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هنوز برای شهيد شدن فرصت هست. آن روزها دروازه ای برای شهيد 
شدن داشتيم و این روزها معبری تنگ.

برای شهيد شدن فرصت هست. دل را باید پاک کرد.                          
     »مقام معظم رهبری«

شرط شهيد شدن، شهيد بودن است.
اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهادت از کالم او ،از رفتار او، از 
اخالق او استشمام شد، او شهيد خواهد شد.
»سردار قاسم سليمانی«         

»الهی! نسبت به ولّی خودت، حجت ابن الحسن )عجل اهلل تعالی 
فرجه( که درود تو بر او و پدرانش باد در این لحظه و در تمام لحظات، 
سرپرست، محافظ، رهبر، یاور، راهنما و چشم بينا باش تا حکومت او را در 
سرتاسر زمين خود با رغبت و پذیرش مردمان ثابت و استوار سازی و در 
زمين تا زمانی طوالنی از حکومت حق و عدل برخوردار نمایی.«
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واقعيت حاکم بر داستان و واقعيتی که ما در آن قرار داریم، زمينۀ داستان 
را به وجود می آورد. داستان ميان عناصر خيالی و تفحص در واقعيت تقسيم 
می شــود و بی وقفه، صورت های ثابت را مجدداً خلق و صورت های ممکن را 
ابداع می کند؛ همين امر باعث می شود که وقایع گرفته شده از جهاِن واقعيت 

در ذهن خواننده ثبت و ماندگار شود.
جنــگ تحميلی رژیم بعثی عــراق عليه ایران اســالمی، که با تهاجمی 
فرامنطقــه ای به منظور تعّرض به تمامّيت ارضی و باورهای دینی و شــعائر 
اسالمی مردم شــریف ایران به وقوع پيوست، موجب تقویت روحيه مبارزه، 
ایثار، شهادت و مقاومت در برابر زیاده خواهی بيگانگان گردید؛ به نحوی که 
مردم غيور ایران با هر ســن و سالی و از هر قشری که بودند، دفاع از شرف 
و آزادگــی و آرمان های ملی و دینی را فریضه ای الهی شــمردند. انعکاس 
وقایع صحنه های ایثار، شهادت، مقاومت و پایداری در قالب داستان، شالودة 
ادبيات داســتانی دفاع مقدس را شــکل داد که از طرفی ریشه در واقعيت 
دارد و حس غيرت، ایســتادگی و مقاومت مردم را در مقابل تبعات نادلپذیر 
جنگ تقویت می کند و از ســویی، بهترین بستر برای ملموس ساختن دفاع 
مقدس برای نسل امروز، که به طور مستقيم آن را درک نکرده اند، محسوب 

می شود. 

سخن ناشر
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توصيف و نشــان دادن صحنه های ایثار، شــهادت، مقاومت و پایداری و 
ارزیابی نحوة رویارویی مردم با مقوله جنگ و به تصویر کشيدن شجاعت ها 
و فداکاری های اقشار مختلف در راســتای وحدت ملی، می  تواند مهمترین 
کارکرد ادبيات داستانی دفاع مقدس باشد. از سوی دیگر، انتشار داستان ها 
و رمان های دفاع مقدس، دســت مایۀ بکر و بی بدیلی برای هنرمندان است؛ 
به خصوص، برای ســينماگرانی  که در آثار خود، دغدغۀ ســالکانی را دارند 
که روزگاری برای پاســداری از سرزمين اسالمی خویش به ميدان آمدند و 
حماســه ها آفریدند تا آن شجرة طيبه ای که به دست مبارک آن پير فرزانه 

در خاک این مرز و بوم گذاشته شده بود، ببالد و به ثمر بنشيند. 
 نشر شاهد
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»يا حسين فرماندهی از آن توست«

باده از پيمانه دلدار هوشياری ندارد 

بی خودی از نوش اين پيمانه، بيداری ندارد

چشم بيمار تو هر کس را به بيماری کشاند

تا ابد اين عاشق بيمار، بيماری ندارد

با که بتوان گفت از شيرينی درد غم يار

جز غم دلدار عاشق پيشه غم خواری ندارد

»امام خمينی ره«

ســال 1399 متفاوت تر از هر سال آغاز شد؛ سالی که سردار دل ها حاج 
قاسم سليمانی همراهمان نبود. در لحظۀ تحویل سال، پس از طلب سالمتی 
و فــرج موال و مقتدایمان حضرت ولی عصر )عــج( از درگاه احدیت، تقاضا 
نمودم که توفيق نوشــتن از این عزیز ســفر کرده -حاج قاسم سليمانی- را 
حضرت حق نصيب و روزی ام قرار دهد. آنچه در پی می آید، توفيق خداوند 
متعال، کوششــی از این کمترین و جوششــی از جانب عزیزانی اســت که 

روایت شان پيرامون فاتح دل ها، زینت بخش »نشان سرِخ ذوالفقار« شد.

پیش درآمد
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رشته ای بر گردنم افکنده دوست

می کشد هر جا که خاطرخواه اوست

بيش از آغاز، ضمن آرزوی علّو درجات برای آن شــهيد گرانمایه و تشکر 
از اینکه اجازة بال و پر زدن در هوای ایشان به این حقير را عنایت فرمودند، 
به خاطر کوتاهی در انجام وظيفه جداً از محضر مبارکشان پوزش می طلبم.

اصغراستاد حسن معمار
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بخش اول
راوی نوشت
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چشــم نوزاد که به روی روشــنایی آفتاب کم جان آخرین روز زمســتان 
روستای قنات ملك روشن شد، نفس شيرین و روح نوزاد، سينه  را پر از هوای 
پاک کرد و بهار با تمامی زیبایی هایش: آسمان آبی روشن، بوی عطر گل های 
تازه شــکفته، نسيم جان بخش، به یکباره در چشمان روشن پدر که نوزاد را از 
همسر گرفت و بویيد و بوسيد، رخ نمود؛ زبان به شکر گشوده و کودک را به 

خود چسباند و شرط و شروط مسلمانی را در درونش جاری ساخت:
- قاســم ... اشهد ان ال اله اال اهلل، اشــهد ان محمد رسول اهلل، اشهد ان 

علی ولی اهلل.
و فرزند را دوباره بویيد و بوسيد و به همسر که دست هایش مشتاقانه در 

آرزوی در آغوش کشيدن قاسم بود داد و از اتاق بيرون آمد.
آسمان روســتا از بارش چند روزه ایســتاده؛ در نگاه مرد، زمين غنوده 
بر دشت جان گرفت که انتظار دســت های کار آزمودة مردان و زنان قنات 
ملك را داشــت. او می دانست که دوران کودکی در روستا کوتاه است و پاها 
و دست ها که توانایی هر چند اندک بيابند  به دنبال بزرگ ترها راهی دشت 
و صحرا می شــوند تا از سرانگشــتان گرم، زمين سرد، جان بگيرد و ميزبان 

قنات ملک

یک
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دانه های آمادة رویش بشوند.
دوران کودکی روستایی با تمامی زیر و بم، شادی و غم و فراز و فرودش، 
همراه با  آماده شدن برای کار و تالش بر روی زمينی است که قوت روزانه 
را فراهم می کند و مرد آشــنای کار بر روی زمين پس از سال ها تالش، باور 
قلبی اش بود که  ســفرة  بی نان، سفرة تهی از همت و کار آدميان پيرامون 
آن است و این  در روستا یعنی  نيستی و نابودی و آدم روستایی به ویژه اگر 
اصل اساس و شــجره طيبه اش درکوچ روی و زندگی عشایری باشد، رگ و 
پی اش او را به تالشــی دو چندان در زندگی فرامی خواند و تحمل سختی و 

مرارت جزو این کوشش بی وقفه است.
و کودک متولد شــده در اول فروردین 1335 که پدر نام پرمعنای قاسم 
بر او نهاد از خاندان و ایل ســليمانی ها بود که ریشه شــان به عشایرخمسه 

فارس می رسيد.
 قاســم نوجوان، خيلی زود، کار بر روی زمين را با دستان کوچکش آغاز 

کرد.  
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می خواهم همچون مرغ شب تا سحرگاهان بخوانم

 شيرين زبانم اما  افسرده ام ،آزرده جانم

شب های روستا خيال انگيز،آوای مرغ شب که در گوش می نشيند، هم بال 
او مرغ خيال هم در آسمان پرســتاره به پرواز درمی آید و کودک خستگی 
تن را به آرامش گســتردة شب و ستاره های روشن می سپارد. تبسم روشن 
چراغ های ریز و درشــت آسمان و البته ماه منورش که گاه از زیر ابر خودی 

می نماید، مرهمی بر تن خستۀ از کار سخت بر روی زمين می شود.
حاال مرغ شــب آرام گرفته اما ترنمش روح را شــادمان کرده اســت و 
کودک به دنبال بال گشــودن مرغ خيال از این ســتاره به آن ستاره، چشم 
گرم می کند. دیگر ماللی نيست، اینك پشت بام خانه،آیينه بزرگی شده که 
تمامی پهنۀ آسمان با تأللوهای چشم نوازش و کودک شادمان ميان آن، در 
جام جهان نمایش به زیبایی شــکوه آفرینش جلوه گر شده است. پسر خود 
را می بيند، بزرگ شده، قد ميانه، چهار شانه، سينه برآمده، موها مجعد، در 
ميان مزرعه اســت. باد بر خوشه های گندم می وزد و او داس بر دست،یك 
تنه به دل دریای مواج خوشه ها زده.کنار مزرعه، زیر سایه تك درخت، مرد 
و زن ميانســالی چشم به او دوخته اند. قاسم دســت بر ساقه ها می فشرد و 

مرغ خیال

دو
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داس را می چرخاند، خوشه ها دسته دسته بر تن زمين بار می شوند.
باد در خرمن غوغا می کند. ساقه ها در آغوش هم فرو می روند.

تن خســته ، جوان قد راست می کند. قطره های عرق پيشانی را با پشت 
دست پاک می کند. مرد و زن زیر تك درخت از جا بلند می شوند ...

ابر ســياهی مقابل ماه می آید. گندم ها سياه می شوند. کودک روی پشت 
بام درجا می نشــيند. شهابی در آسمان شــب، خط روشنی می کشد. ماه از 
پشت ابر سر بر می آورد. کودک نفس عميقی می کشد. از دل آسمان خيال 
به ميان پشت بام خانه در قنات ملك برگشته، بلند می شود و به لب پشت بام 
می رود. روستای غنوده در تاریکی شب، به آرامی نفس می کشد. برمی گردد 
و از بام به زیر می آید. پدر ایســتاده در نماز، دســت به سوی آسمان بلند 
کرده است.کنار در می نشيند. تندری در آسمان می گذرد و بعد صدای رعد 

می آید.
کودک صورت مقابل قطره های باران می گيرد.

دعاهای پدر برای همسایه ها تمام شده، حاال شانه هایش تکان می خورد 
و با بغضی در گلو می گوید:

خدایا فرزندانم عاقبت به خير شوند.
خدایا قاسمم، خدایا ...

دســت  های کوچك قاسم هم به سوی آسمان باال می آید؛ باران بر اشك 
چشم ها بوسه می زند.
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باران تند و کوبنده، دشــت را زیر رگبار خود گرفته بود و آســمان پر از 
ابرهای تيره، دور و دست نيافتنی می نمود. جویبارها از ميان کرت های مزرعه 

راه افتاده، بر نهر کنار زمين، پُرآوا  سر می رسيدند.
قنات ملك آرام گرفته بر کنار دشــت،تن به باران سپرده رخت تازه بر تن 

کرده بود.
قاسم شادمان بوسۀ باران، زیر تك درخت مزرعه ایستاده، سينه از عطر باران 
معطر می کرد.پدر یکپارچه روشنایی ميان کرت ها بيل به زمين گل آلود فرو می برد.

- اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم!
پدر یادش داده بود که ذکر را مرتب بگوید و باز هم گفته بود که دعای زیر 

باران را خدا زودتر قبول می کند.
 پسر سر به سوی آسمان بلند کرد و در ميان امواج رحمت خداوند، طعم 
شيرین صلوات را در دهان حس کرد. بعد دست بر صورت کشيد و سر پایين 

آورد و رو به پدر کرد:
- آقاجان!

پدر کمر راســت کرد و قاسمش را دید که دیگر نه کودک هفت ساله، بلکه 
به چست و چاالکی نوجوانی خود، ميان کرت ها می دود و به او نزدیك می شود.

سرافراز

سه
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پــدر بيل را به دل زمين فرو کرد و آغوش گشــود و چون دید پای فرزند 
لغزید، قلبش فروریخت:

- مواظب باش قاسمم.
گرمی تن پدر، مأمن سردی تن پسر شد.

- آقاجان!
و فرزنــد مگر چه می خواهد جز پناه و تکيــه گاه و مأمنی مطمئن و چه 
پشــتوانه و ستون اســتواری بهتر از پدر؛ پدری که چون کوه یك تنه در برابر 
نامالیمات زندگی زیر یوغ ارباب ایستاده، سرخم نکرده، سرفراز دل به خدا و 
گام به زمينش نهاده و جان سخت و نه خسته از آنچه  با تالش در طی سال ها 
جان کندن به دست آورده، پاسداری می کند. و از دیرباز کوله بار ایثار و مقاومت 
پدران کوچ رو را بر دوش دارد و آشــنا با درد و رنج و مالمت روزگار ســخت 
کوچ نشينی و کوچ روی عشایر، فرزندانی سخت کوش،پایمرد و استوار از خود 
به یادگار گذاشــته. حاال دست افزار پدر در دست پسر، دل زمين باران خورده 
را نشانه گرفته بود و پدر با دیدن تالش پسر، تبسمش پر از قطره های روشن 
باران بر بوم صورت به زیبایی نقش انداخت. به یادش آمد، سال ها یکی پس از 
دیگری آمده و رفته بودند و حاصلشان گرد پيری بر سر و صورت و خم شدن 
قامت و پينۀ دست ها بود. از پدر، نقش مردی همواره سرفراز و قامت رسا در 
خاطرش بود و از مادر،تصویر روشن زنی سربه زیر و مهربان. حاال پسر، نوة آن 
یگانگان ملك  می رفت که جا پای نياکانش محکم کند. پدر دســت افزار را از 

پسر گرفت و دست بر موهای خيسش کشيد و گفت : 
- خدا قوت قاسم جان! برگرد خانه، بعد من می آیم.

و نفس عميقی کشيد و به گام های پسر چشم دوخت که به تندی از او دور 
می شد. زیر لب ذکری گفت و رو به آسمان کرد:

- ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظيم.
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روضه خوان هيئت بيت الزهرا )س( که ســالم اول را به حضرت زهرا )س( 
داد، اشك مجال بارش پيدا کرد. سوز دل از پيش تر تن پدر و پسر را لرزانده 
بود. تلنگر سالم، آتش بر این خرمن مهّيای سوختن زد. پدر، مرد کامل،تکيه گاه 
پســر، از پشت پردة اشك، قاســم نوجوانش را می دید که هنوز روضه خوان 
گریزی به صحرای کربال نزده، هق هق گریه اش بلند شده، شانه های نورسش 

تکان می خورد. پدر دست بر شانۀ پسر فشرد و او را به سوی خود کشيد.
- قاسمم!

روضه خوان گریزش را زد:
- حضرت قاســم )ع( در آن محشر کبری روز عاشورا خدمت سيدالشهدا 
)ع( آمد و عرض کرد که عموجان دیگر طاقت دیدن شما و اهل حرم را به این 
حال ندارم. حضرت او را در آغوش کشــيد. نوشته اند عمو و برادرزاده آن قدر 
گریه کردند که از حال رفتند. امام حسين )ع( فرمود: تو یادگار برادرم هستی، 
نمی توانم داغ فراق تو را تحمل کنم. هر قدر قاسم عجز و البه کرد و دست و 
پای عمو را بوســيد، حضرت اجازة ميدانش را نداد. حضرت قاسم )ع( به ناچار 
به خيمه آمد و سر به زانوی غم گذاشته، به شدت گریه کرد. ناگهان به یادش 
آمد که پدرش امام حسن مجتبی )ع( بازوبندی بر بازویش بسته و فرموده که 

قاسمم !

چهار
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هر وقت غصه عالم بر تو آن قدر رو آورد که هيچ راهی نداشتی، بازوبند را باز 
کن و نوشتۀ داخل آن را بخوان. قاسم به خود گفت به خدا قسم هرگز مانند 
امروز غم عالم بر من هجوم نياورده. پس بازوبند را باز کرد و خواند که پدرش 
نوشته: ای نور دیده! چون عمویت حسين را در کربال به دست دشمنان گرفتار 
ببينی، ســر خود را در قدم او نثار کن و هرچند تو را منع کند از او نپذیر و 
چندان پافشــاری کن تا راضی شود. قاسم ابن الحسن )ع(، خوشحال به نزد 
عمو آمد و دستخط پدر را نشان داد. حضرت آن را خواند و بوسيد و گریه کرد. 
پس لباس برادرزاده را مانند کفن بر او پوشــاند و شمشير خود را به دستش 
داد. حضرت قاسم )ع( وارد ميدان شد و رو به لشکر کفر، خود را معرفی نمود: 
منم قاسم، فرزند امام حسن )ع( و فرزندزادة محمد مصطفی )ص( و این عّمم 

حسين )ع( است.
عمر سعد ملعون با دیدن قاسم )ع( رو به ازرق شامی کرد و گفت تو پهلوان 
نامی شــام و عراقی، چرا نمی روی و کار این جوان را بسازی؟ ازرق گفت عمر 
سعد تو مرا به جنگ طفلی می فرستی؟! پس چهار پسر خود را یك به یك به 
ميدان فرســتاد که قاسم )ع( هر چهار نفر را به جهنم فرستاد. بعد خود ازرق 
پا به ميدان گذاشــت و کشته شد. حضرت قاســم )ع( خسته و تشنه رو  به 
عمو کرد و از حضرت قطره ای آب خواست. امام حسين )ع( گریست و فرمود 
قاســمم نزدیك است که از دست جّدت شراب کوثر بنوشی و سيراب شوی. 
پس قاسم ابن الحسن )ع( برگشت به ميدان و جنگ نمایانی کرد. پياده ها سر 
راهش را گرفتند، مشغول جنگ با آنها شد که سواره ها دوره اش کردند و باران 
تير و نيزه و شمشير بود که از هر سو بر بدن قاسم باریدن گرفت. از اسب به 
زیر افتاد و عمو را صدا کرد. امام حسين )ع( مانند باز شکاری صف های دشمن 

را شکافت و خود را به برادرزاده رساند.
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ای خاک بر دهان مِن گوینده که چه دید حضرت از قاسم نوجوان خود.
روضه خوان سر به زیر شد و مشت بر سينه کوبيد.

حاال مرد کامل، پدر، تکيه گاه مطمئن پســر هم شــانه هایش زیر بار غم 
قاسم غرق در خون دشت کربال تکان می خورد و اشك هایش پهنۀ صورت را 

پوشانده، بر چهرة تابناک قاسم نوجوانش به گرمی می نشست.
زیر لب گفت:

- »پسرم،من دعا می کنم که تو هم قاسم شهيد من شوی«.
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ما پنج نفر بودیم: احمد ســليمانی، بهرام فرجی، حاجعلی سليمانی، علی 
محمدی و من قاســم سليمانی. البته دوستان دیگری هم داشتيم اما بيشتر 

اوقات ما پنج نفر با هم بودیم.
احمد درســش از همۀ ما بهتر بود. معلم هایمان آدم های خشــنی بودند 
که بعد از گرفتن دیپلم، دو ســال سربازی شــان را به روســتاها می آمدند تا 
معلم بچه های مردم باشــند. مدرسه مان ســاختمان گلی بود که از حياطش 
جوی آب می گذشــت. صبح که وارد حياط می شــدیم، اولين چيزی که به 
چشــم مان می خورد و دلمان را می لرزاند، دسته چوبی بود که توی جوی آب 
خيس می خورد تا وقتی به کف دســت بچه ها می خورد، نشکند. بی انصاف ها 
بدجوری می زدند و یا بهتر اســت بگویم شکنجه می کردند. پدر و مادرها هم 
حق هيچ گونه اعتراضی نداشتند. اما احمد محبوب ترین دانش آموز قنات ملك 
بــود و هيچ معلمی به خود جرأت نمــی داد تا او را تنبيه کند، حتی اگر آن 
معلم یك سپاهی دانش خشن باشد. تابستان ها که می آمد، من مجبور بودم از 
دوستانم دور بيفتم چون خانۀ ما به باالی کوهی می رفت که تُنگل نام دارد. از 
کالس چهارم به بعد، دیگر خانه مان به آنجا نرفت. بنابراین تابستان ها ما پنج 
نفر باز هم با هم بودیم. هر روز صبح گوســفندها را در می آوردیم و از روستا 

ما پنج نفر

پنج
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می زدیم بيرون. از رودخانه ها و دره ها می گذشتيم تا جایی سرسبز پيدا کنيم 
که گوســفندها بچرند و ما هم دنبال تفریح خودمان باشيم. همه، هم سن و 

سال بودیم.1

1- کتاب ریشه در آسمان، نوشته محسن مؤمنی، ناشر لشکر 41 ثاراهلل، چاپ دوم 1387، صفحات 13 تا 15
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هنوز باران می بارید و ناودان ها آوای باران را در شــهر خوش نوا ســر داده 
بودند.

احمد هم خيس از رگبار بهاری، گامی عقب تر از قاسم در راه بود.
باران بر صورت تبدار قاسم سيزده ساله می نشست و همراه اشك چشم به 
لب ها می رســيد. چشمان پر اشك پدر آنگاه که او را از زیر قرآن رد می کرد، 

مقابل چشمان بارانی اش بود.
»خدا پشت و پناهت!«

مادر هم بود که با شــانه های لرزان، کنار در خانه ایستاده، با گوشۀ چادر 
صورتش را پاک می کرد.

»اميدت به خدا باشد!«
احمد جلو آمد و دست قاسم را کشيد و گفت:

»حاال کجا باید برویم؟«
و اشاره به بارش باران و خيابان خلوت شهر کرد.

قاسم از قنات ملك به کرمان برگشت. ایستاد و قامت لرزان احمد را دید.
- آقاجان گفت برویم خيابان ناصریه، نشانی یك خانه ای را داد.

- خانه، ولی ما که هنوز کاری پيدا نکردیم. یادت که نرفته، آمدیم شهر که 

ترانه آسمان

شش
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قسط وام کشاورزی آقاجان را بدهيم.
قاسم گفت:یادم نرفته احمد جان.

و جلو رفت و شانۀ لرزان احمد را فشرد و در چشمانش نگاه کرد.
- توکل بر خدا، همه چيز را بسپار به او.

و صورت رو به آسمان گرفت و لب هایش تکان خورد:
- ال حول و ال قوه اال باهلل. 

         
  احمد کنار قاســم با دســت و صورت خاکی، مالت درست می کرد. پای 

ساختمان نيمه کاره ای مشغول  بودند.
قاسم بيل را به دل ماسه فرو کرد و دست احمد را کشيد و گفت:

- گفتم همه چيز را بســپار به خدا، این هم کار، ساخت مدرسه. سال بعد 
که بيایی اینجا، می بينی بچه مدرسه ای ها را که دارند تو حياط بازی می کنند 
یا سر کالس نشســتند و درس می خوانند، آن وقت خدا را شکر می کنی که 

سهمی در ساختن این مدرسه داشتی.
و اشاره به سر و صورت خاکی احمد کرد.

- اگر مادرجان ما را با این سر و وضع ببيند، به نظرت چه می کند؟
قاسم بيل را دوباره به دست گرفت.

- چه می کند؟معلوم است، شکر خدا. کاری که عمری است انجام می دهد.
         

 - باور نمی کنم قاســم بعد از هشــت مــاه دوباره داریم بــه قنات ملك 
برمی گردیم.

- آن روز که آمدیم کرمان، باران می آمد. اآلن هم آسمان تيره و تاره. گمانم 
دوباره قراره عين موش آب کشيده شویم!
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- ولی به نظر من این بار آدم برفی می شویم. به قرمزی آسمان نگاه کن!
- خدا را شــکر احمدجــان، هم پيرزن صاحبخانــه آدم خوبی بود، هم 
صاحب کارمان که مزدمان را تمام و کمال داد. سيصد تومان خرج در رفته 

برایمان ماند.
- هفتــاد تومان هم که ســوغاتی خریدیم. مطمئنم همــه از دیدنمان 

خوشحال می شوند.
قاسم شانه باال انداخت و گفت:

- آقاجان و مادری که چشــم و دل ســيرند اما سهراب مطمئنم با دیدن 
ساعت کوکی که برایش خریدیم، از خوشحالی خانه را می گذارد روی سرش. 
می خواهم یادش بدهم که ساعت را کوک کند برای نماز صبح. وقتی با زنگ 

ساعت بيدار شد، می گویم حاال که بلند شدی نمازت را اول وقت بخوان.
و ساک سوغاتی را به سينه چسباند و دست احمد را گرفت.

- عجله کن احمدجان.خدا می داند چقدر دلم برای آقاجان و مادری تنگ شده.         
اولين دانۀ برف که بر صورت قاسم نشست، لبخند زد و قدم هایش را تندتر 

برداشت.
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زنگ که خورد، کالس به یکباره خالی شد. یوسف کنار قاسم نشسته بود. 
خم شــد، کيفش را از جاميزی بيرون کشيد. قاسم دستش را گرفت. یوسف 

رو  به او  برگشت.
- ها، چه شده؟!

قاسم به رویش لبخند زد و گفت:
- صبر کن برایت کار دارم.

و از ميان کتاب های داخل کيفش عکس کوچکی را بيرون آورد.
- این آقای خمينی ست. گفته بودم.

یوســف عکس را در دست گرفت و آن را مقابل چشمانش آورد. صدای پا 
آمد، یوسف عکس را به تندی به قاسم داد و او هم داخل کيفش گذاشت.

در کالس باز شد، چوب دست ناظم قبل از خودش وارد کالس شد.
- مطمئن باشــيد آقای مدیر، در دبيرستان سعادت این بی نظمی ها دیده 

نخواهد شد. من به عنوان ناظم ...
ناظم با قد بلند، موهای کوتاه و سبيل پرپشت، با دیدن قاسم و یوسف در 
کالس، قبل از مدیر که چاق و کوتاه قد بود، به مقابل ميز انتهای کالس رفت.

- شما دو نفر اینجا چه غلطی می کنيد؟!

عکس آقا

هفت
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یوسف در جایش ایستاد و دست باال آورد.
- آقا اجازه! من و سليمانی هم داشتيم می رفتيم که ...

 ناظم دستی بر سبيل های سياهش کشيد و گفت:
- حاال معلوم می شود. کيف ها رو ميز!

و پيش آمد و کتاب و دفتر کيف ها را روی ميز خالی کرد. عکس هم روی 
ميز افتاد، که نگاه مدیر و ناظم را در پی داشت.

- این چيه؟!
چوب دست ناظم باال رفت و بر سر و صورت قاسم خورد.

مدیر دست باال برد. ناظم از مقابل قاسم و یوسف کنار رفت.
مدیر عکس را برداشت. ناظم گفت:

- چطور اســت برای آن قضيه که خدمتتان عرض کــردم، از این دو نفر 
شروع کنيم.

مدیر شانه باال انداخت و از کالس بيرون رفت.
- شما دو تا بيرون!

یوسف جلو و قاسم قدمی عقب تر از مقابل ناظم گذشتند.
         

زنگ آخر، دل تو دل یوسف نبود، این را قاسم به خوبی حس می کرد. یکی 
دو بار هم معلم ریاضی نگاهش به دانش آموز حواس پرت افتاد، اما قاسم خيلی 
زود یوســف را متوجه کرد تا دوباره چشــم به تختۀ سياه و اعدادی که معلم 
ریاضی پشــت سر هم می نوشت، برگرداند. با بلند شدن صدای زنگ، یوسف 
هم از جا بلند شد. حس کرد که این ساعت زنگ ریاضی، طوالنی ترین ساعتی 
بود که در مدرســه تاکنون بر او گذشته است. قاسم با لبخند سر تکان داد و 

دستش را گرفت و اشاره کرد که آرام باشد.
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کنار در کالس، ناظم ایستاده بود. با دیدن یوسف و قاسم ميان دانش آموزان، 
پيش آمد و گوش های هر دو را گرفت.

- کجا؟! ما با شماها کار داریم. االن خدمتتان می رسند.
قلب یوسف به تپش درآمد اما قاسم شانه باال انداخت و رفت به کنار پنجرة 
کالس. از آنجا کوچه کنار مدرســه دیده می شد. بچه ها ميان مردم به تندی 

می رفتند.
صدای در آمد، قاســم برگشت. دو مرد هيکل دار از چارچوب در گذشتند، 

اول یوسف و بعد قاسم را از کالس بيرون کشيدند.
مدرسه به یکباره خالی شده بود. ناظم و مدیر کنار دفتر ایستاده بودند. دو 

مأمور ساواک قاسم و یوسف را سوار پيکان شان می کردند. 
         

بعدها قاســم دیگر حرفی از آن هفته ای که در ساواک و تحت آزار و اذیت 
بود، نزد.1 

یوسف هم که ساعتی بعد از زندان آزاد شد و به خانه برگشت، دیگر چيزی 
از همکالســی اش نپرسيد. اما بعدها که قاســم با روحانی جوانی به نام رضا 
کامياب که از مشهد برای تبليغ به کرمان آمده بود. آشنا شد، یوسف فهميد 

که همشاگردی اش رسماً به انقالبيون مسلمان پيوسته است.

1- گفت و گو با یوسف افضلی معاون فرهنگی ستاد عتبات عاليات ماهنامه شاهد یاران شماره 171، صفحه 82
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چراغ های شــهر یك به یك خاموش شــده، شب سایۀ سنگين خود را بر 
زمينيان هموار کرده بود اما چلچراغ آســمان روشــن، شــب زنده داران را به 
مهمانی ســتارگان خود می خواند. دختر هواخواه و رازدار پدر در آستانه اتاق،  
چشم از آســمان شب گرفت و به قامت اســتوار پدر در مقابل قبله دوخت. 

صدای سوزناک پدر در تار و پود وجودش، موج شور و تابناکی انداخته بود: 
- »فــان الجهاد باب من ابواب الجنه، فتحه اهلل لخاصه اوليائه، و هو لباس 

التقوی، و درع اهلل الحصينه، و جنته الوثيقه ...«1
شــب بيداری زینب و پدرش، آشنای مادر خانه بود که در اتاق دیگر روی 

سجاده اش نشسته با تسبيح تربت ذکر می گفت : 
-»اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم«

سکوت خانه، آرامش قبل از قيام بود. چرا که زن تسبيح را کنار مهر تربت 
گذاشت و رو به قبله ایستاد: 

-اهلل اکبر!
نگاه دختر به سوی پدر برگشت که دست بر سينه گذاشت  و سر خم کرد:

1- بخشــی از خطبه 27 نهج البالغه: جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای دوستان مخصوص خود باز 
گذاشته است. جهاد لباس پرهيزکاری، جهاد زره ضد گلوله و سپر مورد اطمينان برای حفظ اسالم است.

زینب و پدرش

هشت
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- »السالم عليك یا ابا عبداهلل ...«
پای دل دختر هم خيلی زود به مقابل ضریح شــش گوشــه رسيد. زبان 

خاموش، چشم بسته ميان زٌوار، دل جایی برای خود دست و پا کرد ...
پدر ســر از مهر که برداشت، اولين شــعاع های آفتاب بر صورت خيس از 
اشکش نشست. تلنگری به در خورد. برگشت و قبل از دختر که قامت رسایش 

در چارچوپ در نقش بسته بود گفت:
- زینب جان سالم!

و دختر پيش آمد با سينی چای.
- سالم آقاجان! 

و پدر تمام قد ایســتاد و در چشمان دختر نگاه کرد و دختر عاشق لبخند 
پدر، در چشــمان پر اشکش خيره شــد. فرزند می خواست همانند کودکی، 
آغوش گرم پدر را، آن گاه که اولين قدم ها را بر می داشــت، زمين می خورد و 
پدر او را بغل می کرد و می بوســيد و دوباره دست های کوچکش را می گرفت 
و با ذکر یاعلی به راهش می انداخت، داشــته باشــد، تا احســاس دلگرمی و 
داشتن پشتوانه و تکيه گاهی محکم کند، اما افسوس دوران کودکی تمام شده 
و جوانی، ســد و مانعی بر داشتن آن آغوش  دوست داشتنی شده بود. و پدر، 
مرد عشــق و حماسه و یگانۀ احســاس و عاطفه، در این صبحدم، این نياز را 
در وجود فرزند حس کرد. ســينی چای را گرفت و کناره سجاده اش گذاشت 
و بعد پيشــانی دختر را بوسيد . همسر را کنار در دید که به آرامی سر تکان 

داد و پيش آمد.
- پدر و دختر خوب خلوت کردید! 

زینب نفســی به راحتی کشــيد، حس کرد به حریم اال بذکراهلل تطمئن 
القلوب وارد شده. برگشت و از اتاق بيرون رفت .

روز در راه بود.
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بخش دوم
راویان گفتند
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قاسم ســليمانی که بعدها نامش با سپاه پاسداران انقالب اسالمی عجين 
می شود، در سال 1358  برای استخدام به این نهاد مراجعه می کند. او که در 
آن سال ها در اوان جوانی بود با هيبتی برای جذب در سپاه ظاهر شد که مورد 
پسند مسئوالن وقت گزینش نبود؛ جوانی ورزشکار با بازوهای ستبر و سينۀ 
جلو آمده که پيراهنی آســتين کوتاه و چسبان به تن کرده و موهای مجعد 
و کمربند پهنش به چشــم می آمد. قاسم استخدام نشد اما داستان او و سپاه 

پاسداران تازه آغاز شد.
قاسم سليمانی خرداد 1359 به صورت افتخاری در سپاه پذیرفته می شود 
و به دليل سابقۀ ورزشی که داشت به عضویت پادگان آموزشی قدس کرمان 

درمی آید و  به آموزش نيروها می پردازد.
تحوالت بعد از انقالب آن قدر ســریع رخ می دهد که جوانان آن دوران از 
همه حيث رشد می کردند؛ یعنی هم شاگردی می کردند و آموزش می دیدند و 
هم معلمی می کردند و تعليم می دادند و قاسم سليمانی یکی از این برجستگان 

این دوره بود.
بعد از پيروزی انقالب، بسياری از مردم هنوز در شادی و سرور این رخداد 
عظيم بودند که جنگ آغاز شد. امام خمينی )ره( پيام داد که تازه نفس ها برای 

تازه  نفس

یک
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دفاع به ميدان بيایند و قاسم و دیگر جوانان معطل نکردند و خود را برای یك 
دوران تازه آماده کرده، بند پوتين ها را محکم بستند و پا به  عرصۀ فداکاری و 
مبارزه گذاشتند. سليمانی که مربی آموزش پادگان بود، خيلی زود به همراه 
جمعی از دوســتان کرمانی اش با عنوان فرمانده دسته در جبهۀ سوسنگرد و 
بعد، جانشين مسئول خط جبهه شوش، وارد ميدان های نبرد حق عليه باطل 

شد.
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وقتی جنگ شروع شد، ســردار سليمانی به عنوان یکی از عناصر پادگان 
آموزشی کرمان به جبهه رفت و به دليل توانایی و شجاعتی که از خود نشان 
داد، خيلی زود قدرت فرماندهی خویش را به نمایش گذاشــت. قبل از او دو 
فرمانده از کرمان داشــتيم که یك نفرشان زخمی شد و دیگری هم در خط 
ماند. حاج قاسم فرماندهی دو گردان از بچه های کرمان را به عهده گرفت. کم 
کم مسئوالن رده باالی جنگ مانند شهيد باقری متوجه او شده به وی ميدان 
دادند تا با جمع نيروهای سپاهی و مردمی کرمان، یك یگان رزمی مستقل را 

پایه ریزی کند که ثمرة آن تدبير، تشکيل تيپ 41 ثاراهلل بود.
قاسم ســليمانی نه پارتی و معّرف داشت و نه کسی او را می شناخت؛ اما 
به دليل شجاعت،ارتباط خوب، قاطعيت و رفاقت، جاذبه ای پيدا کرده بود که 
ما بين بچه های کرمانی و همچنين نيروهای دیگر استان های همجوار مانند 
سيستان و  بلوچستان و هرمزگان که در تيپ ثاراهلل دور هم جمع شده بودند، 
حالــت مرید و مرادی پيدا کرده بود. مدیریت حاج قاســم و عالقۀ بچه های 

رزمنده باعث شد که نيروها جذب ایشان شوند.
قاســم سليمانی هم سخنران خوبی بود و هم فرماندهی متواضع و شجاع. 
این ویژگی ها از سال 60 تا زمان شهادت همواره با وی بود و هيچ لغزشی در 

توانا و شجاع

دو
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آن دیده نشد، زیرا این فضيلت ها در وجودش نهادینه شده بود.
راوی: سردار غالمرضا کرمی، فرمانده سپاه کرمان و نماينده پيشين کرمان 

در مجلس شورای اسالمی
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اولين عمليات بچه های کرمــان در جنگ، عمليات طریق القدس بود. در 
این عمليات، ســردار سليمانی به عنوان فرمانده گردان شرکت داشت و چند 
روز قبل از آغاز عمليات، حاج قاسم همۀ ما را برای آخرین توصيه ها دور هم 

جمع کرد.
من مربی آموزش پادگان بودم و مانند فرمانده ام حاج قاسم، اعتقاد داشتم 
که حفظ جان واجب است. حاج قاسم آن روز در جمع رزمندگان گفت: بچه ها 
اگر کســی زخمی شود و بتواند خودش را به پست امداد برساند و این کار را 

نکند، شهيد محسوب نمی شود.
این اعالم نظر، درک باالی فرماندهی را می رساند که برای حفظ جان نيرو، 

این گونه توصيه و تأکيد دارد.
راوی: احمد حمزه ای، مربی آموزش نظامی لشکر 41 ثاراهلل

حفظ جان

سه
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آذرماه 1360 اســت. حاال دیگر قاسم سليمانی در جبهه ها شناخته شده، 
فرماندهان روی او و همرزمانش حساب ویژه ای باز کرده اند.

گردانی از ســپاه کرمان به فرماندهی حاج قاسم به جنوب اعزام می شود. 
بســتان باید آزاد شده، عراق به عقب رانده شود. ســردار برای این کار روی 
شجاعت و ایثار رزمنده ها حساب کرده. یکی از آنها حميد ایران منش معروف 

به حميد چریك است. در حين عمليات، درگيری سختی پيش می آید.
آتش توپخانه سنگين، اما عزم رزمنده ها برای بازپس گيری مناطق اشغالی 
جزم است. در ميانۀ این بحبوحه، قاسم سليمانی زخمی می شود. خون ریزی 
دارد و نمی تواند حرکت کند. اما دســتور پيشروی را به نيروهایش می دهد. 
فریــاد اهلل اکبر در فضای خط طنين انداز شــده، عمليــات طریق القدس با 

موفقيت به پایان می رسد.
سردار ســليمانی پس از بهبودی و ترخيص از بيمارستان، مأموریت پيدا 
می کند که تيپ ثاراهلل را تشکيل دهد تا راه قدس را هرچه زودتر هموار سازد.

جانباز طریق  القدس 1

چهار
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ســردار سليمانی در عمليات طریق القدس از ناحيۀ دست راست زخمی و 
در بيمارستانی در اهواز بستری شد. شهيد حسن باقری که در همين عمليات 
مجروح شده بود، بعد از اتمام عمليات برای عيادت و سرکشی به بيمارستان 

رفت.
ایشــان بعد به من گفت رفتــم و به بچه های مجروح ســر زدم اما آقای 

سليمانی خواب بود و من بيدارش نکردم.
راوی: سردار فتح اهلل جعفری، استاد دانشگاه و مدير مؤسسه شهيد حسن باقری

جانباز طریق  القدس 2

پنج
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  »آذرماه ســال 60  بود و عمليات مشــترک ارتش و سپاه به نام طریق 
القدس. همزمان با مقاومت دشــمن و عدم توفيق نيروهای اعزامی از اهواز 
در شکستن خط، وقتی که بنا شد ما وارد عمل شویم، بچه ها به دليل آتش 
شــدید منطقه، زمين گير شده بودند و هر لحظه به تعداد شهدا و مجروحان 
اضافه می شــد. من در مســير حرکت به رانندة نفربر گفتم که از خط عبور 
کند. راننده تردید داشت. با او با تحّکم برخورد کردم. او هم به سمت دشمن 
که هنوز ســقوط نکرده بود راه افتاد. نفربر به موازات بچه ها در دشت پيش 
می رفت. با حرکت نفربر، دشــمن آتش را متوجه ما کرد. به هر زحمتی بود 
به گروهان حميد چریك که گروهان اول خط شکن ما بود رسيدیم که پشت 
سيم خاردار متوقف شده بود. نفربر روی مين رفت و شنی های آن پاره شد 
و از حرکت افتاد. من با بيسيم چی ها پياده شدم. تقریباً صد متر در دشت به 
سمت بچه ها رفتم. تيربارها امان نمی داد. فرصت خوابيدن نبود. می دویدم. 
ابری بودن آسمان، هوا را تاریکتر کرده بود و فقط در نور تيربارها و منّورها 

برای لحظاتی می توانستم اطراف را ببينم.
در همين لحظه، یك گلولۀ خمپاره کنارم منفجر شد. افتادم. اول متوجه 
نشــدم از چه ناحيه ای زخمی شدم. فقط احساس خنکی در شکم داشتم. با 

جانبازی سردار

شش
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این حال از جا بلند شدم و راه افتادم. هوا تاریك بود و به زحمت بچه ها را در 
کانال می دیدم. بيسيم چی ها هم پيدایشان نبود.«

راوی: سردار شهيد حاج قاسم سليمانی 
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زمانی که فرودگاه دمشق در محاصرة کامل بود و جادة منتهی به آن توسط 
داعش محاصره شــده بود، سردار سليمانی جمعی از نيروهای ورزیده و زبدة 
سپاه قدس را با خود همراه برد. در حالی که داعش مرتب به هواپيمای ایشان 
شليك می کرد، هواپيما فرود آمد. هنگام نشستن هم آنها را هدف خمپاره قرار 

دادند که به لطف الهی به خير گذشت.
راوی: سردار محمدرضا فالح زاده، معاون هماهنگ کننده سپاه قدس

در محاصره 1

هفت
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زمانی که سد »الوعر« در محاصرة دشمن بود و جادة دسترسی به آن نيز 
در کمين و تيررس دشمن قرار داشت، داعش تعدادی از بچه های حيدریون 
عراق را دســتگير و ســر آنها را از تن جدا کرد که این اتفاق همزمان بود با 

اسارت شهيد حججی.
سردار سليمانی گفت می خواهم بروم و به بچه های سد »الوعر« سری بزنم. 
به سردار گفتم جاده در تيررس کمين دشمن قرار دارد و نمی توان از آن عبور 
کرد. حاج قاسم گفت با بالگرد می رویم. گفتم احتمال سقوط بالگرد هم زیاد 
است. حاج قاسم گفت از هوا، زمين و از جناحين هم آتش ببارد، باید بروم به 

بچه های مردم سری بزنم.
هيچ مسأله ای نمی توانست مانع حرکت حاج قاسم شود و باالخره بالگردی 
آمد و سوار شدیم. خاطرم هست مسير چون طوالنی بود، سردار بلند شد و به 
داخل کابين خلبان سر زد. دوباره به کنارم برگشت و از من پرسيد این ميگ 

23 زیر پای ما مال کيه؟ گفتم داعش! 
چون نيروی دیگری اینجا نيست. بعدها سردار به شوخی به بچه ها می گفت 
این فالح زاده به راحتی و با خونســردی تمام می گوید هواپيمای زیر پای ما 

مال داعش است!

در محاصره 2

هشت
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منطقه ای نبود که ســردار از آن بازدید نکرده باشد یا سری به رزمندگان 
خط مقدم نزده باشد. روزی که ابوکمال آزاد شد، حاج قاسم در خط مقدم با 
دوربين منطقه را نگاه می کرد. قناصه ای شليك شد. سردار به اندازه ای سرش 
را پایين آورد که گلوله به بلوک ســيمانی خورد و گرد و خاک بلند شد و به 

سر و صورت حاج قاسم پاشيد.
 

نجات از محاصره

کربالی 5 جزو عمليات هایی است که سردار سليمانی با فرماندهی لشکر 
41 ثاراهلل در آن خوش درخشيد.

حاج قاســم در آن عمليات در حالی که در حلقۀ محاصرة بعثی ها گرفتار 
شده بود، توسط رزمنده ای به نام مرتضی جاویدی نجات پيدا می کند. شهيد 
مرتضی جاویدی فرمانده گردان فجر از لشــکر 33 المهدی در دیداری که با 
حضرت امام خمينی )ره( داشــت، رهبر کبير انقالب او را در آغوش گرفت و 

به پيشانی اش بوسه زد.
سال ها بعد، ســردار سليمانی که همواره از مصاحبه گریزان بود، به اصرار 
اکبر صحرایی ) نویسنده دفاع مقدس( مصاحبه ای انجام داد که در این گفتگو 

به عمليات کربالی 5 اشاره شده است.
راوی: سردار محمدرضا فالح زاده، معاون هماهنگ کننده سپاه قدس
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سردار قاسم سليمانی،این انسان با رفعت و مهربان، در عين حال شجاع هم 
بود. او همواره در جنگ در خط مقدم حضور داشــت. حاج قاسم این مرام را 
داشت که در عمليات ها هرگز به نيروها نمی گفت بروید، بلکه می گفت بيایيد.
راوی: سردار حسنی سعدی، آزاده و همرزم شهيد حاج قاسم سليمانی

می گفت بیایید

نه
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من و قاسم سليمانی شبانه سوار بر قایق و در ساحل شرقی کانال ماهی گيری 
پياده شدیم و از روی پل کانال )پل عراقی ها ( دست به دست هم دادیم. قاسم 
ســمت راست پل و من ســمت چپ بودم. پشت ســرمان یك کيلومتر آب 
کانال ماهی گيری بود و پنــج کيلومتر آب گرفتگی در کنار پنج ضلعی خط 
شلمچه. ارتش عراق که شب را در پایکوبی و جشن در بغداد به سر برده بود، 
حاال غافلگير شــده بود، به همراه حاج قاســم و محمد کوثری فرمانده لشکر 
27- بيســت و دو روز پوتين هایمان را درنياوردیم. فقط وقتی می خواستيم 
وضو بگيریم، یك لحظه پوتين را درآورده، دوباره می پوشــيدیم. آب و غذای 
درست و حسابی نخوردیم. لباسمان پر از خون، نمازمان را نتوانستيم ایستاده 
بخوانيم. پشت سرمان کانال ماهی گيری بود و آن قدر گلوله و توپ آمده بود 
که جای راه رفتن هم نبود. دشــمن حتی سنگرهای ما را تکه تکه و منهدم 
کرده بود اما ما 22 روز آنجا ماندیم و الحمدهلل قطعنامه 598 زمانی که ما در 
شــش کيلومتری بصره بودیم بسته شد؛ یعنی ما سه نفر )من و حاج قاسم و 
کوثری( دست های ارتش بعثی را بستيم تا پایش در شلمچه از کار افتاد. این 

ارتش، 22 روز تمام، ذليل دست رزمندگان و زیر آتش دقيق ما قرار داشت.
راوی: سردار مرتضی قربانی، فرمانده لشکر 25 کربال در دفاع مقدس و همرزم 
سردار قاسم سليمانی

ما سه نفر

ده
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گردان 425 در کوشــك مستقر بود. در این منطقه اتفاقی افتاد که ممکن 
بود منجر به شهادت سردار ســليمانی شود. به حاج قاسم خبر دادند که در 
ســمت راست ما نيرو نيست و تا محل اســتقرار لشکر دیگر، هم فاصله زیاد 
اســت. گفت چرا این وضعيت را زودتر خبر ندادید؟ همراه با آقای حسنی به 
سنگر ایشان رفتيم. سردار از سنگر بيرون رفت تا سوار ماشين شود که موقع 
پوشــيدن پوتين ها، گلولۀ توپ مستقيم به ماشينش خورد و به جز زاپاس و 
شاســی چيزی از آن باقی نگذاشــت؛ یعنی اگر حاج قاسم کمتر از 30 ثانيه 

زودتر راه می افتاد، شهادتش حتمی بود.
در جریان عمليات برون مرزی هم به من گفت ابراهيم این قدر اطراف من 
مراقب نگذار. گفتم می خواهم خوب مراقب شــما باشم. گفت در سوریه سه 
مرتبه هواپيماهای اســرائيلی مرا تعقيب کردند با این هدف که هواپيمایی را 
که ســوار بودند فرود آورده تا بتوانند مرا زنده دستگير کنند ولی نتوانستند. 
بعداً که به محضر آقا رسيدم و موضوع را مطرح کردم، ایشان اجازه دادند که 

اگر این بار مرا صهيونيست ها تعقيب کردند، هواپيمایشان را منفجر کنيم.
راوی: ابراهيم شهرياری، فرمانده گردان 420 لشکر 41 ثاراهلل

تا شهادت

یازده
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در بحث امنيت جنوب شــرق کشور، بنده در قسمت بازرسی لشکر ثاراهلل 
بودم. زمانی در جاده های جنوب شــرق، امنيت وجود نداشــت. کسی جرأت 
نمی کرد از بم آن طرف تر برود. اشرار مردم را اذیت می کردند. در مرز پاکستان 
و افغانستان هم امنيت نبود. خالصه قاچاقچيان از یك طرف و اشرار از طرف 
دیگر آرامش را از مردم گرفته بودند. حاج قاســم به مانند دوران دفاع مقدس 
در این جبهه هم حضوری مؤثر داشت. ایشان در مقابله با اشرار سعی می کرد 

که به نيروها هم آسيب نرسد.
به نظر من کلمۀ »شجاعت« به راستی زیبندة سردار است، همانند چفيه ای 
که افتخار این را دارد که بر روی گردن مقام معظم رهبری قرار بگيرد. صفت 

»شجاعت« نيز ارزشش این است که زیبندة حاج قاسم باشد.
راوی: سيد ابراهيم يزدی نژاد، مسئول واحد تبليغات لشکر 41 ثاراهلل

صفت زیبنده

دوازده
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به همراه چند نفر از رزمندگان کنار سردار نشسته بودیم. حاج قاسم گفت 
شهر دمشق در حال سقوط است و من باید بروم و ممکن است زنده برنگردم. 

راه افتاد و از مشهد با پرواز وارد سوریه شد.
چند روز بعد و در ایام فاطميه، شــهيد پورجعفری را در بيت الزهرا )س( 
دیدم و از او راجع به آن ســفر سردار پرسيدم. شهيد پورجعفری گفت وقتی 
وارد سوریه شدیم، هنگامی که هواپيما می خواست فرود بياید، آن قدر آتش 
داعشــی ها شدید بود که خلبان نتوانست در باند بنشيند و دوباره اوج گرفت. 
سردار متوجه شد و به خلبان گفت باید هر جور شده هواپيما را بنشانی. خلبان 
هم اطاعت کرد و هواپيما را فرود آورد. داعش که فرودگاه را محاصره کرده بود 
بر شــدت آتش اش افزود. حتی در مسير بلوار فرودگاه تا کاخ بشار اسد، از دو 
طرف خاکریز خودروی سردار را زیر آتش گرفتند. اما با تأکيد ایشان راننده با 
سرعت باالی 200 کيلومتر توانست خودرو را از زیر این آتش شدید، سالم به 
کاخ بشار اسد برساند. در آنجا حاج قاسم فرماندهی منطقه را به عهده گرفت 

و با درایت ایشان فرودگاه و کاخ بشار اسد از سقوط نجات یافت.
راوی: حميد حسنی،فرمانده گردان 416 لشکر 41 ثاراهلل 

فرمانده منطقه

سیزده
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شناختم از حاج قاسم برمی گردد به مرحلۀ سوم عمليات بيت المقدس.
در جبهۀ کوشــك که بودیم، عراق با حــدود 400 تانك قصد تصرف این 
منطقه را داشت. اگر این اتفاق می افتاد، جادة اهواز و خرمشهر سقوط می کرد 
و رزمندگانی که در عمق پيشــروی کرده بودند به دردسر می افتادند. درست 
در همين شــرایط که آتش کاتيوشا و گلوله های مستقيم تانك منطقه را زیر 
آتش خود گرفته بود، حاج قاســم با چفيه ای که به دور پيشانی بسته بود در 
طول خاکریز می دوید و نيروها را برای مقابله با دشمن فرماندهی می کرد و هر 

لحظه ممکن بود که مورد اصابت شليك مستقيم توپ قرار بگيرد.
در این نبرد، دو گردان خونين شهر 1 و 2 موفق شد خط کوشك را حفظ 

کرده و جلوی پيشروی 400 تانك دشمن را بگيرد.
راوی: حميد حسنی، فرمانده گردان 416 لشکر 41 ثاراهلل 

جبهۀ  کوشک

چهارده
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هر کس بــر نردبان همت ها باال رود، ملت هــا او را بزرگ دارند. )حضرت 
اميرالمومنين علی عليه السالم(

اولين موضوعی که در فرماندهی ســردار سليمانی تجلی داشت و خود را 
به رخ می کشيد، توکل به پروردگار متعال و توسل به اهل بيت عليهم السالم 
بود. فرماندهی حاج قاسم در به کارگيری توان ها، غيرفيزیکی بود. او بيشتر بر 

ایمان و اعتقادات تأکيد داشت و آن را محور قرار می داد.
به نظر من ایشان اعتقاد داشت که فرمانده کل قوا در سوریه، حضرت زینب 

)س( است؛ لذا برای انجام امور فرماندهی، سردار از ایشان فرمان می گرفت.
حاج قاسم وقتی به درب حرم حضرت زینب )س( می رسيد، زانو به زمين 

می زد. آستان حرم را می بوسيد و سپس وارد حرم می شد.
 دومين ویژگی شــهيد ســليمانی دشمن شناســی عملياتی بود. سردار 
ســليمانی ادبيات و شيوه های دشمن را به دقت می شناخت. او رفتار دشمن 
در برابــر حرکات ما را پيش بينی می کرد و تشــخيص می داد. لذا طرح ریزی 
عمليات ها را به گونه ای انجام می داد که با هر اقدام احتمالی دشمن، بتوانيم 

پاسخ محکمی بدهيم.
 ســومين موضوع در فرماندهی ســردار شهيد ســليمانی، قبول خطر و 

ویژگی های فرماندهی سردار

پانزده
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برداشتن گام های بلند بود.
 چهارمين ویژگی فرماندهی سردار شهيد سليمانی، فرماندهی در صحنۀ 

نبرد و یا به عبارت دیگر، فرماندهی از نزدیك است.
 پنجمين ویژگی، به کارگيری نيروهای متحد مقاومت بود.

تمامی ســليقه ها، فرهنگ ها، ادبيات ها و حتی عقيده ها در بين نيروهای 
سردار سليمانی حضور داشتند.

 ششمين ویژگی ســردار ســليمانی در صحنۀ نبرد، به نمایش گذاشتن 
شهامت، ایثار و از خودگذشــتگی بود. حاج قاسم با این روحيه، رعب قدرت 
نيروهای خودی را در دل دشــمن انداخت و نيروهــای خودی را قوی دل و 

ایمانشان را مضاعف می کرد.
فرماندهی بر قلب های نيروها، هفتمين ویژگی فرماندهی سردار سليمانی 
بود. نه تنها ایرانی ها که ملت های مسلمان منطقه به شدت به سردار سليمانی 

عشق می ورزیدند و ایشان بر قلب ها فرماندهی می کرد.
 و سرانجام هشــتمين ویژگی فرماندهی سردار ســليمانی، استقامت در 
شــرایط سخت بود. ایشان در سخت ترین شرایط بر خود و اطرافيانش مسلط 
می شــد و فرماندهی مطمئن اعمال می کرد. یك روز ایشان به بنده گفت که 
اگر در هر ســطحی، هواپيمای آمریکایی را دیدید، به سویش شليك کنيد، 

هرچند که می دانيد که گلوله تان به آن هواپيما نمی رسد.
اما خلبان آن جنگنده، شــما را می بيند و می فهمد که فرار نمی کنيد، لذا 

وحشت می کند و متوجه می شود که شما اهل ایستادگی و نبرد هستيد.
نظير فرماندهی سردار شهيد سليمانی در هيچ کدام از ارتش های دنيا دیده 
نشده است. نفس او الهام گرفته از ایمان به اهل بيت )ع(، امام خمينی)ره( و 

رهبر انقالب اسالمی بود.
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 ما افتخار می کنيم که فرمانده قهرمان ما اعتقادی بود.
سردار سليمانی فرماندهی مخلص بود که اخالق مدارانه فرماندهی می کرد.
راوی: سردار رحيم نوعی اقدم، فرمانده سابق قرارگاه حضرت زينب )س( در سوريه 
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دفاع مقدس به پایان رســيده بود اما قاســم سليمانی خدمت را در جایی 
دیگر دید. او که همچنان فرمانده لشــکر 41 ثاراهلل بود، مأموریت داشــت تا 
امنيت شرق کشور را تأمين کند. مبارزه با گروه های قاچاق مواد مخدر در مرز 
ایران و افغانستان و مقابله با اشرار در صدر وظایف او و نيروهایش قرار داشت. 
ســردار ســعی کرد تجربياتی را که در دوران دفاع مقدس به دست آورده در 
انجام وظيفۀ جدیــد خود به کار گيرد. برای این کار، گاه با برخورد نظامی و 
گاه با دادن امان نامه باعث شد امنيت نسبی را به بسياری از معابر شرق کشور، 

که جوالنگاه اشرار بود، بازگرداند.

سردار سربه داران

شانزده
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سپهبد حاج قاسم سليمانی، قهرمان و فرمانده مبارزه با تروریسم بود. زمانی 
که ایشان فرمانده سپاه قرارگاه قدس سيستان و بلوچستان بود، کاروان های 
قاچاق مواد مخدر و اقدامات تروریستی در مرزهای شرقی کشور به اوج خود 

رسيده بود.
اعضای شــورای امنيت ملی به این نتيجه رسيدند که مسئوليت مبارزه با 
این اقدامات را به ســپاه واگذار کنند. ســپاه هم مسئوليت قرارگاه قدس آن 
منطقه را به ســردار سليمانی سپرد. حاج قاسم  توانست در مدت محدودی، 
تمام کاروان های مسلح که با قاچاق مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور ایجاد 
ناامنی کرده بودند، نابود کند. ایشــان بعد از درخشش در جنگ تحميلی در 

این بخش هم موفق عمل کرد.
راوی: سردار نجات، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

فرمانده قهرمان

هفده
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سيستان و بلوچستان محل تاخت و تاز اشرار شده بود. آنها به راحتی جادة 
زاهدان به زابل و نهبندان و خاش و کرمان به بم را می بستند. بچه های نيروی 

انتظامی در درگيری با این اشرار تعدادی شهيد داده بودند.
ســردار ســليمانی، داوطلبانه به مقام معظم رهبری نامه نوشت و شرایط 
جنوب شــرق را اعالم کرد و از ایشــان حکم مأموریت برقراری امنيت پایدار 
منطقه را دریافت کرد. این امنيت با تأمين دادن به 476 نفر ایجاد شد. تنها 
یك نفر از اشرار بود که دستگيری اش طول کشيد. یادم است هفت شبانه روز 
دنبال این فرد بودیم. شب آخر در کمين ما افتاد اما فرار کرد. او فهميده بود 
که حاج قاسم دست بردار نيست. تا به حال سابقه نداشت که کسی این طور 
پيگير دستگيری اش شده باشد. این فرد در جلسه ای که در یکی از شهرهای 
مرزی افغانستان با عناصر اطالعاتی پاکستان، افغانستان و آمریکا برگزار شده 
بود، مأموریت پيدا کرده بود که در جنوب کرمان و سيســتان و بلوچســتان 
ناامنی به وجود بياورد و برای این کار هرچه می خواست در اختيارش گذاشته 
بودند. ما توانستيم با این آدم ارتباط برقرار کنيم. او گفت می خواهم با سردار 
ســليمانی صحبت کنم. به حاجی خبر دادیم، قبول کرد. این مالقات در مقر 
لشکر ثاراهلل از ساعت 10 تا یك بعد از نيمه شب انجام شد. صحبت ها که تمام 

حکم از رهبری

هجده
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شد، آن فرد در ماشينش نشست. من دیدم مثل بچه ای که مادرش را از دست 
داده، دارد گریه می کند. پرسيدم اتفاقی افتاده؟ گفت ابهت آقای سليمانی مرا 

گرفته. از خودم خجالت می کشم که تا به حال دست به شرارت می زدم.
آن فرد خانواده اش را به ســپاه کهنوج آورد تا شرایط تأمينش فراهم شود. 
حاج قاسم گفت او را به کرمان و منزل یکی از اقوام بياورید. چند روز بعد هم 

او را به مشهد فرستاد.
آن آدم شــرور تحت تأثير حاج قاسم توبه کرد و بعدها به جایی رسيد که 

در خانه اش مراسم عزاداری ماه محرم برقرار می کرد.
راوی: ابراهيم شهرياری، فرمانده گردان 420 لشکر 41 ثاراهلل 
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وقتی جنگ تمام شــد، قرار شد یگان های رزم به استان هایشان برگردند. 
در کرمان هم لشــکر ثاراهلل مستقر شــد. مدتی بعد ناامنی های جنوب شرق 
شــروع شد. شورای امنيت کشــور تصميم گرفت در مسير کرمان به زاهدان 
برجك های نگهبانی ایجاد کند. ســردار ســليمانی به عنوان فرمانده قرارگاه 

قدس جنوب شرق برای پاک سازی منطقه از اشرار حکم مأموریت گرفت.
در ســال های 70 و 71 هشتاد طایفه در این منطقه بود که در درون خود 
اشــرار هم داشــتند. این گروه ها در حال رقابت با هم بودند و برای رسيدن 
به خواسته های نامشــروع خود اقدام به بستن جاده، گروگان گيری و قتل و 

آدم کشی می کردند.
بعضی از این افراد رفتارخشنی داشتند مانند حميد نهتانی که جادة زابل 
و زاهدان را بست و اتوبوس های حامل سربازان نيروی انتظامی را به گروگان 
گرفت و شــبانه به افغانستان فرستاد. ســردار سليمانی به محض اطالع وارد 
منطقه شــد و با طرح یك عمليات، روستای محل سربازها را محاصره کرد و 
به فرمانده اشــرار اعالم نمود که اگر، بی معطلی، همۀ گروگان ها را آزاد نکند، 

روستا را با خاک یکسان خواهد کرد.
حميد نهتانی گروگان ها را رها کرد.

مأموریت جدید

نوزده
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در سيســتان و بلوچســتان هم نمونه های دیگری بود. مثاًل در رود ماهی 
نصرت آباد بين کرمان و زاهدان اشــرار راه را بســتند و تعدادی از حافظان 

امنيت را شهيد کرده، جنازه ها را روی هم چيدند و از منطقه گریختند.
سردار سليمانی، یك تنه، بار سنگين ایجاد امنيت منطقه را بر دوش گرفت 
و همۀ ناامنی ها و قتل و خونریزی ها را با درایت و شجاعت از ميان برداشت.

راوی: سردار غالمرضا کرمی، فرمانده سپاه کرمان 
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در مراسم تودیع و معارفه سردار سليمانی برای پذیرش فرماندهی نيروی 
قدس ســپاه، بيشتر مســئولين حضور داشتند. نوبت ســخنرانی ایشان که 
شد، پشــت تریبون رفت و گفت امروز صبح وقتی که به محل کار می آمدم، 
کوله پشتی خود را نگاه کردم، دیدم خالی است، غسل شهادت کردم فقط به 
این نيت که شــهيد می شوم آمدم؛ و بعد بخشی از دعای مکارم اخالق امام 

سجاد عليه السالم را خواند که همه به گریه افتادند.1 

1- راوی سردار حسنی سعدی، ماهنامه شاهد یاران شماره 171، صفحه 49

کوله پشتی

بیست 
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حضور 8 سال حاج قاسم در جنگ و فرماندهی لشکر 41 ثاراهلل، توانمندی 
بزرگی را به او بخشيده بود که در سال 1376 فرماندهی نيروی قدس سپاه را 
پذیرفت. حاج قاسم در جلسۀ معارفه گفت، من یك پاسدار و یك رزمنده ام و 
با توکل به خدا و توسل به اهل بيت عليهم السالم و اخالص، کار نيروی قدس 
را شروع می کنم و چه زیبا شروع کرد و چه زیبا خدمت و کار شبانه روزی را 
انجام داد و چه زیبا خداوند پاداش مجاهدت های این سردار بزرگوار را با فيض 

شهادت عنایت فرمود.
راوی: سردار مرتضی قربانی، همرزم سردار سليمانی و فرمانده لشکر ويژه 25 کربال 

شایسته ساالاری

بیست و یک
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ســردار ســليمانی، 22 ســال فرمانده نيروی قدس بــود. در این دوران، 
فعاليت های گسترده ای داشت؛ اعّم از کمك به اخراج آمریکایی ها و دیگری، 
استقرار حکومت در عراق و ارتباط بين دو ملت ایران و عراق از طریق عتبات 
مقدسه که به خوبی این کارها را به سامان رساندند. اقدامات ایشان در سوریه، 
لبنان، افغانستان و یمن نيز قابل توجه است. به عنوان نمونه، فلسطينی ها در 
ابتدای مبارزه فقط سنگ داشتند اما اآلن موشك هایی دارند که 48 ساعته هر 
حرکت اسرائيلی ها را با شدت پاسخ می دهند و غير از سردار سليمانی کسی 

آنها را تجهيز نکرده است.
در مورد افغانستان هم سردار سليمانی به خوبی آنجا را مدیریت کرد. زمانی 
که احمد شاه مسعود در راه مبارزه با طالبان بود، در موقعيتی به درة پنجشير 
آمد. طالبان به ســمت او حرکت کردند. یکی از دوستانم می گفت حاج قاسم 
از یکی از کشــورهای همسایۀ افغانستان زنگ زد که فالنی تا فردا صبح باید 
دو آتشبار توپخانه در درة پنجشير هلی برد کنی. دوستم می گفت فردا صبح 
از مشهد با پرواز به آن کشور ثالث رفتيم. صبح زود حاجی زنگ زد و پرسيد 
چه کردید؟ گفتم هلی کوپترها آمدند و آتشــبارها را به درة پنجشير منتقل 
کردند. فردا صبح طالبان حمله کرده، احمد شــاه مسعود به کمك آتشبارها 

فرمانده مقتدر

بیست و دو
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توانست مانع ورود آنها به دره شود. این تنها یك صحنۀ کوچك از فعاليت های 
حاج قاســم بود. فرماندهی سردار منحصر به فرد بود؛ هميشه جلو بود و بقيه 
را جلو می کشــيد. برای همين، کسی نمی توانست سر او کاله بگذارد. کسی 
نمی توانســت به او به قول معروف رو دست بزند یا به خالف واقع قضيه ای را 

مطرح کند.
راوی: سردار غالمرضا کرمی، مسئول مرکز پژوهش و نشر آثار ستاد عتبات عاليات
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احترام سردار سليمانی به پدر و مادر قابل توصيف نيست. برخی رمز و راز 
موفقيــت او را دعای خير پدر و مادر می دانند. در همين ســال های اخير که 
پدرشان در قيد حيات بود، حاج قاسم او را به حمام می برد و شخصاً به ایشان 
رسيدگی می کرد. دوستان از پدر سردار شنيده بودند که خطاب به حاج قاسم 
گفته بود پســرم خيلی برای من زحمت می کشی، من دعا می کنم که شهيد 

بشوی.
پدر ســردار، ســال ها روی ملك شخصی خودش در روســتا کار می کرد. 
استاندار وقت کرمان به او گفته بود که می دانيد فرزند شما یك قهرمان است 
و دشمنان از او می ترسند؟ پدرشان پاسخ داده بود: دشمن از اسالم می ترسد، 

فرزند من سرباز والیت است.
راوی: سردار حسنی سعدی، آزاده و همرزم شهيد حاج قاسم سليمانی 

رمز و راز موفقیت

بیست و سه
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پدر حاج قاسم به رحمت خدا رفته بود و داشتيم از قنات ملك برمی گشتيم. 
در راه او چند بار به روی زانوی خود زد و گفت چهار روز است که از رهبری 
خبر ندارم. گفتم پدر شــما از دنيا رفته و درگير مراسمش بودید. گفت اینها 

بهانه است، من دلم برای آقا تنگ شده.
راوی: ابراهيم شهرياری، فرمانده گردان 420 لشکر 41 ثاراهلل 

پدر

بیست و چهار
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پرواز تهران به کرمان در فرودگاه به زمين نشست. سردار، بی معطلی، برای 
عيادت مادر به بيمارســتان حضرت زهرا )س( رفت. با چند نفر از دوســتان، 
همراهــش بودیم. بعد از چند دقيقه که کنار تخت مادر حاج قاســم بودیم، 
حاجی از ما خواســت که همه اتاق را ترک کنند؛ می خواست با مادرش تنها 
باشد. اطاعت کردیم. ساعتی گذشت، هرچند منتظر ماندیم، سردار نيامد. من 
رفتم و به آرامی در اتاق را باز کردم. دیدم حاج قاســم نشسته و پاهای مادر 

روی چشمانش است و از شدت گریه شانه هایش تکان می خورد.
یك بار هم داشــتيم از قنات ملك برمی گشتيم، متوجه شدم حاج قاسم 

حالت خاصی دارد.
به من گفت حسرت به دلم مانده است، من از مادرم رضایت گرفته ام که 
آیا برای او فرزند خوبی بوده ام یا نه؛ ولی از پدرم غفلت کردم و نتوانستم این 
رضایت را بگيرم. گفتم خداوند به شما عزت داده است. سری تکان داد و گفت 

ابراهيم، تا پدر و مادرت زنده هستند از آنها رضایت بگير.
راوی: ابراهيم شهرياری، فرمانده گردان 420 لشکر 41 ثاراهلل 

زیر پای مادر

بیست و پنج
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مادر بزرگوار ســردار حاج قاسم ســليمانی که از دنيا رفتند، پس از چند 
روز با جمعی از خبرنگاران تصميم گرفتيم برای عرض تســليت به روستای 
قنات ملك برویم. با هماهنگی قبلی، روزی که ســردار هم در روستا حضور 
داشتند، عازم قنات ملك شدیم. وقتی رسيدیم اورا دیدیم که کنارقبر مادرش 
نشســته و فاتحه می خواند. بعد از سالم و احوال پرسی به ما گفت: من زودتر 
به منزل می روم شــما هم فاتحه بخوانيد و بيایيد. ساعتی بعد به منزل پدری 
ســردار رفتيم و او از جایگاه و حرمت مادر برایمان گفت و بعد سفارش کرد 
مطلبی را که اآلن می گویم تا زنده هستم جایی منتشر نکنيد. گفت هميشه 
دلم می خواست کف پای مادرم را ببوسم ولی نمی دانم چرا این توفيق نصيبم 
نمی شــد. آخرین بار قبل از فوت مادرم که اینجا آمدم، باألخره سعادت پيدا 
کردم و کف پای مادرم را بوسيدم و بعد به خودم گفتم که حتماً رفتنی ام که 

خدا این توفيق را به من داد و حاجتم را برآورده کرد.
یادم نمی رود حاج قاسم در حالی که اشك هایش را پاک می کرد، ادامه داد: 
نمی دانســتم دیگر این پاهای خسته را نخواهم دید تا فرصت بوسيدن داشته 

باشم.1

1- کتاب »من قاسم سليمانی هستم« نوشته ناصر کاوه، صفحه 51

بوسه بر پاهای خسته

بیست و شش
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به اعتقاد من از سردار سليمانی آن چيزی که در سلوک و رفتار ایشان بارها 
و بارها دیده بودیم، عالقۀ زیاد به خانوادة شــهدا و فرزندان شهدا بود؛ واقعاً از 
صميم قلب دوست شان داشت. به غير از دوست داشتن، به آنها توجه داشت 

و مراقب شان بود.
من چون محل کارم به مقر نيروی قدس نزدیك بود، گاهی نزدیك ظهر به 
دفتر ایشان سر می زدم. دیدم مثاًل چند دختر و پسر جوان یا چند بچه در دفتر 
هستند. می پرسيدم اینها کی هستند؟ بچه های دفتر می گفتند با سردار کار 
دارند. موقع ناهار که می شد، سردار می گفت فرزندان شهدا را دعوت کنيد که 
با ما ناهار بخورند. کنارشان می نشست و با آنها غذا می خورد. به جوان هایی که 
تازه ازدواج کرده بودند، هدیه می داد. خالصه هيچ فرصتی را برای رسيدگی 
به امورات خانواده شهدا از دست نمی داد. معتقد بود این خانواده ها یادگاران و 
بازماندگان شهدا هستند. یادگارانی که در کنار حاج قاسم یا در جبهه ای که 
بودند، جان شان را برای اسالم داده بودند. شاهد بودم که خانوادة شهدا که به 
ایشان مراجعه می کردند، سردار سليمانی به داد آنها می رسيد. کمك می کرد 

و آن قدر مطلب را پيگيری می کرد تا مشکل حل شود.
راوی: ايرج مسجدی، سفير جمهوری اسالمی ايران در عراق

هدیه

بیست و هفت
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در مراسم تودیع سردار در لشکر ثاراهلل، جمع زیادی از خانواده های شهدا 
هم حضور داشتند. سردار هنگام سخنرانی پشت تریبون گریه کرد و خطاب 
به فرماندهی کل سپاه گفت: من در کرمان امام زاده هایی داشتم که پدران و 
مادران شهدا بودند، هر زمان دلم می گرفت می رفتم خدمت شان، شما من را 

از آنها جدا کردید.
راوی: ايرج مسجدی، سفير جمهوری اسالمی ايران در عراق

امامزاده ها

بیست و هشت
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ارتباط ســردار سليمانی با پدران و مادران شهدا معرکه بود. او با بچه های 
شــهدا رفيق بود و ارتباط صميمی و نزدیکی با آنان داشت. همسران شهدا را 
می شــناخت. آنها اغلب تماس می گرفتند و یا خود حاج قاســم زنگ می زد 
و احوال شان را می پرسيد. مســئول بنياد شهيد کرمان با او به دیدار مادران 
شــهدا می رفت. یکی از آنها مادر سه شهيد محمدآبادی بود. فيلم آن مالقات 
هســت که مادر شهيد، شماره حاج قاســم را گرفته و با او صحبت می کند. 

حرف هایشان از نوع مادر و فرزندی بود. قربان صدقه هم می رفتند.
اگر سردار به کرمان می آمد، محال بود به خانواده های شهدا سر نزند.

راوی: غالمرضا کرمی، مسئول مرکز پژوهش و  نشر آثار ستاد عتبات عاليات

رفیق

بیست و نه



75

ــار ــق ــَف ــشـــاِن ُســــرِخ ذوال نِـ

وقتی در ســال 1386 مسئوليت اداره کل بنياد شهيد کرمان را پذیرفتم، 
سردار سليمانی تماس گرفت و ضمن تبریك پذیرفتن این مسئوليت، به من 
گفت هر کاری داشتی و از دست من برمی آید، اعالم کن با جان و دل انجام 

می دهم.
روز بعد به دفترش رفتم. سردار سليمانی در موضوع خانواده های شهدا و 
رســيدگی به اموراتشان چند توصيۀ مهم به بنده کرد و بعد پرسيد فرزندان 
شــهدا چند نفر هستند؟ گفتم 4626 نفر. گفت آنها را گروه گروه به خانه ات 
دعوت کن و با آنان گرم و صميمی باش و سعی کن مشکالتشان را حل کنی. 

به لطف الهی این کار انجام شد.
از آن روز به بعد هم هر زمان کار داشــتم با سردار تماس می گرفتم. فرق 
نمی کرد، شــب بود یا روز، سردار در خانه بود یا در محل کار و مأموریت، کار 

را انجام می داد. یك بار هم نشد که اعالم خستگی کند.
در روز چهارم شــعبان که به مناســبت ميالد حضرت عباس عليه السالم 
روز جانباز نامگذاری شــده، همه جانبازان کرمان را به حسينيۀ ثاراهلل دعوت 
کردیم و اعالم کردیم که حاج قاسم هم در این مراسم حضور خواهد داشت. 
جانبازان برای دیدار با ایشان سر از پا نمی شناختند. سردار هم با همان لباس 

آن 4626 نفر

سی
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مأموریت که به تن داشت، طی پروازی مستقيم از بغداد به کرمان آمد و برای 
جانبازان سخنرانی کرد.

راوی: سردار حسنی سعدی، آزاده و همرزم شهيد حاج قاسم سليمانی
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سردار سليمانی ارادت خاصی به فرزندان شهدا داشت.
روز جمعه ای قرار شــد به خانۀ چند نفر از شــهدا سر بزنيم. ابتدا به خانۀ 
شهيد هندوزاده رفتيم. ساعتی بعد که از منزل شهيد بيرون آمدیم، حاج قاسم 

گفت خستگی هایم رفع شد.
مقصد بعدی، خانۀ شهيد سيف الدینی بود. مراسم دعای ندبه با حضور همۀ 
فرزندان شهدا و بستگان شــان برقرار بود. دعا که تمام شد، فرزندان شهدا با 

خوشحالی با سردار عکس یادگاری گرفتند.
بعد از این مراسم به دیدار پدر شهدای خيامی رفتيم. سردار به محض ورود 
به خانۀ شــهيد، پدر آن بزرگوار را در آغوش گرفت و به گرمی با او روبوسی 

کرد.
این دیدار تا بعد از ظهر طول کشــيد. پنج دقيقه به اذان مغرب مانده بود 
که به ســردار گفتم به خانوادة شــهيد حاج احمد شجاعی هم سری بزنيم. 
گفت االن نزدیك اذان اســت. گفتم شــما بعد فرصت نمی کنی. قبول کرد، 
گفت برویم. کفش هایش پشــت در نبود، با پای برهنه در کوچه راه افتاد. من 
کفش هایم را درآوردم و گفتم اینها را بپوشيد. گفت این چه کاری است؟! چرا 
باید کفش های شــما را بپوشم؟! به هر حال به خانۀ شهيد سری زدیم و بعد 

همۀ بچه های برادران من

سی و یک
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برگشتيم و نماز مغرب و عشا را خواندیم.
در برنامۀ دیگری قرار شد جمعی از فرزندان شهدا دیداری با سردار داشته 

باشند.
یادم اســت جمعيت زیادی آمده بود. بين محل نشستن آقایان و خانم ها، 
پرده ای زده بودند. ســردار گفت پرده را برداریــد، اینها بچه های برادران من 
هستند. و بعد به نوبت با فرزندان شهدا صحبت کردند و مسائل و مشکالت شان 
را شــنيدند و قول پيگيری دادند. آخر جلســه هم رو کردند به این بچه ها و 

گفتند عزیزانم دعا کنيد که شهيد شوم.
جمع یکدفعه منقلب شد.

سردار معتقد بود که این دیدار و گفت وگو با خانواده های شهدا به او قوت 
قلب داده، خستگی را از تنش بيرون می آورد. 

مادر شــهيد علی شفيعی بعد از شهادت سردار به من گفت ای کاش خدا 
به جای ایشان مرا برده بود.

در نامه ای برای حاج قاســم نوشتم که فرزند شــهيد شعاعی )از شهدای 
غواص( در یزدان شهر قم ساکن هستند و شما قول دادی به او سر بزنی. تلفن 

و نشانی منزل شهيد را هم در نامه نوشتم.
سردار بعد از چند روز همراه دوستانش به خانۀ شهيد رفتند. کفنش را هم 
همراه برده بود و از فرزند شــهيد خواســته بود که روی کفن را امضاء کند و 

بنویسد که سليمانی انسان مسلمان و مؤمن و خوبی است.
راوی: سردار حسنی سعدی، آزاده و همرزم شهيد حاج قاسم سليمانی
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برای دیدار با خانوادة شــهدا همراه سردار بودم. در راه از من پرسيد حاال 
کجا می رویم؟ گفتم منزل شــهيد موحدی. گفت مصطفی موحدی؟ گفتم 
بله. گفت مصطفی موحدی با شــهيد منصور همایون فــر زمانی که به علت 
مجروحيت در مشهد بســتری بودم، مدت 20 روز مراقبم بود تا پزشکی که 
وابســتۀ منافقين بود و می خواست زخمم را عفونی کند به هدفش نرسد.این 

دو شهيد، ناجی من شدند.
راوی: سردار حسنی سعدی، آزاده و همرزم شهيد حاج قاسم سليمانی

ناجی سردار

سی و دو
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سردار سليمانی در آخرین دیدارش با من سفارش کرد که حتما به خانوادة 
شهدا سر بزنم و بچه هایشان را دوست داشته باشم.

این روزهای آخر هم چند جا گفته بود که من دیگر طاقت دیدن بچه های 
شهدا را ندارم.

راوی: يوسف افضلی، معاون فرهنگی ستاد عتبات عاليات

طاقت دیدن

سی و سه
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همراه حاج قاســم به دیدار خانوادة شــهيد هندوزاده رفته بودیم. آن روز 
حاجی پرواز هم داشت. مادر شهيد گفت باید ناهار بمانيد. حاج آقا گفت باید 
زودتر بروم، دیرم شده. مادر شهيد گفت فردا بيایيد تا برایتان آبگوشت درست 
کنم و سفارش هم کرد که حتماً بيایيد منتظرم. حاج قاسم چيزی نگفت. به 
او گفتم شما که کار داشتيد، چرا عذر نخواستيد؟ گفت نتوانستم مادر شهيد 

را از خودم ناراحت کنم.
سردار همان روز خانواده را به تهران فرستاد و روز بعد به همراه خانمش به 

خانۀ شهيد هندوزاده رفت و مهمان ایشان شد.
راوی: ابراهيم شهرياری، فرمانده گردان 420 لشکر 41 ثاراهلل 

ناهار بمانید

سی و چهار
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با سردار به ســمت فرودگاه می رفتيم. در راه از من پرسيد چقدر تا پرواز 
مانده؟ گفتم 45 دقيقه. گفت به دختر شهيد زندی قول دادم که به دیدنش 
بروم. با فرزند شــهيد تماس گرفت و گفت به خانه شــان می آید. چند دقيقۀ  
بعد کنار خانۀ شهيد زندی بودیم. در که زدیم، دختر شهيد به همراه همسر 
و فرزندانش با خوشــحالی در را به رویمان باز کردند. چند دقيقه مهمان شان 
بودیم. در راه برگشت به ســردار گفتم حاجی ان شاءاهلل عمر شما هزار ساله 
باشــد، اما اگر یك روز شما نباشــی چه کسی به فرزندان شهدا سر می زند؟ 

حاج قاسم گفت من هم به آنها عادت کرده ام.
راوی: ابراهيم شهرياری، فرمانده گردان 420 لشکر 41 ثاراهلل 

عمر شما هزار ساله باشد!

سی و پنج
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پس از شهادت شهيد مدافع حرم غالمرضا لنگری زاده به منزلش در کرمان 
رفتيم. مادر شــهيد تا سردار را دید، ادب کرد و دو زانو مقابلش نشست. حاج 

قاسم آن چنان خود را به زمين انداخت که به نظرم زمين لرزید.
راوی: حميد حسنی، فرمانده گردان 416 لشکر 41 ثاراهلل 

ادب

سی و شش
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ما هنوز نمی توانيم عمق فاجعۀ شــهادت ســردار سليمانی را درک کنيم. 
دل های همۀ رزمندگان، جانبازان و خانواده های شــهدا با سردار گره خورده. 
فرزندان شــهدا سال ها با صدای گرم ســردار آرام می شدند. مادر شهيد علی 

شفيعی 35 سال پس از شهادت فرزند خود می گفت منتظرم تا قاسم بياید.
با رفتن سردار در واقع همۀ رزمنده ها و خانواده های شهدا یتيم شدند. به 
نظرم بعدها می فهميم چه نعمت بزرگی را از دست دادیم. هر چند دربارة رمز 

جاودانگی حاج قاسم گفته شود، باز هم کم است.
راوی: ابراهيم يزدی نژاد، مسئول تبليغات لشکر 41 ثاراهلل 

رمز جاودانگی

سی و هفت
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در عمليات سرنوشت ســاز کربالی 4 مأموریت تصرف بخشــی از جزیره 
ام الرصاص با لشــکر 41 ثاراهلل بود. حاج قاسم با استفاده از تجارت حاصله از 
عمليات والفجر 8 )عبور از اروند و تصرف فاو( نيروهای شناســایی غواص را 
برای یافتن معابر مناســب روانۀ جزیره کرد. ماٌموریت غواصان با موفقيت به 
انجام رسيد و سه معبر مناسب برای شکستن خط در شب عمليات پيشنهاد 
شــد و بعد از مشــورت با فرماندهان گردان ها و غواصان، ســرانجام دو معبر 
انتخاب شــد و راه های مختلف رسيدن ســتون غواص به ساحل مقابل برای 
خط شــکنی مورد بحث قرار گرفت و نيز تمامی احتماالت مانند بارش باران، 
پرتاب منّور، شليك دشمن و دیگر پيشامدها در نظر گرفته شد و برای هریك 
چاره اندیشــی به عمل آمد. ولی با همۀ دقت هــا و برنامه ریزی ها آنچه پایان 
بخش و مکّمل این فعاليت ها بود، توکل به خداوند بود. حاج قاســم در دیدار 
با گردان های غواص و سایر نيروهای لشکر، پس از کنترل همۀ امور، سفارش 

اکيد به »توکل« داشت و کسب نتيجه و پيروزی را به خدا واگذار می کرد.
همين روحيۀ توکل و انجام درست تکليف در فرماندهی لشکر، موجب شد 
تا پس از ناکامی اوليه در عمليات کربالی 4، هيچ گونه احساس سرخوردگی 
و یأس در لشــکر دیده نشــود و با وجود فضای احساسی و عاطفی حاصل از 

امیر معرفت

سی و هشت
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شــهادت جمعی از نيروهای لشــکر، همگی آمادة انجام یك عمليات جدید 
بودند.

یك شب مانده به عمليات کربالی 5، حاج قاسم همۀ فرماندهان و مسئوالن 
لشــکر را برای اتمام حجت فراخواند. سخنرانی تأثيرگذاری کرد و ضمن آن 
تأکيد کرد: اگر 5 نفر نيروی مطمئن کنار هم باشــيد بهتر است تا اینکه 40 
نفر نيروی مردد باشند. هر کس نمی تواند، همين امشب ما را ترک کند و بعد 

هم چراغ ها را خاموش کرد.
حاج قاسم درکربالی 5 با اميد به خدا و با پشتوانۀ تجربه و روحيۀ قدرتمند 
نيروهــای رزمنده و فرماندهان گردان، مانور جســورانه و ابتکارِی عجيبی را 
طراحی کرد و به اجرا گذاشت. به شکلی که در ساعات اوليۀ عمليات، نيروهای 

او توانستند به آن سوی کانال پرورش ماهی برسند.
این موفقيت که منجر به ازهم پاشــيدگی آرایش دشمن و دستپاچگی در 
واکنش و دادن تلفات بسيار شد، هرگز باعث غرور و خودپسندی حاج قاسم 
نشد، زیرا تمام آنچه را که دربارة توکل بر خدا و سپردن نتيجه به او می گفت، 
از عمق دل باور داشت. »حاج قاسم«ی که من دیدم، بيش از گذشته متواضع 
و بی ادعا، متوکل و برنامه ریز محبوب و دوست داشتنی  و مبتکر و خالق و در 

یك کالم »مرد ميدان« بود.
راوی: دکتر محمد مسجد جامعی، سفير سابق ايران در واتيکان و عضو هيئت 

علمی دانشگاه اديان و مذاهب
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ویژگی مهم ســردار ســليمانی ارادتش به ائمه اطهار )ع( بود. در محافل، 
مجالــس و در عمليات های نظامی بــه این بزرگواران توســل پيدا می کرد. 
می گفت هر جا به مشــکلی برخوردید، چه در آب و یا خشــکی، حواس تان 
باشد که با توسل به ائمه اطهار )ع( مسيرتان هموار می شود. در عمليات بدر 
و خيبر این اتفاق افتاد. بچه های غواص می خواســتند وارد اروند شوند. حاج 
قاســم گفت وارد آب که شدید، آب را به پهلوی شکستۀ حضرت زهرا )س( 
قســم بدهيد. شاید باورتان نشود، همين توسل معجزه کرد. آبی که در حال 
طغيان بود برای رزمندگان آرامش ایجاد کرد و بچه ها توانســتند به سالمت 
از اروند عبور کنند. به شــهادت دوستان در والفجر 8، قطره ای خون از دماغ 

غواص های ما در اروند درنيامد.
راوی: ابراهيم يزدی نژاد ، مسئول تبليغات لشکر 41 ثارهلل 

خادم اهل البیت )علیهم السالام(

سی و نه
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سردار ســليمانی می گفت: زمانی که مسئوليت عراق را به من دادند، فکر 
کردم که وارد عراق که بشــوم ابتدا به زیارت امام علی )عليه السالم( و بعد به 
زیارت امام حســين )عليه السالم( بروم. برای همين ابتدا به نجف رفتم. دیدم 
درب حرم آقا امام علی )عليه الســالم( بسته است. خادمی را پيدا کردم، آمد 

در را باز کرد.
با دوســتان رفتيم داخل حرم، دیدم ضریح حضرت را گرد و غبار گرفته، 
خيلی ناراحت شدم. گفتم امام های ما خيلی غریب هستند و همان جا تصميم 
گرفتم که برنامۀ خاصی برای بازســازی عتبات انجام بشود. با دوستان طرح 

ریختيم و برنامه ریزی کردیم و ستاد بازسازی عتبات عاليات شکل گرفت.
به عقيدة همه دست اندرکاران، پرچمدار این جبهه و معمار ستاد بازسازی، 
ســردار سليمانی است که الحمدهلل این ستاد موفق شده تا کنون 150 پروژه 

بازسازی را در عتبات به انجام برساند.
راوی: يوسف افضلی، معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عاليات

پرچمدار

چهل
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ســردار، نماز و عبادت زیبایی داشــت. بعد از نماز، به خصوص نماز صبح، 
تعقيبات و تســبيحات را می خواند. زیارت عاشــورا، سورة یاسين و دعاهای 
حضرت امام ســجاد )عليه السالم( را از حفظ قرائت می کرد و مرتب، بر روی 
خواندن خطبۀ جهاد امام علی )عليه السالم( در نهج البالغه وقت می گذاشت.

سردار با شنيدن نام امام حسين )عليه السالم( با تمام وجود گریه می کرد. 
سيد مجيد هنری می گفت دیدم که سردار سليمانی دو زانو کنار علی ماهانی 
)از شهدای لشکر ثاراهلل که قاری و استاد قرآن بود( نشسته و در حال شنيدن 

روضۀ حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( از خود بی خود شده است.
راوی: سردار حسنی سعدی، آزاده و همرزم سردار شهيد

نماز زیبا

چهل و یک
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بارها گفتم طی سال ها رفاقت با حاج قاسم  هيچ وقت ندیدم نماز شب او 
ترک شده باشد؛ آن هم نه نماز شب عادی، نماز شب های حاج قاسم هميشه 
با ناله و اشــك به درگاه خدا بود. من با سردار رفت و آمد داشتم، حتی بار ها 
در منزل شان خوابيدم. اتاق مهمان ها با اتاق حاج قاسم فاصله داشت اما من با 
صدای ناله او برای نماز بيدار می شدم. در کجای دنيا سراغ دارید یك فرمانده 

ارشد نظامی یك عارف حقيقی باشد.
راوی: سردار حسين معروفی

یک عارف حقیقی

چهل و دو
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»مهدی جان! تمام کسانی که به کمالی رسيدند، خصوصاً کماالت معنوی 
که خود منشا و پایۀ دنيوی هم می تواند باشد، منشأ همه آنها سحر است. نماز 
شب در سن شما تاثير شگرف دارد. اگر چند بار آن را با رغبت تجربه کردی، 

لذت آن موجب می شود به آن تمسك یابی.
مهدی جان! زیر بنای تمام بدی ها و زشتی ها دروغ است .

مهدی جان! احترام و خضوع در مقابل بزرگترها خصوصاً پدر و مادر را به 
خودت عادت بده و بدون شــرم دست پدر و مادرت را ببوس؛ هم آنها را شاد 

می کنی و هم این کار اثر وضعی بر خودت دارد.«1
عمویت قاسم

1- کتاب »من قاسم سليمانی هستم« نوشته ناصر کاوه، صفحه 48

عمویت قاسم

چهل و سه
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سردار سليمانی در موقع زیارت اماکن مقدس و قبور مطهر، خود را مانند 
یــك آدم متواضع و یك بندة خدا در برابر عظمــت ائمه اطهار )ع( می دید.

اشــك می ریخت و برای پيشــبرد مأموریت ها و انجام موفقيت آميز برنامه ها، 
دست توســل به ســوی درگاه خداوند متعال بلند می کرد و از ائمه بزرگوار 
)ع( استمداد و کمك می خواست. ایشان جاهایی که کار با بن بست و سختی 
مواجه می  شــد، حتما رو به این انوار درخشــان مــی آورد. دعا می کرد، نماز 
می خواند؛ یعنی سردار سليمانی عالوه بر وجه نظامی، انسانی متعبد، متدین و 

عاشق زیارت و دعا و ارتباط با خداوند و ائمه معصومين )ع( بود.
راوی: ايرج مسجدی، سفير جمهوری اسالمی ايران در عراق

توسل

چهل و چهار
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دوستی اهل بيت )عليهم السالم( در دل و جان حاج قاسم ریشه داشت. او 
که از خانواده ای مذهبی متولد شده بود، در تمام دوران زندگی ارادت خودش 
را به ائمه اطهار )عليهم الســالم( نشان داد. سردار خدمت به خانوادة عصمت 
و طهارت را باالترین افتخار برای خود می دانســت و در همۀ سال های عمر از 
ارادتمندان این بزرگواران بود و سرانجام هم در سال 1397 مفتخر به خادمی 
ثامن الحجج )عليه السالم( شد و با شــور و اشتياق وصف ناپذیری عکسی به 

یادگار از این افتخار از خود باقی گذاشت.

خادم ثامن الحجج )علیه السالام(

چهل و پنج
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ســردار ســليمانی همواره بر مردمی بودن ستاد بازســازی عتبات تأکيد 
داشت. می گفت آقای افضلی شــما که به عنوان مسئول جمع آوری نذورات 
مردم هســتی، خيلی باید اعتمادسازی کنی. اگر خدای ناکرده مردم به شما 

بی اعتماد شوند، وای به حالت!
می گفت شما پولی که از مردم می گيرید تا آخر کار باید بگویی که در کجا 
هزینه شد، چون مردم به شما اعتماد کردند. اگر اتفاقی بيفتد و اعتماد مردم 
را از دســت بدهی، آن وقت هم جواب مردم را باید بدهی و هم جواب خدا و 

پيغمبر خدا را. و این بار به لهجۀ رابری تأکيد کرد که افضلی وای به حالت!
راوی: يوسف افضلی، معاون فرهنگی ستاد عتبات عاليات

وای به حالت!

چهل و شش
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در ایام فاطميه، بيت الزهرا)س( کرمان دیگر سردار حاج قاسم سليمانی را 
ندارد تا به عزاداران فاطمی خوش آمد بگوید.

دیگر حاج قاســم به بيت الزهرا )س( نمی آید تا در کنار قبر شهيد گمنام 
بنشــيند و در تنهایی و دور از چشم دیگران زیارت عاشورای امام حسين)ع( 
را زمزمه کند. زمانی که حاج قاسم به تهران رفت، خانه خود را وقف حضرت 

زهرا )س( کرد و بنای بيت الزهرا)س( را در کرمان گذاشت.
حاج مهدی صدفی  از دوســتان سردار با اشاره به اینکه حاج قاسم عالقۀ 
زیادی به حضرت زهرا )س( داشــت، گفت: ســردار سليمانی در دوران دفاع 
مقدس به رزمندگان می گفت، هر زمان خواســتيد از اروند یا آبراه ها و موانع 
عبور کنيد یا از پس مشــکالت برآیيد، خــدا را به پهلوی حضرت زهرا )س( 

قسم بدهيد.
در شب عمليات والفجر 8، اروند به یك باره متالطم شد. حاج قاسم موقع 
غروب آفتاب کنار اروند زانو زد و به حضرت زهرا )س( متوسل شد و  از خدا 
خواست تا به حق حضرت فاطمه)س( بچه ها از اروند عبور کنند و خط دشمن 

را بشکنند.
حاج مهدی صدفی دربارة نام گذاری بيت الزهرا )س( یادآور شــد:  مردم 

خانه که بیت الزهرا )س( شد

چهل و هفت
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کرمان می گفتند برای روضه برویم خانۀ حاج قاســم، اما حاج قاسم می گفت: 
چرا خانۀ من، اینجا خانۀ حضرت زهرا )س( است و عاقبت هم خانه اش را به 

نام بيت الزهرا)س( نام گذاری کرد.
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مراســم کنگرة شهدای غدیر استان کرمان، در حسينيه ثاراهلل، همزمان با 
جلســۀ روضۀ بيت الزهرا )س( شد. به حاج قاسم گفتم اگر وقت دارید سری 
هم به خانوادة شــهدا بزنيد. قبول کرد و به حســينيه ثاراهلل آمد و با خانوادة 
شهدا دیدار کرد. زمانی که خواست برگردد، متوجه شد پسر کوچکش ماشين 
سپاه را برداشته و به حسينيه آمده. سردار تا او را دید گفت چرا بدون اجازه 
ماشــين را برداشتی و آمدی و بعد از او خواست که پياده به بيت الزهرا )س( 

برگردد.
ایشان تا این حد نسبت به بيت المال حساس بود.

راوی: سردار حسنی سعدی، آزاده و همرزم سردار شهيد

حساس

چهل و هشت
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»قوام ایران اســالمی و بقای آن به رهبریّت آن اســت. مردم از من قبول 
کنيد، من عضو هيچ حزب و جناحی نيســتم و به هيچ طرفی جز کسی که 
خدمت می کند به اسالم و انقالب تمایل ندارم. اما این را بدانيد واهلل علمای 
شــيعه را تماماً و از نزدیك می شناســم. االن چهارده سال شغل من همين 
است. علمای لبنان را می شناسم. علمای پاکستان را می شناسم. علمای حوزة 
خليج فارس را می شناسم؛ چه شيعه و سنی. واهلل! اشهد باهلل! سرآمد همۀ این 
روحانيت،این علمــا از مراجع ایران و مراجع غير ایران، این مرد بزرگ تاریخ 

یعنی آیت اهلل العظمی امام خامنه ای است«.
سردار شهيد حاج قاسم سليمانی

پیوند قلب ها

چهل و نه
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مقام معظم رهبری در سال 1384 سفری به استان کرمان داشتند. تأکيد 
ایشان بر همراهی سردار سليمانی در طی این سفر بود.

در برنامه های ســفر مقام معظم رهبری، هميشــه ترتيبی داده می شد تا 
ایشان با خانواده های شهدا دیدار داشته باشند.

به خاطر مســائل امنيتی، خبر این دیدارها معموالً تنها یك ربع زودتر به 
اطالع خانوادة شهيد می رسيد.

در یکی از این برنامه ها به خانۀ شــهيدی رفتيم. شهيدی که فرمانده یکی 
از گردان های لشکر 41 ثاراهلل بود.

وارد منزل شهيد که شدیم، متوجه شدیم جمعيت حاضر در خانه بيش از 
حد تصور است. ابتدا فکر کردیم شاید خانوادة شهيد وقتی از حضور حضرت 
آقا مطلع شــدند به بســتگان اطالع دادند و آنها نيز خود را به منزل شهيد 
رسانده اند. علت را پرســيدیم، گفتند امشب مراسم بله برون دختر شهيد با 

فرزند دیگری از شهدای لشکر ثاراهلل است.
سردار سليمانی نزدیك حضرت آقا نشســت. احوالپرسی ها که تمام شد، 
یکی از بستگان شهيد پيش آمده در گوش حاج قاسم مطلبی را گفت. حضرت 
آقا از سردار سليمانی پرسيد ماجرا چيست؟ حاج قاسم گفت ایشان می گوید 

شهید زنده

پنجاه
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که پاسخ شان نسبت به این خواستگاری مثبت است. اگر امکانش وجود دارد، 
حضرت آقا خطبۀ عقد را بخوانند. مقام معظم رهبری موافقت خودشــان را 

اعالم نمودند و شروع به خواندن خطبه کردند.
من به کنار حاج قاسم آمدم. حضرت آقا از دختر شهيد پرسيدند آیا به بنده 
وکالت می دهيد تا شما را به عقد آقای -و نام داماد را آوردند- بياورم؟ فرزند 
شــهيد رو کرد به مقام معظم رهبری و گفت اگر قول می دهيد که در آخرت 
شــفيع من باشيد بله به شما وکالت می دهم. حضرت آقا گفتند چرا من باید 
شــفيع شما باشم، مقام حاج قاسم سليمانی نزد خداوند از من باالتر و بيشتر 

است، ایشان شهيد زنده هستند، ایشان شفيع شما می شوند.
راوی: سردار نجات، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه
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حاج قاسم هميشه از دوربين فراری بود؛ دوست نداشت از او عکس و فيلم 
گرفته شود.

 به عکاس هــا می گفت: نگير! نگير! گاهی هم ناراحت هم می شــد. البته 
بعدش از ما دلجویی می  کرد. یادم است یك بار وقتی برای عذرخواهی صورتم 
را بوســيد گفت: بوسيدمت که بدانی دوســتت دارم مثل پسرم، اما من هم 
معذوریت هایی دارم. و من  فهميدم که حساســيت حاج قاســم برای مناطق 
عملياتی و مأموریت ها ی حساس اســت. اما وقتی موقعيت ها  ی خاصی مثل 
دیدار با خانوادة شهدا پيش می آمد، رفتار سردار کاماًل تغيير می کرد. در این 
مواقع خودش از عکس گرفتن استقبال می کرد. دست دور گردن فرزند شهيد 

مدافع حرم می انداخت و می گفت حاال عکس بگير!  
یکــی از ماندگارترین عکس هایی که از حاج قاســم گرفتم، در مراســم 
دانش آموختگی افسران در دانشگاه امام حسين )ع( بود. آن عکس، حاج قاسم 
را در موقعيتی نشــان می دهد که ایشــان در مقابل رهبر معظم انقالب، یك 
دستش را به نشانۀ احترام نظامی کنار سر گرفته و دست دیگرش را به نشانۀ 

ارادت و احترام قلبی، روی سينه گذاشته است. 
روايت يک عکاس از 15 سال همراهی با حاج قاسم 

حاالا عکس بگیر!

پنجاه و یک
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سردار ســليمانی اعتقاد فوق العاده به حضرت امام، مقام معظم رهبری و 
انقالب اسالمی داشت. می گفت اگر همۀ عالم یك طرف و مقام معظم رهبری 
طرف دیگر باشند، من کنار حضرت آقا خواهم بود. عالقۀ ایشان به مقام معظم 

رهبری تا حدی بود که در تمام سخنرانی هایشان از ایشان سخن می گفت.
در یك سخنرانی در بين رزمندگان کرمانی، حاج قاسم سه بار قسم جالله 
خورد که اگر می خواهيد عاقبت به خير شــوید، دست از مقام معظم رهبری 

برندارید.
در دیداری با رهبری به ایشان گفته بود اگر در زمانی که حضرت امام در 
قيد حيات بودند، ایشان یك انار را به دو نيم کرده و می فرمود یك نيمۀ این 
انار حرام و نيمۀ دوم حالل اســت، من بی چون و چرا این نظر را می پذیرفتم 

و به آن احترام می گذاشتم.
راوی: سردار حسنی سعدی، آزاده و همرزم شهيد قاسم سليمانی

سرباز والایت

پنجاه و دو
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به حاج قاســم گفتم که محبوبيت شما اقتضا می کند کاندید ای  ریاست 
جمهوری شوید. در جوابم گفت من نامزد گلوله ها و کاندیدای شهادت هستم. 
سال هاست در این جبهه ها به دنبال قاتل خودم هستم اما او را پيدا نمی کنم.
راوی: حجت االسالم حاج علی اکبری، خطيب نماز جمعه تهران 

نامزد گلوله ها

پنجاه و سه
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ســردار سليمانی یك جملۀ معروف دارد که شهيد تا شهيد نباشد، شهيد 
نمی شود. کسی که این حرف را می زند، خودش مصداق به حق آن است؛ یعنی 
حاج قاســم به مقام شهادت رسيده بود و مقام معظم رهبری هم در دیدار با 
اعضای کنگره شهيد باهنر به طور مشخص سه بار به این موضوع اشاره نمودند 
و فرمودند: آقای ســليمانی شهيد زنده است. ایشان در جلسۀ دریافت نشان 

ذوالفقار هم بحث شهادت را خيلی روشن تر مطرح کردند.
راوی: سردار غالمرضا کرمی، مسئول مرکز پژوهش و نشر آثار ستاد عتبات عاليات

کنگره شهید باهنر

پنجاه و چهار
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حاج قاســم تعریف می کرد در جلسه ای که قرار بود راجع به اوضاع سوریه 
با حضور مقام معظم رهبری برگزار شــود، زودتر از بقيه به جلسه رسيده بود. 
حضــرت آقا هم زودتر آمده بودند. حاج قاســم می گفت مقام معظم رهبری 
صدایم کرد و فرمود قاســم بيا اینجا. من جلو رفتم و خواستم دست ایشان را 
ببوســم که حضرت آقا ممانعت کردند و پيشانی و صورت مرا بوسيدند. بعد 

جزوه ای دستم دادند و فرمودند قاسم اینها را خوانده ای!
مطالب جزوه در مورد عمليات های 4 و 5 کربال بود.

مقام معظم رهبری به سردار ســليمانی گفته بود چرا این قدر شتابانی؟! 
اگر در کربالی 4 و 5 شــهيد شــده بودی، چه کسی می بایست این کارها را 

انجام دهد.
راوی: ابراهيم شهرياری، فرمانده گردان 420 لشکر 41 ثاراهلل 

چرا  اینقدر شتابان!

پنجاه و پنج
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تا کنون این را نگفته ام اما اکنون که حاج قاســم شهيد شده می گویم که 
ســردار ســليمانی یك ریال یا یك دالر حق مأموریت نگرفت. گاهی به من 

می گفت که من در خرج زن و بچۀ خود می مانم.
راوی: حجت االسالم علی شيرازی 

حق مأموریت

پنجاه و شش
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در دیدار دســت اندرکاران کنگرة شــهدای اســتان کرمان با مقام معظم 
رهبری، حاج قاســم برای خواندن گزارش از جای خود بلند شد. حضرت آقا 
فرمودند: بنشينيد و گزارش بدهيد. اما ایشان اعالم کرد که می خواهد ایستاده 
گزارش بدهد و روی این درخواستش هم اصرار داشت و سرانجام هم با کمال 
خضوع و خشــوع این کار را انجام داد. بعد از صحبت های سردار، مقام معظم 
رهبری شــروع به سخن گفتن کردند و فرمودند: خود شما هم که سليمانی 

هستيد، شهيد زنده اید.
راوی: سيد ابراهيم يزدی نژاد، مسئول واحد تبليغات لشکر 41 ثاراهلل 

گزارش شهید

پنجاه و هفت
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داعش به دروازه های اربيل رسيده بود و بيم آن می رفت که شهر به زودی 
اشــغال شــود. من پس از حملۀ داعش، با آمریکایی ها، ترک ها، انگليسی ها، 
مســئولين فرانسوی و حتی سعودی تماس گرفتم که به ما کمك کنند؛ آنها 
گفتند ما هيچ کمکی نمی توانيم بکنيم. من فورا با مقامات ایرانی تماس گرفتم 
و گفتم اربيل در حال ســقوط است اگر کمك نکنيد شهر را تخليه می کنم. 
مقامات ایرانی شــمارة قاسم ســليمانی را به من دادند و من با سردار تماس 
گرفتم و اوضاع را دقيقاً شرح دادم. حاج قاسم گفت من فردا بعد از نماز صبح 
اربيل هســتم. به او گفتم فردا دیراست همين حاال بيایيد. حاجی گفت کاک 

مسعود فقط امشب شهر را نگه دار.
فردا صبح حاج قاسم در فرودگاه اربيل بود و من به پيشوازش رفتم. حاجی 
بــا 50 نفر از نيروهای مخصوصش آمده بود . آنها ســریع به محل درگيری 
رفتند و نيروهای پيشمرگ را دوباره سازماندهی کردند و مقابله شروع شد و 
در عرض چند ساعت ورق به نفع ما برگشت. بعد از عمليات، حاج قاسم چند 
نفراز نيروهایش را جهت مشاورة نظامی در اربيل گذاشت و خودش به کربال 
بازگشت. ما بعدها یك فرمانده داعش را اسير کردیم و از او پرسيدیم شما که 
در حال فتح اربيل بودید، چه شد به یك باره عقب نشستيد؟ اسير داعش به ما 

قاسم سلیمانی در اربیل است ! ؟

پنجاه و هشت
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گفت نفوذی های ما در اربيل به ما خبر دادند قاسم سليمانی در اربيل است، 
لذا روحيۀ افراد ما به هم ریخت و عقب نشستيم. 

راوی: مسعود بارزانی، نخست وزيرکردستان عراق 
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ما معموالً برای سرکشــی به مناطق تحــت درگيری با هلی کوپتر رفت و 
آمــد می کردیم. یکی از روزهایی که منطقۀ حنف در مرز عراق و ســوریه از 
دســت داعش آزاد شده بود به خواست حاج قاســم بنا شد به آنجا برویم تا 
ســری به منطقه و نيروها بزنيم و از اوضاع مطلع شــویم. آمریکایی ها اعالم 
کــرده بودند تا مدار 55 درجه این منطقه کســی حق ندارد نزدیك بشــود. 
موقعی که هلی کوپتر ما اوج گرفت، حاج قاســم شروع به نوشتن در دفترچه 
یادداشتش کرد. همزمان جنگنده های آمریکایی هم با دیدن هلی کوپتر تالش 
کردند ما را از مسيرمان منحرف کنند. البته آنها نمی دانستند چه شخصيتی 
در هلی کوپتراســت. من که مضطرب شــده بودم، چند بــار به حاجی گفتم 
جنگنده ها دارند نزدیك ما می شوند چه کنيم؟ سردار حتی سرش را هم بلند 
نکرد که به بيرون نگاه بيندازد، همان طور مشغول نوشتن بود. چند دقيقه بود 
که به منطقه رسيدیم؛ سردار سليمانی در منطقۀ صفر مرزی نماز شکر خواند 

و بعد هم برگشتيم.
راوی: فرمانده يگان فاطميون

نماز شکر در نقطۀ صفر مرزی

پنجاه و نه
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روزهایی که صحبت از بازگشــت پيکر محســن بود، بر ما خيلی سخت 
می گذشــت. همه چيز پر از تالطم و تشــویش بود. به پدر محسن گفتم هر 
چقدر از پيکرش را پيدا کردند، تشييع کنيم. می خواستم دلم کنده شود. هنوز 

باور نداشتم محسنم را از دست داده ام.
چندین بار شایعه شد که محسن را می آورند اما حاج قاسم به ما گفته بود 
به کسی اعتماد نکنيد تا خودم خبرتان کنم. ایشان پيامی هم فرستاد: »پس 
از شکست پی در پی گروه های تکفيری- وهابی وابسته به استکبار جهانی در 
برابر رزمندگان اسالم در جبهه های مختلف، گروه تروریستی داعش مرتکب 
جنایتی فجيع و غيرانســانی شــد که در هيچ قاعده و قانون اسالمی و حتی 
انسانی نمی گنجد. مردم دالور و امت حزب اهلل! خصوصاً خانوادة شهيد محسن 
حججی مطمئن باشــيد که فرزندان دلير شما انتقام این اقدام ددمنشانه را با 
تصميمی قاطعانه، که همانا ریشه کن کردن شجرة خبيثۀ وهابيت و تروریسم 
از جهان اســالم اســت، خواهند گرفت. این نوع جنایت ها که تاکنون هزاران 
مورد آن به همين شــکل در عراق و سوریه بر ضد امت مسلمان اعم از شيعه 
و سنی به وقوع پيوسته، تنها نتيجه ای که دربرخواهد داشت، اتحاد و آگاهی 
بيشــتر عالم نسبت به هویت و خباثت این خوارج زمان است و ما را در پاک 

منتقم خون شهدا

شصت
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کردن سرزمين اسالمی از لوث وجود آنان مصمم تر و قدرتمندتر خواهد نمود. 
به حلقوم بریدة این شــهيد عزیِز راه اباعبداهلل )ع( سوگند یاد می کنم که از 
تعقيب این شــجرة ملعونه و نابودی این غدة خطرناک برآمده در پيکر جهان 
اســالم تا آخرین نفرشان از پای نخواهيم نشست. ما از ابتدا مصمم و به دور 
از تردید در این راه گام برداشــتيم اما ارتکاب ایــن جنایت ها عزم و ارادة ما 
را جزم تــر و جدی تر نمود تا جای جای اراضی اســالمی را از وجود بی وجود 

پليدشان تطهير نمایيم.
اینجانب به پدر، مادر، همسر و فرزند مقاوم این شهيد بزرگوار که فرزندشان 
مانند ســاالر شهيدان امام حســين )ع( و با همان شيوة ظالمانه به شهادت 
رســيد، تبریك عرض می کنم؛ زیرا نام خانوادة شهيدپرورتان با خاندان سيد 
و ساالر شــهيدان هم نام و قرین گردید و شهيد شما و ما، سند افتخار ایران 
اســالمی و سپاه والیت است. ایران اســالمی در راه آزادی و شریعت و برای 
نجات دین مبين اسالم چنين قربانيان ارزشمندی را تقدیم می کند و از خدای 
سبحان، عاجزانه طلب می کنيم که حســن عاقبت یا مرگی همچون شهيد 

محسن حججی عزیز را برای ما مقرر فرماید.
هنيئا لك و لکم و عظم اهلل اجورنا و اجورکم. قاسم سليمانی. 

راوی: مادر شهيد محسن حججی
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سردار سليمانی فرمانده سپاه قدس، در نامه ای به رهبر انقالب، پايان سيطره 

داعش را اعالم کردند.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

انــا فتحنــا لــك فتــحا مبينــا

محضر مبارک رهبر عزيز و شــجاع انقالب اسالمی حضرت آيت اهلل العظمی 

خامنه ای مّدظله العالی 

سالم عليکم
شش سال قبل، فتنه ای خطرناک شبيه فتنه های زمان اميرالمؤمنين )عليه 
الســالم( که فرصت و حالوت درک حقيقی اســالم ناب محمدی )صلی اهلل 
عليه و آله( را از مســلمانان ســلب نمود، این بار پيچيده و آغشــته به سّم 
صهيونيســم و اســتکبار همچون طوفانی ویرانگر، عالم اسالمی را درنوردید. 
این فتنه خطرناک و مســموم با هدف آتش افروزی وســيع در عالم اسالمی 
و درگير نمودن مســلمانان با یکدیگر، توسط دشــمنان اسالم ایجاد گردید. 
حرکت خبيثانه ای که تحت نام »حکومت اســالمی عراق و شــام« در همان 
ماه های اوليه موفق شــد با اغفال ده ها هزار جوان مسلمان، دو کشور بسيار 
اثرگذار و سرنوشت ساز عالم اسالمی »عراق« و »سوریه« را دچار بحران بسيار 

نامۀ سرباز، پاسخ فرمانده

شصت و یک
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خطرناکــی کند و صدها هزار کيلومتر مربع از اراضی این کشــور را همراه با 
هزاران روســتا، شهر و مراکز مهم استانی به تصرف درآورد و هزاران کارگاه و 
کارخانه و زیرساخت های مهم این کشورها از جمله راه ها، پل ها، پاالیشگاه ها، 
چاه هــا و خطوط نفــت و گاز و نيروگاه های برق و موارد دیگری از این نوع را 
تخریب نمودند و شهرهای مهمی همراه با آثار گران بهای تاریخی و تمدن ملی 

آنها را با بمب گذاری از بين بردند و یا سوزاندند.
اگرچه آمار خســارت های وارده قابل احصاء نيســت اما بررسی های اوليه 
حاکی از پانصد ميليارد دالر می باشد. در این حادثه، جنایات بسيار دردناکی 
که غير قابل نمایش اســت رخ داد؛ از جمله: ســر بریدن کودکان یا پوست 
کندن زنده زندة مردان در مقابل خانواده های خود، به اسارت گرفتن دختران 
و  زن های بی گناه و تجاوز به آنان، سوزاندن زنده زندة افراد و ذبح دسته جمعی 
صدها جوان. مردم مسلمان این کشورها متحّير از این طوفان مسموم، بخشی 
گرفتــار خنجرهای برندة جنایتکاران تکفيری گردیدند و ميليون ها نفر دیگر 
خانه و کاشانه خود را رها کرده و آوارة شهرها و کشورهای دیگر شدند. در این 
فتنه سياه، هزاران مسجد و مراکز مقدس مسلمانان، تخریب و یا ویران گردید 
و بعضاً مسجد را به همراه امام جماعت و نمازگزاران آن با هم منفجر نمودند.

بيش از شــش هزار جــوان فریب خورده به نام دفاع از اســالم به صورت 
انتحاری با خودروهای پر از مواد منفجره خود را در ميادین، مساجد، مدارس، 
حتی بيمارستان ها و مراکز عمومی مســلمان ها منفجر کردند که در نتيجۀ 
ایــن اعمال جنایتکارانه ده هــا هزار مرد، زن و کودک بی گناه به شــهادت 
رســيدند. تمامی این جنایت ها بنا به اعتراف عالی ترین مقام رســمی آمریکا 
که هم اکنون ریاســت جمهوری این کشور را بر عهده دارد، توسط رهبران و 
سازمان های مرتبط با آمریکا طراحی و اجرا گردیده است کمااینکه همچنان 
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این روش توســط رهبران کنونی آمریکا در حال طراحی و اجرا اســت. آنچه 
پس از لطف خداوند سبحان و عنایت خاص رسول معظم اسالم )ص( و اهل 
بيت گرانقدرش باعث شکســت این توطئۀ سياه و خطرناک گردید، رهبری 
خردمندانه و هدایت های حکيمانۀ حضرت مستطاب عالی و مرجع عالی قدر 
حضرت آیت اهلل العظمی سيســتانی بود که موجب بسيج کليۀ امکانات برای 

مقابله با این طوفان مسموم گردید.
یقيناً پایداری دولت های عراق و ســوریه و پایمردی ارتش ها و جوانان این 
دو کشور خصوصاً حشدالشعبی مقدس و دیگر جوانان مسلمان سایر کشورها 
بــا حضور مقتدرانه و محوری حزب اهلل به رهبری ســيد پرافتخار آن، جناب 
ســيد حسن نصراهلل ) حفظه اهلل تعالی(، نقش تعيين کننده ای در به شکست 

کشاندن این حادثۀ خطرناک داشتند.
قطعاً نقش ارزشــمند ملت و دولت خدمتگزار جمهوری اسالمی خصوصاً 
ریاست محترم جمهوری اسالمی، مجلس، وزارت دفاع و سازمان های نظامی 
و انتظامی و امنيتی کشــورمان در حمایت از دولت ها و ملت های کشورهای 
فوق الذکر قابل تقدیر اســت. حقير به عنوان ســرباز مکلف شــده از جانب 
حضرت عالی در این ميدان، با اتمام عمليات آزادسازی ابوکمال، آخرین قلعۀ 
داعش، با پایين کشيدن پرچم این گروه آمریکایی-صهيونيستی و برافراشتن 
پرچم ســوریه، پایان سيطرة این شــجرة خبيثه ملعونه را اعالم می کنم و به 
نمایندگی از کليۀ فرماندهان و مجاهدین گمنام این صحنه و هزاران شــهيد 
و جانباز مدافع حرم ایرانی، عراقی، سوریه ای، لبنانی، افغانستانی و پاکستانی 
که برای دفاع از جان و نواميس مســلمانان و مقدسات آنان جان خود را فدا 
کردند، این پيروزی بســيار بزرگ و سرنوشت ســاز را به حضرت عالی و ملت 
بزرگوار ایران اســالمی و ملت های مظلوم عراق و ســوریه و دیگر مسلمانان 
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جهان تبریك و تهنيت عرض می نمایم و پيشــانی شکر را در مقابل پيشگاه 
خداوند قادر متعال به شکرانۀ این پيروزی بزرگ بر زمين می سایم. و ما النصر 

اال من عند اهلل العزیز الحکيم.
                               فرزند و سربازتان - قاسم سليمانی

نامه مقام معظم رهبری به سردار سليمانی در پاسخ به خبر پاکسازی کامل داعش

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ســردار پرافتخار اسالم و مجاهد فی ســبيل اهلل، آقای سرلشکر حاج قاسم 

سليمانی )دام توفيقه(

خدای بزرگ را با همه وجود سپاسگزارم که به مجاهدات فداکارانۀ شما و 
خيل عظيم همکاران تان در سطوح مختلف، برکت عطا فرمود، شجره خبيثه ای 
را که به دست طواغيت جهان غرس شده بود، به دست شما بندگان صالح، در 
کشور سوریه و عراق ریشه کن کرد. این تنها ضربه  به گروه ستمگر و روسياه 
داعش نبود؛ ضربۀ ســخت تر به سياســت خباثت آلودی بود که ایجاد جنگ 
داخلــی در منطقه و نابودی مقاومت ضدصهيونيســتی و تضعيف دولت های 
مستقل را به وسيله رؤسای شقی این گروه گمراه، هدف گرفته بود؛ ضربه ای 
بود به دولت های قبلی و کنونی آمریکا و رژیم های وابسته به آن در این منطقه 
که این گروه را به وجود آوردند و همه گونه پشتيبانی کردند تا سلطۀ نحس 
خود را در منطقۀ غرب آســيا بگسترانند و رژیم غاصب صهيونيست را بر آن 
مسلط سازند. شما با متالشی ساختن این تودة سرطانی و مهلك، نه فقط به 
کشورهای منطقه و به جهان اسالم، بلکه به همۀ ملت ها و به بشریّت خدمتی 
بــزرگ کردید. این نصرتی الهی و مصداق »و مــا رميت اذ رميت و لکن اهلل 

رمی« بود که به خاطر مجاهدت شبانه روزی شما پاداش داده شد.
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اینجانب صميمانه به شما تبریك می گویم و با این حال تأکيد می کنم که 
از کيد دشــمن غفلت نشود. آنهایی که با سرمایه گذاری سنگين، این توطئه 
شــوم را تدارک دیده بودند آرام نخواهند نشســت، سعی خواهند کرد آن را 
در بخشــی دیگر از این منطقه و یا به شــکلی دیگر دوباره به جریان افکنند. 
حفظ انگيزه، حفظ هوشــياری، حفظ وحدت، زدودن هر پسماند خطرناک، 
کار فرهنگی بصيرت افزا و خالصه، آمادگی های همه جانبه نباید فراموش شود. 
شما را و همۀ برادران مجاهد از کشورهای عراق و سوریه و دیگران را به خدای 
بزرگ می سپارم و به همۀ شما سالم و دعا می کنم. والسالم عليك و رحمۀ اهلل.
30 آبان ماه 1396

سيد علی خامنه ای
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برای نظاميان ارتقای درجۀ نظامی و کســب نشان های مختلف از اهميت 
ویژه ای برخوردار است، اما برای حاج قاسم سليمانی که دفاع مقدس برای او 
و همرزمانش مدرسه ای با ویژگی های متفاوت از تمامی مدارس نظامی دیگر 
بود، شاید این درجات و نشان ها چندان اهميتی نداشت. با این وجود به پاس 
زحمات و از جان گذشتگی های بی بدیل او در طول دوران خدمت به خصوص 
از بيــن بردن داعش و حفظ امنيت ایران، باالترین نشــان نظامی جمهوری 
اسالمی ایران، یعنی »نشان عالی ذوالفقار« به دست فرمانده کل قوا به سردار 
سليمانی اهدا شد. فرمانده کل قوا در این مراسم فرمودند: ایشان بارها، بارها 
و بارها جان خودشــان را در معرض تهاجم دشــمن قرار داده اند. در راه خدا، 
برای خدا و مخلصاً هلل مجاهدت کرده اند.ان شاءاهلل خدای متعال به ایشان اجر 
بدهد و تفضل کند و زندگی ایشان را با سعادت و عاقبت ایشان را با شهادت 
قرار بدهد؛ البته نه حاال، هنوز سال ها جمهوری اسالمی با ایشان کار دارد اما 

باالخره آخرش ان شاءاهلل شهادت باشد. ان شاءاهلل مبارک تان باشد.

پيام سرباز

»حقير سرباز صفر والیت و نظام جمهوری اسالمی و ملت شجاع و عزیزتر 

نشانی از ذوالفقار

شصت و دو
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از جانم بوده و ان شــاءاهلل با استعانت از خدای سبحان تا آخر عمر در همين 
جایگاه »سربازی« خواهم بود. از همۀ برادران و خواهران عزیزم خواهشمندم 
با بی اعتنایی به اظهارات فریبکارانه و تفرقه افکنانۀ دشمن، اجازه ندهند وقت 
ارزشمند خدمتگزاران این ملت صرف اهداف و مقاصد شوم دشمنان گردد«.1

1- ماهنامه سرو شماره 18، صفحه 13



ــار ــق ــَف ــشـــاِن ُســــرِخ ذوال نِـ

120

عالقه و عشق شدیدی ميان مقام معظم رهبری و سردار سليمانی برقرار بود.
خاطرم است در زمان حضورم در کنار مقام معظم رهبری، دو نفر بودند 
که برخورد حضرت آقا با آنها در مقایســه با افراد دیگر متفاوت و  بســيار 
صميمی بود. یکی شهيد حاج قاسم سليمانی و دیگری شهيد احمد کاظمی. 
وقتی این دو نفر در کنار مقام معظم رهبری حاضر می شــدند، حضرت آقا 
دست مبارک شان را می انداخت دور گردن شان و صورت شان را می بوسيد و 

مورد محبت قرار می داد.
برخورد مقام معظم رهبری با این دو شهيد مانند ارتباط پدر و فرزندی بود.
راوی: سردار محمد حسين نجات، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی

این دو تن

شصت و سه
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مقام معظم رهبری در نماز جمعه فرمودند: چه کســی هست که بتواند با 
بالگرد وارد شهری که محاصرة 360درجۀ دشمن است بشود )یعنی محاصره 

کامل و بدون راه فرار( و با سازماندهی جوانان آن شهر، محاصره را بشکند؟
این کالم مقام معظم رهبری اشاره به کاری بود که سردارسليمانی در زمان 

محاصرة شهر »آمرلی« توسط داعش در عراق انجام داد.
زمانی که داعش در اوج قدرت بود و هيچ کس در سوریه و عراق حریف شان 
نبود، به طوری که موصل و تمام شــمال عراق را گرفت و به نزدیکی بغداد و 
کربال و اربيل رســيد، یك شهر به نام »آمرلی« که ساکنان آن اقليت ترکمن 
شــيعۀ عراق هستند در محاصرة کامل 360 درجه داعش قرار گرفت. سردار 
ســليمانی در حالی که شهر در محاصرة کامل بود، شبانه و با بالگرد از باالی 
سر نيروهای داعش گذشت و وارد شهر شد و به سازماندهی نيروهای مدافع 
پرداخت و باعث مقاومت شــهر و جلوگيری از سقوط شهر و قتل عام فجيع 

مردم و شيعيان شد.
اقدامی که در آن شرایط پرخطر، یك کار عجيب و بسيار متهورانه بود که 

کمتر کسی جراًت انجام آن را داشت.

محاصره 360 درجه

شصت و چهار
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جواد روح اللهی - داماد خانواد شهيد محمدرضا عظيم پور- در دیدار با رهبر 
انقالب از ایشان درخواست می نماید که ان شاءاهلل فردای قيامت همۀ خانواده 

شهيد را شفاعت کنند.
رهبر معظم انقالب می فرماید ما چه کاره ایم که شما را شفاعت کنيم، پدر 
و مادر شــهيد باید من و شما را شفاعت کنند و ما سعادتمان و آرزویمان به 
این اســت که مشمول شفاعت خوبانی از قبيل این شهدا و امثال آنان باشيم. 
بعد خم شدند و با نگاهی به حاج قاسم سليمانی فرمودند این آقای حاج قاسم 

هم از آنهایی  است که شفاعت می کند ان شاءاهلل.
حاج قاســم با شنيدن این کالم، سر پایين انداخت و با دو دست، صورتش 
را پوشــاند. حاضران همه می خندیدند به جز سردار که خجالت زده سربه زیر 

شده بود.
مقام معظم رهبری ادامه دادند: چون امکانات ایشان، امکانات قول دادن و 
شفاعت کردن شان اآلن خيلی خوب است. اگر همين را بتوانند نگه دارند، مثل 
همين 40 و 50 سال که نگه داشته اند، خيلی خوب است. این هم یك هنری 
اســت که ایشــان دارند. جواد روح اللهی می گوید: چند ماه بعد از آن دیدار، 
دوباره سردار سليمانی را در مراسم افطار ماه مبارک رمضان دیدم. ایشان هر 

پیشگویی رهبر انقالاب

شصت و پنج
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سال به بچه های جبهه و جنگ افطاری می داد. در فرصتی مناسب به سراغش 
رفتم و از ایشان قول شفاعت خواستم.

خواست دســت به ســرم کند که گفتم حاجی! واهلل اگر قول ندهی، داد 
می زنم و به همۀ مهمان هــا می گویم حضرت آقا دربارة تو آن روز چه گفت. 
حاج قاســم که دید اوضاع ناجور می شود، گفت باشــد، قول می دهم، فقط 

صدایش را درنياور!
راوی: جواد روح اللهی 
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شهيد حاج قاسم ســليمانی روابط متين و قوی با همۀ نيروهای مقاومت 
در منطقه برقرار کرده بود و روابط ایشان در صحنۀ فلسطين به جنبش های 
حماس و جهاد اســالمی محدود نبوده اســت. او با همۀ گروه ها و شاخه های 
مبارز فلسطينی و مؤسسات فعال مردمی ارتباط ویژه و فعال داشت. هر گروه 
و هســته ای که برای جنگ  با دشمن صهيونيستی آمادگی مبارزه داشت از 
حاج قاســم ســليمانی کمك مادی و نظامی دریافت کــرد. زیرا هدف واال و 
نهایی ایشان مقاومت و پيروزی مظلومان بود. من می دیدم هرگاه یك جریان 
فلسطينی برای جنگ با دشمن اعالم آمادگی می کرد، پشتيبانی مالی ایران 

فراهم بود.
آنچه که از راهکار شهيد سليمانی شنيده ایم و پيگيری کرده ایم، ایشان در پرتو 
تحوالت منطقه، روابط و پيوندهای قوی با همۀ نيروهای مقاومت برقرار کرده بود.

در صحنۀ رویارویی با افراط گرایی و تروریســم وابسته به آمریکا و اسرائيل 
در سوریه، شهيد سليمانی حضور قوی و قدرتمند داشت. در عراق، افغانستان 
و یمن، نقش افسر هماهنگ کنندة ميان نيروهای مقاومت را به عهده داشت. 
این عملکرد شهيد سليمانی بود که آمریکا و صهيونيست ها را به ستوه آورده 

بود که سرانجام تصميم گرفتند ایشان را به شهادت برسانند.
راوی: يوسف الحسانيه، عضو دفتر سياسی جنبش جهاد اسالمی فلسطين

افسر مقاومت

شصت و شش
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اگرچه دشــمنان در ظاهر ما را تحریم کرده و یا فحاشــی می کنند اما در 
دل شــان اذعان می کنند با یك قدرت به نام ایران اســالمی روبه رو هستند و 
این نکتۀ مهمی اســت چنانچه وزیر جنگ آمریکا عکس سردار شهيد قاسم 
سليمانی را در اتاقش آویخته و این عمل نشان می دهد که او سردار سليمانی 

را به عنوان شخصيتی بزرگ و رقيب خود می پندارد.
راوی: دکتر کمال خرازی، رئيس شورای راهبردی روابط خارجی ايران

عکس شهید سلیمانی در اتاق وزیر جنگ

شصت و هفت
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پدرم سرباز والیت بود و تا آخرین لحظۀ عمرش از راه والیت فقيه منحرف 
نشــد و در آخر هم شهيد شــد و به چيزی که آرزویش را داشت و سال ها به 
دنبالش بود رسيد. خيلی وقت ها در منزل با ایشان صحبت می کردیم و او به 

ما می گفت که من دنبال شهادت هستم.
راوی: حسين سليمانی، فرزند شهيد حاج قاسم سليمانی

آرزوی پدرم

شصت و هشت
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حاج قاســم زمانی که در سوریه بود، سه ساعت قبل از پروازش به سمت 
عراق، دست نوشــته ای به همراه یك تسبيح و انگشتر که هدیۀ یکی از شهدا 

بود را برای دخترش فرستاد.
من مطمئنم که حاج قاســم کاماًل آگاه بود که به زودی شهادت نصيبش 

می شود.
راوی: سهراب سليمانی، برادر شهيد حاج قاسم سليمانی

قبل از پرواز

شصت و نه
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حاج قاســم عالقۀ زیادی به شــهدا به ویژه شهيد احمد کاظمی و حسين 
خرازی داشت.  حسين خرازی را خيلی زود در کربالی 5 از دست داد و بعد از 
آن با شهيد احمد کاظمی همسایه و مونس شد. بعد از شهادت کاظمی، حاج 
قاســم خيلی ناراحت بود. زمانی که به خانه می آمد، به دیدن خانوادة شهيد 
حاج احمد می رفت و فرزندانش را مورد محبت قرار می داد و ســعی می کرد 

مشکالت شان را حل کند.
حاج قاســم حتی شــخصاً به باغچۀ منزل شهيد رسيدگی می کرد؛ شخم 

می زد، گل می کاشت. 
اعتقاد داشت کاظمی گرفتاری هایش را حل می کند. همسر شهيد سليمانی 
برای همســر بنده تعریف کرده بود که روزی که حاج قاسم در حياط شهيد 
کاظمی گل کاشــته بود، حاج احمد به خوابش آمده بود در حالی که طنابی 
در دست داشــت که روی آن گره هایی دیده می شد. شهيد کاظمی در حال 
بازکردن گره ها به خانم سردار گفته بود حاج قاسم گره هایی در زندگی دارد و 
من در حال بازکردن این گره ها هستم. خود حاج قاسم هميشه می گفت که 

خيلی از گره های کار مرا حاج احمد باز می کند.
راوی: سردار نجات، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

همسایۀ شهدا

هفتاد
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شهادت احمد دل همۀ ما را سوزاند اما نه به اندازة برادرم حاج قاسم!
حاجی واقعاً سوخت. این را من با چشم خودم دیدم. وقتی که یاران حاجی 
شهيد می شدند، برایشان گریه می کرد اما شهادت احمد او را آتش زد. از اهواز 
تا کرمان ما با جنازة احمد بودیم. در این مســير طوالنی ندیدم قاسم یك دم 
آرام بگيرد و گریه نکند. یك ریز شــيون می کرد و احمد را صدا و از روزگاری 
که با هم بودند برای او می گفت. احمد را به مقر لشکر در کرمان آوردیم. شب 
در سنگر تخریب بچه ها دورش جمع شدند.یکی ریش احمد را شانه می کرد 
یکی موهایش را مرتب می نمود. خالصه هرکس یك حال بخصوصی داشت. 
با اینکه چهار پنج روز از شهادت احمد  می گذشت اما بدنش آن قدر تازه بود 

که انگار همين امروز شهيد شده!
موقع تشييع احمد در لشــکر، حاج قاسم حال مساعدی نداشت. کمرش 
خم شــده بود. این را همه دیدند. وقتی هم که رفت پشــت ميکروفن گفت: 

کمرم شکست!
راوی: سهراب سليمانی، برادر سردار شهيد حاج قاسم سليمانی

کمرم شکست

هفتاد و یک
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مزار احمد در ده ما، دارالشفای دل سوختگان و دردمندان شده است. من 
خيلی ها را ســراغ دارم که حرف های ناگفته شان را نگه می دارند تا برسند سر 
مزار احمد و به او بگویند. یکی از آنها برادرم حاج قاسم بود. او ساعت ها کنار 

احمد می نشست و با او حرف می زد.
وقتی که از ســر مزار برمی گشــت، می فهميدی که حالش خوب شده و 

روحيۀ تازه ای گرفته است.
راوی: سهراب سليمانی، برادر سردار شهيد حاج قاسم سليمانی

دارالشفاء

هفتاد و دو
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لشــکر 41 ثاراهلل در عمليات کربالی 5 یکی از سخت ترین محورها را بر 
عهده داشــت اما با مقاومت نيروهایش توانست با ســربلندی این وظيفه را 
انجام بدهد. عملکرد نيروهای این لشــکر به فرماندهی حاج قاسم سليمانی 
یکــی از دالیل موفقيت رزمنــدگان در کربالی 5 بود. بــا وجود این، تلخی 
شــهادت نيروها بر دل فرمانده شان ماند. در این عمليات، قاسم ميرحسينی، 
جانشين فرمانده لشکر به شهادت رسيد. حاج قاسم سال ها پس از شهادت او 
گفت: سيدالشهدای همۀ شهدای استان سيستان و بلوچستان و بزرگ لشکر 
ثــاراهلل که واقعاً من امروز در هر مأموریتی جای او را خالی می بينم، شــهيد 

ميرحسينی است.
راوی: سردار فتح اهلل جعفری، مدير مؤسسه شهيد حسن باقری 

سیدالشهدای استان

هفتاد و سه
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سردار ســليمانی صاحب فرزند که شد،من هدیه ای خریدم و به منزلش 
رفتم.سردار با دیدنم بسيار خوشحال شد.بعد از چند روز حسن باقری شهيد 
شد.حاج قاسم به لشکر آمد و محمد باقری - برادر شهيد - را که دید، بسيار 
متاثر شــد و گریه کرد.گفت شــهيد باقری خيلی به من کمك می کرد و در 
روزهای دلتنگی و خســتگی، صحبت هایش به من دلــداری می داد و آرامم 

می کرد.
هميشــه الگوی زندگی ام حســن باقری بوده و هســت. قــدم از قدم که 
برمی دارم، حرکات  و گام های شهيد را به یاد می آورم که چه رفتاری داشت، 

سعی می کنم مانند او باشم.
من کارهای مدیریتی را از ایشــان یاد گرفتم. حســن باقری بسيار ساده، 

کم حرف و مظلوم بود.
به نظر من، الگوبرداری سردار سليمانی از منش و رفتار شهيد باقری، باعث 
موفقيت او در عمليات والفجر 8 شد. البته در عمليات های والفجر 4، کربالی 

4 و 5 بسيار تاثيرگذار بود.
راوی: سردار فتح اهلل جعفری، مدير مؤسسه شهيد حسن باقری 

الگوی زندگی و شهادت

هفتاد و چهار
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»یکی از برادران مسئول حزب اهلل برایمان نقل می کرد که در حالت خواب 
و بيــداری بودم که دیدم روبه رویم یك بانوی باحجاب کامل ایســتاده و دو 
خانم دیگر هم کنار ایشان به فاصله کمی عقب تر پشت سر ایشان ایستاده اند. 
حس کردم که ایشــان خانم فاطمه زهرا)س( می باشند. رفتم جلو و به زبان 
عربی گفتم خانم جان وضع ما را مالحظه می کنيد. می بينيد ما در چه وضعی 
هســتيم. خانم فرمود درست می شود. اما من اصرار کردم. خانم دوباره فرمود 
درست می شــود و از ميان لباس خود دستمالی بيرون آوردند و تکان دادند 
و فرمودند تمام شــد. لحظه ای بعد بر اثر شليك موشك، هلی کوپتر اسرائيلی 
ســقوط کرد و به فاصلۀ چنــد دقيقه بعد هفت تانك مرکاوای آنها توســط 
موشــك های کورنت به آتش کشيده شــد و جنگ به نفع حزب اهلل و محور 
مقاومت شد و بعد از 33 روز مبارزه برای اولين بار اسرائيل تمام شروط حزب 

اهلل را قبول کرد و نيروهایش را عقب کشيد.«
راوی: شهيد حاج قاسم سليمانی 

عنایت مادر سادات

هفتاد و پنج
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همان گونه که رهبر معظم انقالب پيام ترامپ را که توسط نخست وزیر ژاپن 
با خود به ایران آورد بودند حتی تحویل نگرفتند چه برسد به خواندن و  پاسخ 
دادن به آن، کار مشــابهی توسط شهيد قاسم سليمانی انجام شد که رئيس 
دفتر رهبر معظم انقالب این گونه بازگو کردند: قاسم سليمانی در بوکمال بود. 
رئيس ســازمان سيا به وســيله یکی از رابطان خود در منطقه، نامه ای برای 
سردار سليمانی فرستاد اما ایشان گفت: نامه را نمی گيرم و نمی خوانم و اصاًل 

با این افراد صحبتی ندارم.

پیام بی پاسخ

هفتاد و شش



135

ــار ــق ــَف ــشـــاِن ُســــرِخ ذوال نِـ

وقتی به روســتای دورافتاده ای در اهواز رسيدیم، همراه اهوازی ما گفت: 
حاج قاسم اینجاست! دور و بر را نگاهی انداختيم. همه چيز عادی بود. باورمان 
نشد. دســتپاچه دوربين ها را برداشــتيم و دوان دوان حرکت کردیم. وسط 
راه، تازه یادم افتاد چکمه هم نپوشــيدم. حاج قاسم با ابومهدی المهندس بر 
روی کيسه های گونی نشســته بودند و با مردم خوش و بش می کردند. ُکپ 
کرده بودیم که حاج قاســم ســليمانی یعنی این آدم است؟! چقدر خودمانی 
و دوست داشــتنی و آرام و متين در ميان مردم است. هيچ محافظ و مراقبی 
کنارش نيست و مانند پدری مهربان به سر و روی کودکان و نوجوانان دست 
نوازش می کشد. به بقيۀ بچه های عکاس اشاره کردم که لحظه ای را از دست 
ندهند. چليك چليك عکس می گرفتيم که حاج قاســم ســنگی برداشت و 
نشــانۀ پرتاب کردن گرفت و گفت عکس نگيرید عزیزانم! دیدم یکی از لباس 
شخصی ها طرفم آمد و گفت: عکس نگيرید، حاجی از عکس خوشش نمی آید. 
ولی ما گوشمان بدهکار نبود. چه توفيقی بزرگتر از اینکه بيشتر از حاج قاسم 
عکس داشته باشــيم. در حين عکاسی، سعی می کردم حواسم به حرف های 
حاجی باشد؛ شــنيدم که به همراهانش می گفت تا ماشين ها برای سيل بند 
نيایند از اینجا بلند نمی شویم! رئيس مان گفت برو کليپی را که ساختيد، نشان 

حاج قاسم ا ینجاست!

هفتاد و هفت
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حاجی بده. سریع خودم را به سردار رساندم و کنارش جا خوش کردم. با من 
دست داد و احوالپرسی گرمی کرد؛ طوری که انگار سال هاست مرا می شناسد. 
موبایلم را به دســتش دادم و موضوع نماهنگی که ساخته شده بود را برایش 
توضيح دادم. حاجی با دیدن تصاویر گفت: کی این رو درســت کرده؟ گفتم 
دوستام. دوباره پرســيد: دقيقا کی؟ االن اینجا هستند؟ در البه الی جمعيت 
یکی یکی بچه ها را نشــان دادم: حاج مسعود، شاه حبيب، داش محسن و آقا 

مصطفی. با لبخند رو به همکارام کرد و احسنت گفت.
 در همين موقع ماشين های سنگين برای ساختن سيل بند از راه رسيدند. 
حاج قاســم از جا بلند شد و به درون خانه های آب گرفته اهالی رفت. دنبالش 
رفتم، با لهجه و زبان خود اهوازی ها با مردم حرف می زد و از مشکالت شــان 
می پرسيد. روستایی ها هم در فضایی صميمی با سردار درد دل می کردند. به 
سراغ ابومهدی رفتم و از او پرسيدم چرا در وضعيت فعلی که خود کشور عراق 
دچار مشــکالت اســت به کمك ایران آمدید؟ جواب داد: مردم ایران و عراق 

یکی هستند. این وظيفۀ شرعی و انسانی و دینی ما هست. 1

1-  کتاب »من قاسم سليمانی هستم« نوشته ناصر کاوه، صفحه 67 و 68
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سردار غصه می خورد که چرا همۀ دوستانش شهيد شدند و او هنوز مانده 
است.یادم است روزهای آغاز سال 98 بود. در ميان گلزار شهدا او را دیدم که 
به شدت گریه می کرد. جلو رفتم و احوالپرسی کردم. از من پرسيد این گلزار 

چند شهيد دارد؟ گفتم هزار و یازده شهيد.
دســتم را گرفت و در چشــمانم خيره شــد و گفت دعا کــن من هزار و 

دوازدهمين شهيد این گلزار باشم.
راوی: سردار حسنی سعدی، آزاده و همرزم شهيد حاج قاسم سليمانی 

آرزوی شهادت

هفتاد و هشت
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ســردار حاج قاسم در نامه ای به شهيد حســين بادپا نوشته: اگر رفتی به 
یونس )یونس زنگی آبادی( و ميرحســينی )جانشين لشکر( و حسين یوسف 

 الهی )از شهدای لشکر ثاراهلل( بگو بامعرفت ها من را گذاشتيد و رفتيد.
به او گفتم رهبر انقالب در جمع تعدادی از دوستان در مشهد فرمودند که 
دعا نکنيد که شهيد بشوید، شما وظيفه تان را انجام بدهيد، کار و تالش کنيد 

و اگر شهيد هم شدید فبها المراد!
حاج قاســم گفت مقام معظم رهبری وظيفۀ خودش را انجام داده ولی ما 

نمی دانيم که عاقبت ما چه می شود. باید دعا کنيم که شهيد بشویم.
راوی: سردار حسنی سعدی، آزاده و همرزم شهيد حاج قاسم سليمانی 

نامه به شهدا

هفتاد و نه
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موقع خاکسپاری شــهيد کاظمی، حاج قاسم با دست خاک را داخل قبر 
می ریخت. پس از شهادت اهلل دادی هم کنار مزارش زیارت عاشورا خواند. برای 
شــهادت محمد جمالی )اولين شهيد مدافع حرم کرمان( به من گفت که با 

هم داخل قبر برویم.
من خودم را کنار کشيدم تا شاید دوستان دیگری بخواهند این کار را انجام 
دهند. دوباره حاج قاســم از من خواســت با هم داخل مزار شهيد شویم. من 
جلو آمدم و قسمت باالی کفن را گرفتم و او قسمت پایين را. بعد از قراردادن 
شــهيد در قبر، حاج قاسم انگشتر عقيقش را درآورد و به من گفت زیر زبان 
شهيد بگذارم. بعد هم خودش از خاک تربتی که از کربال آورده بود روی کفن 

شهيد ریخت و گریه کرد.
گفت من برای تشکر از زحمات این شهيد از طرف رزمندگان و مردم، پای 

شهيد را می بوسم و خم شد و صورت بر پای شهيد گذاشت و آن را بوسيد.
راوی: سردار حسنی سعدی، آزاده و همرزم شهيد حاج قاسم سليمانی 

پابوس شهدا

هشتاد
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بيســت و پنج سال داشتم، پس از چند سال خبرنگاری در جبهه و جنگ 
به گروه راویان جنگ پيوســته بودم، یك پایم در آن زمان در جبهه بود، یك 

پایم در تهران! 
جنگ آن موقع  به مراحلی رسيده بود که همه منتظر عملياتی سرنوشت ساز 
بودنــد تا با اجرای آن صدام و حاميانش بفهمند که باید دســت از ادعاهای 
متجاوزانه شــان بردارند و بفهمندکه ایران دیگر همان کشوری نيست که 20 
سال پيش بحرین را از دســتش درآوردند. تبليغات فراوانی برای جذب نيرو 
و اعزام آنان برای اجرای عمليات سرنوشــت ســاز به عمل آمد. شب 19 دی 
ماه 1365 بود که در قرارگاه مرکزی خاتم االنبيا )ص( به حاج قاسم فرمانده 
لشکر 41 ثاراهلل معرفی شــدم. معرفی )راوی( به فرمانده لشکر نشانۀ جدی 
شــدن مراحل عمليات بود. حاج قاسم سن و سالش، شش هفت سال بيشتر 
از مــن می نمود. مثل برادر بزرگترم چهرة نمکيــن او ترکيبی از یك لبخند 
دلنشــين و یك نگاه خمار بود. اضافه کنيد ابهت یك فرمانده لشــکر را!یادم 

نمی رود مرا با لحن مهربانی صدا زد: بچه تهرون!
نگاهش در عمق دلم نشســت و شوخی اش، فضای جدی بين مان را گرم 
کرد. دستم را گرفت و با هم از قرارگاه خارج شدیم تا این دیدار، نقطۀ عطفی 

»حاج قاسم« ی که من دیدم

هشتاد و یک



141

ــار ــق ــَف ــشـــاِن ُســــرِخ ذوال نِـ

در زندگی ام باشد؛ آشنایی با ))حاج قاسم((. 
فردا صبح همراه با ســردار برای سرکشــی به گردان های غواص به محل 
استقرار آنها رفتيم. در بين راه ضبط را روشن کردم تا تاریخچۀ تشکيل لشکر 

41 ثاراهلل را از زبان فرمانده بشنوم. 
بنده به یك عنوان یك راوی، طی مدتی که با حاج قاسم بودم، او را انسانی 
دیدم که اراده و عطوفتش در کنار هم اســت. نرمی و مهربانی اش با بچه های 
لشــکر و صالبت و اقتدارش در برابر دشــمن، از وی شخصيتی قابل ستایش 
ساخته بود. بارها حاج قاسم را در غم از دست دادن دوستان و همراهان دیدم 
کــه بی ریا و بی واهمه از قضاوت ایــن و آن گریه می کرد. در یك کالم، حاج 
قاسم که من دیدم، انسانی محبوب بود. تا جایی که اسم رمز او را در مکالمات 

داخلی لشکر از سال ها پيش »حبيب« گذاشته بودند .
راوی: نادر نوروزشاد، راوی لشکر 41 ثاراهلل در نبردهای کربالی 4 و کربالی 5 
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ســردار حاج قاسم همواره در خط مقدم بود و بارها امکان شهادت برایش 
فراهم شد. خودش می گفت در سوریه از فاصلۀ نزدیك هلی کوپتر موشك رد 

شد و به ما نخورد. بنده معتقدم او ساعت شهادت خودش را می دانست.
در ســوریه آخرین دست نوشته اش را نوشت و از فرودگاه زنگ زد و گفت: 
کاله، انگشتر و تســبيحم را به زینب دخترم بدهيد و بگویيد هر وقت دلش 

برایم تنگ شد، کاله را بو کند.
راوی: سردار غالمرضا کرمی، مسئول مرکز پژوهش و نشر آثار ستاد عتبات عاليات

ساعت شهادت

هشتاد و دو
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در گلزار شهدای کرمان به ایشان گفتم که به محمود نامجو )برادر خانمش( 
پيغام دادید که در صورت شهيد شدن کنار مزار یوسف الهی قرار بگيرید.

و این در حالی بود که باالی ســر قبر شــهيد یوسف الهی ایستاده بودیم. 
گفت اگر نشد الاقل همين نزدیکی ها.

به هر حال، حاج قاسم به آرزویش رسيد و کنار شهيد یوسف الهی به خاک 
سپرده شد.

یوســف الهی از شهدای غواص لشکر ثاراهلل بود. سردار شهيد گفته بود که 
یوسف الهی عارف لشکر است. در عملياتی دو نيرو با لباس غواصی در شلمچه 
برای کســب اطالعات وارد آب شــدند اما برنگشتند. سردار به شهيد یوسف 
الهی می گوید این دو ظاهراً اسير شدند و امکان دارد عمليات لو برود. و از او 
می خواهد به قرارگاه برود و موضوع را اطالع دهد. یوســف الهی می گوید که 
ما که صبر کردیم، امشــب را نيز منتظر می مانيم. شهيد یوسف الهی فردای 
آن روز پيش حاج قاسم می رود و می گوید هر دو غواص شهيد شدند و زمان 
پيدا شــدن هر دو شــهيد را نيز اعالم می کند. ســردار می گوید مگر تو علم 
غيب داری؟! یوســف الهی می گوید من علم غيب ندارم ولی من حسين پسر 
غالم حسين به شما می گویم که آن دو نفر شهيد شدند. همين طور هم شد. 

همسایۀ شهید یوسف الهی

هشتاد و سه
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بعد از چند روز جنازة دو شــهيد غواص پيدا شــد. حاج قاسم مواردی از این 
نوع خاطرات از شهيد یوسف الهی را بازگو می کرد و آرزو داشت که کنار این 

شهيد قرار بگيرد.
راوی: سردار حسنی سعدی، آزاده و همرزم شهيد
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حاج قاســم سليمانی مکرر در دفتر ما رفت و آمد داشت. در آخرین دیدار 
پس از مالقات رســمی رو به حاضرین کرد و از آنان خواست که بيرون بروند 
و بعد گفت من با شــما کاری خصوصی دارم. همه اتاق را ترک کردند و بنده 
و ایشان ماندیم. حاج قاسم از کيفش کفنی درآورد و به بنده گفت بی زحمت 
روی کفنم نام خود را بنویسيد و امضا کنيد. من هم همين کار را انجام دادم. 
بعد هم گفت می خواهم به عنوان خداحافظی چند رکعت نماز پشت سر شما 
بخوانم. حقيقتاً بعد از این دیدار، بنده ازایمان و بصيرت ایشــان منقلب شدم 
که عشق و عالقه به جهاد و شهادت داشت. موقع رفتن سردار سليمانی را در 
آغوش گرفتم و برایش آیه »مــن المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه 
فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلو تبدیال« را قرائت کردم و 

با چشمان اشکبار خداحافظی کردیم.
راوی: آيت اهلل نوری همدانی 

امضا بر کفن

هشتاد و چهار
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حجت االسالم طائب در یازدهم مهرماه سال 98 در بيست و سومين مجمع 
عالی فرماندهان ســپاه از طراحی و برنامه ریزی چندین ســالۀ سرویس های 
امنيتی عبری-عربی برای ترور ســردار قاسم سليمانی فرمانده نيروی قدس 
سپاه و ایجاد جنگ مذهبی در ایام فاطميه و محرم و ناکامی و شکست آنان و 
نهایتاً دستگيری اعضای تيم ترور پرده برداشت. به گفتۀ طائب: »سرویس های 
امنيتی عبری-عربی با ســرخوردگی از ناتوانــی در اقدام ضد امنيتی در این 
خصوص و نيز عمليات عليه مقرهای ســپاه، برنامه ریزی چند ســالۀ خود را 
برای ترور ســردار حاج قاسم ســليمانی عملياتی کردند تا بتوانند وی را در 
داخل کشــور و در اســتان کرمان هدف قرار دهند. در این طراحی قرار بود 
تيم تروریســتی و اجير شده با ورود به کشور در ایام فاطميه، محلی در جوار 
حسينيه مرحوم پدر سردار ســليمانی را خریداری کرده و با استقرار در آن، 
350 تــا 500 کيلو مواد منفجــره را تهيه و از طریق ایجــاد کانال، در زیر 
حســينيه قرار دهند تا زمانی که این ســردار سپاه به رسم همه ساله در ایام 
تاسوعا و عاشورا در این حسينيه و در جمع عزاداران حسينی حضور می یابند، 
آن را منفجر کنند که به واســطۀ فضای حاکم و اشراف همه جانبۀ نيروهای 

امنيتی و اطالعاتی و اقدامات خوب نيروی زمينی سپاه، موفق نشدند.«

طرح ترور

هشتاد و پنج
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در نهایــت آمریکایی ها در یك عمليات تروریســتی که نام آن را آذرخش 
کبود گذاشــته بودند و ترامپ فرماندهی آن را بر عهده داشت، سردار قاسم 
سليمانی را همراه با مجاهد ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد به شهادت 
رساندند. این عمليات با اســتفاده از یك پهپاد آمریکایی به نام آر کيو انجام 

گرفت. 
راوی: حجت االسالم حسين طائب، رئيس سازمان اطالعات سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی
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خبر در نيمه های شب آمد؛ بهت آور و غيرقابل باور!
دستان آلوده به خون آمریکایی ها، سردار سليمانی را به همراه چند تن از 
همکاران و همرزمانش در ساعت 1:20 دقيقه صبح جمعه 13 دی 1398 در 
حالی که از فرودگاه بغداد با اتومبيل خارج می شدند، با یك پهپاد هدف راکت 
قرار می دهند و بدین ترتيب »سردار بزرگ اسالم آسمانی می شود«. و این در 
حالی بود که سردار در پاسخ به تهدید ترور از طرف مقامات آمریکایی همواره 
می گفت: خداوندا! شهادت در راه خودت به دست دشمنان دینت نصيب من 

بگردان.

یک خبر

هشتاد و شش



149

ــار ــق ــَف ــشـــاِن ُســــرِخ ذوال نِـ

)آخرين نوشتۀ شهيد سردار قاسم سليمانی قبل از شهادت(

آخریــن روز )پنج شــنبه 98/10/12( ســاعت 7 صبح، در دمشــق،  با 
خودرویی که دنبالم آمده عازم جلسه می شوم. هوا ابری است و نسيم سردی 
می وزد. ساعت 7:45 صبح به مکان جلسه رسيدم. مثل همه جلسات، تمامی 
مســئولين گروه های مقاومت در سوریه حاضرند. ساعت 8 صبح است و همه 
با هم صحبت می کنند. درب باز می شود و فرمانده بزرگ جبهه مقاومت وارد 
می شود. با همان لبخند هميشگی با یکایك افراد احوالپرسی می کند. دقایقی 
به گفت وگوی خودمانی سپری می شــود تا اینکه حاج قاسم جلسه را رسما 
آغاز می کند. هنوز در مقدمات بحث است که می گوید: »همه بنویسن، هرچی 
ميگم رو بنویسين!« هميشه نکات را می نوشتيم ولی این بار حاجی تأکيد بر 
نوشتن کل مطالب داشت. گفت و گفت... از منشور پنج سال آینده... از برنامه 
تك تك گروه های مقاومت در پنج ســال بعد... از شــيوة تعامل با یکدیگر، 
کاغذها پر می شــد و کاغذ بعدی همين طور. سابقه نداشت این حجم مطالب 
برای یك جلســه! آنهایی که با حاجی کار کردند می دانند که در وقت کار و 
جلســات بسيار جدی اســت و اجازه قطع کردن صحبت هایش را نمی دهد، 
اما پنج شــنبه این گونه نبود... بارها صحبتش قطع شد ولی با آرامش گفت: 

خداوندا ! مرا پاکیزه بپذیر

هشتاد و هفت
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»عجله نکنيد، بگذارید حرف من تموم بشه.« ساعت 11:40 زمان اذان ظهر 
رســيد. با دستور حاجی، نماز و ناهار ســریع انجام شد و دوباره جلسه ادامه 
پيدا کرد! ســاعت 3 عصر، حدود هفت ســاعت جلسه! حاجی هر آنچه را در 
دل داشــت گفت و نوشتيم. پایان جلسه مثل همه جلسات دورش را گرفتيم 
و صحبت کنــان تا درب خروج همراهــی اش کردیم. خودرویی بيرون منتظر 
حاجی بود. حاج قاسم عازم بيروت شد تا سيد حسن نصراهلل را ببيند و سپس 
بــه عراق برود. گفتيم: »حاجی! اوضاع عراق خوب نيســت، فعاًل نرین!«حاج 
قاسم با لبخند گفت: »می ترسين شهيد بشم!« باب صحبت باز شد و هرکسی 
حرفی زد. گفتيم: »شــهادت که افتخاره، رفتن شــما برای ما فاجعه است، 
حاجی هنوز با شــما خيلی کار داریم.« حاج قاســم رو به مــا کرد و دوباره 
سکوت شد. خيلی آرام و شمرده شــمرده گفت: »ميوه وقتی ميرسه باغبان 
باید بچيندش، ميوه رســيده اگر روی درخت بمونه پوسيده می شه و خودش 
می افته!« بعد نگاهش را بين افراد چرخاند و با انگشت به بعضی ها اشاره کرد؛ 
اینم رســيده است. ساعت 12 شب، هواپيما پرواز کرد. ساعت 2 صبح جمعه 
که خبر شــهادت حاجی به ما رســيد، به اتاق استراحتش در دمشق رفتيم، 

کاغذی نوشته بود و جلوی آینه گذاشته بود.
»خداوندا! مراپاکيزه بپذیر«

راوی: يکی از فرماندهان لشکر فاطميون
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
شهادت می دهم به اصول دين

اشهد أن ال اله ااّل اهلل و اشهد أّن محمداً رسول اهلل و اشهد أّن اميرالمؤمنين 
علی ابن ابيطالب و اوالده المعصومين اثنی عشر ائمتنا و معصوميننا حجج اهلل.

شهادت می دهم که قيامت حق است. قرآن حق است. بهشت و جهّنم حق 
است. سؤال و جواب حق است. معاد، عدل، امامت، نبّوت حق است.

خدايا! تو را سپاس می گويم به  خاطر نعمت هايت
خداوندا! تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلبی به صلبی 
منتقــل کردی و در زمانی اجازه ظهور و وجــود دادی که امکان درک یکی 
از برجســته ترین اوليائت را که قرین و قریب معصومين اســت، عبد صالحت 
خمينی کبير را درک کنم و ســرباز رکاب او شــوم. اگر توفيق صحابه رسول 
اعظمت محمد مصطفی را نداشتم و اگر بی بهره بودم از دوره مظلوميت علی 
ابن ابيطالب و فرزندان معصوم و مظلومش، مرا در همان راهی قرار دادی که 
آنها در همان مسير، جان خود را که جان جهان و خلقت بود، تقدیم کردند.

خداوندا! تو را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمينی عزیز، مرا در مسير 
عبد صالح دیگری که مظلوميتش اعظم است بر صالحيتش، مردی که حکيم 
امروز اســالم و تشّيع و ایران و جهان سياسی اسالم است، خامنه ای عزیز که 

وصیت نامه

هشتاد و هشت
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جانم فداِی جان او باد قرار دادی.
پروردگارا! تو را سپاس که مرا با بهترین بندگانت در هم آميختی.

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

خداوندا! ای قادر عزیز! و ای رحمان رّزاق! پيشــانی شکر شرم بر آستانت 
می ســایم که مرا در مســير فاطمه اطهر و فرزندانش در مذهب تشّيع عطر 
حقيقی اسالم قرار دادی و مرا از اشك بر فرزندان علی ابن ابيطالب و فاطمه 
اطهــر بهره مند نمودی؛ چــه نعمت عظمایی که باالترین و ارزشــمندترین 
نعمت هایت است؛ نعمتی که در آن نور است، معنویت، بی قراری که در درون 

خود باالترین قرارها را دارد، غمی که آرامش و معنویت دارد.
خداوندا! تو را ســپاس که مرا از پدر و مادر فقير، اما متدیّن و عاشق اهل 
بيت و پيوســته در مسير پاکی بهره مند نمودی. از تو عاجزانه می خواهم آنها 
را در بهشتت و با اوليائت قرین کنی و مرا در عالم آخرت از درک محضرشان 

بهره مند فرما.
خدايا! به عفو تو اميد دارم.

ای خدای عزیز و ای خالق حکيم بی همتا! دستم خالی است و کوله پشتی 
سفرم خالی، من بدون برگ و توشه ای به اميد ضيافِت عفو و کرم تو می آیم. 
من توشــه ای برنگرفته ام؛ چون فقير ]را[ در نزد کریم چه حاجتی اســت به 

توشه و برگ؟
ساُرق، چاُرقم پر است از اميد به تو و فضل و کَرم تو؛ همراه خود دو چشم 
بســته آورده ام که ثروت آن در کنار همه ناپاکی ها، یك ذخيره ارزشمند دارد 
و آن گوهر اشك بر حسين فاطمه است؛ گوهر اشك بر اهل بيت است؛ گوهر 

اشك دفاع از مظلوم، یتيم، دفاع از محصوِر مظلوم در چنگ ظالم.
خداوندا! در دســتان من چيزی نيست؛ نه برای عرضه ]چيزی دارند[ و نه 
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قدرت دفاع دارند، اما در دســتانم چيزی را ذخيره کرده ام که به این ذخيره 
اميد دارم و آن روان بودن پيوســته به سمت تو است. وقتی آنها را به سمتت 
بلنــد کردم، وقتی آنها را برای برائت بر زمين و زانو گذاردم، وقتی ســالح را 
برای دفاع از دینت به دست گرفتم؛ اینها ثروِت دست من است که اميد دارم 
قبول کرده باشی. خداوندا! پاهایم سست است، رمق ندارد، جرأت عبور از پلی 
که از جهّنم 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 شمشير بُرنده تر؛ اما یك اميدی به 
من نوید می دهد که ممکن اســت نلرزم، ممکن است نجات پيدا کنم. من با 
این پاها در َحَرمت پا گذارده ام و دوِر خانه ات چرخيده ام و در حرم اوليائت در 
بين الحرمين حسين و عباست آنها را برهنه دواندم و این پاها را در سنگرهای 
طوالنی، خميده جمــع کردم و در دفاع از دینت دویــدم، جهيدم، خزیدم، 
گریســتم، خندیدم و خنداندم و گریستم و گریاندم؛ افتادم و بلند شدم. اميد 

دارم آن جهيدن ها و خزیدن ها و به ُحرمت آن حریم ها، آنها را ببخشی.
خداوندا! ســر من، عقل من، لب من، شــاّمه من، گــوش من، قلب من، 
همــه اعضا و جوارحم در همين اميد به ســر می برند؛ یا ارحم الراحمين! مرا 
بپذیر؛ پاکيزه بپذیر؛ آنچنان بپذیر که شایســته دیدارت شوم. جز دیدار تو را 

نمی خواهم، بهشت من جوار توست، یا اهلل!
خدايا! از کاروان دوستانم جامانده ام.

خداوند، ای عزیز! من ســال ها اســت از کاروانی به جا مانده ام و پيوسته 
کســانی را به سوی آن روانه می کنم، اما خود جا مانده ام. اما تو خود می دانی 
هرگز نتوانســتم آنها را از یاد ببرم. پيوسته یاد آنها، نام آنها، نه در ذهنم بلکه 

در قلبم و در چشمم، با اشك و آه یاد شدند.
عزیز من! جسم من در حال عليل شدن است. چگونه ممکن ]است[ کسی 
که چهل سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، محبوب من، عشق 
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من که پيوسته از تو خواستم سراسر وجودم را مملو از عشق به خودت کنی؛ 
مرا در فراق خود بسوزان و بميران.

عزیزم! من از بی قراری و رسوایِی جاماندگی، سر به بيابان ها گذارده ام؛ من 
به اميدی از این شــهر به آن شــهر و از این صحرا به آن صحرا در زمستان و 
تابستان می روم. کریم، حبيب، به َکَرمت دل بسته ام، تو خود می دانی دوستت 

دارم. خوب می دانی جز تو را نمی خواهم. مرا به خودت متصل کن.
خدایا! وحشت همه وجودم را فرا گرفته است. من قادر به مهار نفس خود 
نيستم، رسوایم نکن. مرا به ُحرمت کسانی که حرمت شان را بر خودت واجب 
کرده ای، قبل از شکســتن حریمی که حرم آنها را خدشه دار می کند، مرا به 

قافله ای که به سویت آمدند، متصل کن.
معبود من، عشق من و معشوق من، دوستت دارم. بارها تو را دیدم و حس 
کردم، نمی توانم از تو جدا بمانم. بس اســت، بس. مرا بپذیر، اما آن چنان که 

شایسته تو باشم.
خطاب به برادران و خواهران مجاهد...

خواهــران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کســانی که ســرهای خود 
را بــرای خداوند عاریــه داده اید و جان ها را بر کف دســت گرفته و در بازار 
عشــق بازی به ســوق فروش آمده اید، عنایت کنيد: جمهوری اسالمی، مرکز 

اسالم و تشّيع است.
امروز قرارگاه حســين بن علی، ایران است. بدانيد جمهوری اسالمی حرم 
اســت و این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را از 

بين برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهيمی و نه حرم محّمدی )ص(.
برادران و خواهرانم! جهان اســالم پيوسته نيازمند رهبری است؛ رهبری 
متصل و منصوب شــرعی و فقهی به معصوم. خوب می دانيد منّزه ترین عالِم 
دین که جهان را تکان داد و اســالم را احيا کرد، یعنی خمينی بزرگ و پاک 
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ما، والیت فقيه را تنها نســخه نجات بخش این امت قرار داد؛ لذا چه شما که 
به عنوان شــيعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما که به عنوان سّنی اعتقاد 
عقلی دارید، بدانيد ]باید[ به دور از هرگونه اختالف، برای نجات اسالم خيمه 
والیت را رها نکنيد. خيمه، خيمه  رســول اهلل است. اساس دشمنی جهان با 
جمهوری اسالمی، آتش زدن و ویران کردن این خيمه است. دور آن بچرخيد. 
واهلل واهلل واهلل این خيمه اگر آسيب دید، بيت اهلل الحرام و مدینه حرم رسول اهلل 

و نجف، کربال، کاظمين، سامرا و مشهد باقی نمی ماند؛ قرآن آسيب می بيند.
خطاب به برادران و خواهران ايرانی...

برادران و خواهران عزیز ایرانی من! مردم پرافتخار و سربلند که جان من و 
امثال من، هزاران بار فدای شــما باد، کمااینکه شما صدها هزار جان را فدای 
اسالم و ایران کردید؛ از اصول مراقبت کنيد. اصول یعنی ولّی فقيه، خصوصاً 
این حکيم، مظلوم، وارســته در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه ای عزیز را 

عزیِز جان خود بدانيد. حرمت او را حرمِت مقدسات بدانيد.
برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من!

جمهوری اسالمی، امروز سربلندترین دوره خود را طی می کند. بدانيد مهم 
نيســت که دشمن چه نگاهی به شما دارد. دشمن به پيامبر شما چه نگاهی 
داشت و ]دشمنان[ چگونه با پيامبر خدا و اوالدش عمل کردند، چه اتهاماتی 
به او زدند، چگونه با فرزندان مطهر او عمل کردند؟ مذمت دشمنان و شماتت 

آنها و فشار آنها، شما را دچار تفرقه نکند.
بدانيد که می دانيد مهم ترین هنر خمينی عزیز این بود که اّول اســالم را 
به پشــتوانه ایران آورد و سپس ایران را در خدمت اسالم قرار داد. اگر اسالم 
نبود و اگر روح اســالمی بر این ملت حاکم نبود، صدام چون گرگ درنده ای 
این کشور را می درید؛ آمریکا چون سگ هاری همين عمل را می کرد، اما هنر 
امام این بود که اسالم را به پشتوانه آورد؛ عاشورا و محّرم، صفر و فاطميه را به 
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پشتوانه این ملت آورد، انقالب هایی در انقالب ایجاد کرد. به این دليل در هر 
دوره هزاران فداکار جان خود را سپر شما و ملت ایران و خاک ایران و اسالم 
نموده اند و بزرگ ترین قدرت های مــادی را ذليل خود نموده اند. عزیزانم، در 

اصول اختالف نکنيد.
شــهدا، محور عّزت و کرامت همه ما هستند؛ نه برای امروز، بلکه هميشه 
اینها به دریای واســعه خداوند ســبحان اتصال یافته اند. آنها را در چشم، دل 
و زبان خود بزرگ ببينيد، همان گونه که هســتند. فرزندان تان را با نام آنها و 
تصاویر آنها آشــنا کنيد. به فرزندان شــهدا که یتيمان همه شما هستند، به 
چشم ادب و احترام بنگرید. به همسران و پدران و مادران آنان احترام کنيد، 
همان گونــه که از فرزندان خود با اغماض می گذریــد. آنها را در نبود پدران، 

مادران، همسران و فرزندان خود توجه خاص کنيد.
نيروهای مسلّح خود را که امروز ولّی فقيه فرمانده آنان است، برای دفاع از 
خودتان، مذهب تان، اسالم و کشور احترام کنيد و نيروهای مسلح می بایست 
هماننــد دفاع از خانۀ خود، از ملــت و نواميس و ارِض آن حفاظت و حمایت 
و ادب و احترام کنند و نســبت به ملــت همان گونه که اميرالمؤمنين موالی 
متقيان فرمود نيروهای مســلح می بایست منشــأ عزت ملت باشد و قلعه و 

پناهگاه مستضعفين و مردم باشد و زینت کشورش باشد.
خطاب به مردم عزيز کرمان...

نکته ای هم خطاب به مردم عزیز کرمان دارم؛ مردمی که دوست داشتنی اند 
و در طول هشــت ســال دفاع مقدس باالترین فداکاری هــا را انجام دادند و 
ســرداران و مجاهدین بســيار واالمقامی را تقدیم اسالم نمودند. من هميشه 
شرمنده آنها هستم. هشت سال به خاطر اسالم به من اعتماد کردند؛ فرزندان 
خود را در قتلگاه ها و جنگ های شــدیدی چون کربالی 5، والفجر 8، طریق 
القدس، فتح المبين، بيت المقدس و... روانه کردند و لشکری بزرگ و ارزشمند 
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را به نام و به عشــق امام مظلوم حســين بن علی به نام ثاراهلل، بنيان گذاری 
کردند. این لشکر همچون شمشيری برنده، بارها قلب ملت مان و مسلمان ها را 

شاد نمود و غم را از چهره آنها زدود.
عزیزان! من بنا به تقدیر الهی امروز از ميان شما رفته ام. من شما را از پدر 
و مادرم و فرزندان و خواهران و برادران خود بيشتر دوست دارم، چون با شما 
بيشتر از آنها بودم؛ ضمن اینکه من پاره تن آنها بودم و آنها پاره وجود من، اما 

آنها هم قبول کردند من وجودم را نذر وجود شما و ملت ایران کنم.
دوست دارم کرمان هميشه و تا آخر با والیت بماند. این والیت، والیت علی 
بن ابيطالب اســت و خيمه او خيمه حســين فاطمه است. دور آن بگردید. با 
همه شما هستم. می دانيد در زندگی به انسانيت و عاطفه ها و فطرت ها بيشتر 
از رنگ های سياسی توجه کردم. خطاب من به همه شما است که مرا از خود 

می دانيد، برادر خود و فرزند خود می دانيد.
وصيت می کنم اســالم را در این برهه که تداعی یافته در انقالب اسالمی 
و جمهوری اســالمی است، تنها نگذارید. دفاع از اسالم نيازمند هوشمندی و 
توجه خاص است. در مسائل سياسی آنجا که بحث اسالم، جمهوری اسالمی، 
مقّدســات و والیت فقيه مطرح می شود، اینها رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا را 

بر هر رنگی ترجيح دهيد.
خطاب به خانواده شهدا...

فرزندانم، دختران و پســرانم، فرزندان شــهدا، پدران و مادران باقی مانده از 
شهدا، ای چراغ های فروزان کشــور ما، خواهران و برادران و همسران وفادار و 
متدینۀ شهدا! در این عالم، صوتی که روزانه من می شنيدم و مأنوس با آن بودم 
و همچون صوت قرآن به من آرامش می داد و بزرگ ترین پشتوانه معنوی خود 
می دانستم، صدای فرزندان شهدا بود که بعضاً روزانه با آن مأنوس بودم؛ صدای 

پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را در وجودشان احساس می کردم.
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عزیزانم! تا پيشکســوتان این ملتيد، قدر خودتان را بدانيد. شهيدتان را در 
خودتان جلوه گر کنيد، به طوری که هر کس شــما را می بيند، پدر شــهيد یا 
فرزند شــهيد را، بعينه خوِد شهيد را احساس کند، با همان معنویت، صالبت 

و خصوصيت.
خواهــش می کنم مرا حالل کنيد و عفو نمائيد. من نتوانســتم حق الزم 
را پيرامون خيلی از شــماها و حتی فرزندان شهيدتان اداء کنم، هم استغفار 

می کنم و هم طلب عفو دارم.
دوست دارم جنازه ام را فرزندان شهدا بر دوش گيرند، شاید به برکت اصابت 

دستان پاک آنها بر جسدم، خداوند مرا مورد عنایت قرار دهد.
خطاب به سياسيون کشور...

نکته ای کوتاه خطاب به سياسيون کشور دارم: چه آنهایی ]که[ اصالح طلب 
خود را می نامند و چه آنهایی که اصولگرا. آنچه پيوســته در رنج بودم اینکه 
عمومــاً ما در دو مقطع، خدا و قرآن و ارزش ها را فراموش می کنيم، بلکه فدا 
می کنيــم. عزیزان، هر رقابتی با هم می کنيد و هر جدلی با هم دارید، اما اگر 
عمل شما و کالم شما یا مناظره هایتان به نحوی تضعيف کننده دین و انقالب 
بود، بدانيد شما مغضوب نبی مکرم اسالم و شهدای این راه هستيد؛ مرزها را 
تفکيك کنيد. اگر می خواهيد با هم باشــيد، شرط با هم بودن، توافق و بيان 
صریح حول اصول است. اصول، مطّول و مفّصل نيست. اصول عبارت از چند 

اصل مهم است:
 1- اول آنها، اعتقاد عملی به والیت فقيه است؛ یعنی اینکه نصيحت او را 
بشــنوید، با جان و دل به توصيه و تذکرات او به عنوان طبيب حقيقی شرعی 
و علمی، عمل کنيد. کســی که در جمهوری اسالمی می خواهد مسئوليتی را 
احراز کند، شرط اساسی آن ]این است که[ اعتقاد حقيقی و عملی به والیت 
فقيه داشته باشد. من نه می گویم والیت تنوری و نه می گویم والیت قانونی؛ 
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هيچ یك از این دو، مشکل وحدت را حل نمی کند؛ والیت قانونی، خاّص عامه 
مردم اعم از مسلم و غيرمسلمان است، اما والیت عملی مخصوص مسئولين 
است که می خواهند بار مهم کشور را بر دوش بگيرند، آن هم کشور اسالمی 

با این همه شهيد.
 2- اعتقاد حقيقی به جمهوری اســالمی و آنچه مبنای آن بوده است؛ از 
اخالق و ارزش ها تا مســئوليت ها؛ چه مسئوليت در قبال ملت و چه در قبال 

اسالم.
 3- به کارگيری افراد پاکدســت و معتقد و خدمتگزار به ملّت، نه افرادی 
که حتی اگر به ميز یك دهستان هم برسند خاطره  خان های سابق را تداعی 

می کنند.
 4- مقابله با فساد و دوری از فساد و تجّمالت را شيوه خود قرار دهند.

 5- در دوره حکومت و حاکميت خود در هر مســئوليتی، احترام به مردم 
و خدمت به آنان را عبادت بداند و خود خدمتگزار واقعی، توســعه گر ارزش ها 

باشد؛ نه با توجيهات واهی، ارزش ها را بایکوت کند.
مسئولين همانند پدران جامعه می بایست به مسئوليت خود پيرامون تربيت 
و حراست از جامعه توجه کنند، نه با بی مباالتی و به  خاطر احساسات و جلب 
برخی از آرای احساسی زودگذر، از اخالقياتی حمایت کنند که طالق و فساد 
را در جامعه توسعه دهد و خانواده ها را از هم بپاشاند. حکومت ها عامل اصلی 
در استحکام خانواده و از طرف دیگر عامل مهم از هم پاشيدن خانواده هستند. 
اگر به اصول عمل شــد، آن وقت همه در مســير رهبر و انقالب و جمهوری 
اسالمی هستند و یك رقابت صحيح بر پایه همين اصول برای انتخاب اصلح 

صورت می گيرد.
خطاب به برادران سپاهی و ارتشی...

کالمی کوتاه خطاب به برادران سپاهی عزیز و فداکار و ارتشی های سپاهی 
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دارم: مالک مســئوليت ها را برای انتخاب فرماندهان، شجاعت و قدرِت اداره 
بحران قرار دهيد. طبيعی اســت به والیت اشــاره نمی کنم، چون والیت در 
نيروهای مسلح جزء نيست، بلکه اساس بقای نيروهای مسلح است. این شرط 

خلل ناپذیر می باشد.
نکته دیگر، شــناخت به موقع از دشــمن و اهداف و سياست های او و اخذ 
تصميــم به موقع و عمل به موقع؛ هریك از اینها اگر در غير وقت خود صورت 

گيرد، بر پيروزی شما اثر جّدی دارد.
خطاب به علما و مراجع معظم

ســخنی کوتاه از یك سرباز 40 ســاله در ميدان به علمای عظيم الشأن و 
مراجع گران قدر که موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی ها هستند، 
خصوصــاً مراجع عظام تقليد. ســربازتان از یك بــرج دیده بانی، دید که اگر 
این نظام آســيب ببيند، دین و آنچه از ارزش های آن ]که[ شــما در حوزه ها 
استخوان ُخرد کرده اید و زحمت کشيده اید، از بين می رود. این دوره ها با همه 
دوره ها متفاوت است. این بار اگر مسلّط شدند، از اسالم چيزی باقی نمی ماند. 
راه صحيــح، حمایت بدون هر گونه مالحظه از انقالب، جمهوری اســالمی و 
ولّی فقيه اســت. نباید در حوادث، دیگران شــما را که اميد اسالم هستيد به 
مالحظه بيندازند. همه شــما امام را دوست داشتيد و معتقد به راه او بودید. 
راه امام، مبارزه با آمریکا و حمایت از جمهوری اســالمی و مســلمانان تحت 
ستم اســتکبار، تحت پرچم ولّی  فقيه است. من با عقل ناقص خود می دیدم 
برخی خّناسان سعی داشــتند و دارند که مراجع و علمای مؤثر در جامعه را 
با ســخنان خود و حالت حق به جانبی به ســکوت و مالحظه بکشانند. حق 
واضح اســت؛ جمهوری اسالمی و ارزش ها و والیت فقيه ميراث امام خمينی 
»ره« هستند و می بایست مورد حمایت جدی قرار گيرند. من حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای را خيلی مظلوم و تنها می بينم. او نيازمند همراهی و کمك 
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شماست و شــما حضرات معّظم با بيانتان و دیدارهایتان و حمایت هایتان با 
ایشان می بایست جامعه را جهت دهيد. اگر این انقالب آسيب دید، حتی زمان 
شاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و انحراف 

عميق غيرقابل برگشت خواهد بود.
دست مبارک تان را می بوسم و عذرخواهی می کنم از این بيان، اما دوست 
داشــتم در شرفيابی های حضوری به محضرتان عرض کنم که توفيق حاصل 

نشد.
سربازتان و دست بوستان

از همه طلب عفو دارم
از همسایگانم و دوستانم و همکارانم طلب بخشش و عفو دارم. از رزمندگان 
لشکر ثاراهلل و نيروی باعظمت قدس که خار چشم دشمن و سّد راه او است، 
طلب بخشش و عفو دارم؛ خصوصاً از کسانی که برادرانه به من کمك کردند.

نمی توانم از حسين پورجعفری نام نبرم که خيرخواهانه و برادرانه مرا مثل 
فرزندی کمك می کرد و مثل برادرانم دوســتش داشــتم. از خانواده ایشان و 
همه برادران رزمنده و مجاهدم که به زحمت انداختم شان عذرخواهی می کنم. 
البته همه برادران نيروی قدس به من محّبت برادرانه داشته و کمك کردند و 

دوست عزیزم سردار قاآنی که با صبر و متانت مرا تحمل کردند.
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پيام تسليت رهبر انقالب اسالمی به مناسبت شهادت سردار بزرگ اسالم

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ملت عزیز ایران
ســردار بزرگ و پرافتخار اسالم آسمانی شد. دیشب ارواح طيبه شهيدان، 
روح مطهر قاسم ســليمانی را در آغوش گرفتند. سال ها مجاهدت مخلصانه 
و شــجاعانه در ميدان های مبارزه با شياطين و اشــرار عالم و سال ها آرزوی 
شهادت در راه خدا، سرانجام سليمانی عزیز را به این مقام واال رسانيد و خون 
پاک او به دســت شقی ترین آحاد بشر بر زمين ریخت. این شهادت بزرگ را 
به پيشــگاه حضرت بقيه اهلل ارواحنا فداه و به روح مطهر خود او تبریك و به 
ملت ایران تسليت عرض می کنم. او نمونۀ برجسته ای از تربيت شدگان اسالم 
و مکتب امام خمينــی بود. او همۀ عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانيد. 
شــهادت پاداش تالش بی وقفۀ او در همۀ این ساليان بود. با رفتن او به حول 
و قوة الهی کار او و راه او متوقف و بســته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در 
انتظار جنایتکارانی اســت که دســت پليد خود را به خون او و دیگر شهدای 
حادثۀ دیشــب آلودند. شهيد سليمانی چهرة بين المللی مقاومت است و همۀ 

پیام شهادت

هشتاد و نه
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دلبســتگان مقاومت خونخواه اویند. همه دوستان و نيز همه دشمنان بدانند 
خط جهاد و مقاومت با انگيزة مضاعف ادامه خواهد یافت و پيروزی قطعی در 
انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است 
ولی ادامه مبارزه و دست یافتن به پيروزی نهایی کام قاتالن و جنایتکاران را 
تلخ تر خواهد کرد. ملت ایران یاد و نام شــهيد عالی مقام سردار سپهبد قاسم 
سليمانی و شــهدای همراه او به ویژه مجاهد بزرگ جهان اسالم جناب آقای 
ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در 
کشور اعالم می کنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان 

تبریك و تسليت می گویم.
سيد علی خامنه ای 

13 دی ماه 1398
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مقام معظم رهبری در نماز برای شهيد حاج قاسم سليمانی عبارت خاصی 
را به کار بردند. ایشــان در این نماز فرمودند: پروردگارا به رحمتت ایشــان را 
به بهشــت داخل کن. تو جان آنها را در حالی که در راه رضای تو غوطه ور در 
خون شان شده و به شهادت رسيده و با اخالص رو به سوی تو بودند، گرفتی.

رهبر معظم انقالب همچنين در بخش دیگری از نماز برای شهيد سليمانی 
گفتند: خدایا درجات شــان را باالتر ببر و ایشان را با محمد و خاندان پاکش 
محشــور بفرما و ما را به ایشان ملحق بگردان و شهادت در راهت را روزی ما 

قرار بده. حمد و ستایش خدایی را که شهيدان راهش را بزرگ داشت.

نماز رهبر انقالاب

نود
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خبر کوتاه بود و تکان دهنده؛ بزرگترین فرمانده مبارزه با تروریسم توسط 
دولت تروریست آمریکا به شهادت رسيد؛ قاسم سليمانی. خبر به سرعت توسط 
تمامی رســانه های داخلی و خارجی در صدر اخبار و تحليل های کارشناسان 
قرار گرفت. فقدان ســردار سليمانی هرچند برای ایران اسالمی تکان دهنده و 
جبران ناپذیر بود اما برکاتی در پی داشت که پس از 41 سال انقالب را با تمام 
مشخصه هایش بار دیگر به جهان عرضه کرد و ثابت کرد شهيد قاسم سليمانی 

از حاج قاسم سليمانی برای آمریکا و جبهه استکبار خطرناک تر است.
جلوه های اخالص

تشييع باشکوه سردار شهيد حاج قاسم سليمانی و دیگر شهدا از کاظمين 
تا کرمان در واقع جلوه ای از اخالص آنان در راه خدا و جهاد فی ســبيل اهلل 
و همراهی مردم با ســربازان مخلص خود بود. حضور گســترده مردم عراق 
در کاظمين، کربالی معلّی و نجف اشــرف همراه شــد با بهت رســانه های 
معلوم الحالی که این اواخر بر طبل جدایی ایران و عراق می کوفتند. همراهی 
ملت و دولتمردان عراق با پيکرهای مطهر شهدا، تو خالی بودن مدعيان شان 
را نشــان داد تا جایی که حضور گسترده مردم و شعارهای ضد آمریکایی در 
عراق را نتوانستند انکار کنند. مردمی که خود نيز داغدار فرمانده حشدالشعبی 

پس از شهادت

نود و یک
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بودند بزرگترین فرمانده مبارزه با تروریسم را با شکوهی وصف ناشدنی تا خاک 
ایران بدرقه کردند. با شــهادت حاج قاســم و ابومهدی المهندس و همراهان 
عزیزشان، با بصيرت امت اسالمی و حضور یکپارچه و به موقع آنان یك نقطه 
عطف در تاریخ انقالب اســالمی و در منطقــه مقاومت پدید آمد. حضور 25 
ميليونی مردم در تشييع شهيد سليمانی در اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان 

یك اتفاق عادی نبود؛ حماسه ای بود سترگ.
ياران غريبانه

بزرگی نام و نشــان حاج قاسم باعث شد در روزهای اخير کمتر ذکری از 
یاران شــهيدش که همراه او بودند شنيده شود. شهدایی که نام شان را هم به 
پای نام فرمانده گذاشتند. هرچند پس از طی شدن واقعه، کم کم سيرة این 
شهدای عزیز نيز مورد توجه قرار گرفته و از آنها بيشتر خواهيم شنيد. شهيد 
حسين پورجعفری متولد سال 1345 یکی از این شهداست که از دوران دفاع 
مقدس همراه سردار سليمانی بوده و با او وارد نيروی قدس سپاه شد و آخرین 

سمتش دستيار ویژه شهيد سليمانی بود.
دو شهيد دیگر همراه حاج قاسم سليمانی، شهيد شهرود مظفری نيا و شهيد 
هادی طارمی هستند. یکی متولد 57 و دیگری 58. این دو در مأموریت های 
خطير بارها همراهی با حاج قاســم را تجربه کرده بودند. همراهی شهدایی از 
سه نسل انقالب اسالمی با شهيد حاج قاسم سليمانی را شهيد وحيد زمانيان 

امضا کرد؛ او متولد سال 1371 و از نيروهای حفاظت سردار بود.
انتقام سخت

همزمان با تشييع باشکوه شــهدا، رهبر معظم انقالب وعدة انتقام سخت 
را دادند؛ وعده ای که خواســت همه مردم بود. وعده انتقامی که آمریکا را در 
شــرایط اضطراب و آماده باش صد درصد قرار داد. به تعبير فرماندهی کل قوا 
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وحدتی بی بدیل تحت پيکر مطهر حاج قاســم در بين اقشار مختلف مردم و 
حتی بسياری از فعالين سياسی که به خارج از مرزها کوچيده اند دیده می شد 
و همين امر سرعت عمل در این اتفاق را برای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ضروری نشان می داد. حرف آخری که سردار سالمی فرمانده سپاه پاسداران 
در ابتدای سخنانش در مراسم تشييع شهدا در ميدان آزادی کرمان زد، نشان 
از انتقامی سخت، محکم، پشــيمان کننده، قاطع و تمام کننده داشت. بامداد 
چهارشنبه پيش از آنکه پيکر حاج قاسم سليمانی به خاک سپرده شود و در 
همان ســاعت حمله به او و همراهانش، پایگاه آمریکایی عين االسد در عراق 
هدف حمله موشکی قرار گرفت. در »عمليات شهيد سليمانی«، آمریکایی ها 
نه تنها نتوانســتند موشك های ایرانی را رهگيری کنند که به تعبير فرمانده 
هوا و فضای ســپاه حتی یك گلوله هم شــليك نکردند. موشك باران پایگاه 
آمریکا در عراق، اولين حمله رســمی یك کشــور به یك پایگاه آمریکایی از 
زمان جنگ جهانی دوم تا به حال، نشانگر قاطعيت و معتبر بودن هشدارها و 
تهدیدات ایران بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در تویيتی 
پس از حمله موشــکی ایران به پایگاه های آمریکا آن را اقدامی منطبق با بند 
51 منشور ملل متحد دانست. اقدامات متناسبی که در دفاع از خود انجام شد 
و پایگاهی که از آن حمله بزدالنه عليه شــهروندان و مقام های ارشد ما انجام 
شده بود مورد هدف قرار گرفت و یادآور شد که ایران به دنبال تشدید تنش 

یا جنگ نيست اما از خود در برابر هر تهاجمی دفاع می کند.
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مقام معظم رهبری در آغاز ســخنان خویش در جمع مردم قم فرمودند: 
من در مقابل آنچه روح بزرگ آن شــهيد عزیز برای ایران و منطقه به ارمغان 
آورد، ســر تعظيم فرود می آورم. آن شــهيد عزیز را رفيقی خوب، بزرگوار و 
شــجاع می دانم که با خوش بختی به ملکوت اعلی پيوســت. برخی شجاعت 
دارند، اما تدبير و عقل الزم را برای به کار بردن شجاعت ندارند و برخی اهل 
تدبيرند اما اهل اقدام و عمل نيستند و دل و جگر کار را ندارند. حاج قاسم از 
دفاع مقدس تا پایان عمر، با شجاعت به دل خطر می رفت، اما در عين حال با 
تدبير و فکر و منطق عمل می کرد و نه تنها در ميدان نظامی بلکه در ميدان 
سياست هم شجاعت و تدبير توأمان داشت و سخنانش قانع کننده، منطقی و 
تأثيرگذار بود که بنده این واقعيت را بارها به دوستان فعال در عرصه سياسی 
گفته ام. اخالص سردار پرافتخار حاج قاسم سليمانی را باالتر از همه خصائص 
می دانم و او شجاعت و تدبيرش را برای خدا خرج می کرد و اهل تظاهر و ریا 
نبود که ما نيز باید برای دســتيابی به این ویژگی بسيار مهم یعنی اخالص، 

تالش و تمرین کنيم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در زمينه اخالص مثال زدنی حاج قاسم سليمانی 
اضافه کردند: در جلســه های رسمی با مســئوالن مختلف، او به گونه ای در 

... انقالاب زنده است

نود و دو
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حاشيه و دور از چشم می نشست که باید می گشتيد تا او را پيدا می کردید و 
می دیدید.ایشــان مراقبت از حدود شرعی را در همه شرایط حتی در ميدان 
جنگ می دانســتند. او فرماندهی جنگاور و مسلط بر عرصه نظامی بود اما در 
ميدان جنگ نيز حدود شــرعی را کاماًل رعایت می کرد تا به هيچ کس ظلم 
و تعدی نشــود؛ آن هم در حالی که خيلی ها در عرصه نظامی اهل احتياط و 
رعایت حدود شــرعی نيستند. ویژگی مهم حاج قاسم این بود که در مسائل 
داخلی، اهل حزب و جناح و این گونه تقسيم بندی ها نبود، اما به شدت انقالبی 
و پایبند به خــط نورانی و مبارک امام بود و انقالب و انقالبی گری خط قرمز 
قطعی او بود. حاج قاسم واقعاً ذوب در انقالب بود و برخی سعی نکنند که این 

واقعيت ها را کمرنگ کنند.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در ادامه افزودند: حاج قاســم در مقابل همه 
نقشــه هایی که با پول، توانایی و تأثيرگذاری سياســی و تشــکيالت وسيع 
آمریکایی ها شــکل می گرفت، قد علم کرد و آنهــا را خنثی و بی نتيجه کرد. 
آمریکایی ها ســعی داشتند قضيه فلســطين را به فراموشی بسپارند و کاری 
کنند که فلســطينی ها در حالت ضعف قرار گيرند تا جرأت مبارزه نداشــته 
باشــند. اما این مرد بزرگ، دست فلســطينی ها را پر کرد و به آنها جرأت و 
توان مبارزه داد. حاج قاسم کاری کرد که منطقه کوچکی مانند غزه در مقابل 
صهيونيســت های پرمدعا به گونه ای ایستاد که رژیم صهيونيستی 48 ساعته 
مجبور به درخواست آتش بس شد. در عراق هم آمریکایی ها می خواستند آن 
کشــور یا شبيه رژیم طاغوت باشد یا شبيه برخی رژیم ها مثل سعودی که به 
تعبير آنها نقش گاو شــيرده را دارند، اما حاج قاسم به کمك عناصر مؤمن و 
جوانان شــجاع عراقی و مرجعيت در عراق رفت و در مقابل این نقشه ایستاد 

و آن را خنثی کرد.
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مقام معظم رهبری تأکيد کردند: در لبنان نيز آمریکایی ها می خواســتند 
لبنــان را از مهم تریــن عامل اســتقاللش یعنی حزب اهلل محــروم کنند تا 
صهيونيست ها، لبنان بی دفاع را همچون برخی مقاطع به راحتی اشغال کنند 
اما حزب اهلل روز به روز قوی تر شد به گونه ای که امروز هم دست لبنان و هم 
چشم لبنان اســت که نقش شهيد شجاع و باتدبير ما در این مسأله ممتاز و 
برجســته بوده است. شهيد سليمانی به همراه رفقای عزیزش همچون شهيد 
ابومهــدی المهندس آن مرد مؤمن و شــجاع و برخــوردار از چهره نورانی و 
خدایی، توانســتند کارهای بزرگی را به ثمر برسانند. هر زمانی که این شهيد 
عزیز گزارشی ارائه می کرد من قلباً و زباناً او را تحسين می کردم. اما اکنون در 
برابر برکات شــهادت او و آنچه این شهادت برای کشور و منطقه ایجاد کرد، 
ســر تعظيم فرود می آورم. این برکات عظيم و قيامتی را که در تشييع جنازه 
آن شهيد گرانقدر و همراهانش به پا شد نتيجه معنویت او بود. آن بدرقه های 
ایرانی و عراقی را در کاظمين، بغداد، نجف و کربال و آن تشييعی را که نسبت 
به این پيکر قطعه قطعه شد، دیدید. از روح مطهر آن شهيد بزرگوار از اعماق 

دل تشکر می کنم.
رهبر انقالب اسالمی فرمودند: عده ای می خواستند وانمود کنند که انقالب 
اسالمی در ایران تمام شده است و البته عده ای هم سعی می کنند این اتفاق 
بيفتد، اما شهادت حاج قاسم نشان داد که انقالب زنده است و همه دیدند که 
چه قيامتی در تهران و دیگر شهرها به پا شد. شهيد سليمانی با شهادت خود، 
چشــم های غبارگرفته را باز و دشمنان را مجبور به خضوع در مقابل عظمت 
ملت ایران کرد، که با حضور بی نظير در مراســم تشييع، به دهان دشمنان و 
آمریکایی های بی انصاف و دروغگو زد که می خواهند این مجاهد عظيم القدر و 

سردار و فرمانده مبارزه با تروریسم را یك تروریست معرفی کنند.
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حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حمالت موشکی به پایگاه های نظاميان 
تروریست آمریکا در عراق گفتند: بحث انتقام بحث دیگری است. دیشب یك 
ســيلی به آنها زده شــد اما در مقام مقابله، این اقدامات نظامی به این شکل 
کفایت نمی کند، بلکه باید حضور فســادبرانگيز آمریکا در منطقه تمام شود. 
ملت های منطقه و دولت های برخاسته از ملت ها بدون تردید ادامه این حضور 
فسادانگيز آمریکا را قبول نمی کنند. حضور آنها در این منطقه و در هر جای 
دیگر دنيا، جز جنگ، اختالف، فتنه، ویرانی و خراب شدن زیربناها هيچ نتيجه 
دیگری نداشته اســت و آنها همين فســاد و ویرانگری را برای ایران عزیز و 
جمهوری اسالمی هم آرزو و اصرار دارند و مسأله مذاکره و نشستن پشت ميز، 
مقدمه آن دخالت ها و حضورها اســت. بنابراین حضور آمریکایی ها در منطقه 

باید به پایان برسد.1

1- ماهنامه شاهد یاران شماره 171، صفحه 5
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دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

بی خود از شعشعۀ پرتو ذاتم کردند 

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی 

بعد از این روی من و آینۀ وصف جمال

من اگر کامروا گشتم و خوش دل چه عجب

هاتف آن روز به من مژده این دولت داد

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد

همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود

و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

بــاده از جام تجلــی صفاتم دادند

آن شب قدر که این تازه براتم دادند

که در آنجا خبر از جلوۀ ذاتم دادند

مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند

که بدان جور و جفا، صبر و ثباتم دادند

اجر صبری است کز آن شاخ نباتم دادند

که ز بند غــم ایام نجاتــم دادند

وقت سحر

نود و سه


