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سخن ناشر
بسم رب الشهداء و الصدیقین

یِه َفِمنُهم َمن َقضٰى 
َ
َه َعل  َصَدقوا ما عاَهُدوا الّلَ

ٌ
>ِمَن الُمؤِمنیَن ِرجال

ا<1 
ً
لوا َتبدیل َنحَبُه َو ِمنُهم َمن َینَتِظُر َو ما َبّدَ

خدا  با  که  عهدی  سر  بر  که  هستند  مردانی  مؤمنان  میان  )در 
بسته اند، صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند 
]و در راه او شربت شهادت نوشیدند[ و بعضی دیگر در انتظارند و 

هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.(
شهید  کبیر،  خمینی  خلف  فرزند  اســالم،  بــزرگ  مجاهد  ســردار 
سرافراز ما، شهید قاسم سلیمانی عزیز! به حقیقت باید گفت که 
و  مجسم  تفسیر  خالصانه ات،  تالش  با  توأم  و  مجاهدانه  زندگی 
مسیر  در  پــای  صادقانه  که  آنگاه  اســت.  الهی  کــالم  ایــن  عینی 
انقالب اسالمی و مجاهده در راه خدا گذاشتی و رسم رادمردی را 
معنای تازه بخشیدی. گواه پاکبازی و صداقتت، حضور بی  امانت 
در معرکه های خطیر دفاع مقدس و مدال های افتخار بیشماری 
است که در سراسر بدنت از آن سال های شور و حماسه به یادگار 
مانده است. آن زمان که یاران آسمانی ات یکی بعد از دیگری پر 
کشیدند و به دیدار معبود شتافتند، ذره ذره در آتش اشتیاق دیدار 
محبوب و دوری از یاران سوختی و سی سال تمام تفسیر >َو ِمنُهم 
آمد،  پایان  به  انتظار  آنگاه که  و  را جلوه گر ساختی  َینَتِظر<  َمن 
را  َنحَبه<  >َقضٰى  تفسیر  مطهرت  پیکر  پاره های  پــاره  با  زیبا  چه 

عاشقانه روایت کردی و به دیدار حضرت دوست شتافتی!
شهید بزرگورا ما، زندگی تو به حقیقت تفسیر عینی مجاهدت در 
راه خدا و تالش بی امان برای مقدمه سازی ظهور حضرت بقیة اهلل 

1. احزاب، ۲۳�
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بی گمان  و  دادی  نشان  منتظران  همۀ  به  را  راه  تو  بود.  االعظم 
حضرت  منتظران  و  مجاهدان  مسیر  در  عطفی  نقطۀ  شهادتت 

خواهد بود. رهبر فرزانۀ انقالب دراین باره چه زیبا فرمودند:
شیهد سلیمانی چهرۀ بین المللی مقاومت است و همۀ 
دل بستگان مقاومت خون خواه اویند. همۀ دوستان و 
نیز همۀ دشمنان بدانند خط جهاد و مقاومت با انگیزۀ 
مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار 
فداکار  فقدان سردار  است.  مبارک  راه  این  مجاهدان 
یافتن  مبارزه و دست  ادامــۀ  ولی  تلخ است؛  ما  و عزیز 
تلخ  را  جنایتکاران  و  قاتالن  کام  نهایی،  پیروزی  به 

خواهد کرد.
برای تداوم مسیر جهاد و شهادت باید در کارگاه هستی رنگ وبوی 
شهید به خود بگیریم. باید از  کوچه های دنیاطلبی و روزمرگی بار 
سفر بربندیم و  منزل به منزل هفت شهر عشق را گام به گام همراه 
خ  شهیدان طی کنیم و اینک در راستای تداوم بخشی به خط سر
حاج قاسم  شهید  دل هــا،  ســردار  از  الگوگیری  و  شهادت  و  جهاد 
زندگی نامه  از  منتخبی  بزرگوار،  شهید  این  راه  ادامۀ  و  سلیمانی 
به همراه متن وصیت نامۀ شهید، تقدیم عاشقان والیت و رهروان 
هفت  کرد ه ایم  سعی  کتاب  این  در  می شود.  مقاومت  و  حق  راه 
مقام و منزل عرفان را در آیینۀ راه و رسم زندگی، اخالق و منش و 

عبادت و اخالِص سیدالشهدای مقاومت، به تماشا بنشینیم.
امید که با تأسی به این شهید عزیز و ادامۀ راه مقاومت، مقدمات 
را  صــاحــب الــزمــان؟جع؟  حضرت  بشریت،  منجی  آخــریــن  ظهور 

هرچه زودتر فراهم کنیم.
معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی
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مکتب حاج قاسم
عزیزان من، برادران و خواهران نمازگزار! اخالص برکت دارد. هر 
جا اخالص بود، خدای متعال به اخالص بندگان مخلصش برکت 
به  کار  می کند.  پیدا  نمو  و  رشد  می کند،  پیدا  برکت  کار  می دهد، 
که اثر آن به همه می رسد، برکات آن در میان مردم  نحوی می شود 
اخــالص،  آن  نتیجۀ  اســت.  اخــالص  از  ناشی  ایــن  می ماند.  باقی 
مــردم، همین  آه  و  اشــک  مــردم، همین  وفـــاداری  و  همین عشق 
اما  اســت.  مــردم  انقالبی  روحیۀ  تــازه  شــدِن  مــردم، همین  حضور 
کنیم،  کنیم، قیمت گذاری  اینکه ما بیاییم این حوادث را تقویم 
که اندازه و قیمت این حوادث چقدر  قدر آن ها را بدانیم و ببینیم 
که ما به حاج قاسم سلیمانی،  است، در صورتی تحقق پیدا می کند 
نگاه  فرد  به چشم یک  ابومهدی، شهید عزیز،  به  و  شهید عزیز، 
کنیم. سردار شهید عزیز  نکنیم؛ به آن ها به چشم یک مکتب نگاه 
ما را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسۀ درس آموز، با این 
این قضیه روشن خواهد شد،  اهمیت  آن وقت  کنیم  نگاه  چشم 

قدر و قیمت این قضیه روشن خواهد شد.
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خالصه ای از زندگی نامۀ سردار
شهرستان  در  ۲۰اسفند1۳۳۵  سلیمانی،  حاج قاسم  شهید  ســرداِر 
ایل عشایر سلیمانی متولد شدند.  استان کرمان، در  توابع  از  راُبر 
در 1۸ سالگی به استخدام ادارۀ آب کرمان درآمدند. در حوادث 
با روحانِی مشهدی به نام »رضا کامیاب«  ایران،  انقالب اسالمی 
انقالب کرد. سردار سلیمانی  را وارد وقایع  ایشان  آشنا شدند که  
اعتصابات کرمان در زمان  و  راهپیمایی ها  از گردانندگان اصلِی 

انقالب بودند.
اسالمی  انقالب  پاسدارن  سپاه  عضو   1۳۵9 سال  در  حاج قاسم 
شدند. در ابتدای جنگ، فرماندهی دو گردان از نیروهای استان 
کرمان را برعهده داشتند تا اینکه با پیشنهاد سرداِر شهید حسن 
که  دادنــد  تشکیل  را  کرمان  نیروهای  از  جدیدی  تیپ  باقری، 
رضایی،  محسن  سرلشکر  حکم  با   1۳۶۰ ســال  در  بعد،  اندکی 
لشکر  فرماندهِی  به   سالگی   ۲۵ در  پاسدارن،  سپاه  وقت  فرمانده 
شجاعت  و  قــدرت  با  ابــتــدا،  همان  از  شدند.  منصوب  ــاراهلل  ث  41
و  کرمان  از  نیروهایی  شامل  که  را  لشکر  فرماندهی  مثال زدنی، 
در جنگ  و  بود، هدایت کردند  و هرمزگان  سیستان وبلوچستان 
عراق علیه ایران، از فرماندهان عملیات های والفجر ۸ و کربالی 

4 و کربالی ۵ بودند.
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سردار راه قدس
آیــت اهلل  حضرت  انــقــالب،  معظم  رهبر  ســوی  از   ،1۳79 ســال  در 
به سردار  نیروی قدس سپاه  خامنه ای)مدظله العالی(، مسئولیت 
ســردار  فرماندهی  درخشان  نقاط  از  شــد.  سپرده  سلیمانی  قاسم 
سلیمانی در نیروی قدس، تقویت نفوذ ایران در غرب آسیا، به ویژه 
در روند بیداری اسالمی و تقویت حزب اهلل لبنان و گروه های مبارز 
از جمله  متعددی  نبردهای  در  آن  نمود عینی  بود که  فلسطینی 
نیز پیروزی  و  رژیم صهیونیستی  و  لبنان  جنگ ۳ ۳روزۀ حزب اهلل 
مبارزان فلسطینی در جنگ ۲۲روزۀ غزه علیه ارتش مجهز اسرائیل 

متجلی شد.

آخرین میخ بر تابوت داعش
روز  در پنجشنبه ۳۰شهریور1۳9۶، حاج قاسم در مراسم چهلمین 
شهادت یکی از مدافعان حرم اعالم کرد: »کمتر از سه ماه دیگر، 
اعالم پایان داعش و حکومت داعشی در این کرۀ خاکی خواهد 

بود.«
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مرد روزهای سخت
مانند  کشورهایی  مالی  پشتیبانی  و  غــرب  جدید  توطئۀ  پــِی  در 
تروریستی  گروهک های  شکل گیری  به  که  سعودی  عربستان 
تکفیری، اعم از داعش و جبهۀ النصرة در منطقه انجامید، سردار 
دو  این  به  عــراق،  و  سوریه  دولت های  رسمی  دعوت  با  سلیمانی 
کشور رفته و در عراق »حشدالشعبی« و در سوریه، بسیج مردمی 
)قوات الدفاع الوطنی( را شکل دادند و با کمک آن ها و هدایت و 
مشاورۀ نیروی قدس سپاه، طی ۶ سال، بساط تروریست ها در این 
دو کشور تقریبًا جمع شد. این بزرگوار همچنین با سفر به مسکو، 
در همراه کردن روسیه و شخِص پوتین برای ورود به میدان نبرد 

سوریه نقش بسزایی داشتند.
با  مقابله  و  منطقه  مدیریت  در  سردارسلیمانی  بی بدیل  نقش 
دشمنان، سبب شد تا آمریکایی ها و اسرائیلی ها القابی چون »شبح 
فرمانده« و »قدرتمندترین فرد خاورمیانه« و »کابوس اسرائیل« را 

برای ایشان به کار ببرند.



 16
   

ما   
ت 

بخ
وش

 خ
ق

رفی



 17
   

ما   
ت 

بخ
وش

 خ
ق

رفی



 18
   

ما   
ت 

بخ
وش

 خ
ق

رفی

باب اول: طلب

به او گفتند: »خبر رسیده و شایعه شده و دهان به دهان چرخیده 
که شما شهید شده ای!« خندید و گفت: »این ها چیزهایی است 

که دشت ها و کوه هایی را برای پیداکردنش پیموده ام.«

مرحلۀ طلب مرحله ای یکسره جهد و جنب و جوش  است، 
همراه با صبر و بصیرت یا بیداری و پایداری و انسان در این 

برهه هیچ آرامشی ندارد.
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سخنرانی که جرقۀ حاج قاسم را زد
کامیاب«  »رضــا  اســم  به  حــرارتــی  و  پرشور  روحــانــِی   ،1۳۵۵ ســال 
دل  در  سخنرانی هایش  تبلیغ.  بــرای  کرمان  بــود  آمــده  مشهد  از 
از  بــود. یکی  ایــجــاد کــرده  انــداخــتــه و شــور انقالبی  مــردم ولــولــه  
فرمانده  شد  بعدها  که  قاسم  نام  به  بود  جوانی  پامنبری هایش 
زمانی  از  انقالبی من  »مبارزات  سپاه قدس. حاج قاسم می گفت: 
آغاز شد که سخنرانی های شهید کامیاب را در کرمان شنیدم و از 

طریق ایشان وارد مبارزات شدم.«

تشکیل گردان وسط عروسی
شب عروسِی یکی از نیروهایش، با چند تن از هم رزمان کنار هم 
نشسته بودند. علی نجیب نشست کنارشان و پیشنهاد تشکیل 
جا  همان  پذیرفت.  حاج قاسم  داد.  حاجی  بــه  را   4۰۸ گـــردان 
فرقی  شدند.  مشخص  هم  نیروهایش  و  شد  تشکیل  گردان  هم 

نمی کرد کجا باشد، وسط عروسی هم گردان می چید.
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آستین کوتاه!
بار اول که خواست بیاید سپاه، سال 1۳۵۸، یعنی یک سال بعد از 
انقالب، سِر قیافه و تیپش رد شد: هیکل ورزشکاری داشت و لباس 
آستین کوتاه سفید و چسبانی به تن می کرد و بازوهایش بیرون 
تکمیل کنندۀ  هم  پهنش  کمربند  و  وزوزی  موهای  می افتاد. 

ماجرا بود.

شست وشوی سرویس بهداشتی
شدیم  متوجه  تا  گشتیم  خیلی  زد.  غیبش  شد،  تمام  که  روضــه 
رفته است سراغ شستن سرویس های بهداشتی. نگذاشت کسی 
کمکش کند. می گفت: »افتخارم این است خادم روضۀ حضرت 

زهرا باشم.«
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نذر جالب حاج قاسم سلیمانی
می رفت  بــود.  کــرده  7۰درصـــد  جانباز  یک  نــذر  را  مــاه  از  روز  یک 
از  مـــی داد،  انــجــام  را  جانباز  کــارهــای  تمام  اصفهان،  نجف آباد 
شهادت  خبر  که  سوریه  نظافت.  و  لباس  شستن  تا  حمام بردن 
در  هم  تا  نجف آباد  بــرود  کــرد  مأمور  را  نفر  یک  ــد،  دادن را  جانباز 

مراسم شرکت کند و هم کاری روی زمین نماند.

اولین ِسمت حاجی در سپاه
پادگان  در  نیروها  آمــوزش  مسئول  شد  ورزشکاربودنش  به خاطر 
و  بــعــد، جنگ شــد  مــاه  اینکه چند  تــا  قــدس کــرمــان.  آمــوزشــی 
در  حاج قاسم  شــروع  ایــن  جبهه.  بروند  تازه نفس ها  گفت  امــام 

میدان های نبرد بود.



 22
   

ما   
ت 

بخ
وش

 خ
ق

رفی

خدا خدا کنید سرهنگ بزند توی گوش شما
برف ها  زیر  از  رفتیم  بودیم.  نفر  دو  و  بود  آن شب خیلی هوا سرد 
کردیم  روشن  آتش  حلبی  ظرف  یک  داخل  و  کردیم  پیدا  چوب 
1۰ دقیقه ای طول نکشید که دیدم یک  که گرم شویم. حدود 
است.  کومله  نیرو های  از  احتمااًل  گفتم  می آمد.  ما  به سمت  نفر 
»السالم  گفت:  دیــدم  ناگهان  کنیم،  شلیک  که  بودیم  آمــاده 
به من گفت: »شما  تیپا  با یک  اباعبداهلل حسین)ع(«.  یا  علیک 
سر آتش نشستید و دشمن را نمی بینید؛ اما دشمن شما را می بیند. 
بیا  »فــردا  گفت:  بعد  بکشید؟!«  آتش  به  را  پادگانی  می خواهید 

دفتر فرماندهی.«
فکر کردم حتمًا می خواهد ما را اذیت کند؛ اما خیلی مرد مظلوم 
»چند  گفت:  ایشان،  دفتر  رفتم  وقتی  بود.  کاری  اهل  و  خبره  و 
روز مانده به مرخصی شما؟« گفتم: »1۰ روز.« گفت: »۲۵ روز برو 
مرخصی.« این شد که من به بچه ها می گفتم: »خدا خدا کنید 
بزند توی  اگر سرهنگ سلیمانی  بزند توی گوش شما.  سرهنگ 

گوش شما، خدا به شما کمک می کند.«
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گزارش یک آدم ربایی
کارش مدام در سفر  به اقتضای  و  قرار نداشت  و  آرام  حاج قاسم 
که در طول مسیرها، مطالعه می کرد؛ اما او چه  بود. بدیهی است 

می خواند؟
گرام، عکسی از حاج قاسم  یکی دو سال پیش صفحه ا ی در اینستا
و  و در حــال خــوانــدن  را در هواپیما  او  کــه  گــذاشــت  ک  اشــتــرا بــه 
یادداشت  نوشتن نشان می داد. در توضیح عکس نوشته شده بود: 
»در حال پرواز و مطالعۀ کتاب گابریل گارسیا مارکز«. البته از تصویر 
به سختی می شد فهمید که سردار کدام کتاب مارکز را می خواند؛ اما 

کتاب »گزارش یک آدم ربایی« است. بعدها مشخص شد نام این 
گزارش یک آدم ربایی مارکز، ماجرای مستندی از عملیات های 
کلمبیا در دهۀ  ربایش و رهاسازی تعدادی از چهره های سرشناس 
و  ربایش  عملیات  فنون  با  آشنایی  بــرای  خوبی  منبع  و  است   9۰

گروگان به شمار می رود. رهایی 
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حضرت زهرا در جنگ 33روزه
از این صحنه ها در  بالعکس شد. ما  از روز بیست وهشتم، جنگ 
در  خودمان  برحق بودن  عوامل  از  دیدیم.  زیــاد  مقدسمان  دفــاع 
بیشتر  بروز می کرد که  رزمندگانمان  از  بود که  روحیاتی  جنگ، 
حجاب ها.  بــرداشــتــن  و  داشـــت  سیروسلوک  حــالــت  بــه  شباهت 

سخنانی می گفتند ورای حجاب ها و پرده ها.
برادرهای  از  در آن کوران حوادث که خیلی سخت بود، یکی 
بود،  مسئول  جنوب  در  و  بــود  ع  تشّر و  تدّین  اهــل  که  حــزب اهلل 
چنین  اســت،  نبوده  خــواب  حالت  خــودش  به تعبیر  که  را  حالتی 

تعریف کرد:
دیدم بانویی آمد و یک یا دو بانوی دیگر هم کنارش 
بودند. من در عالم خواب، حس کردم ایشان حضرت 
زهراست. رفتم به سمت پاهای مبارکشان و به ایشان 
گفتم: »ببینید وضع ما را! ببینید ما چه وضعی داریم!« 
حضرت فرمودند: »درست می شود« و یک دستمال از 
تکان  و  آوردنـــد  بیرون  داشتند،  که  روپــوشــی  داخــل 

دادند و فرمودند: »تمام شد.«
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و  شــد  زده  موشک  بــا  اسرائیلی  هلیکوپتر  یــک  بعد،  لحظه  یــک 
نقطۀ  همان  تانک ها  زدن  و  شد  شــروع  تانک ها  زدن  آن،  از  بعد 
آمد  جدید  معادلۀ  که  بود  اینجا  از  بــود.  جنگ  در  رژیــم  شکست 
برای  و  شد  رونمایی  جنگ  این  در  ُکرنت  موشک های  اولین  و 
شکل  این  به  حاال  تا  که  اسرائیلی  مرکاوای  تانک های  اولین بار 
تانک در یک  به هفت  نزدیک  و  بودند، منهدم شدند  زده نشده 
از  صهیونیستی  رژیــم  راهبرد  ۳۳ روزه،  جنگ  از  بعد  شد.  زده  روز 
آرام آرام  استراتژی بن گوریون در جنِگ پیش دستانه و هجومی، 

به استراتژی دفاعی تبدیل شد.



 26
   

ما   
ت 

بخ
وش

 خ
ق

رفی



 27
   

ما   
ت 

بخ
وش

 خ
ق

رفی



 28
   

ما   
ت 

بخ
وش

 خ
ق

رفی

باب دوم: عشق

خوب می دانست شرط عاشقی ابراز آن است. مکرر عشق خود به 
رفت،  که  مصطفی  می کرد.  هم  تأکید  می کرد،  ابــراز  را  یارانش 
یا از حسین که  می گفت: »من حقیقتًا عاشقش بودم، حقیقتًا.« 
عاشق  اســت.«  بسته  نفست  به  »نفسم  می گفت:  می شد،  دور 

بدون ابراز عشقش چه هست؟!

بر  مواظبت  و  نفس  مراقبت  اثــر  در  مرحله  ایــن  در  انسان 
از جنبۀ ُخلقی و بشری خویش فانی شده و  الهی،  طاعت 
در ذات سلطان ازل مستغرق می شود و از تجلیات اسمائی 

بهره مند می شود و به »والیت معنوی« نائل می آید.
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این بار حاج قاسم عکاس بود
هم  حاجی  دیــدیــم  کــه  می رفتیم  بــیــرون  پــادگــان  دِر  از  داشتیم 
شهید  و  بودم  من  بود.  دستمان  دوربین  بیرون.  آمده  ستاد  دِر  از 
حاج قاسم.  سمت  رفت  جواد  زادخــوش.  جواد  شهید  و  عرب نژاد 
ــا دیـــد جـــواد دارد  ــه جـــواد شـــوخ اســـت. ت حــاجــی مــی دانــســت ک
به سمتش می آید، با لبخند از سر اینکه با جواد شوخی کرده باشد، 
گفت: »وقت ندارم با شما عکس بگیرم.« جواد بی درنگ گفت: 
»حاج آقا ما نمی خواستیم با شما عکس بگیریم. می خواستیم شما 
داد دست  را  بالفاصله دوربین  بعد  بگیرید.«  نفر عکس  ما سه  از 
فرمانده لشکر. حاج قاسم نمی توانست جلوی خنده اش را بگیرد 
از ما عکس گرفت. عکسی که هنوز به یادگار  و در همان حال 

مانده و عکاسش حاج قاسم بود.
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برادری که جا ماند
آن روز برادر مهدی شهید شده بود. پیکر حمید در میدان جا مانده 
بود. من هیچ چیزی در رفتار مهدی حس نکردم. جوان رعنایی 
ندیدم.  او  چهرۀ  در  غم  از  ــاری  آث هیچ  نــکــردم،  حس  هیچ  بــود. 
وقتی می خواستند جنازۀ برادر او را بیاورند نگذاشت، گفت: »اگر 

دیگران را توانستید بیاورید، جنازۀ برادر من را هم بیاورید.«

دستی که حاج قاسم می بوسید
تونل  یک  ترس،  از  لشکر  فرمانده  بودند  کرده  شایعه  ضدانقالب 
ک های جلوی خانه را  زیر خانه اش ساخته که بتواند فرار کند. خا
دیده بودند. گفته بود زیرزمین را طوری بسازیم که بشود داخلش 
آنجا،  می آمد  هروقت  هم  خــودش  کنیم.  بــرگــزار  روضــه خــوانــی 

دست بّنا را می بوسید که دارد حسینیه می سازد.
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مرام شیعه
سال ها به دنبال یکی از اشرار بزرگ در منطقۀ جنوب شرق بودیم. 
بچه های زیادی از ما را شهید کرده بود. طی یک عملیات فریب، 
حکمش  بود،  بزرگی  شرور  گرفتیمش.  و  آمد  و  کردیم  دعوتش 

حداقل ۵۰ بار اعدام بود.
این مسئله  بودیم، من  از جلسات که خدمت رهبری  در یکی 
را گفتم و منتظر  ح ماوقع  ح کردم و خبر دستگیری و شر را مطر
بالفاصله  رهبری  بودم.  ایشان  عکس العمل مثبت و خوش حالی 
آزادش کنند!« بدون چون وچرا  فرمودند: »همین االن زنگ بزن 
زنگ زدم. خیلی تعجب کرده بودم، با تعجب زیاد بعد از تماس 
پرسیدم: »آقا! چرا؟ من اصاًل متوجه نمی شوم که چرا باید این کار 
گفتند:  رهبری  کنیم؟!«  آزادش  دادیــد  دستور  چرا  می کردم؟  را 
گفتند:  آقــا  زد.  خشکم  کــردیــم؟’«  ‘دعوتش  نمی گویی:  »مگر 
دیگر،  سخت  عملیات  یک  در  هم  ما  کنید.«  دستگیرش  »بعدًا 

دستگیرش کردیم.
مرام شیعه این است که کسی را که دعوت می کنی و مهمان 
 توست، حتی اگر قاتل پدرت هم باشد، حق نداری او را آزار بدهی.
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االن کت وشلوار به تن دارم!
از نیروهای داعش طی عملیاتی قصد  نفر  یافتیم که ۳7۰  اطالع 
طبق  ما  دارنــد.  کربال  نزدیکی  در  را  زائر  ایرانیان  گروگان گیری 
ع را سریع به حاج قاسم سلیمانی اطالع دادیم؛ چون  وظیفه، موضو
ایشان فرمانده حفاظت از زوار اربعین بودند. حاج قاسم به سرعت 
مسیر حرکت نیروهای داعش را رصد کرد و با ۲۰ نفر از نیروهای 
حاج قاسم  نیروهای  کــرد.  کمین  داعشی ها  راه  سر  در  ــده اش  زب
سلیمانی با داعش درگیر شدند و این درگیری نیم ساعت  طول 

کشید.
و  رفتم  منطقه  آن  به  نیروهایم  با  من  درگیری،  اتمام  از  بعد 
نفر  به جز یک  نیروهای داعش  تمام  با چشمان خودم دیدم که 
که  سلیمانی  حاج قاسم  و  بودند  شده  کشته  بود،  شده  اسیر  که 
کت وشلوار تنش بود، رو به اسیر داعشی کرد و کت وشلوارش را 
به او نشان داد و گفت: »همان طور که می بینید، لباس من براى 
که  بدهد  دستور  سیدعلی  رهبرم  اگر  شما  بر  واى  نیست.  جنگ 

لباس نظامی بپوشم...!«
 راوی: آقای ابوحسن، رئیس یکی از قبایل عراق و فرمانده نیروهای
مردمی عراق
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این طوری بی حساب می شویم
سخنرانی،  و  رسمی  مراسم  در  ثــاراهلل  لشکر  مهدیۀ  در  ســربــازی 
می کرد. صحبت  و  بــود  نشسته  بد  و  بــود  نکرده  رعایت  را  ادب 
سردارسلیمانی بعد از جلسه او را صدا کرد و با وجود اینکه فرمانده 
معّین کند  آن سرباز  برای  اضافه خدمت  و می توانست  بود  لشکر 

و...، به او گفت:
تهران  از  بود و سخنران  برادرم، عزیزم، جلسۀ رسمی 
داشتیم که مؤدب ننشستی و نظم را رعایت نکردی 
و حاال که این کار را کردی، جزء۳۰ قرآن را اگر حفظ 
کردی و آمدی و سؤال کردم و حفظ بودی، بی حساب 
می شویم؛ در غیر این صورت، با شما برخورد انضباطی 

می کنم.
راوی: سردار حسنِی سعدی، از هم رزمان شهید
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باب سوم: معرفت

او می ترساَند.  از  را  بترسد، خدا همه چیز  از خدا  می گفت هرکس 
از  یکی  به  نامه ای  در  که  بود  پررنگ  برایش  خدا  حضور  آن قــدر 
شرایطی  هر  در  نــده  اجــازه  خوبم،  »بـــرادر  گفت:  چنین  یــارانــش 
هیچ محبتی بر محبت خداوند سبحان و هیچ رضایتی بر رضایت 

خداوند سبحان غلبه کند.«

بر  مواظبت  و  نفس  مراقبت  اثــر  در  مرحله  ایــن  در  انسان 
از جنبۀ ُخلقی و بشری خویش فانی شده و  طاعت الهی، 
غرق در حضرت حق می شود و از تجلیات اسمائی بهره مند 

می شود و به »والیت معنوی« نائل می آید.
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یک بلوک تا شهادت
دوربین  بالکن  لب  ســردار  رفتیم،  منطقه  به  حاج قاسم  با  روزی 
بلوک سیمانی  . یک  گذاشته و در حال شناسایی منطقه بود... 
را جلوی  آوردم و آن  را  افتاده بود. رفتم و بلوک  پایین  دیدم که 
تیری  تک تیرانداز  اگر  کردم  فکر  خودم  با  و  گذاشتم  حاج قاسم 
زد، به حاجی نخورد. تا بلوک را گذاشتم، تیری به بلوک خورد و 

تکه تکه شد.خوشبختانه برای حاجی اتفاقی نیفتاد.
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دکمۀ کت قاجار
شهدا  خانوادۀ  به  ولی  می کنیم؛  توجه  شهدا  به  وقت ها  بعضی 
از کت  اگر یک دکمه  ما  در جامعۀ  امروز  توجه می کنیم.  کمتر 
یک حاکم قاجار پیدا کنند، می گویند این دکمۀ کت ناصرالدین 
تا در ویترین خودشان داشته  شاه است. همه می روند بخرندش 

باشند.
شهید  فرزند  این  اســت،  شهید  مــادر  این  اســت،  شهید  پدر  این 
را  این ها  این هاست،  وجود  در  شهید  آن  بدن  سلول های  است، 

باید دریابیم، به این ها باید توجه کنیم.



 3
9   

ما   
ت 

بخ
وش

 خ
ق

رفی

حسین پسر غالمحسین این را می گوید
در شلمچه بودیم و می خواستیم آنجا عملیات بکنیم. برای  اینکه 
مستقر  را  اطالعات عملیاتمان  نیرو های  نشود،  ما  متوجه  دشمن 
کرده بودیم. مقابل ما آب بود. آن روز دو نفر از بچه های ما به نام 
حسین صادقی و اکبر موسایی پور رفتند شناسایی؛ اما برنگشتند.
ــوان بــود،  ــوج ــود. ن ــارف بـ یــک بــــرادری داشــتــیــم کــه خیلی عـ
در عرفان عملی  یعنی شاید  بود؛  اما خیلی عارف  بود؛  دانش آموز 
مثل او کم پیدا می شد. به درجه ای رسیده بود که بعضی از اولیا 
و بزرگان عرفان، بعد از مدت طوالنی، مثاًل هفتادهشتاد سال، به 
آن درجه می رسیدند. من در اهواز بودم که این برادر نوجوان ما با 
بیسیم راکال با من تماس گرفت و گفت: »بیا اینجا.« رفتم آنجا. 
ناراحت  خیلی  برنگشتند.«  صادقی  و  موسایی پور  »اکبر  گفت: 
شدم و گفتم: »ما هنوز شروع نکردیم، دشمن از ما اسیر گرفت و 
این عملیات لو رفت!« با عصبانیت هم این حرف را بیان کردم. 
متعددی  برگشتم؛ چراکه جبهه های  بعد  و  ماندم  آنجا  روز  یک 

داشتیم.
دو روز بعد، دوباره آن برادر با من تماس گرفت و گفت: »بیا.« من 
هم رفتم. آن برادر ما که اسمش حسین بود، به من گفت: »فردا 
می گویی؟«  چه  »حسین!  گفتم:  برمی گردد.«  موسایی پور  اکبر 
خندۀ خیلی ظریفی گوشۀ لبش را باز کرد و گفت: »حسین پسر 
غالمحسین این را می گوید.« اسم پدرش غالمحسین بود. او هم 
دبیر خیلی ارزشمندی بود. مادرش هم دبیر بود. حسین معلم زاده 
بود از پدر و مادر. اصاًل واقعًا به سن نوجوانی، معلم بود. وقتی اسم 
حسین آقا را می بردند، یک حسین آقا بیشتر نداشتیم. شاید صد ها 
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حسین در آنجا بودند؛ اما فقط یک حسین آقا بود.
موسایی پور  اکبر  »فــردا  گفت:  شــده؟«  چه  »حسین!  گفتم: 
بــرمــی گــردد.« گــفــتــم: »از کجا  بــعــدش صــادقــی  بــرمــی گــردد و 
یک  ماندم.  من  اینجا.«  بمانید  فقط  »شما  گفت:  می گویی؟« 
را گونی چیده بودیم و دژ  دوربین خرگوشی داشتیم که دورش 
بودند.  دوربین  پشت  اطالعات  برادر های  بودیم.  کــرده  درســت 
نزدیک ساعت یک بعدازظهر بود که گفتند: »یک سیاهی روی 
آب است.« من آمدم باال. دیدم درست است: یک سیاهی روی آب 
خوابیده بود. بچه ها رفتند داخل آب و دیدند که اکبر موسایی پور 
است. روز بعدش هم حسین صادقی آمد. عجیب این بود که آن 
نقطۀ  همان  به  را  این ها  است،  داشته  که  تالطماتی  همۀ  با  آب 
عزیمتشان برگردانده بود. هردو در آب شهید شده بودند. خیلی 

عجیب بود.
من به حسین گفتم: »از کجا این را فهمیدی؟« گفت: »دیشب 
اکبر موسایی پور را در خواب دیدم که به من گفت: ‘حسین! ما 
و  برمی گردم  این ساعت  فردا  ما شهید شدیم. من  اسیر نشدیم. 
جمله ای  من  به  حسین  بعد  بــرمــی گــردد.’«  بعدش  روز  صادقی 
گفت که خیلی مهم است. گفت: »می دانی چرا اکبر موسایی پور 
تا  دو  موسایی پور  »اکبر  گفت:  »نــه.«  گفتم:  زد؟«  حرف  من  با 
فضیلت داشت: یکی اینکه ازدواج کرده بود؛ دوم اینکه نماز شب 
او در آب هم قطع نشد. این فضیلت او بود که او آمد من را مطلع 

کرد.« حسین بعدها شهید شد.
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حالل کنید!
آزادســـازی  عملیات  در  که  منزلی  صاحب  بــرای  سردارسلیمانی 
کرده  استفاده  مقر  به عنوان  آن  از  سوریه  ــزور  ــرال ِدْی در  بوکمال 
بودند، نامه ای نوشت. در این نامه  برای استفادۀ بدون  اجازه از 

خانه عذرخواهی کرده و نوشته بود:
خانوادۀ عزیز و محترم! سالم علیکم.

حتمًا  هستم.  سلیمانی  قاسم  شما  کوچک  بـــرادر  مــن 
خدمات  همه جا  در  اهــِل ســنــت  بــه  مــا  می شناسید.  مــرا 
ــم. مــن شیعه هستم و شما سنی  ــ انــجــام داده ای زیـــادی 
زیرا به سنت  اما من هم به نوعی سنی هستم؛  هستید؛ 
او  راه  در  ــاءاهلل  ــ ان شـ و  دارم  اعــتــقــاد  ــدا؟لص؟  خـ ــول  رسـ
حرکت می کنم، و شما هم به نوعی شیعه هستید؛ زیرا 
اهل بیت؟مهع؟ را دوســت داریــد. از قــرآن کریم و صحیح 
بخاری و دیگر کتب موجود در خانۀ شما متوجه شدم 
عذر  شما  از  اواًل  هستید.  باایمانی  انسان های  شما  که 
را  شما  خانۀ  که  بپذیرید  مرا  عذر  امیدوارم  و  می خواهم 
به  که  خسارتی  هر  ثانیًا  کردیم؛  استفاده  اجــازه  بــدون 
منزل شما وارد شده باشد، ما آمادۀ پرداخت آن هستیم. 
از سوی خودم و شما با قرآن کریم استخاره کرده ام و در 
جواب، آیات سورۀ مبارکۀ فرقان در صفحات ۳۶1 و ۳۶۲ 
ظاهر شد. امیدوارم که آن ها را بخوانید و به حال خود و 
ما بیندیشید. من در خانۀ شما نماز خواندم و دو رکعت 
نماز هم به نیت شما خواندم و از خداوند متعال خواستارم 

که عاقبت به خیر شوید. محتاج دعای شما هستم.
برادر یا فرزند شما، سلیمانی.
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سپاه بهشت است
ــه بــه عــنــوان ایــنــکــه مــن یــک ســپــاهــی ام، گــرچــه مــن از  واهلل، ن
ارادتمندان سپاه هستم: سپاه که امروز در بعضی جاها در معرض 
در  می گیرد،  قــرار  انقالب،  از  دفــاع  به دلیل  افترا،  و  تهمت  آمــاج 
کنار دیگر نیروهای مسلح که آن ها هم عزیز و ارزشمند هستند، 
پیوسته در دفاع از ملت و پیوسته در دفاع از این انقالب و پیوسته 
در دفاع از ملت و پیوسته در دفاع از این انقالب و پیوسته در دفاع 
از ارزش های این انقالب، سینۀ خودش را سپر کرده و در تقدیم 
فرماندهان، خودش را در صف اول شهادت و در معرض شهادت 

قرار داده است، سپاه مجموعه ای از منتظران شهادت است.
بهشت  سپاه  نکنید.  نگاه  من  امثال  و  من  اعمال  به  مــردم! 
معراج  سپاه  شهداست.  معراج  سپاه  می شود.  استشمام  که  است 
نگاه  امام؟هر؟  امام؟هر؟ است.  مجاهدین است. سپاه محبوب 
دست  که  می بوسم  را  شما  دســت  »مــن  فــرمــود:  و  سپاه  به  کــرد 
خدا باالی آن است و اگر سپاه نبود، کشور نبود.« نگاه کرد به 
جبهه های سپاه و نیروهای مسلح و فرمود: »آن ها چه می کنند و 
الُم  بهتر است دم فروبندم و خاضعانه و خاشعانه عرض کنم: َالّسَ

َعَلْیَک یا خاصة َاْوِلیاَء اهلل.«
در جمع سپاه، در میان سپاه، هزاران اولیای خاص خدا قرار دارد 

که ما آن ها را نمی شناسیم.
بیانات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مراسم تشییع شهدای 
حادثۀ تروریستی سیستان وبلوچستان در حسینیۀ ثاراهلل کرمان، 
 ۲۸مهر1۳۸۸
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باب چهارم: استغنا

می گفت: »اگر می خواهی دردمند نشوی، دردمند شو! دردی که 
خنکای وجودت را در گرمای سوزنده غیر طاقت است، دردی که 
گرمای وجودت در سرمای جان کاه باشد. همۀ دردها درد نیستند 
و  دردنــد  دوای  که  دردهایی  بسیار  چه  نیستند.  بال  بالها  همه  و 
او بسپاری و  را به  چه بسیار بالهایی که در حقیقت باید خودت 

رضایتش را عین نعمت و لطف و محبت بدانی.«

در مرحلۀ »معرفت« انسان بر اثر رهایی از تعلقات و اعتبارها، 
حضرت  صفاتی  تجلیات  از  و  شده  بی نیاز  مادی  وسایل  از 

حق سبحانه بهره ور شود.
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شهیدی که همسرش واسطۀ شهادتش شد
زمان جنگ حسین بادپا هم رزم من بود و خیلی دوستش داشتم. 
بیاید  اینکه  ــرای  ب بــودیــم.  همشهری  اســت.  مفقوداالثر  او  االن 
زن  که  اســت  مهم  خیلی  ایــن  و  کــرد  واسطه  را  خانمش  اینجا، 
انسان واسطه شود برای مجاهدت شوهرش، بیاید و التماس کند 
و بگوید: »قبول کن شوهر من به جبهه بیاید و شهید شود.« این 
خیلی حرف مهمی است. نشان می دهد که هدف خیلی باارزش 
است. حسین بادپا بار اول زنش را واسطه فرستاد. بار دوم خودش 
نمی گذاشتم  چهارم  بار  بــرای  داشتم.  دوستش  خیلی  من  آمــد. 
فالنی  پیش  »تو  گفت:  و  کرد  واسطه  را  خانمش  مجددًا  بیاید. 
آبرو داری. برو واسطه شو تا بگذارد من بروم.« این ماجرا در ایام 

فاطمیۀ سال قبل بود. بعد هم به اینجا آمد و شهید شد.
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دعایی که از زبان یک مادر شهید مستجاب شد
با  نمی شناختمش  ــه  ک ــاراهلل  ــ ث  41 لشکر  ــان  ــدگ ــن رزم از  یــکــی 
ولی  نمی شناسم؛  را  خــدا  بندۀ  ــن  »ای گفت:  مــن  بــه  خــنــده رویــی 
الهی  را شهید یوسف  حسین )حسین بادپا( شهید نمی شود. این 
گر آن کسی که باید برایش دعا کند،  گفته.« حاج قاسم گفت: »نه. ا

کند، شهید می شود.« دعا 
بادپا  حسین  گفت،  را  جمله  ایــن  حاج قاسم  اینکه  به محض 
گفت؟« جملۀ  گفت: »ابراهیم، حاجی چه  خشکش زد و رو به من 
که باید  کسی  گر آن  گفت ا کردم: »حاجی  حاج قاسم را برایش تکرار 

کند، شهید می شود.« کند، دعا  برایش دعا 
که به خانۀ حاج حسین بادپا برگشتیم، او دوباره  آن شب زمانی 
گفت؟« دوباره جملۀ سردار سلیمانی  از من پرسید: »حاج قاسم چه 
کردم. بعد از آن حدود چهار یا پنج بار حسین این را از من  را تکرار 
گفت: »ابراهیم،  بادپا رو به من  از مدتی حاج حسین  پرسید. بعد 
خبر  غیب  از  که  چه  »یعنی  گفتم:  دارد.«  خبر  غیب  از  حاج قاسم 
این خواب  که  گفت: »من خوابی دیده بودم  دارد؟« حاج حسین 
کسی تعریف نکرده ام.« پرسیدم: »چه خوابی؟«  را تا به حال برای 
که  کاظمی را دیدم  گفت: »چندی قبل خواب شهید  حاج حسین 
گفت تو شهید نمی شوی.«  پیغام شهید یوسف الهی را برایم آورد و 
بیایم پیش  کن من هم  گفتم: »دعا  کاظمی  به شهید  در خواب 
شما و خدا مرا به شما برساند.« ولی شهید کاظمی دعا نکرد. گفتم: 
گفتم: »خدایا من  »باشد دعا نکن. من دعا می کنم، تو آمین بگو.« 
کاظمی آمین نگفت و فقط به صورتم  را به شهدا برسان.« شهید 

کرد و خندید. نگاه 
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حاج حسین رو به من ادامه داد: »ابراهیم، حاج قاسم از کجا فهمید 
گفت؟« که این حرف را 

قبل  مــاه  یک  از  کمتر  درســت  خــواب،  ایــن  از  بعد  بادپا  حسین 
این  مادر  و  پدر  با  آنجا  و  رفت  کاظمی  مزار شهید  به  از شهادتش 
بــرای  خــواســت  کاظمی  شهید  ــادر  مـ از  آنــجــا  ــرد.  کـ دیـــدار  شهید 
که  حالی  در  کاظمی  شهید  مادر  و  کند  دعا  عاقبت به خیرشدنش 
عاقبت به خیری  خدا  از  بود،  گرفته  آسمان  به  رو  را  دست هایش 

کرد. حاج حسین را خواست و دعا 
این گونه دعای مادر شهید در حقش مستجاب شد!
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بوسیدن پای مادر
با  روز،  چند  از  پس  رفتند،  دنیا  از  که  سلیمانی  حاج قاسم  مــادر 
به  تسلیت  عــرض  بــرای  گرفتیم  تصمیم  خبرنگاران  از  جمعی 
سردار  که  روزی  قبلی،  هماهنگی  با  برویم.  قنات ملک  روستای 
ایشان  هم در روستا حضور داشتند، عازم شدیم. وقتی رسیدیم، 
بعد  می خوانند.  فاتحه  و  نشسته  مادرشان  قبر  کنار  که  دیدیم  را 
گفت: »من به منزل می روم. شما هم  از سالم و احوالپرسی، به ما 

فاتحه بخوانید و بیایید.«
از  برایمان  رفتیم.  ایشان  پدری  منزل  به  فاتحه،  قرائت  از  بعد 
که  را  مطلبی  »ایــن  گفت:  و  کــرد  صحبت  مــادر  حرمت  و  جایگاه 
گفت: »همیشه دلم می خواست  نکنید.«  منتشر  می گویم، جایی 
نصیبم  توفیق  این  چرا  نمی دانم  ولی  ببوسم؛  را  مــادرم  پای  کف 
باالخره  آمــدم،  اینجا  که  مــادرم  از مرگ  قبل  بار،  آخرین  نمی شد. 
فکر  خــودم  با  بوسیدم.  را  مــادرم  پــای  کف  و  کــردم  پیدا  سعادت 
برآورده  این حاجتم  و  توفیق داد  که خدا  رفتنی ام  می کردم حتمًا 

شد.«
ک  پا را  گونه هایش  بــر  جــاری شــده  اشـــِک  حــالــی  کــه  در  ــردار  سـ
نخواهم  را  خسته  پاهای  این  دیگر  »نمی دانستم  گفت:  می کرد، 

دید تا فرصت بوسیدن داشته باشم.«
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درس تواضع
زمانی که در جنوب شرق مأموریت داشتیم، شب به یک پاسگاه 
برای شناسایی  بود صبح  قرار  و  بود  روستا  رفتیم که  ژاندارمری 
نفر   14 حــدود  باید  جا  کمبود  به علت  شب،  آن  کنیم.  حرکت 
سربازی  تخت  یک  فقط  درحالی که  می خوابیدیم؛  اتاق  یک  در 
سلیمانی  حاج قاسم  سردار  اینکه  به گمان  من  بود.  اتاق  آن  در 
برای استراحت به اتاق دیگری می رود، قبل از وروِد بقیه، روی 
تخت دراز کشیدم. زمانی که حاج قاسم را در حال ورود به اتاق 
از  اتاق و  آمد داخل همان  اما حاج قاسم  بلند شدم؛  از جا  دیدم، 
ایشان  خواستم  اصرار  با  من  بکشم.  دراز  جایم  سِر  خواست  من 
»من  گفت:  من  به  خطاب  اما  بخوابد؛  تخت  روی  من  به جای 
آن  بخوابی.«  جا  همان  می کنم  امر  تو  به  و  هستم  تو  فرمانده 
ما  به  و  خوابید  باسختی  جا،  کمبود  وجــود  با  حاج قاسم  شب، 

درس های بزرگی داد.
راوی: سردار فتاحی، جانشین حاج قاسم سلیمانی در لشکر 41 ثاراهلل
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واکنش حاج قاسم به بازرسی قبل سخنرانی
قبول کرده بود سخنران یادوارۀ شهدای یک روستا باشد. وقتی 
متوجه شد برای مراسم مردم را بازرسی می کنند، گفت: »با این 
مردم  بازرسی  از  دست  اینکه  مگر  نمی کنم؛  سخنرانی  وضعیت 

بردارید.«

من حاجی نبودم!
من توی جنگ نه درجه داشتم، نه حاجی بودم، نه طایفۀ بزرگی 
نه  بــودم،  اصول گراها  حزب  عضو  نه  داشتم،  پارتی  نه  داشتم، 
عضو حزب اصالح طلب ها بودم؛ اما هزاران نفر تبعیت می کردم، 
من به یاد ندارم حتی برای نمونه تمرد کرده باشم. اینجا خیلی 
به  شما.  بین  رفاقت  شما.  بین  صمیمیت  و  وحدت  دارد  اهمیت 
تقواست.  میزان  اینجا  دارد؟!  قیمتی  چه  سرداری  نیست.  درجه 
و  ســروانــی  و  ــرداری  سـ کلمۀ  در  هنر  ــت.  اس دیــگــری  چیز  در  هنر 

سربازی نیست.

مادری که خودش قبر َکند
یادم هست مادری بود در یکی از روستاها به نام »خانوک«. شوهر 
زادخــوش که  نام  به  بودند. یک پسرش  در جنگ  و سه پسرش 
شهید شد، اجازه نداد کسی قبر را حفر کند. خودش آمد این قبر را 
َکند، این زن وقتی خسته شد، دخترهایش را صدا زد که کمکش 
کنند. قبر پسرش را که 17ساله بود َکند و بعد این پسر را توی قبر 
گذاشت و دفن کرد و شوهر و دو پسر دیگرش را روانۀ جبهه کرد. 

عجیب بود این صحنه. 
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آیت اهلل العظمی خامنه ای؟دم؟؛ سرآمد همۀ روحانیون
نیستم  از من قبول کنید! من عضو هیچ حزب و جناحی  مردم، 
و به هیچ طرفی جز کسی که خدمت می کند به اسالم و انقالب 
از  و  تمامًا  را  شیعه  علمای  واهلل!  بدانید:  را  این  اما  نــدارم؛  تمایل 
نزدیک می شناسم. االن 14 سال شغل من همین است. علمای 
لبنان را می شناسم، علمای پاکستان را می شناسم، علمای حوزۀ 
خلیج فارس را می شناسم. چه شیعه و چه سنی، واهلل! اشهد ِباهلل! 
از مراجع ایران و مراجع غیر  سرآمد همۀ این روحانیت، این علما 
ایران، این مرد بزرگ تاریخ، یعنی آیت اهلل العظمی خامنه ای است.
دارم  مــراوده  نزدیک  از  و  مکاتبه  شیعه  علمای  از  خیلی  با  من 
آن ها  از  مردم  تبعیت  دنبال  داریــم،  ارادت  را،  آن ها  می شناسم  و 
فاصله  سما  و  ارض  بین  کجا؟!  آنجا  کجا،  اینجا  امــا  هستیم؛ 
داریم. در حکمت این مرد، در اخالق این مرد، در دین این مرد، 
در سیاست شناسی این مرد، در ادارۀ حکومت این مرد دقت کنیم 
و در بازی های سیاسی، مرزهای خودمان را تفکیک کنیم. آدم ها 
می آیند و می روند. آن چیزی که مهم است، اتصال ما به والیت 

است. آنچه که مهم است، حمایت ما از این نظام است.
سخنرانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مراسم یادوارۀ شهدای 
شهر خانوک کرمان، 1۳۸9
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باب پنجم: توحید

می گفت: »شرط رسیدن به شهادت، دل بریدن از تمام مادیات و 
تعلقات دنیوی است.« تمام شهدای ما در درجۀ اول هجرت را از 
قلب های خود آغاز کرده بودند و آن دل بریدن از دل مشغولی هایی 
است که در این راه همچون سدی در هجرت به سوی پروردگار 

شناخته می شود.

کــثــرات عــالــم را  ــوای الــهــی و  ــاس در ایـــن مــرحــلــه، انــســان م
مستهلک در ذات بی مثال الهی می بیند و آفتاب درخشندۀ 
حق را بر عالم و آدم و جهان پیدا و پنهان پرتوافکن می بیند.
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ما ملت امام حسینیم
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس. ما حوادث سختی 
را پشت سر گذاشتیم. از اول انقالب تا حاال ما در همۀ صحنه ها، با 
تمسک به امام حسین ]پیش رفته ایم[، همۀ پیروزی هایمان را از 
همین راه گرفته ایم. با تأسی به امام حسین و اهل بیت و اصحاب 
او تربیت پیدا کرده است این جبهه و روزبه روز تولد جدیدی پیدا 
می کند. دیروز فقط ایران بود و امروز شعبات متعددی به وجود 
آمده، با تأسی به همین. امروز انصاراهلل هم در یمن به امام حسین 

اقتدا می کند.

نماز وسط کاخ کرملین
به کاخ کرملین رفته بود و با پوتین قرار داشت. تا رئیس جمهور روسیه 
برسد، وقت اذان شده بود. حاجی هم بلند شده و اذان و اقامه اش را 
گفته بود. صدایش  در سالن پیچیده بود و بعد هم به نماز ایستاده 
بود. همه نگاهش  می کرده اند. می گفت در طول عمرش همچنین 
لذتی از نماز نبرده بوده است. پایان نماز هم پیشانی اش را روی مهر 
گذاشته بود و به خدای خودش  گفته بود: »خدایا، این بود کرامت 
تو: روزی در کاخ کرملین برای نابودی اسالم نقشه  می کشیدند، 

حاال مِن قاسم سلیمانی آمدم اینجا نماز خواندم.«
راوی: ابراهیم شهریاری
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نماز مشکوکی که عرفا به آن غبطه می خورند
و گفت: »من  کــرد  مراجعه  عــارف  مــرد  ایــن  بــه  جــوان  آن  وقتی 
لباسمان خونی است، حکم  بعضی وقت ها که نماز می خوانیم، 
»به خدا  متأثر شد، گفت:  آیت اهلل مشکینی؟ضر؟  این چیست؟«  
حاضرم همۀ نمازهایم را بدهم، این نمازی که تو به آن مشکوک 

هستی بگیرم!«

مهم ترین چیزی که باید ترویج کنیم
داریــم در میدان های گوناگون،  بر دوش  امــروز مسئولیتی  ما که 
بدهیم  انجام  باید  دلیل  این  به  تمام جانمان  با  را  این مسئولیت 
که امروز مصداق حقیقی و اسالم مجسم ]نظام جمهوری اسالمی 
امروز  بود،  ناطق  قرآن  امیرالمومنین؟ع؟  می گویند  چطور  است[. 
اسالم مجسم، نظام جمهوری اسالمی است و همان چیزی است 
که امام حسین؟ع؟ به خاطر آن جان داد. همۀ ارزش ها را و همۀ آن 

ْل ِمّنا َهَذا اْلُقْربان.« نا َتَقّبَ انسان های بزرگ را که داد، فرمود: »َرّبَ
لباس  ــن  ای بـــرای  ــن جمع شــدیــم،  ای بـــرای  اســـت.  ارزش  ــن  ای
این توی میدان ها وجود داریم. حاال چه کسی  برای  پوشیدیم، 
چه می گوید، مهم نیست، اهمیتی ندارد. اینکه توی خط باشیم، 
کندتر  نــرویــم،  تندتر  کنیم،  حرکت  پشت سر  باشیم،  راه  تــوی 
نرویم، این اهمیت دارد... . اشکال ندارد انسان ُحب یک کسی 
را بیشتر داشته باشد ]یا[ حب کسی را کمتر داشته باشد؛ اما اصول 
را نباید خدشه دار کند. این ُحب نباید بر اصول اثر بگذارد. اگر اثر 

گذاشت، من خودباختۀ آن شخصم.
سخنرانی در یادوارۀ سرداران امیران، فرماندهان و 11۰۰ شهید 
شهرستان مالیر، 1مهر1۳9۵
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حساسیت وسط جنگ شهری
وارد  به ناچار  برخی  شد،  کشیده  شهری  قسمت  به  جنگ  وقتی 
منازل مردم شدند. ایستاد به سخنرانی برای نیروها: »اگر به شهر 
باید  خیلی  شوند؟  خانه تان  وارد  داریــد  دوســت  شــود،  حمله  شما 
مراقبت کنید از حق الناس. حتی اگر وسیله ای به اشتباه جابه جا 
شده، بگذارید سر جایش. خدا از شما امتحان می گیرد، از امتحان 

سربلند بیرون بیایید.«

دیدار پدر و دختر در منزل شهید
چهار ماه از شهادت پدرم در منا می گذشت. خانوادۀ شهید مغنیه 
تسلیت.  عــرض  بــرای  منزلمان  آمدند  حاج قاسم  دختر  به همراه 
همدیگر  بــود  وقــت  خیلی  و  بــودیــم  آشنا  ــا  آن ه بــا  لبنان  از  چــون 
را  در  زنــگ  دیدیم  یک دفعه  بــودیــم.  دل تنگ  بــودیــم،  ندیده  را 
می زنند. تعجب کردیم، قرار نبود مهمان داشته باشیم. رفتم در 
را باز کردم و با تعجب و بهت دیدم حاج قاسم سلیمانی پشت در 
را  انتظارش  اصاًل  و  بود  ناگهانی  و  غیرمنتظره  کاماًل  ایستاده اند. 
ع واکنش دختر سردار هم  نداشتیم. خیلی خوش حال بودیم. از نو
ماه  چند  از  بعد  و  ندیده  را  پدر  که  است  ماه  چهار  شدیم  متوجه 

همدیگر را دیدند.
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خودش را نمی دید
می خواستند عکس یادگاری بگیرند. از ماشین پیاده شد.

یک گروه دیگر برای دومین بار از ماشین پیاده اش کردند برای 
عکس گرفتن.

دفعۀ سوم یک خانم خواست عکس بگیرد با حجاب نامناسب. 
ــا او هــم عــکــس گــرفــت. آن خــانــم گــفــت: »بـــاور  پــیــاده شــد و ب
را  امروز سعی می کنم حجابم  از  با من عکس بگیرد.  نمی کردم 

درست کنم.«

رفتار حاج قاسم هنگام سیل و زلزله
با ابومهدی المهندس و بچه های حشدالشعبی آمده بود شادگان 
تک  تک  انداختیم.  سفره  برایشان  سیل زده ها.  به  کمک  برای 
نیروها و محافظ ها را به اسم صدا زد که بیایند سر سفره. برایشان 

لقمه می گرفت و می گذاشت دهانشان، مثل مادر.
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صدای مردانۀ پشت بیسیم
من آن زمان در دیرالعدس دیدم صدای خیلی برجسته ای می آید. 
ــه ای داشـــت، مثل  ــردان م ــدرزاده خیلی صـــدای  ــ ابــراهــیــم ص سید 
پشت  از  وقتی  نمی شناختم.  را  او  من  تهرانی.  داش مشتی های 
در  و  آمده  تهران  از  »او کیست که  مــی زد، گفتم:  بی سیم حرف 
تیپ فاطمیون جای گرفته است؟« حسین گفت: »سیدابراهیم!«
از دیرالعدس برمی گشتیم، از حسین سؤال کردم: »این  وقتی 
صحبت  مــردانــه  و  بلند  صــدای  ایــن  با  که  کیست  سیدابراهیم 

می کرد؟« سید را نشان داد گفت: »این!«
بــود و آدم لذت  تــودل بــرو  بــاریــک کــه خیلی  یــک جــوان رشید 
می برد نگاهش کند. من واقعًا عاشقش بودم. پرسیدم چطور به 
رفته  بیاید،  نمی دادیم  راه  ما  چون  جوان  این  است.  آمده  اینجا 
بود مشهد و در قالب فاطمیون و به اسم افغانی ثبت نام کرده و 
به اینجا آمده بود. زرنگ به این می گویند. زرنگ به من و امثال 
من نمی گویند. زرنگ فردی نیست که به دنبال مال جمع کردن 
و گـــول زدن مــردم اســت. زرنــگ و بــاذکــاوت شخصی اســت که 
فرصت ها را به این شکل به دست می آورد. زرنگ یعنی کسی که 
را  کار  این  او  چرا  می کند.  استفاده  احسنت  نحو  به  را  فرصت ها 
راهش جهاد  در  را که  دارد. خدا کسی  قیمت  کرد؟ چون خیلی 
ْجًرا 

َ
َل اهلُل اْلُمَجاِهِدیَن َعَلی اْلَقاِعِدیَن أ

َ
می کند، دوست دارد: »َفّض

َعِظیًما.«
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حسین پسر غالمحسین
از مشخصه های  بــود. یکی  ــت روی دوشــش  اورک آمــد.  نــزد من 
در  اخــالص  بیان،  در  اخــالص  بــود:  همه چیز  در  اخــالص  جنگ، 
عمل، اخالص در فکر. اورکتش روی دوشش بود و جوراب پایش 
نبود. من نگاه کردم به او. شاید منظوری هم از نگاهم نداشتم. 
»می دانم  گفت:  باقی مانده.  ذهنم  در  خنده  ایــن  من  خندید. 
چرا نگاه کردی. برای اینکه اورکت روی شانه های من است و 
جوراب پایم نیست.« گفت: »من داشتم نماز می خواندم با همین 
حال، گفتم شما کارم داری. آمدم جورابم را پایم کنم، اورکتم را 
تنم کنم، به خودم گفتم: حسین، پسر غالمحسین، تو پیش خدا 

این طور رفتی، پیش فالنی هم این گونه می روی.«
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بهشتیانی که بهشت مشتاق دیدارشان است
من اعتقادم این است: قلۀ تربیت دینی و اخالقی ما، دفاع مقدس 
بود... . من معتقدم امام زمان؟جع؟ که ظهور بکنند، حکومتی 
که ایجاد بکنند، قلۀ آن حکومت، آن دوره ای بود که در دفاع 
تمام  با  من   . افــتــاد...  اتفاق  حاالتش  و  بخش ها  در  ما،  مقدس 
وجودم اعتقادم این است که جنگ ما مملو بود از بهشتیانی که 

بهشت مشتاق دیدارشان بود... .

تن هایی که با حاجی تنها نبودند
نبرد  بود  شده  پس.  راه  نه  و  داشتیم  پیش  راه  نه  پنج،  کربالی 
تن و تانک. نمی دانم از کجا رسید. سوار بر موتور و آرپی جی به 
دست. با دیدنش جان گرفتیم، آن قدر جنگیدیم که تانک های 

دشمن عقب نشینی کردند.
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باب ششم: حیرت

می گفت: »مقام شهید مرا به تعجب وامی دارد. سؤال جوانان در 
برای مدافع حرم  و فرهنگ شهادت و شوق آن ها  با شهدا  رابطه 
شدن مرا به حیرت واداشته.« هرچه به شهادت نزدیک تر می شد، 
به این حیرت افزوده می شد. قلۀ شهادت را ذوب شدن در معارف 

و والیتمداری می دانست.

انسان در این مرحله، از خویشتن و ماسوای خود، یعنی از 
که  م آفاق و انفس، غافل و بی خبر می شود و نمی داند 

َ
عال

بارقه های  محل  سالک  قلب  فانی.  یا  باقی اند  عوالم  ایــن 
مرموز  حقایق  و  اســت  غیبی  رازهـــای  و  الهی  رمــوز  و  اســـرار 

معنوی بر زبانش جاری می شود.
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اگر ماشین نفرستید، خودم می آیم 
وقتی از مکتب حاج قاسم صحبت می کنیم، معنایش خطرپذیری 
است. همیشه به دهان مرگ می رفت. در جنگ ۳۳روزۀ جوالی 
سال ۲۰۰۶ از تهران آمد دمشق. بعد با ما تماس گرفت و گفت: 
»من می خواهم بیایم ضاحیۀ جنوبی پیش شما.« گفتیم: »یعنی 
چه؟! اصاًل چنین چیزی امکان ندارد. همۀ پل ها را زده اند، راه ها 
می زنند،  را  هدفی  هر  اسرائیل  جنگی  هواپیماهای  بسته اند، 
بیروت  و  ضاحیه  به  نمی شود  اصــاًل  اســت.  جنگی  کاماًل  شرایط 
نفرستید،  اما حاج قاسم اصرار کرد و گفت: »اگر ماشین  رسید.« 
خودم راه می افتم و می آیم!« پافشاری کرد و خودش را رساند به 

ما و تمام مدت هم کنار ما ماند.
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دخترانی به نام شهدا
من رفتم بندرعباس صحبت کنم. چند تا دختر آمدند پیش من 
گذاشته ایم.«  خودمان  بــرای  نامی  هرکدام  ما  »فالنی،  گفتند: 
ندیدند همت را، ندیدند باکری را، ندیدند خرازی را. گفتند: »نام 
او را به نام باکری صدا می کنیم. او  این خانم باکری است. ما 
متبرک کرده خودش را به نام باکری. نام این خرازی است، نام 
این دختر به من گفت: »من وقتی سر سفره  این کاظمی.« بعد 
نشسته  مــا  سفرۀ  ســر  بــاکــری  مهدی  می کنم  حــس  می نشینم، 
است.« کجا چنین چیزی وجود دارد؟ این آن اتصال است. یکی 
قله های  آن،  قله های  که  بــود  ایــن  ما  جنگ  برجستگی های  از 
مطهر و مرتفعی بود. اگر قله مرتفع بود، دامنه زیبا می شود، دامنه 
سرسبزمی شود، چشمه های جوشان از دامنه سرازیر می شود. این 

قلۀ برجسته اثری جدی گذاشت.
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آخرین عکس یادگاری 
من آخرین لحظه ای که شهید همدانی را دیدم، چند ساعت قبل 
او بسیار صبور  از شهادتش بود. یک حالت جوانی در وی دیدم. 
شخصیتش  به  پی  نمی شد،  نزدیک  شهید  این  به  کسی  تا  بود. 
در  اما  نبودم؛  نزدیکش  زیاد  در دوران دفاع مقدس  نمی برد. من 

سوریه توفیق شد از نزدیک با ایشان آشنا شوم.
دیدم،  را  همدانی  شهید  که  آخر  لحظۀ  »در  افــزود:  حاج قاسم 
تکانی خوردم. احساس کردم او از شهادت خود مطلع است. بعدًا 
واقعًا  که  کردم  پیدا  یقین  کــردم،  صحبت  خانواده اش  با  وقتی 
عکسی  ‘بیا  گفت:  من  به  خنده  با  بــود.  مطلع  خــود  شهادت  از 
زد،  را  حــرف  ایــن  وقتی  باشد.’  ما  عکس  آخرین  شاید  بگیریم، 

تکان خوردم.«
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وقتی ورق برگشت
که  آن می رفت  بیم  و  بود  رسیده  اربیل  ــای  دروازه ه به  داعش 
حملۀ  از  پس  »من  می گوید:  بارزانی  شــود.  اشغال  عن قریب  شهر 
انگلیس، فرانسه و حتی عربستان  ترکیه،  آمریکایی ها،  با  داعش 
تماس گرفتم. همۀ مقامات این کشورها در جواب گفتند فعاًل هیچ 

کمکی نمی توانند بکنند.« بارزانی چنین ادامه می دهد:
آن ها  به  و  گرفتم  تماس  ایــرانــی  مقامات  با  ــورًا  ف من 
گر نمی توانید  گفتم شهر در حال سقوط است. ا صریحًا 
کنید، ما شهر را تخلیه می کنیم. مقامات ایرانی  کمکی 
گفتند:  شمارۀ تماس قاسم سلیمانی را به من دادند و 
با داعش  »حاج قاسم نمایندۀ تام االختیار ما در مبارزه 
را  اوضــاع  و  گرفتم  تماس  حاج قاسم  با  سریع  اســت.« 
فــردا،  »مــن  گفت:  مــن  بــه  ایــشــان  دادم.  ح  شــر دقیقًا 
»فردا  گفتم:  او  به  هستم.«  اربیل  صبح،  نماز  از  بعد 
ک مسعود،  »کا گفت:  بیایید.«  حاال  همین  است.  دیر 
فقط امشب شهر را نگه دار.« فردا صبح حاج قاسم در 
با  اربیل بود. من به استقبالش رفتم. حاجی  فرودگاه 
به  آن هــا  بــود.  آمــده  مخصوصش  نیروهای  از  نفر   ۵۰
سرعت به محل درگیری رفتند و نیروهای پیشمرگ را 
کردند. در عرض چند ساعت ورق  سازماندهی دوباره 
تسلیحاتی  کمک های  ضمن  در  برگشت.  ما  نفع  به 

ایران نیز برای ما رسید.
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حاج قاسم چند نفر از نیروهایش را برای مشاورۀ نظامی 
کربال بازگشت. ما بعدها  گذاشت و خودش به  در اربیل 
کردیم و از او پرسیدیم شما  یک فرمانده داعش را اسیر 
عقب  یک باره  چگونه  بودید،  اربیل  فتح  حال  در  که 
گفت: »نفوذی های  نشستید؟ این اسیر داعشی به ما 
اربیل است؛  اربیل خبر دادند قاسم سلیمانی در  ما در 

روحیۀ افراد ما به هم ریخت و عقب نشستیم... .«
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بزرگی بدون مرز
شهید شاطری خیلی برای حاجی محترم بود. درباره اش می گفت: 
»بزرگی اش وقتی نمایان شد که رفت. آن وقت شما باید می رفتید 
در  کمترشهیدی  ــرای  ب مسیحی ها  مــی دیــدیــد.  و  لبنان  جنوب 
کلیساهای خودشان و مناطق خودشان می آیند مجلس بگیرند. 
شهید  برای  داشتند،  وجود  جنوب  در  که  ادیانی  و  مذاهب  تمام 

شاطری مراسم گرفتند.«
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وقتــی شــهید ســلیمانی نتوانســت مانــع شــهادت فرمانــده گــردان 
شــود

عملیات  شب  رشیدی.  ماشاهلل  نام  به  داشتیم  گردانی  فرمانده 
او آمد وارد عملیات بشود، اما گردان نرسیده بود.  کربالی پنج، 
فرمانده  تعریف کرد.  او قصه ای  با هم حرف می زدیم.  نشستیم 
شده  شهید  پیش  روز  دو  که  زکـــی زاده  نــام  به  داشــت  گروهانی 
بود. گفت: »من و زکی زاده با هم عهد بستیم هرکداممان زودتر 
شهید شد، وارد بهشت نشود تا دیگری بیاید. دیشب زکی زاده را 
مرا دم در نگه داشتی، چرا  ‘ماشاهلل  به من گفت:  خواب دیدم، 

نمی آیی؟’«
نگهش  می شود.  شهید  فهمیدم  گفت،  را  این  رشیدی  وقتی 
را  او  و من مجبور شــدم  و درگیر خط شد  رفــت  ــردان  داشــتــم، گ

بفرستم. بالفاصله شهید شد!
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حس سیدحسن نصراهلل دربارۀ حاج قاسم
من همیشه حاضر بودم جانم را فدایش کنم. یک روز من مشغول 
که  چیزی  ایــن  تعقیبات،  موقع  و  نماز  پایان  از  بعد  بــودم.  نماز 
می گویم به ذهنم رسید: اینکه ملک الموت، البته به فرض، پیش 
من آمده و می گوید: »دارم به ایران می روم تا جان قاسم سلیمانی 
بیایم  استثنایی قائل شده و گفته  را بگیرم. ولی خداوند متعال 
سراغ تو و بگویم گزینۀ دیگری برای به تأخیرانداختن قبض روح 
بگیریم.«  را  تو  جــان  که  اســت  ایــن  آن  و  هست  سلیمانی  قاسم 
من در اثنای این فرضیات داشتم با خودم فکر می کردم که به 
ملک الموت چه می گویم. قطعًا به او خواهم گفت: »جان من را 

بگیر و او را رها کن. حاج قاسم سلیمانی را رها کن.«
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باب هفتم: فقر و غنا

همه  ــای  دع فقیر  را  خــود  مــی کــرد.  ثانیه شماری  شــهــادت  ــرای  ب
می کرد  التماس  بیابان  آهــوان  تا  شهدا  فــرزنــدان  از  می دانست. 
شهادت را، التماس می کرد به فرزندان شهدا که برای شهادتش 

دعا کنند. 

در این مرحله، انسان به مقام تجلی ذاتی حق دست یافته 
و تنها »هستی مطلق« و »وجود ناب« را شهود می کند و به 
در  الهی  تــام  وحــدت  مرحله  ایــن  در  مــی رســد.  مطلق  فنای 

فنای تام سالک به او روی می آورد.
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حق انگشتر را ادا کنید 
گفتم: »حاج قاسم می شود انگشترتان را به من بدهید؟« ایشان 
سرشان را پایین انداختند و لبخند زدند. دوباره گفتم: »می شود 
آمدی؟«  شهر  کدام  »از  پرسیدند:  بدهید؟«  من  به  را  انگشترتان 
من هم خودم را معرفی کردم و گفتم: »از مشهد آمده ام.« ایشان 
تو  بــه  را  »انگشترم  گفت:  و  داد  مــن  بــه  و  درآورد  را  انگشترش 

می دهم؛ اما باید حق آن را ادا کنی!«
متعجب  حــرف  ایــن  »از  می گوید:  محرابی  شهید  دختر  زینب 
شدم، از ایشان پرسیدم: حاج قاسم یعنی چه که حق انگشتر را ادا 
کنم؟« خندید و گفت: »یعنی باید هر بار که به حرم امام رضا)ع( 
بی اختیار  لرزید،  دلم  یک باره  کنی.«  دعا  شهادتم  بــرای  رفتی، 
دستم را به سمتشان دراز کردم و گفتم: »انگشتر را نمی خواهم. 
شما باید باشید، شما محور مقاومتید، بازوی آقا هستید، صد نفر 
مثل من و بچه های شهدا شهید بشویم، هیچ اتفاقی نمی افتد؛ اما 

شما باید باشید.«
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هجرت شهدا قبل از شهادت
آن پدر شهید را که به اسم می شناسم، وقتی می خواست با دختر 
مالید،  را روی صورت دخترش  خودش خداحافظی کند، دستش 
بعد روَیش را برگرداند طرف دیگر. همسرش از او سؤال کرد: »چرا 
نمی بینیدش؟« گفت: »می ترسم او مرا بگیرد و مرا زمین گیر کند.«

گمنامی در عین خوش نامی
را  او  نــام  همه  بــودیــم.  کــرده  بــرگــزار  جلسه ای  لبنان  جنوب  در 
از اعضا اعتراض کرد و  را نمی شناختند. یکی  او  اما  می دانستند؛ 
گفت: »تو که هستی که هر روز به این جلسه می آیی و می روی؟ 
باید ظرف ها را هم بشویی.« او قبول کرد و کار را انجام داد. بعدًا 

فهمیدند که او حاج رضوان است.
مرحبا  بگوییم:  بدهید.  نمی توانید  مدال  یک  شاطری  به  شما 
شاطری این تپه را گرفت. بزرگ تر از گرفتن یک تپه بود، بزرگ تر 
از گرفتن یک جبهه یا یک منطقه بود. او با حقیقت عمل خودش 

و اخالق خودش دل ها را گرفت، دل ها را تصرف کرد!
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محتاج دعای آهوها
صدای گلوله از پشت تلفن می آمد. گفت: »شنیدم در تهران برف 
سنگینی باریده، آهوها این طور مواقع برای پیداکردن غذا پایین 
پادگان  می آیند. فوری مقداری علوفه تهیه کن و بگذار اطراف 
که از گرسنگی تلف نشوند.« بعدازظهر دوباره تماس گرفت که 
نتیجه را بپرسد. گفتم: »دستور انجام شد. حاال چرا از وسط جنگ 
با داعش پیگیر غذای آهوها هستید؟« گفت: »به شدت به دعای 

خیرشان اعتقاد دارم.«

قدرتمند متواضع
معمواًل نظامیان چون در وضعیت جنگی هستند و احساس قدرت 
این ها دچار می شوند.  و  به خودبرتربینی، تکبر  می کنند، گاهی 
بسیار  هم  عادی  مردم  و  آدم هــا  با  برخورد  در  حتی  حاج قاسم  اما 

متواضع بود. این ها بخشی از مکتب و مرام اوست.

حفظ  کردن قرآن روی صندلی عقب
سرزده آمد به جلسۀ قرآن روستا. مثل بقیه نشست یک گوشه و 
شروع کرد به خواندن، از حفظ. پرسیدم: »شما با این همه مشغله 
چطور فرصت حفظ قرآن داشتید؟« گفت: »در مأموریت ها فاصلۀ 

بین شهرها را عقب ماشین می نشینم و قرآن می خوانم.«
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باب هشتم: شهادت

می گفت من عزادار ابدی ام و همین برای تمنای شهادت کافی 
است.

ساعت یک و بیست دقیقۀ بامداد... 
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نامۀ شهید به قاتلش
»ای  بود:  نوشته  را  این جمله  توی دفتر خودش  فرمانده گردان 
برادر عرب که تو به دنبال من می گردی و من به دنبال تو... .« 

من برای آیت اهلل مشکینی؟ضر؟ خواندم، از خود بی خود شد.

شرط شهیدبودن چیست؟
ــرط شهیدشدن  ــمــی شــود. شـ ن نــبــاشــد، شــهــیــد  تــا کــســی شــهــیــد 
شهیدبودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کالم 
او، از رفتار او و از اخالق او استشمام می شود، بدانید او شهید خواهد 
شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند: قبل از اینکه شهید 
بیاموزد  علم  اینکه  از  قبل  کسی  نمی تواند  بودند.  شهید  شوند، 
شهید شدن  شرط  است.  علم آموزی  عاِلم شدن  شرط  شود.  عاِلم 

شهید بودن است.
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آخرین جلسه با مدافعان حرم
همه با هم صحبت می کنند...، در باز می شود و فرمانده بزرگ 
جبهۀ مقاومت وارد می شود. با همان لبخند همیشگی با یکایک 
خودمانی  گفت وگوی  به  دقایقی  می کند.  احوال پرسی  افــراد 
تا این که حاج قاسم جلسه را رسمًا آغاز می کند.  سپری می شود 
هنوز در مقدمات بحث است که می گوید: »همه بنویسید، هرچه 
را بنویسید!« همیشه نکات را می نوشتیم؛ ولی حاجی  می گویم 
این بار تأکید بر نوشتن کل مطالب داشت. گفت و گفت... از 
منشور پنج  سال آینده، از برنامۀ تک تک گروه های مقاومت در 
پنج  سال بعد، از شیوۀ تعامل با یکدیگر...، کاغذها پر می شد و 
کاغذ بعدی. سابقه نداشت این حجم مطالب برای یک جلسه. 
و  کار  وقت  در  که  می دانند  کردند  کار  حاجی  با  که  آن هایی 
صحبت هایش  قطع کردن  اجازۀ  و  است  جدی  بسیار  جلسات، 
را نمی دهد؛ اما آن روز این گونه نبود. بارها صحبتش قطع شد؛ 
تمام  من  حرف  بگذارید  نکنید،  »عجله  گفت:  آرامــش  با  ولی 

شود... .«
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آخرین دیدار حاج قاسم با سیدحسن نصراهلل 
حاجی از بیروت به دمشق برگشت. شخص همراهش می گفت 
خداحافظی  و  کــرد  ــدار  دی سیدحسن  با  ساعتی  فقط  حاجی  که 
کردند. حاجی اعالم کرد امشب عازم عراق است و هماهنگی هایی 
انجام شود. سکوت شد. یکی گفت: »حاجی اوضاع عراق خوب 
شهید  »می ترسید  گفت:  بالبخند  حاج قاسم  نروید!  فعاًل  نیست، 
که  »شهادت  زد:  حرفی  هرکس  و  شد  باز  صحبت  باب  بشوم!« 
افتخار است، رفتن شما برای ما فاجعه  است! حاجی هنوز با شما 
خیلی کار داریــم.« اما حاجی رو به ما کرد و دوباره سکوت شد. 
باغبان  می رسد،  وقتی  »میوه  گفت:  شمرده شمرده  و  آرام  خیلی 
پوسیده  بماند،  درخــت  روی  اگــر  رســیــده  میوۀ  بچیندش  باید 
و  افراد چرخاند  بین  را  نگاهش  بعد  و خودش می افتد!«  می شود 
با انگشت به بعضی ها اشاره کرد: »این هم رسیده  است، این هم 

رسیده  است... .«
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آخرین دست نوشتۀ حاج قاسم دو ساعت قبل از شهادت
دیدارتم،  عاشق  خــداونــدا  بپذیر.  مــرا  خــداونــدا  تکلنی«  ال  »الهی 
نفس کشیدن  و  ایستادن  از  ناتوان  را  موسی  که  دیــداری  همان 

نمود. خداوندا مرا پاکیزه بپذیر!
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نامۀ حاج قاسم به رفیقش 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
عزیز برادرم حسین، پس از سی سال خصوصًا در این بیست سال 
حال  در  تو  بدون  را  سفر  اولین  بود،  تنفسم  پیوسته  تو  نفس  که 
انجام هستم. در طول سفر بارها بر حسب عادت صدایت کردم. 
همه تعجب کردند، در هواپیما، ماشین و... . بارها نگاه کردم، 

جایت خالی بود. معلوم شد خیلی دوستت داشته ام.
حسین عزیز، تو نسبتی با من داشتی که حتمًا فرزندانت با شما 
نداشته اند.  من  با  هم  فرزندانم  و  نداشته  ای  فرزندانت  با  شما  و 
مراقب روحم  بلکه  مراقبت می کردی،  از جسمم  نه تنها  همیشه 
استراحت، اصرار به خوردن، خوابیدن و...  به  هم بودی. اصرار 
بــود. بیست ســال اخیر  پــدرش  بــه  فــرزنــد  از احــســاس یــک  بیش 
جهاد  و  اسالم  صرف  من  وقت  تمام  که  کردی  مراقبت  پیوسته 

شود و اجازه ندادی وقت من بیهوده هدر رود.
حسین عزیز، خوش حالم از من جدا شدی، خیلی خوش حالم. 
اگرچه مدتی از لحاظ روحی گمشده ای دارم، اما از جداشدن ]از[ 
تو خوش حالم؛ چون طاقت نداشتم تو را از دست بدهم. من همۀ 
عزیزانم را از دست داده ام و عزادار ابدی آن ها هستم. لحظه ای 
کنم  زندگی  خواستم  هروقت  باشم.  شاد  آن ها  بدون  نمی توانم 
از دوستان شهیدم که  باشم، یک صف طوالنی  آرامش داشته  و 
چشمم  جلوی  و  می چرخیدند  دورم  پروانه  مثل  بودند،  همراهم 

هستند.
سعی  من  می رفتیم،  مقدم  خطوط  به  باهم  که  بارها  حسین، 
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می کردم تو با من نیایی و تو را عقب نگه دارم. اگرچه هرگز بر 
زبان جاری نکردم و می نویسم برای آیندۀ پس از خودم که خدا 
می داند با هریک از آن ها که از دست داده ام، چه بر من گذشت و 
حتی بادپا، جمالی، علی دادی را از دست دادم و نگران بودم که تو 
را هم از دست بدهم. همیشه جلو که می رفتم، نگران پشت سرم 
دلیل  این  به  شوی.  شهید  تو  و  بخورد  گلوله ای  نکند  که  بودم 
خوش حال هستم که از من جدا شدی، حداقل من دیگر داغ دار 

تو نمی شوم و تو زنده از من جدا شدی که خداوند را سپاسگزارم.
حسین جان، شهادت می دهم که سی سال با اخالص و پاکی و 
سالمت و صداقت زندگی ات را فدای اسالم کردی. تو بی نظیری 

در وفا، صداقت، اخالص و کتمان ِسر.
می خواهم  خداوند  از  دوستم،  بــرادرم،  عزیزم،  پسرم،  حسین، 
همان گونه  را  پورجعفری  حسین  و  باشی  داشته  بابرکت  عمری 
که بود، با همان خصوصیت تا آخر حفظ کنی. حسینی که برای 
آشنا  یمنی  و  افغانی  لبنانی،  از عراقی، سوری،  اعم  هر مجاهدی 
بود. او نشانه و نشانِی من بود. چه زیبا بود در این چند روز سراغت 

را از من می گرفتند و کسی باور نمی کرد همراهم نباشی.
حسین عزیز، فقط قیامت است که حقیقِت ارزش اعمال معلوم 
می شود و چه زیباست آن وقتی که همه حیران و متحیرند و تو 
دریافت  وقــت  آن  را  خستگی ها  ایــن  اجــر  خندانی.  و  خوش حال 
نیازمندند  تو  به  وابستگان  و  آن وقت که خانواده  خواهی کرد، 
اجر  را  برادر خوبم  تو  اجر جهاد  توسل می جویند. خداوند  تو  به  و 
آبرو داشتم،  و  رفتم  اگر  تو قول می دهم که  به  قرار دهد.  شهید 

بدون تو وارد بهشت نشوم.
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را در هر  تروتازه  بودن جهادی  حسین عزیزم، سعی کن پیوسته  
حالتی در خودت حفظ کنی، اجازه نده روزمرگی روزانه و دنیا یاد 
از یادت ببرد، یاد حسین اسدی، یاد حسین  را  دوستان شهیدت 
نصرالهی، یاد احمد سلیمانی، یاد حسین بادپا، یاد که را بگویم و 
چند نفر را بجویم؟ چراکه فراموشی آن ها حتمًا فراموشی خداوند 

سبحان است.
ما  می شود.  سپری  به سرعت  دنیا  در  انسان  عمر  جان،  حسین 
عزیزانمان  و  ما  بین  و  می شویم  پراکنده  هم  از  به سرعت  همه 
که  وحشت  حفرۀ  و  گـــودال  در  غریبانه  را  مــا  مــی افــتــد.  فاصله 
می گذارند، در این حالت هیچ فریادرسی جز اعمال انسان نیست. 
آن  در  روشنایی  امکان  که  است  مقبول  اعماِل  چراغ  فقط  چون 

خاموشی و ظلمت مطلق را دارد.
حسین عزیز، اجازه نده در هر شرایطی هیچ محبتی بر محبت 
بر رضایت خداوند سبحان غلبه  خداوند سبحان و هیچ رضایتی 

کند.
برادر خوبم، اگر می خواهی دردمند نشوی، دردمند شو! دردی 
که خنکای وجودت را در گرمای سوزنده غیر طاقت است، دردی 
که گرمای وجودت در سرمای جان کاه باشد. عزیز برادرم همۀ 
دردها درد نیستند و همۀ بالها بال نمی باشند. چه بسیار دردهایی 
که دوای دردند و چه بسیار بالهایی که در حقیقت خودت را به او 

بسپار و رضایتش را عین نعمت و لطف و محبت بدان.
ــدوه  ان و  بــر غــم  آگــاهــی  و  مــی دانــی چــه وضــعــی دارم  حسین، 
درونم. می دانی چقدر به دعایت نیازمندم. خوب می دانی چقدر 
لحظه ای  و  اســت  فراگرفته  را  وجــودم  همۀ  تــرس  و  هراسناکم 
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نه  نداشتن،  از  ترس  نه  و  از دشمن  ترس  نه  اما  نمی کند.  رهایم 
ترس از مقام و مکان. تو می دانی؛ چون پاره ای از وجودم بودی. 
ترس من از چگونه رفتن است، تو آگاهی به همۀ َاسرارم! دعایم 

کن و در دعایت رهایم نکن.
ان شاءاهلل تو و خانوادۀ مجاهد و صبورت همیشه موفق و مؤید 
باشید. خداحافظ برادر خوب و عزیزم، دوست و یار باوفاو مهربان 

و صادق سی ساله ام، خداحافظ!
برادرت قاسم سلیمانی
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وصیت نامۀ سردار دل ها
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

شهادت می دهم به اصول دین

أّنَ  شــهــُد 
َ
ا و  اهلل   

ُ
َرســـول  

ً
محمدا أّنَ  شــهــُد 

َ
ا و  اهلل  الا  الــه  لا  أن  شــهــُد 

َ
ا

عشَر  اثنى  المعصومیَن  ولاِدِه 
َ
ا و  طالب  ابی  ابن  علی  میرالمؤمنیَن 

َ
ا

ئّمتَنا و َمعصومیننا ُحجج اهلل.
َ
ا

شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت 
و جهنم حق است، سؤال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، 

نبوت حق است.

خدایا، تو را سپاس می گویم به خاطر نعمت هایت!

از  قــرن بــه قــرن،  صلب به صلب،  مــرا  کــه  سپاس  را  تــو  خــداونــدا، 
وجود  و  ظهور  اجازۀ  زمانی  در  و  کردی  منتقل  صلبی  به  صلبی 
دادی که امکان درک یکی از برجسته ترین اولیایت را که قرین 
درک  را  کبیر  خمینی  صالحت،  عبد  اســت،  معصومین  قریب  و 
کنم و سرباز رکاب او شوم. اگر توفیق صحابۀ رسول اعظمت، 
از دورۀ مظلومیت  را نداشتم و اگر بی بهره بودم  محمد مصطفی 
همان  در  مرا  مظلومش،  و  معصوم  فرزندان  و  علی بن ابی طالب 
راهی قرار دادی که آن ها در همان مسیر، جان خود را که جان 

جهان و خلقت بود، تقدیم کردند.
خمینی  صالحت،  عبد  از  پس  که  شکرگزارم  را  تو  خــداونــدا، 
عزیز، مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است 
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و  ایــران  امــروز اســالم و تشیع و  بر صالحیتش، مــردی که حکیم 
جهان سیاسی اسالم است، خامنه ای عزیز که جانم فدای جان 

او باد، قرار دادی.

 پروردگارا، تو را سپاس که مرا با بهترین بندگانت 
درهم آمیختی!

و درک بوسه بر گونه های بهشتی آنان و استشمام بوی عطر الهی 
آنان را، یعنی مجاهدین و شهدای این راه، به من ارزانی داشتی.

شرم  شکر  پیشانی  رّزاق،  رحمان  ای  و  عزیز  قادر  ای  خداوندا، 
بر آستانت می سایم که مرا در مسیر فاطمۀ اطهر و فرزندانش در 
بر  اشــک  از  مــرا  و  دادی  قــرار  اســالم،  حقیقی  عطر  تشیع،  مذهب 
چه  نمودی.  بهره مند  اطهر  فاطمۀ  و  علی بن ابی طالب  فرزندان 
است:  نعمت هایت  ارزشمندترین  و  باالترین  که  عظمایی  نعمت 
نعمتی که در آن نور است، معنویت ]است[، بی قراری ]است[ که 
و  آرامــش  ]اســت[ که  را دارد؛ غمی  قرارها  باالترین  در درون خود 

معنویت دارد.
خداوندا، تو را سپاس که مرا از پدر و مادر]ی[ فقیر، اما متدین 
و عاشق اهل بیت و پیوسته در مسیر پاکی بهره مند نمودی. از تو 
عاجزانه می خواهم آن ها را در بهشتت و با اولیایت قرین کنی و مرا 

در عالم آخرت، از درک محضرشان بهره مند فرما]یی[.
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خدایا، به عفو تو امید دارم!

است  خالی  دستم  بی همتا،  حکیم  خالق  ای  و  عزیز  خــدای  ای 
به امید  تــوشــه ای،  و  بــرگ  بــدون  من  خالی.  سفرم  کوله پشتی  و 
چون  برنگرفته ام؛  توشه ای  من  می آیم.  تو  کرم  و  عفو  ضیافت 

فقیر ]را[ در نزد کریم چه حاجتی است به توشه و برگ؟!
تو. همراه  َکرم  و  تو و فضل  به  امید  از  پر است  و چاُرقم  ساُرق 
خود، دو چشم بسته آورده ام که ثروت آن در کنار همۀ ناپاکی ها، 
یک ذخیرۀ ارزشمند دارد و آن گوهر اشک بر حسیِن فاطمه است، 
مظلوم،  از  دفاع  ]در[  اشک  گوهر  است،  اهل بیت  بر  اشک  گوهر 

یتیم، دفاع از محصوِر مظلوِم در چنگ ظالم ]است[.
خداوندا، در دستان من چیزی نیست: نه برای عرضه ]چیزی 
را ذخیره  در دستانم چیزی  امــا  دارنـــد؛  دفــاع  قــدرت  نه  و  دارنـــد[ 
پیوسته  ــودن  روان بـ آن  و  دارم  امید  ذخیره  ایــن  به  که  کــرده ام 
به سمت توست: وقتی آن ها را به سمتت بلند کردم، وقتی آن ها 
را برایت بر زمین و زانو گذاردم، وقتی سالح را برای دفاع از دینت 
به دست گرفتم. این ها ثروِت دست من است که امید دارم قبول 

کرده باشی.
خداوندا، پاهایم سست است؛ رمق ندارد؛ جرئت عبور از پلی که 
از جهنم عبور می کند، ندارد. من در پل عادی هم پاهایم می لرزد. 
وای بر من و صراط تو که از مو نازک تر است و از شمشیر ُبرنده تر! 
اما یک امیدی به من نوید می دهد که ممکن است نلرزم، ممکن 
است نجات پیدا کنم: من با این پاها در َحَرمت پا گذارده ام؛ دوِر 
خانه ات چرخیده ام و در حرم اولیایت، در بین الحرمین حسین و 
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عباست آن ها را برهنه دواندم و این پاها را در سنگرهای طوالنی، 
از دینت دویــدم، جهیدم، خزیدم،  و در دفاع  خمیده جمع کردم 
گریستم، خندیدم و خنداندم و گریستم و گریاندم، افتادم و بلند 
شدم. امید دارم آن جهیدن ها و خزیدن ها و به حرمت آن حریم ها، 

آن ها را ببخشی.
خداوندا، سر من، عقل من، لب من، گوش من، قلب من، همۀ 
اعضا و جوارحم در همین امید به سر می برند. یا ارحم الراحمین! 
دیدارت  شایستۀ  که  بپذیر  آن چنان  بپذیر،  پاکیزه  بپذیر،  مرا 
شوم. جز دیدار تو را نمی خواهم. بهشت من جوار توست، یا اهلل.

خدایا، از کاروان دوستانم جا مانده ام!

و  مــانــده ام  به جا  کــاروانــی  از  سال هاست  من  عزیز،  ای  خــداونــد، 
پیوسته کسانی را به سوی آن روانه می کنم؛ اما خود جا مانده ام؛ 
از یاد ببرم. پیوسته  اما تو خود می دانی، هرگز نتوانستم آن ها را 
با  نام آن ها، نه در ذهنم، بلکه در قلبم و در چشمم،  یاد آن ها، 

اشک و آه یاد شدند.
ممکن  چگونه  است.  علیل شدن  درحال  من  جسم  من،  عزیز 
]است[ کسی که چهل سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟! 
خواستم  تو  از  پیوسته  که  من  عشق  مــن،  محبوب  مــن،  خالق 
از عشق به خودت کنی، مرا در فراق خود  را مملو  سراسر وجودم 

بسوزان و بمیران!
بیابان ها  به  سر  جاماندگی،  رسوای  و  بی قراری  از  من  عزیزم! 
گذارده ام؛ من به امیدی از این شهر به آن شهر و از این صحرا به 
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آن صحرا در زمستان و تابستان می روم. کریم! حبیب! به َکرمت 
دل بسته ام. تو خود می دانی دوستت دارم. خوب می دانی جز تو را 

نمی خواهم. مرا به خودت متصل کن.
به  قــادر  من  اســت.  گرفته  فــرا  را  وجــودم  همۀ  وحشْت  خدایا، 
که  کسانی  به حرمت  مرا  نکن.  رسوایم  نیستم؛  خود  نفس  مهار 
از شکستن حریمی  بر خودت واجب کــرده ای، قبل  را  حرمتشان 
که حرم آن ها را خدشه دار می کند، مرا به قافله ای که به سویت 

آمدند، متصل کن.
را  معبود من، عشق من و معشوق من، دوستت دارم! بارها تو 
از تو جدا بمانم. بس است، بس.  دیدم و حس کردم نمی توانم 

مرا بپذیر؛ اما آن چنان که شایستۀ تو باشم.

خطاب به برادران و خواهران مجاهدم

خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی که سرهای 
دست  کف  بر  را  جان ها  و  ــد  داده ایـ عاریه  خــداونــد  ــرای  ب را  خــود 
عنایت  آمــده ایــد!  فــروش  ســوق  بــه  عشق بازی  بـــازار  در  و  گرفته 
کنید: جمهوری اسالمی، مرکز اسالم و تشّیع است. امروز قرارگاه 
حسین بن علی ایران است. بدانید، جمهوری اسالمی حرم است 
و این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن این حرم 
نه حرم  و  ابراهیمی  نه حرم  نمی ماند،  باقی  برد، حرمی  بین  از  را 

محمدی؟لص؟.
رهبری  نیازمند  پیوسته  ــالم  اس جهان  خــواهــرانــم،  و  بـــرادران 
است؛ رهبری متصل و منصوب شرعی و فقهی به معصوم. خوب 
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را  اســالم  داد،  تکان  را  جهان  که  دین  عاِلم  منزه ترین  می دانید 
ک ما، والیت فقیه را تنها نسخۀ  احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پا
نجات بخش این امت قرار داد؛ لذا، چه شما که به عنوان شیعه 
به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما که به عنوان سّنی اعتقاد عقلی 
دارید، بدانید ]باید[ به دور از هرگونه اختالف، برای نجات اسالم، 
را رها نکنید. خیمه، خیمۀ رسول اهلل است. اساس  خیمۀ والیت 
دشمنی جهان با جمهوری اسالمی، آتش زدن و ویران کردن این 
اگر  خیمه  این  واهلل،  واهلل،  واهلل،  بچرخید.  آن  دور  است؛  خیمه 
آسیب دید، بیت اهلل الحرام و مدینۀ حرم رسول اهلل و نجف، کربال، 

کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند، قرآن آسیب می بیند.

خطاب به برادران و خواهران ایرانی

برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پرافتخار و سربلند که 
شما  کمااینکه  باد،  شما  فدای  بار  هــزاران  من  امثال  و  من  جان 
مراقبت  اصول  از  کردید،  ایران  و  اسالم  فدای  را  جان  صدهاهزار 
مظلوم؛  حکیم؛  ایــن   

ً
خصوصا فقیه،  ولــّی  یعنی  اصــول  کنید. 

عزیز  را  عزیز  خامنه ای  معرفت؛  عرفان،  فقه،  دین،  در  وارسته 
جان خود بدانید، حرمت او را حرمت مقدسات بدانید.

من، جمهوری  عزیزان  مــادران،  و  پــدران  و خواهران،  ــرادران  ب
اسالمی، امروز سربلندترین دورۀ خود را طی می کند. بدانید مهم 
نیست که دشمن چه نگاهی به شما دارد. دشمن به پیامبر شما 
اوالدش  و  خدا  پیامبر  با  چگونه  ]دشمنان [  و  داشت  نگاهی  چه 
عمل کردند؟ چه اتهاماتی به او زدند؟ چگونه با فرزندان مطهر او 
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عمل کردند؟ مذمت دشمنان و شماتت آن ها و فشار آن ها شما را 
دچار تفرقه نکند.

بدانید، که می دانید، مهم ترین هنر خمینی عزیز این بود که 
را در خدمت  ایــران  آورد و سپس  ایــران  به پشتوانۀ  را  اســالم  اول 
ایــن ملت  بر  اگــر روح اسالمی  و  نبود  اســالم  اگــر  قــرار داد.  اســالم 
می درید؛  را  کشور  این  درنــده ای  گرگ  چون  صدام  نبود،  حاکم 
آمریکا چون سگ هاری همین عمل را می کرد؛ اما هنر امام این 
بود که اسالم را پشتوانه آورد، عاشورا و محرم، صفر و فاطمیه را به 
پشتوانۀ این ملت آورد، انقالب هایی در انقالب ایجاد کرد. به این 
دلیل، در هر دوره هزاران فداکار جان خود را سپر شما و ملت ایران 
ک ایران و اسالم نموده اند و بزرگ ترین قدرت های مادی را  و خا

ذلیل خود نموده اند. عزیزانم، در اصول اختالف نکنید.
امروز،  برای  نه  هستند،  ما  همۀ  کرامت  و  عزت  محور  شهدا 
اتصال  سبحان  خداوند  واسعۀ  دریای  به  این ها  همیشه.  بلکه 
ببینید،  بـــزرگ  خــود  زبـــان  و  دل  چــشــم،  در  را  ــا  آن هـ یــافــتــه انــد. 
همان گونه که هستند. فرزندانتان را با نام آن ها و تصاویر آن ها 
هستند،  شما  همۀ  یتیمان  کــه  شهدا  فــرزنــدان  بــه  کنید.  آشنا 
مــادران  و  پــدران  و  همسران  به  بنگرید.  احترام  و  ادب  به چشم 
اغماض  با  خود  فرزندان  از  که  همان گونه  کنید.  احترام  آنــان 
فرزندان  و  مــادران، همسران  پــدران،  نبود  در  را  آن ها  می گذرید، 

خود توجه خاص کنید.
نیروهای مسلح خود را که امروز ولّی فقیه فرمانده آنان است، 
کنید  احترام  کشور  و  اســالم  مذهبتان،  خــودتــان،  از  دفــاع  بــرای 
ملت  از  خود،  خانۀ  از  دفاع  همانند  می بایست  مسلح  نیروهای  و 
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کنند  احترام  و  ادب  و  حمایت  و  حفاظت  آن  ارض  و  نوامیس  و 
متقیان  موالی  امیرالمؤمنین  که  همان گونه  ملت،  به  نسبت  و 
فرمودند، نیروهای مسلح می بایست منشأ عزت ملت باشد و قلعه 

و پناهگاه مستضعفین و مردم باشد و زینت کشورش باشد.

خطاب به مردم عزیز کرمان

که  مــردمــی  دارم؛  کــرمــان  عزیز  مــردم  بــه  خطاب  هــم  نکته ای 
باالترین  مقدس،  دفاع  سال  هشت  طول  در  و  دوست داشتنی اند 
فداکاری ها را انجام دادند و سرداران و مجاهدین بسیار واالمقامی 
را تقدیم اسالم نمودند. من همیشه شرمندۀ آن ها هستم. هشت 
در  را  خود  فرزندان  کردند،  اعتماد  من  به  اســالم،  به خاطر  سال 
 ،۸ والفجر   ،۵ کــربــالی  چــون  شــدیــدی  جنگ های  و  قتلگاه ها 
کردند  ــه  روانـ و...  بیت المقدس  فتح المبین،  طــریــق الــقــدس، 
مظلوم،  امـــام  به عشق  و  بــه نــام  را  ارزشــمــنــد  و  بـــزرگ  لشکری  و 
لشکر  این  کردند.  بنیان گذاری  ــاراهلل،  ث به نام  حسین بن علی، 
همچون شمشیری برنده، بارها قلب ملتمان و مسلمان ها را شاد 

نمود و غم را از چهرۀ آن ها زدود.
من  از میان شما رفته ام.  عزیزان، من بنا به تقدیر الهی، امروز 
شما را از پدر و مادرم و فرزندان و خواهران و برادران خود بیشتر 
دوست دارم؛ چون با شما بیشتر از آن ها بودم؛ ضمن اینکه من 
قبول  هم  آن ها  اما  من؛  وجود  پارۀ  آن ها  و  بودم  آن ها  پارۀ  تن 

کردند من وجودم را نذر وجود شما و ملت ایران کنم.
دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با والیت بماند. این والیت، 
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فاطمه  حسین  خیمۀ  او،  خیمۀ  و  است  علی بن ابی طالب  والیــت 
است. دور آن بگردید. با همۀ شما هستم. می دانید در زندگی به 
انسانیت و عاطفه ها و فطرت ها بیشتر از رنگ های سیاسی توجه 
کردم. خطاب من به همۀ شماست که مرا از خود می دانید، برادر 
خود و فرزند خود می دانید. وصیت می کنم اسالم را در این برهه 
که تداعی یافته در انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی است، تنها 
نیازمند هوشمندی و توجه خاص است.  از اسالم  نگذارید. دفاع 
اسالمی،  جمهوری  اســالم،  بحث  که  آنجا  سیاسی،  مسائل  در 
ح می شود، این ها رنگ خدا هستند.  مقدسات و والیت فقیه مطر

رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید.
 

خطاب به خانوادۀ شهدا

مــادران  و  ــدران  پ شهدا،  فــرزنــدان  پسرانم،  و  دختران  فرزندانم، 
و  خواهران  ما،  کشور  فــروزان  چراغ های  ای  شهدا،  از  باقی مانده 
برادران و همسران وفادار و متدینۀ شهدا، در این عاَلم، صوتی که 
روزانه من می شنیدم و مأنوس با آن بودم و همچون صوت قرآن به 
من آرامش می داد و بزرگ ترین پشتوانۀ معنوی خود می دانستم، 
بودم،  مأنوس  آن  با  روزانــه  بعضًا  که  بود  شهدا  فرزندان  صــدای 
صدای پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را در وجودشان 

احساس می کردم.
عزیزانم، تا پیش کسوتان این ملتید، قدر خودتان را بدانید. 
هرکس  به طوری که  کنید؛  جلوه گر  خودتان  در  را  شهیدتان 
شما را می بیند، پدر شهید یا فرزند شهید را، بعینه خوِد شهید را 
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احساس کند، با همان معنویت، صالبت و خصوصیت.
نتوانستم  نمایید. من  و عفو  خواهش می کنم مرا حالل کنید 
حق الزم را پیرامون خیلی از شماها و حتی فرزندان شهیدتان ادا 

کنم. هم استغفار می کنم و هم طلب عفو دارم.
شاید  گیرند؛  دوش  بر  شهدا  فرزندان  را  جنازه ام  دارم  دوســت 
ــد مــرا  ــداون ــا بــر جــســدم، خ ک آن هـ بــه بــرکــت اصــابــت دســتــان پـــا

موردعنایت قرار دهد.

خطاب به سیاسیون کشور

آن هایی  چه  دارم،  کشور  سیاسیون  به  خطاب  کوتاه  نکته ای 
]که[ »اصالح طلب« خود را می نامند و چه آن هایی که »اصولگرا«. 
آنچه پیوسته ]دربارۀ آن[ در رنج بودم، این ]است[ که عمومًا ما 
بلکه  می کنیم؛  فراموش  را  ارزش هــا  و  قرآن  و  خدا  مقطع،  دو  در 
فدا می کنیم. عزیزان، هر رقابتی باهم می کنید و هر جدلی باهم 
به نحوی  مناظره هایتان  یا  شما  کالم  و  شما  عمل  اگر  اما  داریــد؛ 
تضعیف کنندۀ دین و انقالب بود، بدانید شما مغضوب نبی مکرم 
اگر  کنید.  تفکیک  را  مرزها  هستید.  راه  ایــن  شهدای  و  اســالم 
صریح  بیان  و  توافق  باهم بودن،  شرط  باشید،  باهم  می خواهید 
حول اصول است. اصوْل مطّول و مفصل نیست. اصول عبارت از 

چند اصل مهم است:
اینکه  یعنی  اســت؛  فقیه  والیــت  به  عملی  اعتقاد  آن هــا  اوِل   .1
او،  تــذکــرات  و  توصیه  به  دل  و  جــان  با  بشنوید،  را  او  نصیحت 
که  کسی  کنید.  عمل  علمی،  و  شرعی  حقیقی  طبیب  به عنوان 
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شرط  کند،  احــراز  را  مسئولیتی  می خواهد  اسالمی  جمهوری  در 
اساسی آن ]این است که[ اعتقاد حقیقی و عمل به والیت فقیه 
داشته باشد. من نه می گویم والیت »تنوری« و نه می گویم والیت 
نمی کند.  حل  را  وحدت  مشکل  دو،  این  از  هیچ یک  »قانونی«. 
والیت قانونی، خاص عامۀ مردم اعم از مسلم و غیرمسلمان است؛ 
اما والیت عملی مخصوص مسئولین است که می خواهند بار مهم 
کشور را بر دوش بگیرند، آن هم کشور اسالمی با این همه شهید.

۲. اعتقاد حقیقی به جمهوری اسالمی و آنچه مبنای آن بوده 
است، از اخالق و ارزش ها تا مسئولیت ها، چه مسئولیت در قبال 

ملت و چه در قبال اسالم.
به ملت،  و خدمتگزار  و معتقد  پاکدست  افراد  به کارگیری   .۳
نه افرادی که حتی اگر به میز یک دهستان هم برسند، خاطرۀ 

خان های سابق را تداعی می کنند.
4. مقابله با فساد و دوری از فساد و تجمالت را شیوۀ خود قرار 

دهند.
۵. در دورۀ حکومت و حاکمیت خود، در هر مسئولیتی، احترام 
خدمتگزار  خــوْد  و  بدانند  عبادت  را  آنــان  به  خدمت  و  مــردم  به 
واقعی، توسعه گر ارزش ها باشند، نه ]اینکه[ با توجیهات واهی، 

ارزش ها را بایکوت کنند.
مسئولین، همانند پدران جامعه، می بایست به مسئولیت خود 
با  ]اینکه[  نه  کنند،  توجه  جامعه  از  حراست  و  تربیت  پیرامون 
تی و به خاطر احساسات و جلب برخی از آرای احساسی  بی مباال
زودگذر، از اخالقیاتی حمایت کنند که طالق و فساد را در جامعه 
توسعه دهد و خانواده ها را از هم بپاشاند. حکومت ها عامل اصلی 
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ازهم پاشیدن  مهم  عامل  دیگر،  طرف  از  و  خانواده  استحکام  در 
مسیر  در  همه  آن وقت  شد،  عمل  اصول  به  اگر  هستند.  خانواده 
رهبر و انقالب و جمهوری اسالمی هستند و یک رقابت صحیح بر 

پایۀ همین اصول، برای انتخاب اصلح صورت می گیرد.

خطاب به برادران سپاهی و ارتشی

ــه بـــــرادران ســپــاهــی عــزیــز و فـــداکـــار و  ــاه خــطــاب ب ــوت کــالمــی ک
انتخاب  بــرای  را  مسئولیت ها  مــالک  دارم:  سپاهی  ارتشی های 
طبیعی  دهید.  قرار  بحران  ادارۀ  قدرت  و  شجاعت  فرماندهان، 
است به »والیت« اشاره نمی کنم؛ چون والیت در نیروهای مسلح 
این  اســت.  مسلح  نیروهای  بقای  اســاس  بلکه  نیست؛  »جــزء« 

شرط، خلل ناپذیر می باشد.
نکتۀ دیگر، شناخت بموقع از دشمن و اهداف و سیاست های او 
و اخذ تصمیم بموقع و عمل بموقع ]است[. هریک از این ها اگر در 

غیر وقت خود صورت گیرد، بر پیروزی شما اثر جدی دارد.

خطاب به علما و مراجع معظم

علمای  بــه  مــیــدان،  در  چهل ساله  ســربــاز  یــک  از  کــوتــاه  سخنی 
و  جامعه  روشنایی  موجب  که  گــران قــدر  مراجع  و  عظیم الشأن 
تقلید:  عظام  مراجع  خصوصًا  هستند،  تاریکی ها  زدودن  سبب 
ج دیده بانی دید که اگر این نظام آسیب ببیند،  سربازتان از یک بر
حفظش[  ]بــرای  حوزه ها  در  شما  آن،  ارزش هــای  از  آنچه  و  دین 
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استخوان ُخرد کرده اید و زحمت کشیده اید، از بین می رود. این 
دوره با همۀ دوره ها متفاوت است. این بار اگر مسلط شدند، از 
اسالم چیزی باقی نمی ماند. راه صحیح، حمایت بدون هرگونه 

مالحظه، از انقالب، جمهوری اسالمی و ولّی فقیه است.
به  هستید،  اســالم  امید  که  را  شما  دیگران  حــوادث،  در  نباید 
مالحظه بیندازند. همۀ شما امام را دوست داشتید و معتقد به راه 
اسالمی  از جمهوری  و حمایت  آمریکا  با  مبارزه  امام  راه  بودید.  او 
است.  فقیه  ولّی  پرچم  تحت  استکبار،  ستم  تحت  مسلمانان  و 
و  داشتند  سعی  خّناسان  برخی  می دیدم  خود  ناقص  عقل  با  من 
دارند که مراجع و علمای مؤثر در جامعه را با سخنان خود و حالت 
حق به جانبی، به سکوت و مالحظه بکشانند. حق واضح است: 
جمهوری اسالمی و ارزش ها و والیت فقیه میراث امام خمینی؟هر؟ 

هستند و می بایست موردحمایت جدی قرار گیرند.
تنها  و  را خیلی مظلوم  آیت اهلل العظمی خامنه ای  من حضرت 
می بینم. او نیازمند همراهی و کمک شماست و شما حضرات، 
با ایشان، می بایست  با بیانتان و دیدارهایتان و حمایت هایتان 
جامعه را جهت دهید. اگر این انقالب آسیب دید، حتی زمان شاه 
ملعون هم نخواهد بود؛ بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض 

و انحراف عمیق غیرقابل برگشت خواهد بود.
دست مبارکتان را می بوسم و عذرخواهی می کنم از این بیان؛ 
اما دوست داشتم در شرف یابی های حضوری به محضرتان عرض 

کنم که توفیق حاصل نشد. سربازتان و دست بوستان.
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از همه طلب عفو دارم

از همسایگانم و دوستانم و همکارانم طلب بخشش و عفو دارم. 
از رزمندگان لشکر ثاراهلل و نیروی باعظمت قدس که خار چشم 
از  خصوصًا  دارم،  عفو  و  بخشش  طلب  اوســت،  راه  سّد  و  دشمن 

کسانی که برادرانه به من کمک کردند.
و  خیرخواهانه  که  نبرم  نــام  پورجعفری  حسین  از  نمی توانم   
برادرانه، مرا مثل فرزندی کمک می کرد و مثل برادرانم دوستش 
و مجاهدم که  رزمنده  بــرادران  و همۀ  ایشان  از خانوادۀ  داشتم. 
برادران  البته همۀ  انداختمشان، عذرخواهی می کنم؛  به زحمت 
و  کردند  کمک  و  داشته  بــرادرانــه  محبت  من  به  قــدس  نیروی 
دوست عزیزم، سردار قاآنی که با صبر و متانت مرا تحمل کردند.
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مسابقۀ فرهنگی رفیق خوشبخت ما

توضیحات شرکت در مسابقه
و  افراد دوازده ساله  و  ح شده است  از متن موجود طر * پرسش ها 

کنند. بیشتر، می توانند به روش های زیر در مسابقه شرکت 
کافی است  کار،  این  برای  ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی:   .1
را  پرسش  ها  صحیح  گزینه های  شمارۀ  و  مسابقه  نــام  به ترتیب 
به صورت یک عدد چهار رقمی از چپ به راست، همراه با نام و نام 

کنید. خانوادگی خود به سامانۀ پیامکی ۳۰۰۰۸۰۲۲۲۲ ارسال 
مثال: رفیق خوشبخت ما 1234 محمد عظیمی

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی:
Haram�razavi�ir

کامل و صحیح و به صورت روزانه  * قرعه کشی از بین پاسخ های 
گفته شده  انجام می شود و نتیجۀ آن نیز ازطریق سامانۀ پیامکی 

به اطالع برندگان می رسد.
گانه ارسال  تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جدا

کنید.
تلفن: 051-32002569
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پرسش ها

پرسش اول. آمریکایی ها و اسرائیلی ها با توجه به نقش بی بدیل 
سردار سلیمانی چه لقبی به او دادند؟

1. شبح  فرمانده
کابوس اسرائیل  .۲

۳. قدرتمندترین فرد خاورمیانه
گزینه ها 4. همۀ 

نزد  شهادتش  واســطــۀ  همسرش  شهید   ــدام   کـ دوم.  پــرســش 
حاج قاسم شد؟

1. حسین بادپا
۲. مرتضی حسین پور

۳. حامد بافنده
4. مصطفی خوش محمدی
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گفتۀ حاج قاسم شرط شهیدشدن چیست؟ پرسش سوم. طبق 
کی 1. اخالص و پا

۲. شهید بودن
۳. دعای پدر و مادر

4. اخالق خوب

کدام  پرسش چهارم. آخرین نوشتۀ حاج قاسم قبل از شهادت در 
گزینه بیان شده است؟

کیزه بپذیر! 1. خداوندا مرا بپذیر، خداوندا مرا پا
که عزت و ذلت به دست توست! ۲. خداوندا می دانم 

۳. خداوندا خالصانه از تو تقاضای دستگیری دارم! 
4. ای حیات، با تو وداع می کنم، با همۀ جبروتت!
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پورتالفرهنگی-تبلیغیحرممطهرامامرضا؟ع؟
haram�razavi�ir  :صفحۀ اصلی پایگاه مجازی حرم مطهر رضوی -
tv�razavi�ir            :کن حرم مطهر رضوی - پخش زندۀ مراسم و اما

- دسترسی به آرشیو محصوالت فرهنگی حرم مطهر رضوی:
archive�razavi�ir  

كانالهاوصفحاتشبكههایاجتماعی
 وقت سالم؛

 حــال و هــوای حــرم؛
 ثبت درخواست زیارت نیابتی؛

 اعالم برنـامه های حرم مـطهر رضـوی؛
 ارائۀ مطالب ویژۀ دختران و پسران 1۲ تا 1۸ سال؛

 نشر معارف رضوی به زبان های عربی، انگلیسی، اردو، فرانسه و...  ؛
 انتشار تولیدات فرهنگی حرم مطهر رضوی اعم از فیلم و صوت مراسم 

حرم مطهر رضوی.
می توانید به این شبکه ها از مسیرهای ذیل دسترسی داشته باشید:
 tvapp�razavi�ir/razavi_aqr_ir                 :شبکه های فارسی -
tvapp�razavi�ir/razavi_int  :شبکه های اجتماعی بین الملل -

- ربات چندزبانه حرم مطهر رضوی در شبکه های اجتماعی شامل 
بخش های پاسخگویی به سؤاالت دینی، زیارت نیابتی و ارتباط با حرم:

@haramrazavi_bot




