکــه .بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ,یــک ابــر قــدرت (روســیه) بــا تدابیــر راهبــردی
رهبــری مســتقیما وارد نبــرد بــه نفــع مقاومــت شــد....ایران بــا رژیــم اشــغالگر قــدس
هــم مــرز و از طــرف لبنــان و جــوالن اشــغالی ،اســرائیل محاصــره شــد! ...ســرکوبی
داعــش و آزاد ســازی عــراق و پیوســتن ایــن کشــور بــه جبهــه مقاومــت بــرای اولیــن
بــار بعــد از هخامنشــیان ,ایــران را از راه عــراق وســوریه و لبنــان بــه مدیترانــه رســاند.
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• روایت یک فرماندهی عراقی از حاج قاسم
تمــام عملیاتهایــی کــه حــاج قاســم در عــراق بــرای مقابلــه بــا داعــش برنامهریــزی
و طراحــی میکــرد بــدون اســتثنا موفقیتآمیــز بودنــد .مــن بــا اطمینــان میگویــم
اگــر کمــک بــرادران مــا در ســپاه و در راس آنهــا سرلشــکر حــاج قاســم ســلیمانی
نبــود پیــروزی در عــراق برابــر تروریســتهای تکفیــری محقــق نمیشــد .حــاج
قاســم ســلیمانی برخــاف آمریــکا و ترکیــه بــا ارتــش وارد عــراق نشــد.وقتی کــه
حــاج قاســم بــا  ۲۵فرمانــده لشــکر عــراق صحبــت میکــرد ،همــه فرماندهــان از
صحبتهــای ایشــان تبعیــت میکردنــد .تمــام عملیاتهایــی کــه حــاج قاســم در
عــراق بــرای مقابلــه بــا داعــش برنامهریــزی و طراحــی میکــرد بــدون اســتثنا
موفقیتآمیــز بودنــد...
"محمدمهدی البیاتی" عضو شورای مرکزی سازمان بدرعراق
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پترائوس و پمپئو...
هراس و التماس دو رئیس  CIAاز یک فرمانده سپاه
الف زنــی امــروز وزیــر خارجــه آمریــکا علیــه ســپاه پاســداران در حالــی اســت کــه
ژنــرال هــای ارشــد آمریکایــی در منطقــه قبــا بــه اذعــان کــرده انــد ســپاه قــدس
(بــه عنــوان بخــش کوچکــی از ســپاه پاســداران) را کابــوس خــود مــی داننــد و بارهــا
ســایه مــرگ را بــه اعتبــار نفــوذ ســپاه در منطقــه بــاالی ســر خــود دیــده اند...پمپئــو
(رئیــس قبلــی ســازمان ســیا) حتمــا از یــاد نبــرده کــه دو ســال قبــل ،نامــه ای
از ســر عجــز و التمــاس بــرای ســردار ســلیمانی نوشــت و بــا بــی اعتنایــی تحقیــر
آمیــز او مواجــه شــد .او حتمــا گــزارش روی جلــد نیوزویــک را تاییــد مــی کنــد کــه
ســلیمانی ،داعــش و آمریــکا را بــا هــم تحقیــر کــرد.

ترامــپ و پمپئــو همچنیــن مــی تواننــد گــزارش روزنامــه گاردیــن و ســخنان آمیختــه
بــا عجــز ژنــرال پترائــوس (رئیــس وقــت ســیا) در مــرداد  1390را بازخوانــی کننــد
كــه بــه هــم ريختگــي ارتــش آمريــكا مقابــل ایــران را روايــت ميكــرد.
"ژنــرال پترائــوس رئيــس (وقــت) ســازمان ســيا عالقمنــد اســت داســتان را از زمانــي
بازگــو كنــد كــه يــك ژنــرال  4ســتاره در عــراق بــود .اوايــل ســال " 2008اس ام اس"
يــك ســردار ايرانــي بــه پترائــوس داده شــد...پترائوس بــه شــدت نيــاز داشــت بــه او
گوشــزد شــود كــه تالشهــاي نظامــي و ديپلماتيــك آمريــكا در عــراق و لبنــان و
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ســاير نقــاط خاورميانــه توســط ســپاه قــدس زيــر نظــر ژنــرال قاســم ســليماني بــه
تحليــل بــرده مــي شــود" .بــه گــزارش گاردیــن "یكــي از مقامــات بلندپايــه آمريكايــي
ميگويــد :ســلیمانی هــراس انگيــز اســت ،همــه جــا هســت و هيــچ جــا نيســت...
بســياري از مقامــات آمريكايــي ،چنــد ســال اخيــر را صــرف توقــف كار افــراد وفــادار
بــه ســپاه قــدس كــرده و مبهــوت كارهــاي آنهــا هســتند .يــك مقــام بلندپايــه ارتــش
آمريــكا مــي گويــد مــن اگــر ســليماني را ببينــم ،خيلــي ســاده از او خواهــم پرســيد
كــه از مــا چــه مــي خواهــد؟".

اذعــان پامپئــو بــه اطــاع نداشــتن از زمــان و مــکان حمالتــی کــه بهانــه تــرور
ســردار ســلیمانی شــد ...وزیــر خارجــه آمریــکا در مصاحبــه بــا شــبکه "فاکسنیــوز"
بــا متهــم کــردن ســردار شــهید ســلیمانی بــه تــاش بــرای صدمــه زدن بــه منافــع
آمریــکا در منطقــه ،امــا اذعــان کــرد کــه هیــچ اطالعــی دربــاره زمــان یــا مــکان ایــن
برنامههــا نداشــتند...
اظهاراتــی کــه بــا ادعاهــای پیشــین کاخ ســفید و پنتاگــون مبنــی بــر "فــوری"
بــودن احتمــال انجــام عملیــات ضــد آمریکایــی توســط ایــران ،در تضــاد اســت...
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پامپئــو بــا دروغ بــه خبرنــگار فاکسنیــوز گفــت" :شــکی نیســت کــه یــک ســری از
حمــات فــوری توســط قاســم ســلیمانی در حــال طراحــی شــدن بــود[ ،ولــی] مــا
نمیدانیــم دقیقـاً چــه زمانــی و دقیقــا چــه مکانــی [قــرار بــود ایــن حمــات انجــام
شــود] ،امــا واقعــی بودنــد" ...رئیــس کمیتــه امــور خارجــی مجلــس نماینــدگان
آمریــکا بــا انتقــاد از اقــدام ترامــپ ،مــی گویــد کــه کنگــره آمریــکا پیــش از کشــته
شــدن (شــهادت) قاســم ســلیمانی از حملــه مطلــع نشــده بــود ...ســناتور بوکــر نیــز
گفــت :هنــوز ســواالت زیــادی بایــد پاســخ داده شــود در خصــوص اســتفاده ترامــپ
از قــدرت نظامــی علیــه ایــران اســت ...و ســرانجام تیتــر  CNNمعتبرتریــن شــبکه
خبــری آمریکایــی اســت کــه تیتــر زده" ،بــا تــرور قاســم ســلیمانی ضامــن نارنجــک
خاورمیانــه کشــیده شــد ،از همــه جالبتــر وترســناکتر اســت"...

توییــت نجــاح واکیــم ،رئیــس جنبــش خلــق لبنــان ،حاکــی از آن اســت کــه از زمــان
شــهادت چــه گــوارا در ســال  1968میــادی ،آیــا کســی اســامی افــرادی را کــه پــس
از او بــه ریاســت جمهــوری آمریــکا دســت یافتنــد ،بــه خاطــر مــی آورد؟ از ســوی
دیگــر ،چــه کســی در جهــان یافــت مــی شــود کــه چــه گــوارا را نشناســد و اســم او
را مقــدس ندانــد؟ ...و نتیجــه ایــن خواهــد شــد کــه" ،مــردم نــام ترامــپ و رؤســای
جمهــور بعــدی فاســد آمریکائــی را فرامــوش خواهنــد کــرد و آنــان را در جایــی
جــز زبالــه دان تاریــخ پیــدا نخواهنــد کــرد امــا شــهدای و رهبــران جبهــه مقاومــت
خصوصــا شــهید قاســم ســلیمانی تــا ابــد (در یادهــا) خواهــد مانــد"...
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پیروزی ایران در جنگهای خاورمیانه...
کل بودجــه ســپاه و ارتــش در بهتریــن حالــت  ۶میلیــارد دالر اســت و بودجــه
ســپاه قــدس هــم  ۱۰۰میلیــون دالر هــم باالتــر نیســت ...امــا بودجــه ای کــه تحــت
مدیریــت ژنرالهــای چهــار ســتاره آمریکایــی بــرای لبنــان و عــراق و ســوریه هزینــه
مــی شــود ،حــدود  ۷هــزار میلیــارد دالر اســت ...قاســم ســلیمانی  ۷۰میلیــون
دالر هــم در عــراق و ســوریه هزینــه نکــرد تــا بــه شکســت ژنــرال چهــار ســتاره
آمریکائــی بــا پشــتیبانی کل جهــان در مقابــل مــرد خــدا و ژنــرال دوســتاره ایرانــی
محــور مقاومــت شــهید حــاج قاســم ســلیمانی انجامیــد .بــرای همــگان مســجل و
ذن َّ
الل ِ
ـر ًة ب ِـإِ ِ
بــه روشــنی روز دیــده شــود کهَ "،كــم ِمــن فِ َئـ ٍة َقليلَـ ٍة َغلَ َبــت فِ َئـ ًة َكثيـ َ
ۗ َو َّ ُ
ـن" "چــه بســیار گروههــای کوچکــی کــه بــه فرمــان خــدا ،بــر
الصاب ِريـ َ
الل َم َــع ّ
گروههــای عظیمــی پیــروز شــدند!» و خداونــد ،بــا صابــران و اســتقامتکنندگان)
اســت  "...فــرازی از آیــه  249ســوره بقــره...

موقعیــت مقتدرانــه ،تعیینکننــده و تاریخــی ایــران در غــرب آســیا را محافــل
رســانهای و اندیشــهای جهــان نیــز شــهادت میدهنــد .نشــریه آمریکایــی فاریــن
پالیســی کــه بهصــورت تخصصــی در زمینــه سیاســت خارجــی فعالیــت میکنــد،
در تحلیلــی نوشــت؛ "ایــران در جنــگ بــر ســر تعییــن آینــده منطقــه خــاور میانــه
(غــرب آســیا) پیــروز شــده اســت"...برتری و اقتــدار ایــران در تعییــن معــادالت غــرب
آســیا روز بــه روز بیشــتر تثبیــت میشــود .بــرای ادراک دقیــق ایــن امــر قطعــی
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قرائــن جالــب توجهــی را در چنــد بــازه زمانــی و بــا مختصــات شــگفتآور بایــد دیــد.
از ســال  2006و زمانــی کــه" کاندولیــزا رایــس ،وزیــر خارجــه وقــت آمریــکا" در
واکنــش بــه موشــک بــاران بیــروت در جنــگ  33روزه گفــت کــه ایــن"درد زایمــان
خاورمیانــه جدیــد" اســت تــا دیمــاه  97کــه ترامــپ در پایــگاه نظامـی عیناالســد
آمریــکا در اســتان االنبــار عــراق میگوید"غمانگیــز اســت کــه  7تریلیــون دالر در
خاورمیانــه خــرج کردیــم امــا مجبوریــم مخفیانــه و بــا هواپیمــای چــراغ خامــوش
بــه آنجــا ســفر کنیــم ".مقطــع دیگــر از شــروع جنــگ ســوریه و ســپس عــراق و
یمــن بــا هماهنگــی کامــل آمریــکا ،اســرائیل ،کشــورهای اروپایــی ،مرتجعیــن منطقــه
و تروریســتهای تکفیــری تــا امــروز اســت کــه پیروزیهــای محــور مقاومــت در
عــراق و ســوریه و یمــن در منطقــه میدرخشــد و آمریــکا در حــال خــروج از غــرب
آســیا اســت .در ســوی دیگــر اســتیصال آمریــکا مقابــل انهــدام چیرهدســتانه پهپــاد
متجــاوزش بــه حریــم هوایــی جمهــوری اســامی ایــران از ســوی نیروهــای سلحشــور
ســپاه و درماندگــی انگلیــس برابــر توقیــف کشــتیاش خودنمایــی میکنــد...

در ایــن میــان تحــوالت خیرهکننــده دیگــری درون برخــی از ایــن بازههــای زمانــی
نیــز رخ داده اســت .نمونــه آن؛ از جلسـهای اســت کــه رهبــر انقــاب در آن فرمودنــد؛
"پیــروزی ایــن جنــگ ،هماننــد پیــروزی جنــگ خنــدق خواهــد بــود "...و "بگوییــد
دعــای جوشــن صغیــر بخواننــد "...تــا وقتــی کــه جــان بولتــون در ســازمان ملــل
خیلــی نگــران و مضطــرب در حــال قــدم زدن اســت و همــراه ســفیر اســرائیل بــه
نخســتوزیر قطــر میگویــد" االن بایــد جنــگ متوقــف بشــود کــه اگــر متوقــف
نشــود ،ارتــش اســرائیل از هــم میپاشــد و متالشــی میشــود".
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ایــن موقعیــت تاریخــی را کــه ســطرهای فــوق تنهــا برخــی از نشــانههای آن اســت،
امــروز محافــل رســانهای و اندیشـهای جهــان نیــز ،بــه آن شــهادت میدهنــد ...مجلــه
آمریکایــی "فارینپالیســی" در تحلیلــی بـا اشــاره بــه تحــوالت اخیــر منطقــه غــرب
آســیا نوشــته ایــران در جنــگ بــر ســر آینــده خاورمیانــه پیــروز شــده اســت ...و در
ادامــه ایــن نشــریه تخصصــی کــه در زمینــه سیاســت خارجــی فعالیــت میکنــد ،در
آغــاز تحلیــل ،بـا اشــاره بــه "حملــه یمــن بــه تأسیســات نفــت عربســتان ســعودی"
مینویســد" ...مجموعهائــی از موشــکهای کــروز و پهپــاد کــه روز  ۱۴ســپتامبر
ـب صنعــت نفــت عربســتان ســعودی را نشــانه گرفــت ،نشــانهای از حملـهای دقیــق
قلـ ِ
بــه پارادیــم حاکــم جهانــی هــم بــود...
"فارینپالیســی ایــن حمــات را انعکاســی از "دنیــای در حــال تغییــرات اساســی"
دانســته کــه در آن چیــن ،روســیه و قدرتهــای منطق ـهای نظیــر ایــران بــه دنبــال
از بینبــردن هژمونــی نظامــیآمریــکا هســتند.به گــزارش فــارس ،ایــن رســانه
آمریکایــی نوشــته اهمیــت تاریخــی تحــوالت خاورمیانــه در یــک مصاحبــه اخیــر از
ســردار قاســم ســلیمانی ،فرمانــده نیروهــای قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی
ایــران آشــکار شــد...
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نشانههای تولد خاورمیانهی جدید...
فارینپالیســی رســانه آمریکایــی نوشــته اســت" :هماننــد ســال  ،۲۰۰۶دنیــا یکبــار
دیگــر در حــال مشــاهده نشــانههای تولــد خاورمیان ـهای جدیــد ،البتــه بــا ماهیتــی
بســیار متفــاوت نســبت بــه آن چیــزی اســت کــه رایــس تصــور میکــرد".

تصورآمریکا از خاورمیانه جدید
فارینپالیســی نوشــته اســت" :در یــک دهــه و نیــم گذشــته ،جنگهــای راهانــدازی
شــده از ســوی واشــنگتن و متحدانــش علیــه جبهــه تحــت رهبــری ایــران همــه
ناموفــق از آب درآمدهانــد .حــزباهلل ،در ســال  ۲۰۰۶اســرائیل را بــه بنبســتی
خونیــن کشــاند .نفــوذ ایــران در عــراق تثبیــت شــده اســت .ایــران و متحدانــش
در جنــگ ســوریه پیــروز شــدهاند .عالوهبــر ایــن ،کارزار فشــار حداکثــری دولــت
ترامــپ نتوانســته اســت ایــران را بــه زانــو درآورد".
در ادامــه ایــن تحلیــل آمــده اســت" :روز بــه روز روشــنتر میشــود کــه دولــت
آمریــکا نــه از توانایــی و نــه عــزم سیاســی بــرای اقــدام نظامــیطوالنیمــدت در
خاورمیانــه برخــوردار اســت .کاخ ســفید در دوران دونالــد ترامــپ مشــخص کــرده
ی آمریــکا در ســوریه و افغانســتان را کــم کنــد".
کــه قصــد دارد حضــور نظام ـ 
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همچنیــن فارینپالیســی نوشــته ،ســردار ســلیمانی در ایــن مصاحبــه بــه تشــریح
شــرایط منطقــه کــه منجــر بــه جنــگ حــزباهلل و اســرائیل در ســال  ۲۰۰۶شــد،
پرداخــت .ســردار ســلیمانی در ایــن مصاحبــه بــه ســخنان "کاندولیــزا رایــس" ،وزیــر
خارجــه اســبق آمریــکا اشــاره کــرد کــه درگیــری حــزباهلل و اســرائیل را نشــانههای
تولــد "یــک خاورمیانــه جدید"دانســته بــود...

• تصویرواقعی از خاورمیانه جدید
"براثــر مجاهدتهــای محــور مقاومــت تحــت رهبــری امــام خامنــه ای و ســپه ســاالری
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و شــهدای ارزشــمند مدافعــان حــرم متشــکل از
رزمنــدگان محــور مقاومــت وهمفکــری منجســم بیــن رهبــران و ســران محــور
مقاومــت بــرای اولیــن بــار اســتکبار جهانــی بــه رهبــری آمریــکا و ناتــو شکســت
ســختی از محــور مقاومــت خوردنــد کــه فقــط یکــی از نتایــج درخشــان آن شکســت
و نابــودی داعشــی بــود کــه فقــط آمریــکا بــرای بوجــود آوردن ،آن بــه بیــش از 120
کشــور ســفر کــرده بــود تاهماهنگــی هــای آن را انجــام دهنــد و تنهــا آمریــکا در
ایــن شکســت تاریخــی مبلــغ  7/000/000/000/000میلیــارد دالر ضــرر کــرد و بــه
بــاد داد ...مهمتریــن نتیجــه ایــن پیــروزی شــکل گیــری خاورمیانــه جدیــد و بــه
محوریــت جمهــوری اســامی ایــران اســت" ...
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شهید قاسم سلیمانی برای آینده چه ساخت...
نقــش قاســم ســلیمانی در مقابلــه بــا گروههــای تروریســتی شــاید در شــرایط فعلــی
چنــدان قابــل درک نباشــد و ســالها بعــد بــا مشــخص شــدن ابعــاد توطئــه غــرب
در ایــن منطقــه قابــل درک اســت .زمانــی کــه کشــورهای غربــی از نبــردی 30
ســاله در منطقــه بــر ســر درگیریهــای مذهبــی ســخن میگفتنــد ایــن ایــران بــه
رهبــری قاســم ســلیمانی بــود کــه توانســت ایــن توطئــه را خنثــی کنــد .توطئ ـهای
کــه قــرار بــود بــه ریش ـهکنی کامــل نقــش اســام در امــور سیاســی و دینزدایــی
کامــل ایــن منطقــه تبدیــل شــود .هــم اکنــون نــه تنهــا تروریســتها در منطقــه
خاورمیانــه بــه طــور کامــل ســرکوب شــدهاند ،بلکــه شــاهد ایــن هســتیم کــه
بازگشــت تروریســتهای داعشــی بــه اروپــا موجــب دردســرهای فراوانــی بــرای
غــرب شــده اســت.
بــرای درک نقــش ســردار شــهید قاســم ســلیمانی در مقابلــه بــا داعــش شــاید
همیــن نکتــه بــس باشــد کــه پــس از شــهادت ایشــان بــار دیگــر حمــات داعــش
بــه مقرهــای نیروهــای نظامــی عــراق فزونــی گرفتــه اســت .بــا ایــن حــال ذکــر
ایــن نکتــه هــم ضــروری اســت کــه اقدامــات ســردار حــاج قاســم ســلیمانی چنــان
ذخیــره معنــوی و مــادی گســتردهای بــرای محــور مقاومــت فراهــم کــرده اســت کــه
بازگشــت بــه شــرایط قبلــی حتــی بــا قدرتــی همچــون امریــکا نیــز امــکان پذیــر
نخواهــد بــود .مســئلهای کــه هــم اکنــون تمــام کارشناســان بــه آن معتــرف هســتند.
• قصاص خون شهید قاسم سلیمانی چیست؟
"قصــاص عادالنــه یعنــی چی".چــه کســی هــم وزن قاســم سلیمانیســت" ...کفــش
حــاج قاســم از ســر ترامــپ ارزشــمندتر اســت"...همه چیــز مشــخص اســت واضــح
اســت نــوع عملیــات و عامــان آن حــذف وجــود نظامــی آمریــکا درمنطقــه قصــاص
عادالنــه شــهید سلیمانیســت" .تنهــا قصــاص عادالنــه نبــود آمریــکا درمنطقــه اســت.
ایــن تنهــا قصــاص عادالنــه خــون شــهید ســلیمانی و ابومهــدی اســت .من مســئولیت
ســخنان خــود را بــه دوش خواهــم کشــید.آمریکا را ذلیالنــه و بزدالنــه و بــا گریــه از
منطقــه بیــرون خواهیــم کــرد "...ســید حســن نصــراهلل
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چگونه سرمایه ملیمان را از دست دادیم؟!...
وقتــی داشــتم بــا ســردار خداحافظــی مــی کــردم ،گفتــم تــو را بــه خــدا مواظــب
خودتــان باشــید شــما فقــط متعلــق بــه خودتــان نیســتید ،مــن را بوســید و
خداحافظــی کــرد .بــی خبــر از آنکــه ایــن آخریــن مصاحبــه تفصیلــی اش اســت .بــه
چنــد روز نکشــید کــه خبــر شــهادت ســردار همدانــی منتشــر شــد ...شــوکه شــده
بــودم ،غــم بزرگــی داشــتم و بــر خــود مــی پیچیــدم کــه چــرا بایــد فرمانــده ارشــد
مــا بــه جــای فرماندهــی در ســتاد امــن ایــن گونــه در کــف میــدان بــه شــهادت
برســد .امــا بــاز هــم دلخــوش بــه بــودن حــاج قاســم ســردار و فرمانــده مقاومــت
داشــتم ،جــای دیگــر وقتــی بــا یکــی از فرماندهــان نیــروی قــدس مصاحبــه مــی
کــردم گفتــم حضــور ایــن گونــه ســردار ســلیمانی بــه عنــوان ســرمایه ملــی و بلکــه
ســرمایه جهــان اســام و جبهــه مقاومــت ایشــان را تبدیــل بــه یــک هــدف بــزرگ و
ســهل الهــدف بــرای دشــمنان کــرده؛ خندیــد و گفــت هیــچ کــس حریفــش نیســت
خــودش بایــد راســا در میــدان باشــد اوال شــما دعــا کنیــد بــرای ســامتی ایشــان و
ضمنــا نگــران نباشــید ایــران کــم حــاج قاســم نــدارد!
گفتــم ایشــان تبدیــل بــه نمــاد قــدرت خارجــی ایــران شــده ،اگــر خدایــی ناکــرده
ایشــان را آمریکایــی هــا یــا اســرائیلی هــا بزننــد ،آیــا مــا مــی توانیــم انتقامــی درخــور
بگیریــم ،آیــا ایــن انتقــام ســخت بــه جنــگ بــزرگ کــه آرزو برخــی از دولــت هــای
منطقــه ای اســت ،ختــم نمــی شــود؟! گفــت نتــرس آنهــا جــرات چنیــن کاری را
ندارنــد! ...امثــال قاســم ســلیمانی عصــاره ســال هــا تجربــه ،مقاومــت و فرماندهــی
بودنــد ،از دســت دادن چنیــن نیروهــای ارزشــمندی بــرای هــر ملــت و نظامــی یــک
فاجعــه اســت ،شــاید هــم جبــران ناپذیــر ،همانگونــه کــه از دســت دادن امثــال
شــهید بهشــتی و شــهید مطهــری جبــران ناپذیــر بــود...
اینهــا را ننوشــتم کــه نمــک روی زخــم بریــزم یــا از ارزش شــهادت ایشــان بکاهــم،
نوشــتم تــا مواظــب ســایر ســرمایه هــای انســانی مــان باشــیم نوشــتم تــا دیگــر ملتــی
ســیاهپوش نشــود ...وبــه نظــر خیلــی هــا از جملــه حجــت االســام قاســمیان کــه در
برنامــه تلویزیونــی جهــانآرا از شــبکه افــق پخــش شــد ،انفعــال هــای مــا در مقابــل
آمریــکا عامــل شــهادت حــاج قاســم شــد ...بــه قــول ایشــان "در دوره برجــام پرچــم
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مقاومــت پاییــن آمــد و پرچــم وادادگــی و ضعــف بــاال رفــت!" ...حــاج قاســم یــک
دیپلمــات حرفــه ای بــود ،اهــل گفتگــو ،گفتمــان و مذاکــره بــود" .امــا فــرق اســت
بیــن کســی کــه میــز مذاکــره ابــزار مبــارزهاش اســت بــا کســی کــه ابــزار ضعــف و
وادادگ ـیاش اســت" " ...اقــدام متقابــل محکمــی از ســوی مــا بعــد از نقــض برجــام
توســط آمریــکا صــورت نگرفــت در حالیکــه قــرآن میگویــد حتــی اگــر "نشــانه"
هــای خیانــت پدیــد آمــد ،قــرارداد را جلــوی دشــمن پــرت کــن...و ایــن تفســیر
همــان صحبــت رهبــری اســت کــه فرمودنــد" ،اگــر آنهــا برجــام راپــاره کننــد ،مــا
آنــرا آتــش مــی زنیــم ...ولــی متاســفانه انفعــال هــای قبلــی و فعلــی افســادطلبان،
اعتدالیــون ،اصولگرایــان خســته ،مرفهیــن بــی درد و ...عامــل جســارت آمریــکا و در
نهایــت ســبب بــه شــهادت رســاندن حــاج قاســم ســلیمانی شــد"...

• از رفرندام حاج قاسم در ایران ،تا رفرندام ابومهدی در عراق
واقعيــت ايــن اســت جوامــع اســامي طــي دو ســه قــرن گذشــته ،بــه علــت گرفتــاري
بــه حــکام فاســد و بيعرضــه و نفــوذی در مواجهــه بــا تمــدن جديــد غــرب و
نظامهــاي اســتعماري ،دچــار انفعــال و وابســتگي شــديد سياســي و اقتصــادي و
فرهنگــي شــدهاند ...تفکــر و تــز "توســعه وابســته" نــه فقــط در ايــران کــه در سراســر
کشــورهاي مســلمان همچــون مصــر ،عــراق ،حجــاز و عربســتان ،ترکيــه و ســاير
ممالــک اســامي نهادينــه شــده اســت و طيفــي در جوامــع اســامي شــکل گرفتــه
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اســت کــه عمدتـاً دانشآموختــه دانشــگاههاي اروپايــي اســت و معتقــد اســت بــراي
حــل مشــکالت اقتصــادي و اجتماعــي راهــي جــز پيــروي از غــرب و نســخههاي
غربــي و کپــي بــرداري از ســاختارهاي غربــي نيســت!...
جمهــوري اســامي بــا هــدف قــرار دادن هميــن تــز "،ايــده جديـ ِد مــا مــي توانيــم"
را مطــرح ســاخت و موجــب اميــدواري ســاير ملتهــا شــد و ايــن "مــا ميتوانيــم"
را در خيلــي از عرصههــا بــه نمايــش گذاشــت .امــا آن "تفکــر بيمارگونــه" ،هنــوز در
دنبالههــاي غــرب در ايــران جــاري و ســاري اســت تــا جائيکــه امــروز نماينــده ايــن
طيــف در کســوت عالــی تریــن مقــام اجرائــی کشــور ،بعــد از آویــزان شــدن  7ســاله
بــه غــرب ،و"شکســت کامــل برجــام" بــه صراحــت ميگويــد" :مــن بلــد نيســتم"
بــدون ارتبــاط بــا دنيا[آمريــکا و اروپــا] مشــکالت اقتصــادي کشــور را حــل کنــم!...
سالهاســت مــا در ايــران گرفتــار ايــن جريــان فکــري هســتيم؛ بــا هميــن نظــر  ،از
قــدرت هســتهاي کشــور عبــور کردنــد و ســالها حــرف از رفرانــدوم ميزدنــد بــراي
عبــور از قــدرت موشــکي و اقتــدار منطق ـهاي ايــران پيشــنهاد رفرانــدم ميدادنــد!
تشــييع چنــدده ميليونــي حــاج قاســم ســليماني بــه عنــوان نمــاد اقتــدار بينالمللــي
و نفــوذ منطقــهاي ايــران نشــان داد کــه مــردم ايــران بــه هيــچ وجــه از اقتــدار
دفاعــي و منطق ـهاي خــود نخواهنــد گذشــت و در احتــرام بــه نمــاد ايــن سياســت
راهبــردي تمــام قــد ميايســتند! ...بعــد از شــهادت حــاج قاســم ســليماني و ابومهــدي
المهنــدس فرمانــده حشدالشــعبي ،نــه تنهــا ايــران بلکه حــس انتقــام از آمريــکا را در
سراســر جهــان اســام باالخــص عــراق بوجــود آمــد .مطالبــه خــروج آمريــکا از عــراق
بــه مطالبــه اول گــروه هــاي سياســي عــراق تبديــل و طــرح آن در مجلــس تصويــب
و دولــت ملــزم بــه اجــراي ايــن تصميــم شــد...
تجمــع ميليونــي مــردم عــراق عليــه حضــور نظامــي آمريــکا در ايــن کشــور را
ميتــوان رفرانــدوم ابومهــدي دانســت ...حــاج قاســم و ابومهــدي رفرانــدوم بزرگــي
در ايــران و عــراق برگــزار کردنــد کــه دولتهــا و خــاک کشــورهاي مســلمان ،نبايــد
وابســته بــه آمريــکا و قدرتهــاي اســتکباري باشــد .آيــا ايــن رفرانــدوم را ميبينيــد؟
در واقــع بــه قــول "روزنامه واشــنگتن پســت" و "اندیشــکده هادســون" در یادداشــت
هایــی جداگانــه "تــرور شــهید قاســم ســلیمانی را آخرالزمانــی خواندنــد" ...هادســون،
"شــهید قاســم ســلیمانی را جــان فــدای عمیــق امــام دوازدهــم" توصیــف مــی کنــدو
در ادامــه مــی گویــد ":درحــال ورود بــه بخــش مهمــی از دوره ی آخرالزمان هســتیم...
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لباس رزم بصیرت...
خب حاال بگید فتنه عالم از کجاست؟ ...از یهوده...
یهودی که به نص صریح قرآن دشمن آشکار ماست...
خداونــد در قــرآن دوجــا صراحتــا دشــمن انســان رو اعــام مــی کنــه ،یکیــش
شــیطانه و دومیــش یهــوده...
ِين آ َم ُنوا ال ْ َي ُهو َد
"لَتَجِ َد َّن أَشَ َّد ال َّن ِ
اس َعدا َو ًة لِلَّذ َ
طان إِن َّ ُه ل َ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبِين"ٌ
أل َ ْم أَ ْع َه ْد إِل َ ْي ُك ْم يا بَنِي آ َد َم أَ ْن ال تَ ْع ُب ُدوا الشَّ ْي َ
پــس دســت ایــن دو در یــک کاســه اســت ...وقتــی امــام خمینــی (ره) اعــام فرمــودن
کــه اســرائیل غــده سرطانیســت و بایــد از بیــن بــرود ...غایــت و آرمــان و نهایــت ایــن
انقــاب رودیــدن کــه ان شــاءاهلل متصــل بــه ظهــور حضــرت حجــت (عــج) خواهــد
شــد ...پــس مــا بــرای رســیدن بــه ایــن آرمــان بایــد اســرائیل را نابودکنیــم...
بعــد از حضــرت روح اهلل هــم جانشــین خلفــش حضــرت آقــا ســید علــی آقــا هــم
فرمودنــد کــه بایــد تــا کرانــه باختــری مجهــز بــه تســلیحات بشــه...حاال حــاج قاســم
تــا کجــا پیــش رفتــه ؟ ...تــا  ۷۰کیلومتــری قلــب اســرائیل...
بــوی خــاک پوتیــن هــای حــاج قاســم بــه مشــام اســرائیلی هــا مــی خــورد ...انقالبــی
کــه روزی درگیــر منافقیــن داخلــی خــودش بــود بــه یکبــاره زیــر دمــاغ اســرائیل
ظاهــر میشــه...حاال نوبــت نفــوذی هاســت ...ماموریــت نفــوذی هــا ابــاغ مــی شــود...
دو کار بایــد انجــام شــود
 -۱محدودیت توان سپاه و حتی انحالل آن  -۲حذف فرماندهان به یکباره
صداهایــی در کشــور بلنــد مــی شــود ...مــن نمــی توانــم بــه دونیــروی نظامــی
حقــوق بدهــم ...ســپاه بایــد منحــل یــا ادغــام گردد...بایــد برجــام موشــکی امضــا
و اجــرا گردد...همــه حمــات بــرای تخریــب وجهــه ســپاه در بیــن مــردم انجــام
مــی شود"...ســپاهی کــه نیــروی قدســش بــه فرماندهــی حــاج قاســم حــاال دیگــر
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فقــط یــک نیــرو نیســت ،بلکــه زایــش هــای ایــن نیــرو در حــال تشــکیل و پایــه
گــذاری ابرقــدرت دینــی دنیــا بــه فرماندهــی امــام معصــوم اســت ...حــزب اهلل ،
نیــروی وطنــی ســوریه  ،حیدریــون  ،فاطمیــون  ،زینبیــون  ،نبیــون  ،علویــون ،
حشدالشــعبی  ،انصــاراهلل"
حــاال چنیــن ســپاهی بایــد از بیــن بــرود ...در واقــع زدن ســپاه و انحــال اون
خواســت کیــه؟ ...بلــه درســته اســرائیل ...وقتــی ســپاه زده بشــه بقیــه نیروهــای
محــور مقاومــت هــم یکــی پــس از دیگــری زمیــن مــی خورند...کســی کــه داره ســپاه
رومیزنــه  ،در واقــع داره محــور مقاومــت رومیزنــه ...حــاال اونیکــه ایــن خواســته رو
داره اجــرا میکنــه کیــه ؟؟؟؟بلــه خواســته و نخواســته بــه عمــد و غیرعمــد نیــروی
اســرائیل و صهیونیــزم جهانــی ...اگــر ســپاه از بیــن بــرود چــه کســی بیشــتر ســود می
کنــد و نفــس راحــت مــی کشــد؟  ...بلــه درســت است"...اســرائیل"
دومین ماموریت زدن فرماندهان سپاه است...
در همیــن مــاه هــای گذشــته ســه نقشــه تــرور فرماندهــان ارشــد ســپاه اجــرا شــد...
کــه درســومین تــرور حــاج قاســم مــا رو زدن ...در بررســی ایــن ســه تــرور متوجــه
مــی شــویم کــه کامــا گــرای اینهــا از داخــل و خــارج داده شــده بــود و دشــمن از
قبــل منتظــر تــرور اینهــا بوده...حــاال چــه کســی ماموریــت دارد ســپاه را منحــل
کنــد؟ ...حــاال خودتــون ببینیــد و بشــنوید کــی پشــت ســر ایــن ماجراســت؟"...جبهه
مقاومــت دارد جبهــه اســتکبار را مــی شــکافد و جلــو مــی رود...پــس بایــد دم خیمــه
علــی شــلوغ شــود ...بایــد اغتشــاش گرهــا امــروز شــعار علیــه اصــل "والیــت فقیــه"و
مهمتریــن عنصــر امنیتــی نظــام یعنی"ســپاه" ســر دهنــد...
"عزیــزان مــن ،بدانیــد دقیقــا همیــن  ۲اصــل اســت کــه ایــران اســامی رو حفــظ
کــرده در ایــن جنــگ رســانه ای ...اگــر مثــل ســردار حاجــی زاده از آبرویــت بــرای
حفــظ اســام مهــدوی گذشــتی ،برنــده ای ...دنبــال جنگــی شــبیه بــه جنــگ دفــاع
مقــدس نباشــید اون تمــام شــد رفــت ...تــا ظهــور حضــرت اصــل جنــگ هــا ،جــدال
و جنــگ رســانه ایســت ...لبــاس رزم بصیرتــت رو بپــوش آبــروت رو بگیــر کــف
دســتت بیــا تــو میــدون"...
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متن وصیتنامه سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به شرح زیر است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
شهادت میدهم به اصول دین
أن
أن محمــدا ً رســول اهلل و اشــهد ّ
اشــهد أن ال الــه ّال اهلل و اشــهد ّ
امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابیطالــب و اوالده المعصومیــن اثنــی عشــر ائمتنــا
و معصومیننــا حجــج اهلل .شــهادت میدهــم کــه قیامــت حــق اســت.
قــرآن حــق اســت .بهشــت و جه ّنــم حــق اســت .ســؤال و جــواب حــق
اســت .معــاد ،عــدل ،امامــت ،نبــ ّوت حــق اســت...
"خدایا! تو را سپاس میگویم به خاطر نعمتهایت"

خداونــدا! تــو را ســپاس کــه مــرا صلــب بــه صلــب ،قــرن بــه قــرن ،از صلبــی بــه
صلبــی منتقــل کــردی و در زمانــی اجــازه ظهــور و وجــود دادی کــه امــکان درک
یکــی از برجســتهترین اولیائــت را کــه قریــن و قریــب معصومیــن اســت ،عبــد
صالحــت خمینــی کبیــر را درک کنــم و ســرباز رکاب او شــوم .اگــر توفیــق صحابــه
رســول اعظمــت محمــد مصطفــی را نداشــتم و اگــر بیبهــره بــودم از دوره مظلومیــت
علــی بــن ابیطالــب و فرزنــدان معصــوم و مظلومــش ،مــرا در همــان راهــی قــرار دادی
کــه آنهــا در همــان مســیر ،جــان خــود را کــه جــان جهــان و خلقــت بــود ،تقدیــم
کردنــد.
خداونــدا! تــو را شــکرگزارم کــه پــس از عبــد صالحــت خمینــی عزیــز ،مــرا در مســیر
عبــد صالــح دیگــری کــه مظلومیتــش اعظــم اســت بــر صالحیتــش ،مــردی کــه
ـیع و ایــران و جهــان سیاســی اســام اســت ،خامن ـهای
حکیــم امــروز اســام و تشـ ّ
عزیــز کــه جانــم فــدایِ جــان او بــاد قــرار دادی.
پــروردگارا! تــو را ســپاس کــه مــرا بــا بهتریــن بندگانــت در هــم آمیختــی و درک
بوســه بــر گونههــای بهشــتی آنــان و استشــمام بــوی عطــر الهــی آنــان را یعنــی
مجاهدیــن و شــهدای ایــن راه بــه مــن ارزانــی داشــتی.
خداونــدا! ای قــادر عزیــز وای رحمــان ر ّزاق ،پیشــانی شــکر شــرم بــر آســتانت
تشــیع عطــر
میســایم کــه مــرا در مســیر فاطمــه اطهــر و فرزندانــش در مذهــب
ّ
حقیقــی اســام قــرار دادی و مــرا از اشــک بــر فرزنــدان علــی بــن ابیطالــب و فاطمــه
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اطهــر بهرهمنــد نمــودی؛ چــه نعمــت عظمایــی کــه باالتریــن و ارزشــمندترین
نعمتهایــت اســت؛ نعمتــی کــه در آن نــور اســت ،معنویــت ،بیقــراری کــه در
درون خــود باالتریــن قرارهــا را دارد ،غمــی کــه آرامــش و معنویــت دارد.
خداونــدا! تــو را ســپاس کــه مــرا از پــدر و مــادر فقیــر ،امــا متدیّــن و عاشــق اهلبیــت
و پیوســته در مســیر پاکــی بهرهمنــد نمــودی .از تــو عاجزانــه میخواهــم آنهــا را
در بهشــتت و بــا اولیائــت قریــن کنــی و مــرا در عالــم آخــرت از درک محضرشــان
بهرهمنــد فرمــا.
خدایا! به عفو تو امید دارم.
ای خــدای عزیــز و ای خالــق حکیــم بیهمتــا! دســتم خالــی اســت و کولهپشــتی
ِ
ضیافــت عفــو و کــرم تــو
ســفرم خالــی ،مــن بــدون بــرگ و توشــهای بــه امیــد
میآیــم .مــن توشــهای برنگرفتــهام؛ چــون فقیــر [را] در نــزد کریــم چــه حاجتــی
اســت بــه توشــه و بــرگ؟!
ـرم تــو؛ همــراه خــود دو چشــم
ـارقُ ،
سـ ُ
چارقــم پــر اســت از امیــد بــه تــو و فضــل و کـ َ
بســته آوردهام کــه ثــروت آن در کنــار همــه ناپاکیهــا ،یــک ذخیــره ارزشــمند دارد و
آن گوهــر اشــک بــر حســین فاطمــه اســت؛ گوهــر اشــک بــر اهلبیــت اســت؛ گوهــر
اشــک دفــاع از مظلــوم ،یتیــم ،دفــاع از محصــو ِر مظلــوم در چنــگ ظالــم.
خداونــدا! در دســتان مــن چیــزی نیســت؛ نــه بــرای عرضــه [چیــزی دارنــد] و نــه
قــدرت دفــاع دارنــد ،امــا در دســتانم چیــزی را ذخیــره کــردهام کــه بــه ایــن ذخیــره
امیــد دارم و آن روان بــودن پیوســته بــه ســمت تــو اســت .وقتــی آنهــا را بــه ســمتت
بلنــد کــردم ،وقتــی آنهــا را برایــت بــر زمیــن و زانــو گــذاردم ،وقتــی ســاح را بــرای
دفــاع از دینــت بــه دســت گرفتــم؛ اینهــا ثــروتِ دســت مــن اســت کــه امیــد دارم
قبــول کــرده باشــی.
خداونــدا! پاهایــم سســت اســت .رمــق نــدارد .جــرأت عبــور از پلــی کــه از جه ّنــم
عبــور میکنــد ،نــدارد .مــن در پــل عــادی هــم پاهایــم میلــرزد ،وای بــر مــن و
صــراط تــو کــه از مــو نازکتــر اســت و از شمشــیر برندهتــر؛ امــا یــک امیــدی بــه
مــن نویــد میدهــد کــه ممکــن اســت نلــرزم ،ممکــن اســت نجــات پیــدا کنــم.
مــن بــا ایــن پاهــا در َح َرمــت پــا گــذاردهام و دو ِر خان ـهات چرخیــدهام و در حــرم
اولیائــت در بینالحرمیــن حســین و عباســت آنهــا را برهنــه دوانــدم و ایــن پاهــا را
در ســنگرهای طوالنــی ،خمیــده جمــع کــردم و در دفــاع از دینــت دویــدم ،جهیــدم،
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خزیــدم ،گریســتم ،خندیــدم و خندانــدم و گریســتم و گریانــدم؛ افتــادم و بلنــد
شــدم .امیــد دارم آن جهیدنهــا و خزیدنهــا و بــه ُحرمــت آن حریمهــا ،آنهــا را
ببخشــی.
خداونــدا! ســر مــن ،عقــل مــن ،لــب مــن ،شــا ّمه مــن ،گــوش مــن ،قلــب مــن ،همــه
اعضــا و جوارحــم در همیــن امیــد بــه ســر میبرنــد.
یــا ارحمالراحمیــن! مــرا بپذیــر؛ پاکیــزه بپذیــر؛ آنچنــان بپذیــر کــه شایســته
دیــدارت شــوم .جــز دیــدار تــو را نمیخواهــم ،بهشــت مــن جــوار توســت ،یــا اهلل!
خدایا! از کاروان دوستانم جاماندهام
خداونــدا ،ای عزیــز! مــن ســالها اســت از کاروانــی بهجامانــدهام و پیوســته کســانی
را بــه ســوی آن روانــه میکنــم ،امــا خــود جــا مانــدهام ،امــا تــو خــود میدانــی هرگــز
نتوانســتم آنهــا را از یــاد ببــرم .پیوســته یــاد آنهــا ،نــام آنهــا ،نــه در ذهنــم بلکــه
در قلبــم و در چشــمم ،بــا اشــک و آه یــاد شــدند.
عزیــز مــن! جســم مــن در حــال علیــل شــدن اســت .چگونــه ممکــن [اســت] کســی
کــه چهــل ســال بــر درت ایســتاده اســت را نپذیــری؟
خالــق مــن ،محبــوب مــن ،عشــق مــن کــه پیوســته از تــو خواســتم سراســر وجــودم
را مملــو از عشــق بــه خــودت کنــی؛ مــرا در فــراق خــود بســوزان و بمیــران.
ـوایی جاماندگــی ،ســر بــه بیابانهــا گــذاردهام؛ مــن
عزیــزم! مــن از بیقــراری و رسـ ِ
بــه امیــدی از ایــن شــهر بــه آن شــهر و از ایــن صحــرا بــه آن صحــرا در زمســتان و
تابســتان مـیروم .کریــم ،حبیــب ،بــه َک َرمــت دل بســتهام ،تــو خــود میدانی دوســتت
دارم .خــوب میدانــی جــز تــو را نمیخواهــم .مــرا بــه خــودت متصــل کــن.
خدایــا! وحشــت هم ـهی وجــودم را فــرا گرفتــه اســت .مــن قــادر بــه مهــار نفــس
خــود نیســتم ،رســوایم نکــن .مــرا بــه ُحرمــت کســانی کــه حرمتشــان را بــر خــودت
واجــب کــردهای ،قبــل از شکســتن حریمــی کــه حــرم آنهــا را خدشـهدار میکنــد،
مــرا بــه قافلـهای کــه بــه ســویت آمدنــد ،متصــل کــن.
معبــود مــن ،عشــق مــن و معشــوق مــن ،دوســتت دارم .بارهــا تــو را دیــدم و حــس
کــردم ،نمیتوانــم از تــو جــدا بمانــم .بــس اســت ،بــس .مــرا بپذیــر ،امــا آنچنانکــه
شایســته تو باشــم.
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خطاب به برادران و خواهران مجاهدم...
خواهــران و بــرادران مجاهــدم در ایــن عالــم ،ای کســانی کــه سـرهای خــود را بــرای
خداونــد عاریــه دادهایــد و جانهــا را بــر کــف دســت گرفتــه و در بــازار عش ـقبازی
بــه ســوق فــروش آمدهایــد! ،عنایــت کنیــد :جمهــوری اســامی ،مرکــز اســام و
تشــیع اســت .امــروز قــرارگاه حســین بــن علــی ،ایــران اســت .بدانیــد جمهــوری
ّ
اســامی حــرم اســت و ایــن حــرم اگــر مانــد ،دیگــر حرمهــا میماننــد .اگــر دشــمن،
ایــن حــرم را از بیــن بــرد ،حرمــی باقــی نمیمانــد ،نــه حــرم ابراهیمــی و نــه حــرم
محمــدی (ص).
ّ
بــرادران و خواهرانــم! جهــان اســام پیوســته نیازمنــد رهبــری اســت؛ رهبــری متصــل
و منصــوب شــرعی و فقهــی بــه معصــوم .خــوب میدانیــد من ّزهتریــن عال ِــم دیــن
کــه جهــان را تــکان داد و اســام را احیــا کــرد ،یعنــی خمینــی بــزرگ و پــاک مــا،
والیتفقیــه را تنهــا نســخه نجاتبخــش ایــن امــت قــرار داد؛ لــذا چــه شــما کــه
بهعنــوان شــیعه بــه آن اعتقــاد دینــی داریــد و چــه شــما کــه بهعنــوان ســ ّنی
اعتقــاد عقلــی داریــد ،بدانیــد [بایــد] بــه دور از هرگونــه اختــاف ،بــرای نجــات
اســام خیمــه والیــت را رهــا نکنیــد .خیمــه ،خیمــهی رســولاهلل اســت .اســاس
دشــمنی جهــان بــا جمهــوری اســامی ،آتــش زدن و ویــران کــردن ایــن خیمــه
اســت .دور آن بچرخیــد .و اهلل و اهلل و اهلل ایــن خیمــه اگــر آســیب دیــد ،بیــتاهلل
الحــرام و مدینــه حــرم رســولاهلل و نجــف ،کربــا ،کاظمیــن ،ســامرا و مشــهد باقــی
نمیمانــد؛ قــرآن آســیب میبینــد.
خطاب به برادران و خواهران ایرانی...
بــرادران و خواهــران عزیــز ایرانــی مــن ،مــردم پــر افتخــار و ســربلند کــه جــان مــن
و امثــال مــن ،هــزاران بــار فــدای شــما بــاد ،کمــا اینکــه شــما صدهــا هــزار جــان را
ـی فقیــه،
فــدای اســام و ایــران کردیــد؛ از اصــول مراقبــت کنیــد .اصــول یعنــی ولـ ّ
خصوص ـاً ایــن حکیــم ،مظلــوم ،وارســته در دیــن ،فقــه ،عرفــان ،معرفــت؛ خامن ـهای
عزیــز را عزیـ ِز جــان خــود بدانیــد .حرمــت او را حرمـ ِ
ـت مقدســات بدانیــد.
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برادران و خواهران ،پدران و مادران ،عزیزان من!
جمهــوری اســامی ،امــروز ســربلندترین دوره خــود را طــی میکنــد .بدانیــد مهــم
نیســت کــه دشــمن چــه نگاهــی بــه شــما دارد .دشــمن بــه پیامبــر شــما چــه نگاهــی
داشــت و [دشــمنان] چگونــه بــا پیامبــر خــدا و اوالدش عمــل کردنــد ،چــه اتهاماتــی
بــه او زدنــد ،چگونــه بــا فرزنــدان مطهــر او عمــل کردنــد؟ مذمت دشــمنان و شــماتت
آنهــا و فشــار آنهــا ،شــما را دچــار تفرقــه نکنــد.
بدانیــد کــه مــی دانیــد ،مهمتریــن هنــر خمینــی عزیــز ایــن بــود کــه ا ّول اســام را
بــه پشــتوانه ایــران آورد و ســپس ایــران را در خدمــت اســام قــرار داد .اگــر اســام
نبــود و اگــر روح اســامی بــر ایــن ملــت حاکــم نبــود ،صــدام ،چــون گــرگ درنــدهای
ایــن کشــور را میدریــد؛ آمریــکا ،چــون ســگ هــاری همیــن عمــل را میکــرد،
ـرم ،صفــر و
امــا هنــر امــام ایــن بــود کــه اســام را بــه پشــتوانه آورد؛ عاشــورا و محـ ّ
فاطمیــه را بــه پشــتوانه ایــن ملــت آورد .انقالبهایــی در انقــاب ایجــاد کــرد .بــه
ایــن دلیــل در هــر دوره هــزاران فــداکار جــان خــود را ســپر شــما و ملــت ایــران و
خــاک ایــران و اســام نمودهانــد و بزرگتریــن قدرتهــای مــادی را ذلیــل خــود
نمودهانــد .عزیزانــم ،در اصــول اختــاف نکنیــد.
شــهدا ،محــور ع ـ ّزت و کرامــت همــه مــا هســتند؛ نــه بــرای امــروز ،بلکــه همیشــه
اینهــا بــه دریــای واســعه خداونــد ســبحان اتصــال یافتهانــد .آنهــا را در چشــم،
دل و زبــان خــود بــزرگ ببینیــد ،همانگونــه کــه هســتند .فرزندانتــان را بــا نــام
آنهــا و تصاویــر آنهــا آشــنا کنیــد .بــه فرزنــدان شــهدا کــه یتیمــان همــه شــما
هســتند ،بــه چشــم ادب و احتــرام بنگریــد .بــه همســران و پــدران و مــادران آنــان
احتــرام کنیــد ،همانگونــه کــه از فرزنــدان خــود بــا اغمــاض میگذریــد ،آنهــا را
در نبــود پــدران ،مــادران ،همســران و فرزنــدان خــود توجــه خــاص کنیــد.
ـی فقیــه فرمانــده آنــان اســت ،بــرای دفــاع از
نیروهــای مسـلّح خــود را کــه امــروز ولـ ّ
خودتــان ،مذهبتــان ،اســام و کشــور احتــرام کنیــد و نیروهــای مســلح میبایســت
ارض آن حفاظــت و حمایــت
هماننــد دفــاع از خان ـهی خــود ،از ملــت و نوامیــس و ِ
و ادب و احتــرام کننــد و نســبت بــه ملــت همانگونــه کــه امیرالمؤمنیــن مــوالی
متقیــان فرمــود ،نیروهــای مســلح میبایســت منشــأ عــزت ملــت باشــد و قلعــه و
پناهــگاه مســتضعفین و مــردم باشــد و زینــت کشــورش باشــد.
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خطاب به مردم عزیز کرمان...
نکتـهای هــم خطــاب بــه مــردم عزیــز کرمــان دارم؛ مردمــی کــه دوســت داشــتنیاند
و در طــول  ۸ســال دفــاع مقــدس باالتریــن فداکاریهــا را انجــام دادنــد و ســرداران و
مجاهدیــن بســیار واالمقامــی را تقدیــم اســام نمودنــد .مــن همیشــه شــرمنده آنهــا
هســتم .هشــت ســال بــه خاطــر اســام بــه مــن اعتمــاد کردنــد؛ فرزنــدان خــود را
در قتلگاههــا و جنگهــای شــدیدی ،چــون کربــای  ،۵والفجــر  ،۸طریــق القــدس،
فتــح المبیــن ،بیتالمقــدس روانــه کردنــد و لشــکری بــزرگ و ارزشــمند را بــه نــام
و بــه عشــق امــام مظلــوم حســین بــن علــی بــه نــام ثــاراهلل ،بنیانگــذاری کردنــد.
ایــن لشــکر همچــون شمشــیری برنــده ،بارهــا قلــب ملتمــان و مســلمانها را شــاد
نمــود و غــم را از چهــره آنهــا زدود.
عزیــزان! مــن بنــا بــه تقدیــر الهــی امــروز از میــان شــما رفتــهام .مــن شــما را از
پــدر و مــادرم و فرزنــدان و خواهــران و بــرادران خــود بیشــتر دوســت دارم ،چــون بــا
شــما بیشــتر از آنهــا بــودم؛ ضمــن اینکــه مــن پــاره تــن آنهــا بــودم و آنهــا پــاره
وجــود مــن .امــا آنهــا هــم قبــول کردنــد مــن وجــودم را نــذر وجــود شــما و ملــت
ایــران کنــم.
دوســت دارم کرمــان همیشــه و تــا آخــر بــا والیــت بمانــد .ایــن والیــت ،والیــت
علــی بــن ابیطالــب اســت و خیمــه او خیمــه حســین فاطمــه اســت .دور آن بگردیــد.
بــا همــه شــما هســتم .میدانیــد در زندگــی بــه انســانیت و عاطفههــا و فطرتهــا
بیشــتر از رنگهــای سیاســی توجــه کــردم .خطــاب مــن بــه همــه شــما اســت کــه
مــرا از خــود میدانیــد ،بــرادر خــود و فرزنــد خــود میدانیــد.
وصیــت میکنــم اســام را در ایــن برهــه کــه تداعــی یافتــه در انقــاب اســامی
و جمهــوری اســامی اســت ،تنهــا نگذاریــد .دفــاع از اســام نیازمنــد هوشــمندی و
توجــه خــاص اســت .در مســائل سیاســی آنجــا کــه بحــث اســام ،جمهوری اســامی،
مقدســات و والیتفقیــه مطــرح میشــود ،اینهــا رنــگ خــدا هســتند؛ رنــگ خــدا
ّ
را بــر هــر رنگــی ترجیــح دهیــد.
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خطاب به خانواده شهدا...
فرزندانــم ،دختــران و پســرانم ،فرزنــدان شــهدا ،پــدران و مــادران باقیمانــده از شــهدا،
ـن
ای چراغهــای فــروزان کشــور مــا ،خواهــران و بــرادران و همســران وفــادار و متدیـ ِ
شــهدا در ایــن عالــم ،صوتــی کــه روزانــه مــن میشــنیدم و مأنــوس بــا آن بــودم
و همچــون صــوت قــرآن بــه مــن آرامــش م ـیداد و بزرگتریــن پشــتوانه معنــوی
خــود میدانســتم ،صــدای فرزنــدان شــهدا بــود کــه بعضــاً روزانــه بــا آن مأنــوس
بــودم؛ صــدای پــدر و مــادر شــهدا بــود کــه وجــود مــادر و پــدرم را در وجودشــان
احســاس میکــردم.
عزیزانــم! تــا پیشکســوتان ایــن ملتیــد ،قــدر خودتــان را بدانیــد .شــهیدتان را در
خودتــان جلوهگــر کنیــد ،بهطوریکــه هــر کــس شــما را میبینــد ،پــدر شــهید یــا
فرزنــد شــهید را ،بعینــه خــو ِد شــهید را احســاس کنــد ،بــا همــان معنویــت ،صالبــت
و خصوصیــت.
خواهــش میکنــم مــرا حــال کنیــد و عفــو نماییــد .مــن نتوانســتم حــق الزم را
پیرامــون خیلــی از شــماها و حتــی فرزنــدان شــهیدتان اداء کنــم ،هــم اســتغفار
میکنــم و هــم طلــب عفــو دارم.
دوســت دارم جنــازهام را فرزنــدان شــهدا بــر دوش گیرنــد ،شــاید بــه برکــت اصابــت
دســتان پــاک آنهــا بــر جســدم ،خداونــد مــرا مــورد عنایــت قــرار دهــد.
خطاب به سیاسیون کشور...
نکتـهای کوتــاه خطــاب بــه سیاســیون کشــور دارم :چــه آنهایــی [کــه] اصالحطلــب
خــود را مینامنــد و چــه آنهایــی کــه اصولگــرا .آنچــه پیوســته در رنــج بــودم اینکــه
عمومـاً مــا در دو مقطــع ،خــدا و قــرآن و ارزشهــا را فرامــوش میکنیــم ،بلکــه فــدا
میکنیــم .عزیــزان ،هــر رقابتــی بــا هــم میکنیــد و هــر جدلــی بــا هــم داریــد ،امــا
اگــر عمــل شــما و کالم شــما یــا مناظرههایتــان بــه نحــوی تضعیفکننــده دیــن و
انقــاب بــود ،بدانیــد شــما مغضــوب نبــی مکــرم اســام و شــهدای ایــن راه هســتید؛
مرزهــا را تفکیــک کنیــد .اگــر میخواهیــد بــا هــم باشــید ،شــرط بــا هــم بــودن،
مفصــل نیســت .اصــول
توافــق و بیــان صریــح حــول اصــول اســت .اصــول ،مطـ ّول و ّ
عبــارت از چنــد اصــل مهــم اســت:
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اول آنهــا ،اعتقــاد عملــی بــه والیتفقیــه اســت؛ یعنــی اینکــه نصیحــت او را
بشــنوید ،بــا جــان و دل بــه توصیــه و تذکــرات او بهعنــوان طبیــب حقیقــی شــرعی
و علمــی ،عمــل کنیــد .کســی کــه در جمهــوری اســامی میخواهــد مســئولیتی
را احــراز کنــد ،شــرط اساســی آن [ایــن اســت کــه] اعتقــاد حقیقــی و عمــل بــه
والیتفقیــه داشــته باشــد .مــن نــه میگویــم والیــت تنــوری و نــه میگویــم والیــت
قانونــی؛ هیــچ یــک از ایــن دو ،مشــکل وحــدت را حــل نمیکنــد؛ والیــت قانونــی،
ـاص عامــه مــردم اعــم از مســلم و غیرمســلمان اســت ،امــا والیــت عملــی مخصوص
خـ ّ
مســئولین اســت کــه میخواهنــد بــار مهــم کشــور را بــر دوش بگیرنــد ،آنهــم
کشــور اســامی بــا ایــن همــه شــهید.
اعتقــاد حقیقــی بــه جمهــوری اســامی و آنچــه مبنــای آن بــوده اســت؛ از اخــاق
و ارزشهــا تــا مســئولیتها؛ چــه مســئولیت در قبــال ملــت و چــه در قبــال اســام.
بــه کارگیــری افــراد پاکدســت و معتقــد و خدمتگــزار بــه ملّــت ،نــه افــرادی کــه
حتــی اگــر بــه میــز یــک دهســتان هــم برســند خاطــرهی خانهــای ســابق را
تداعــی میکننــد.
تجمالت را شیوه خود قرار دهند.
مقابله با فساد و دوری از فساد و ّ
در دوره حکومــت و حاکمیــت خــود در هــر مســئولیتی ،احتــرام بــه مــردم و خدمــت
بــه آنــان را عبــادت بدانــد و خــود خدمتگــزار واقعــی ،توســعهگر ارزشهــا باشــد ،نــه
بــا توجیهــات واهــی ،ارزشهــا را بایکــوت کنــد.
مســئولین هماننــد پــدران جامعــه میبایســت بــه مســئولیت خــود پیرامــون تربیــت
و حراســت از جامعــه توجــه کننــد ،نــه بــا بیمباالتــی و بــه خاطــر احساســات و
جلــب برخــی از آرا احساســی زودگــذر ،از اخالقیاتــی حمایــت کننــد کــه طــاق و
فســاد را در جامعــه توســعه دهــد و خانوادههــا را از هــم بپاشــاند .حکومتهــا عامــل
اصلــی در اســتحکام خانــواده و از طــرف دیگــر عامــل مهــم از هــم پاشــیدن خانــواده
هســتند .اگــر بــه اصــول عمــل شــد ،آن وقــت همــه در مســیر رهبــر و انقــاب و
جمهــوری اســامی هســتند و یــک رقابــت صحیــح بــر پایــه همیــن اصــول بــرای
انتخــاب اصلــح صــورت میگیــرد.
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خطاب به برادران سپاهی و ارتشی...
کالمــی کوتــاه خطــاب بــه بــرادران ســپاهی عزیــز و فــداکار و ارتش ـیهای ســپاهی
دارم :مــاک مســئولیتها را بــرای انتخــاب فرماندهــان ،شــجاعت و قــدرتِ اداره
بحــران قــرار دهیــد .طبیعــی اســت بــه والیــت اشــاره نمیکنــم ،چــون والیــت در
نیروهــای مســلح جــز نیســت ،بلکــه اســاس بقــای نیروهــای مســلح اســت .ایــن
شــرط خللناپذیــر میباشــد.
نکتــه دیگــر ،شــناخت بهموقــع از دشــمن و اهــداف و سیاســتهای او و اخــذ
تصمیــم بهموقــع و عمــل بهموقــع؛ هریــک از اینهــا اگــر در غیــر وقــت خــود
جــدی دارد.
صــورت گیــرد ،بــر پیــروزی شــما اثــر
ّ
خطاب به علما و مراجع معظم
ســخنی کوتــاه از یــک ســرباز  ۴۰ســاله در میــدان بــه علمــای عظیمالشــأن و
مراجــع گرانقــدر کــه موجــب روشــنایی جامعــه و ســبب زدودن تاریکیهــا
هســتند ،خصوصــاً مراجــع عظــام تقلیــد .ســربازتان از یــک بــرج دیدهبانــی ،دیــد
کــه اگــر ایــن نظــام آســیب ببینــد ،دیــن و آنچــه از ارزشهــای آن [کــه] شــما در
حوزههــا اســتخوان ُخــرد کردهایــد و زحمــت کشــیدهاید ،از بیــن مــیرود .ایــن
دورههــا بــا همــه دورههــا متفــاوت اســت .ایــن بــار اگــر مس ـلّط شــدند ،از اســام
چیــزی باقــی نمیمانــد .راه صحیــح ،حمایــت بــدون هرگونــه مالحظــه از انقــاب،
جمهــوری اســامی و ولیفقیــه اســت .نبایــد در حــوادث ،دیگــران شــما را کــه امیــد
اســام هســتید بــه مالحظــه بیندازنــد .همــهی شــما امــام را دوســت داشــتید و
معتقــد بــه راه او بودیــد .راه امــام مبــارزه بــا آمریــکا و حمایــت از جمهــوری اســامی
و مســلمانان تحــت ســتم اســتکبار ،تحــت پرچــم ولیفقیــه اســت .مــن بــا عقــل
ناقــص خــود میدیــدم برخــی خ ّناســان ســعی داشــتند و دارنــد کــه مراجــع و علمــا
مؤثــر در جامعــه را بــا ســخنان خــود و حالــت حــق بــه جانبــی بــه ســکوت و مالحظه
بکشــانند .حــق واضــح اســت؛ جمهــوری اســامی و ارزشهــا و والیتفقیــه میــراث
امــام خمینــی؟ ره؟ هســتند و میبایســت مــورد حمایــت جــدی قــرار گیرنــد .مــن
حضــرت آیتاهللالعظمــی خامنــهای را خیلــی مظلــوم و تنهــا میبینــم .او نیازمنــد
همراهــی و کمــک شماســت و شــما حضــرات ّ
معظــم بــا بیانتــان و دیدارهایتــان و
حمایتهایتــان بــا ایشــان میبایســت جامعــه را جهــت دهیــد .اگــر ایــن انقــاب
آســیب دیــد ،حتــی زمــان شــاه ملعــون هــم نخواهــد بــود ،بلکــه ســعی اســتکبار بــر
الحادگــری محــض و انحــراف عمیــق غیرقابــل برگشــت خواهــد بــود.
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دســت مبارکتــان را میبوســم و عذرخواهــی میکنــم از ایــن بیــان ،امــا دوســت
داشــتم در شــرفیابیهای حضــوری بــه محضرتــان عــرض کنــم کــه توفیــق حاصــل
نشــد.
سربازتان و دست بوستان
از همه طلب عفو دارم
از همســایگانم و دوســتانم و همکارانــم طلــب بخشــش و عفــو دارم .از رزمنــدگان
ـد راه او اســت،
لشــکر ثــاراهلل و نیــروی باعظمــت قــدس کــه خــار چشــم دشــمن و سـ ّ
طلــب بخشــش و عفــو دارم؛ خصوصـاً از کســانی کــه برادرانــه بــه مــن کمــک کردنــد.
نمیتوانــم از حســین پورجعفــری نــام نبــرم کــه خیرخواهانــه و برادرانــه مــرا مثــل
فرزنــدی کمــک میکــرد و مثــل برادرانــم دوســتش داشــتم .از خانــواده ایشــان و همه
بــرادران رزمنــده و مجاهــدم کــه بــه زحمــت انداختمشــان عذرخواهــی میکنــم.
محبــت برادرانــه داشــته و کمــک کردنــد
البتــه همــه بــرادران نیــروی قــدس بــه مــن ّ
و دوســت عزیــزم ســردار قاآنــی کــه بــا صبــر و متانــت مــرا تحمــل کردنــد.
قاسم سلیمانی
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سخن آخر...
بزرگترین تشیع جنازه در طول تاریخ!
ای اهــل حــرم میــر و علمــدار نیامــد ...چگونــه بــاور کنــم خبــر رفتنــت را ســردار؟...
بلنــد شــو مگــر نمــی بینــی شــامیان دور علــی را گرفتــه انــد؟ ...بلندشــو بــرادر ,دلــم
رفتــه بیــن الحرمیــن کنــار علقمــه ...بنــد بنــد وجــودم دم گرفتــه " ...ای اهــل حــرم
میــر و علمــدار نیامــد"" ...علمــدار نیامــد" ...بلندشــو دلمــان بــرای لبخنــدت ,بــرای
بصیرتــت ,بــرای آرزوهــای شــهادتت تنـگ مــی شــود" ...پاشــو امیــر لشــگر ایــران"...
بلندشــو هنــوز فتوحــات زیــادی باقــی مانــده ...بلندشــو دلــم بــرای خــم ابرویــت
تنــگ شــده ...چگونــه بــاور کنــم رفتنــت را؟! ...ولــی بــا آن "تشــیع جنــازه کــه از اول
خلقــت بشــریت تــا بــه حــاال بــی نظیــر بــود" (بــا احتســاب جمعیــت عــراق و ایــران
و ،)...کمــی بــاورم شــد کــه تــو را ازدســت دادم ...ولــی هنــوز چشــم انتظــارم و بــاور
نمــی کنــم کــه تــو در کنارمــان نیســتی...
آنقــدر در کــوه هــا و بیابــان هــا بــه دنبــال شــهادت گشــتی ...تــا آخــر تــو را در
آغــوش گرفــت ...تــو شــهید زنــده بــودی ...و حــاال یارانــت دورت را گرفتــه انــد .قســم
بــه حرمــت حضــرت مــادر ،بــرای هــر قطــره خونــت بایــد هزینــه هــا بدهنــد...
ايــن روزهــا کــه همــه مــا ادعــا ميکنيــم و آرزو داريــم اگــر پايــش بيفتــد ،هرکــدام
از مــا يــک ســردار ســليماني بــراي انقــاب خواهيــم بــود ،خودمــان بهتــر از هرکســي
ميدانيــم مثــل او شــدن شــرط دارد .شــرطي کــه خــودش موبهمــو رعايــت کــرد.
بعــد از جنــگ نااميــد نشــد و پذيرفــت خــدا برايــش مأموريتــي دارد .خالصانــه کار
کــرد .خدمــت بــي م ّنــت و دور از ريــا .مهمتــر از همــه امــا خــودش را گــره زد بــه
شــهدا .کمتــر مايــل بــود بــا او دربــاره خــودش مصاحبــه کننــد .تقريبـاً از ايــن ماجــرا
فــراري بــود امــا وقتــي قــرار بــود از همرزمانــش ،از شــهدا ،جبهــه و جنــگ بگويــد،
ســنگ تمــام ميگذاشــت .خاطراتــش را کــه مــرور مــي کنــي ،ميبينــي کهنــه
ســرباز دفــاع مقــدس و ســپهبد محبــوب بينالمللــي مــا ايــن روزهــا کــه حتــي
دشــمنانش هــم از او بــا عناوينــي همچــون "دشــمن شايســته" يــاد ميکردنــد،
شــهدا را خــوب رصــد کــرده بــود .ســپهبد ،تحســينبرانگيزي کــه رســانهها و
تحليــل گــران نظامــي دشــمن از او بــا عنــوان "ژنــرال بيســايه" يــاد ميکردنــد
خــودش را بــراي انقــاب پاســداري ســاده ميدانســت...
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ســرداري کــه فرزنــدان شــهداي مدافــع حــرم او را "عمــو قاســم" صــدا ميکردنــد
و برايشــان مثــل پــدر بــود .پــدري کــه مادرانــه بغــل شــان ميکــرد و اشــکهاي
شــان را پــاک .همــان فرمانــده مهربــان و ســردار نمازخوانــي کــه وقتــي ســر نمــاز
شــاخه گل را از فرزنــد شــهيد مدافــع حــرم ميگيــرد ،دل از مــا ميبــرد .عکسهــاي
ســردار چنــان متفــاوت از هــم اســت کــه گويــي در هــر عکــس مــردي ديگــر را
ميبينيــم .در يــک عکــس غــرش نگاهــش ،تــرس بــه دل دشــمن و غــرور بــه دل
دوســت ميانــدازد .نگاهــي کــه شــايد دافعــه علــوي را بــه تصويــر ميکشــد .در
تصويــري ديگــر چشـم هايــش چنــان مهربــان ميخنــدد کــه دســت خــودت نيســت
و جــذب جاذبــهاش ميشــوي...
زخمی ترینشهید...
آقــا بــر پیکــر ســردار شــهید کاظمــی فرمــود شــما حیــف اســت معمولــی بمیریــد
بایــد شــهید شــوید ...خــون بعضــی هــا حیــف اســت زیــر زمیــن دفــن شــود بایــد
روی زمیــن بریــزد وشــکوفه دهــد! ...ســردار بســیجی ،حــاج قاســم ســلیمانی نمونــه
بــارز ایــن بعضــی هاســت ...ســرداری کــه ســینه بــه ســینه بــا تروریسـتهای داعــش
و اســرائیل و آمریــکا مقابلــه کــرد ،حیــف بــود معمولــی بمیــرد!
حتی حیف بود معمولی شهید شود...
حســین وقتــی در گــودال قتلــگاه بــه لقــای الهــی رســید ،از هــر شــهید کربــا یــک
نشــانه داشــت ...تیــر خــورد ،نیــزه خــورد ،ســنگ خــورد ،شمشــیر خــورد ..حتــی ســه
شــعبه خــورد ،اربــا اربــا شــد ،خــون پیشــانی اش بــه چشــمانش ریخــت ..و ســرش
را از قفــا بریدنــد ...آن گونــه کــه هیــچ شــهیدی مثــل حســین شــهید نشــد حتــی
ابوفاضــل ...القصــه نوکــر از مــوال بایــد نشــانه داشــته باشــد...
ســلیمانی عزیــز رهبــر و ملــت ،هــم از شــهید حججــی نشــان داشــت ،هــم از شــهید
صــدرزاده و هــم از شــهید همدانــی ،هــم از شــهید تقــوی و شــهید ذوالفقــاری و...
حــاج قاســم تکــه تکــه شــد ،دل او از هــر کــدام از شــهدای مدافــع حــرم داغــی دیــده
بــود و گویــا همــه آن داغ هــا امــروز عیــان شــد ...حــاج قاســم ،را واهلل بــا نامــردی
زدنــد ،بــا موشــک از هلیکوپتــر بــی هــوا از روی هــوا زدنــد! ...او مثــل بقیــه شــهدای
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مدافــع حــرم در کارزار جنــگ نبــود ،دقیقــا دو روز قبــل امــام خامنــه ای فرمــود مــا
بــه دنبــال جنــگ نیســتیم!
حــاج احمــد متوســلیان گفتــه بــود ،آرزویــم ایــن اســت کــه توســط شــقی تریــن
دشــمنان یعنــی اســرائیل بــه شــهادت برســم ،ایــن یعنــی انســانهای بــزرگ اهــداف
و دشــمنان بــزرگ دارنــد ...حــاج قاســم بدســت "اشــقی االشــقیای عالــم شــیطان
بــزرگ بــه شــهادت رســید ...انســانهای خــاص بایــد خــاص ،آســمانی شــوند"...
رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده امریــکا در یــک ســفر از قبــل اعــام نشــده ,شــبانه
باهواپیمــای نظامــی کــه تمــام شیشــه هــای آن پوشــیده شــده بــود وارد عــراق شــد تا
بــا ســربازان امریکایــی در پایــگاه هوایــی عیــن االســد در غــرب بغــداد دیــدار کنــد...
ترامــپ در ایــن دیــدار اعتــراف کــرد کــه ,آمریــکا هفــت هــزار میلیــارد دالر در عــراق
و ســوریه هزینــه کــرد و رئیــس جمهــورش بایــد شــبانه و بــا هواپیمــای نظامــی و
بــدون امنیــت وارد عــراق شــود ...ودر مقابــل امــروز و بــه لطــف پیروزیهــای محــور
مقاومــت و قاســم ســلیمانی بچــه هــا میتوانــد ســوار بــر خــودرو از تهــران تــا مــرز
فلســطین اشــغالی برونــد بــا عــزت و صالبــت ،بــدون آنکــه کســی جلویشــان را
بگیــرد" ...بــدون شــک ،ایــن بزرگتریــن یــادگاری حــاج قاســم ســلیمانی اســت"...
"یکــی از ثمــرات مهــم پیــروزی جبهــه مقاومــت کــه مقــارن شــده اســت بــا خــروج
آمریــکا و بــی تفاوتــی اروپــا بــه برجــام (شــما بخوانید"مــرگ برجــام") تفــاوت دو
دیــدگاه بعــد از چهملیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی اســت کــه عاشــقان
انقــاب اســامی بایــد بــه آن خیلــی توجــه کننــد"...
دیــدگاه اول مبتنــی بــر اتــکال بــه خــدا و اســتمداد از اهــل بیــت(س) و تبعیــت
محــض از فرامیــن مقــام معظــم رهبــری و نــگاه بــه داخــل اســت کــه پیــروزی محــور
مقاومــت بــا حرکــت جهــادی همــه مدافعــان حــرم بــا ملیــت هــای مختلــف تحــت
فرماندهــی بــی نظیــر ســردار ســپاه مقاومــت قاســم ســلیمانی اســت کــه بــا جــان
فشــانی هــای شــهدا و ایثــار رزمنــدگان مقاومــت بــه دســت آمــد و بــه اســام و ایــران
عــزت و ســربلندی داد ...دومیــن دیــدگاه ,نظریــه مبتنــی بــر نــگاه بــه خــارج و ایــده"
بــرد بــرد" بــود کــه بــه دشــمن و اســتکبار جهانــی اوال اعتمــاد واطمینــان کردنــد و
ثانیــا تمــام تعهــدات خــود را بــدون گرفتــن ,تضمیــن الزم انجــام دادنــد و مهمتــر از
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همــه رعایــت نکــردن شــروط رهبــری در مذاکــرات برجــام بــود کــه پــس از ســالها
بــه "خســارت محــض" و شکســت تبدیــل شــد...
هرچنــد اعتــراف شکســت خــوردگان برجامــی بــه اینکــه هــدف از برجــام "اقتصــادی"
نبــوده کمــی دیــر انجــام شــده اســت امــا اصـ ً
ا عجیــب نیســت چــون طبــق گــزارش
انصــار نیــوز ،هــدف از امضــای برجــام همانطــور کــه قب ـ ً
ا خودشــان نیــز در یــک
اندیشــکده آمریکایــی ،بــه نحــوی دیگــر بــه آن اذعــان کــرده بودنــد صرفـاً نیــاز یــک
جنــاح سیاســی بــه آن ،بــرای پیــروزی در انتخابــات بــود والغیــر؛ فقــط ای کاش
بجــای توهیــن بیشــتر بــه شــعور مــردم ،شــفاف بفرماینــد پــس چــرا بــه دروغ در
داخــل کشــور ادعــا مــی کردنــد کــه بــا امضــای برجــام قرارســت همــه مشــکالت
کشــور از تحریــم بانکــی گرفتــه تــا مشــکل آب خــوردن ،ازدواج جوانــان ،بیــکاری و
ریزگردهــا و ...بــا آن حــل شــود؟!
"دیــدگاه مقاومــت" فقــط "بــرد" بــود کــه بــا مقاومــت ,جهــاد و تبعیــت از رهبــری
بــه آن رســیدند ,بــدون دادن امتیــاز بــه دشــمنان" ...
"دیــدگاه مذاکــره و تعامــل کــه "بــرد بــرد" را ســر لوحــه خــود قــرار داد و بــا اطمینانی
کــه بــه کدخــدا و اروپــا داشــت ,شــد "...باخــت باخــت" شــد بــا دادن کلــی امتیــاز و
تعطیلــی و حــذف فعالیــت هــای هســته ای و " ...
آیــا پــس از بزرگتریــن جنایــت آمریــکا در  ۱۰۰ســال اخیــر علیــه ملــت ایــران و
حمایــت بــی شــرمانه و گســتاخانهی اروپاییهــای بربــر و وحشــی از ایــن اقــدام،
ســخن گفتــن دوبــاره از گام هــای بعــدی برجــام و حمایــت از  FAFTو  ...خیانــت و
حماقــت نیســت؟ ...آیــا نبایــد تمــام ایــن توافــق نامههــای کثیــف را بــرای همیشــه
بــه زبالــه دان تاریــخ انداخــت؟ ...هنــوز عــده ای متوجــه نشــده انــد کــه حســاب و
کتــاب مــا بــا اروپــا و آمریــکا صفــر شــده اســت و هنــوز کســانی در داخــل بــه دنبــال
آب نبــات هــای اروپــا مــی دونــد!! مواضــع گســتاخانه آلمــان ،انگلیــس وفرانســه و
جبهــه ی اســتکبار در حمایــت از جنایــت امریــکا در بــه شــهادت رســاندن حــاج
قاســم ســلیمانی نشــان داد" ادعــای ســاده لوحانــه ی شــکاف بیــن اروپــا و امریــکا
چقــدر مضحــک اســت!"....
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"بعــد تعطیلــی دکان توافــق هــای بعــدی بــا امریــکا ،اثبــات دروغ بــودن شــکاف
بیــن ایــن شــیاطین دومیــن ثمــره خــون پــاک حــاج قاســم ســلیمانی اســت...اگر
قــدرت تحلیــل مــردم غنــی نشــود ،بــه جــای ســاخت تندیــس شــهیدان تهرانــی
مقــدم هــا و یــا حــاج قاســم هــا و دانشــمندی کــه بــدون دریافــت یــک ریــال ،غنــی
ســازی بیســت درصــدی را ایجــاد کــرد (شــهید شــهریاری) ،تندیــس کســانی ســاخته
مــی شــود کــه بــا دریافــت صدهــا ســکه و مــدال ،ایــن دســتاوردها رانابــود کردنــد"...
"آقایــان ،خــوب گــوش کنیــد ،بعــد از شــهادت ســردار ســلیمانی بــازی تمــام شــد!...
پــس از شــهادت قاســم ســلیمانی از امــروز هــر کســی حــرف مذاکــره بــا آمریــکا و
موافقــت بــا  FATFبزنــد ،ایــن ملــت رشــید و داغــدار بــا پشــت دســت بــه دهانــش
میزنــد و دهانــش را خــرد مــی کنــد ...دشــمن بدانــد کــه پــس از شــهادت حــاج
قاســم ســلیمانی ،اکثــر اســامی نوزادانــی کــه متولــد شــدند بــه نــام هــای مبــارک،
قاســم،محمدقاســم،امیــر قاســمنــام گــذاری شــده اســت.دشــمن بدانــد کــه قاســم
هــا دارنــد متولــد مــی شــوند و هماننــد کــودکان در گهــواره خمینــی ،زندگــی را بــر
آمریــکا و اذنــاب خونخــوارش ســیاه مــی کننــد و بــه قــول آقــا "خرمشــهرها در پیش
اســت" ...در خاتمــه بــا کالمــی از قــرآن ،فاعتبــروا یــا اولــی االلبــاب  ،عبــرت گیریــد
ای صاحبــان عقــل" ...نوشــتار خــود را بــه پایــان مــی رســانیم ...کانــال شــهدا
در پایــان بــا شــماره همــراه"  "0912-1440842پذیــرای هرگونــه انتقاد و پیشــنهاد
شــما ســروران گرامــی هســتیم...ارادتمند :ناصر کاوه
آدرس ما در تلگرام @nasserkaveh :کانال شهدا
اینستاگرامkaveh.nasser :
واتسابchat.whatsapp.com/i0bncbknqhj60bglu2cf0z:کانال دوستان
سروش @nasser_kaveh :کانال کتاب
ایتا etiaa.com/joinchat/4212850690c6651aa4497:کانال شهدا
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