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5رسباز والیت

"یاد شهدا را برجسته کنید، زنده کنید، خاطره آنها را حفظ کنید. 
"مقام معظم رهبری"

این کتاب تقدیم می شود به:

ــهدا از  ــی)ره( و ش ــام خمین ــم(، ام ــوات اهلل علیه ــه معصومین)صل "ائم
ــدس،  ــاع مق ــهدای دف ــامی، ش ــاب اس ــهدای انق ــا ش ــام ت صدراس
شــهدای تــرور، شــهدای مدافــع حــرم، شــهدای اقتــدار، شــهدای امنیت، 
شــهدای هســته ای و... علــی الخصــوص ســپهبد شــهید، فرمانــده محــور 

ــلیمانی"  ــم س ــاج قاس ــت ح مقاوم

او بــه کمــک ملــت هــای منطقــه توانســت همــه نقشــه هــای نامشــروع آمریــا 
در منطقــه غــرب آســیا را خنثــی کنــد، ایــن آدم توانســت درمقابــل تشــکیالت کــه 
بــا پــول و بــا توانایــی هــای دیپلماســی آمریایــی و زورگویــی هــای آمریــا 
روی کشــورهای ضعیــف داشــتند،  قــد علــم کنــد کــه نقشــه هایــی کــه تهیــه 
شــده بــود را در منطقــه غــرب آســیا خنثــی کنــد... نقشــه آمریــا در عــراق، ســوریه 
ــراق را  ــی ع ــد.... آمریای ــی ش ــز خنث ــهید عزی ــن ش ــک ای ــه کم ــان ب و لبن
ماننــد رژیــم پلهــوی مــی پســندند ،نقطــه ای باشــد پــر از نفــت و هــر اکری 
ــتادند و  ــر آن ایس ــت در براب ــا مرجیع ــیرده، ام ــد آن اگو ش ــد مانن ــد بکنن میخواهن
حــاج قاســم بــه همــه آنهــا بــه عنــوان یــک مشــاور مــدد رســاند... امــروز دســت 
لبنــان و هــم چشــم لبنــان حــزب هللا اســت و نقــش شــهید عزیــز مــا در ایــن 

حالــت نقــش ممتــاز و شایســته اســت...

از وجود مطهر او ) سردار سلیمانی ( از اعماق دل تشکر می کنیم...

ــام  ــرده اســت و تم ــران م ــد انقــالب در ای ــود کنن عــده ای مــی خواســتند وانم
ــمنان در  ــت... دش ــده اس ــالب زن ــه انق ــان داد ک ــهادت او نش ــا ش ــده ام ش
ــه  ــمنی ک ــد... آن دش ــوع کردن ــاس خض ــران احس ــت ای ــت مل ــل عظم مقاب
ســعی مــی کنــد آن مجاهــد عظیــم القــدر را و ایــن ســردار مبــارز بــا تروریســت را 

ــران زد در دهــان آنهــا... ــت ای ــد، مل یــک تروریســت معرفــی کن

توصیف رهبر انقالب از سردار شهید قاسم سلیمانی
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مقدمه

اگــر آن روز کــه ســاواک گرداگــرد خمینــی بــت شــکن را گرفتــه بــود و زخــم زبــان 
ــد!  ــود ســربازان مــن در گهــواره ان ــد؟ و روح خــدا فرم ــزد کــه ســربازانت کجاین می
روح آیزنهــاور و کارتــر خبــردار مــی شــدند کــه روزی ســربازان در گهــواره خمینــی، 
طومــار 2500  ســال رژیــم  شاهنشــاهی را در هــم می پیچنــد  و دیگــر نــه ژاندارمــی 

دارنــد و نــه کاپیتوالســیون و نــه ســفارتخانه و نــه ســفیری!... 
ســربازان خامنــه ای، یکــی شــان مــی شــود حســن طهرانــی مقــدم کابــوس شــب 
هــای یهــود کــه وصیــت کــرد بــر ســنگ مــزارم بنویســید اینجــا مدفــن کســی اســت 
ــود کــه  ــود کنــد! او ســرباز در گهــواره خمینــی ب کــه مــی خواســت اســرائیل را ناب
کــرور کــرور ســجیل و رعــد و عمــاد ســاخت، تــا تــل آویــو و حیفــا را از حــاال شــخم 
ــوار  ــد... روی دی ــد نکنن ــد تهدی ــط بگویی ــه فق ــد ک ــاس کنن ــد و التم ــورده بدانن خ
هــای خرمشــهر نوشــته بودنــد، آمدیــم تــا بمانیــم، امــا ایــن حســن باقــری، احمــد 
ــی  ــواره خمین ــربازان در گه ــا و س ــلیمانی ه ــم س ــاد شیرازی،قاس ــلیان، صی متوس
ــد!...  ــاال میبرن ــام را ب ــد کــه در زادگاه صــدام عکــس ام ــد کــه کارســتانی کردن بودن
تمــام شــد آن دوران کــه آواکــس هایتــان بــر ســر غــواص هــای خمینــی فــرود مــی 
آمــد و آنهــا را دســت بســته زنــده بــه گــور مــی کــرد، خــردل مــی خوردنــد و تــن 
ــن  ــرای کشــتن ســربازهای ســید علــی آخری ــد ب ــد! حــاال بای ــه تانــک می جنگیدن ب
نســل عمــود پــرواز هــای الکهیــد مارتیــن، تــا یمــن، نیجریــه و ســوریه پــرواز کننــد! 
ــهید  ــلمچه و خرمشــهر ش ــی در ش ــربازان خمین ــه س ــزن در رو ک ــان ب گذشــت زم
میشــدند! ســربازان خامنــه ای در خانطومــان و قنیطــره و حلــب مــی جنگنــد و بــه 
گفتــه خودتــان، 7 تریلیــون دالر هزینــه ایجــاد داعــش را پــودر مــی کننــد و شــهید 
مــی شــوند کــه نزدیکتریــن جاهاســت بــه قبلــه اول! و چــه نزدیــک اســت فتــح آخــر! 
ایــن ســربازان در گهــواره خمینــی بودنــد، کــه بــا دســت خالــی بــر هــم زدنــد تمــام 
نظــم نویــن جهانیتــان را! ... بــا ســربازان درون گهــواره خامنــه ای چــه مــی کنیــد؟او 
ــا  ــد!... ت را کــه هیــچ، هواپیمــاش را هــم کــه هیــچ، دودمانــش را در آســمان میزدن
ســال هــا بعــد روح لینکلــن و جــرج واشــنگتن در گــور بــه خــود نلــرزد، کــه وقتــی 
ــه  ــد، ک ــه ای را خوان ــن ســربازان خامن ــام یکــی از همی ــار ســتاره پی ــوس چه پترائ
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ــود: "مــن، قاســم ســلیمانی، سیاســت های ایــران را در عــراق،  در آن نوشــته شــده ب
لبنان،ســوریه، غــزه و افغانســتان تدویــن مــي کنــم!"

خــدا خامنــه ای را نــگاه داشــت، همــان کــه محمــد)ص( را بــا تــار عنکبوتــی در غــار 
نــگاه داشــته بــود! قــرن هاســت کــه تاریــخ انتظــار ایــن ســربازان را مــی کشــد! ... 
چــه شــد فتــح ســه روزه صــدام بــا آمریــکا؟... مگــر چنــد ســاعته کویــت را نگرفــت 
ــای  ــدن ه ــورد تم ــس؟... برخ ــرات رای ــا ف ــل ت ــت از نی ــا رف ــکا؟... کج ــدون آمری ب
هانتینگتــون؟ هــالل شــیعه کســینجر، پایــان دنیــا فوکویامــا؟ از نیــل تــا فــرات کــه 
هیــچ از هــرات و پنــج شــیر و صنعــا تــا الذقیــه و ســامرا، آب نمی خوردنــد مگــر بــا 

اجــازه قاســم ســلیمانی آن ســرباز در گهــواره خمینــی!

ولــی یــه نکتــه ای هســت!... اونــم ایــن اســت کــه تــا قبــل از شــهادت ایــن بزرگــوار 
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــمی از "ش ــا اس ــدوم م ــناخت؟ ک ــون رو می ش ــی ایش ــه کس چ
ــا داشــت کار  ــون ه ــو بیاب ــم؟ در اوج گمنامــی و اخــالص ت ســلیمانی" شــنیده بودی
ــام  ــهید واال مق ــس ش ــده از عک ــر ش ــا پ ــه ج ــروز هم ــداد!...  ام ــام می ــی انج نظام
"شــهید حــاج قاســم ســلیمانی"... همــه عکــس ایــن ســردار بیــن اللملــی مقاومــت، 

شــهید "شــهید حاج قاســم ســلیمانی" رو گذاشــتن و از خودشــو و دســتاوردش تقدیر 
ــو  ــردن، این ــه ک ــت مصاحب ــو وق ــا تالوی ــاض ت ــد!... دشــمنان اســالم از ری ــی کنن م
ــه  ــه محــل مصاحب ــن االن میتون ــران همی ــه ای ــند ک ــته باش ــه ذهنشــون داش گوش
خبــری رو بــا یــه عملیــات موشــکی همانندعملیــات موشــکی "شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی" بــه "عیــن الجســد" زیــر و رو کنــه!  ایــن میدونیــد چقــدر ارزش داره؟... 
فکــر مــی کنیــد اگــر ایــن قــدرت بازدارندگــی نبــود وضعیــت مــا االن ایــن بــود؟... 
ــه  ــی ادعــا ب ــران هدیــه داد؟پاســداران بســیجی، گمنــام و ب ــه مــردم ای کــی اینــو ب
ــلیمانی"  ــم س ــاج قاس ــهید ح ــدم و ش ــی مق ــن تهران ــاج حس ــهیدان ح ــم "ش اس
ــی  ــات شــون کار م ــدازه امکان ــه ان ــف ب ــای ضعی ــط انســان ه ــد، فق ــی گفتن ــه م ک
کننــد!... شــهیدان هســته ای علــی محمــدی، احمــدی روشــن، رضائــی و...تــا قبــل 
از شهادتشــون را کــی مــی شــناخت، کــه پیچیــده تریــن تکنولــوژی هــای راهبــردی 
اتمــی ر و تقدیــم مملکتــش کــرد! شــهید شــهریاری رو تــا قبــل از شــهادتش کــی 
مــی شــناخت؟ کــه یــک تمــدن رو صاحــب تکنولــوژی ســوخت بیســت درصــد کــرد! 
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کــدوم از مــا از وجــود اینــا خبــر داشــتیم؟ آنقــدر از ایــن آدمــا داریــم!  کــه یکیشــو 
خداونــد عزوجــل ویتریــن کــرد و حــاج قاســم ســلیمانی، شــد  فخــر اســالم و ایــران! 
حــاج قاســمی کــه، لومونــد فرانســه دربــاره اش گفتــه: "قاســم ســلیمانی، چه گــوارای 
ایرانی هــا اســت" و یــا هفتــه نامــه اشــپیگل چــاپ آلمــان در تعریفــی اینطــور بیــان 
کــرده کــه:  قاســم ســلیمانی از آن دســته از فرماندهــان نیســت کــه در خانــه بنشــیند 
و نیروهایــش در خــط مقــدم نبــرد باشــند. یــا در تعریفــی دیگــر اینگونــه بیــان شــده 
اســت کــه قاســم ســلیمانی"قوی ترین مــرد خاورمیانــه" اســت. در واقــع آنچــه قاســم 
ــه  ــه خــودش ک ــا ب ــوری اســالمی اســت... ام ــد، جمه ــرای آن می جنگی ســلیمانی ب
مــی رســید مــی گفــت: "مــن بچــه ی دهــات، عشــایری و فقیــر هســتم و ظرفیــت 
ــدارم." آنقــدر از ایــن اولیــاء خــدا کــه در اوج علــم و ایمــان و زهــد و  تبلیغــات را ن
تقــوی هســتند داریــم کــه دیــن خــدا رو یــاری مــی کننــد و خــدا عزیزشــون میکنه... 
آنقــدر آدم هــا هســتند گمنــام دارن خالصانــه بــرای کشــور کار مــی کننــد، مــن و 
شــما روحمونــم خبــر نــداره کــه وقتــی شــهید شــدن و خــدا خریدشــون تــازه مــردم 
اسمشــونو مــی فهمنــد! آنقــدر از ایــن آدمهــا هســتند!... دلیــل اینکــه ایــن نظــام و 
انقــالب بــا وجــود ایــن همــه دشــمنی در شــرق و غــرب عالــم ، ایــن همــه توطئــه 
و خیانــت از درون، داره مقاومــت مــی کنــه و داره جلــو میــره... دلیــل اینکــه بــرای 
کافــران جهــان رجــز مــی خونــه و بنــد دل مومنیــن و مســتضعفین جهــان و محکــم 
مــی کنــه وجــود همیــن آدم هاســت.  ایــن شــهدایی کــه گمنــام زمیــن انــد و غریــب 
بیــن  آدمــا! ولــی شــهره آســمان هــا و مالئــک انــد! ... مــَن الُْمْؤِمِنیــَن ِرَجــاٌل َصَدُقــوا 
ــوا  لُ ــا بَدَّ ــُر ۖ َوَم ــن یَنَتِظ ــم مَّ ــُه َوِمْنُه ــن َقَضــیٰ نَْحَب ــم مَّ ــِه ۖ َفِمْنُه َ َعلَْی ــُدوا اللَّ ــا َعاَه َم
تَْبِدیــاًل...از میــان مؤمنــان مردانــی  انــد کــه بــه آنچــه بــا خــدا عهــد بســتند صادقانــه 
ــن[  ــا در ]همی ــی از آنه ــیدند و برخ ــهادت رس ــه ش ــان ب ــی از آن ــد برخ ــا کردن وف

انتظارنــد و ]هرگــز عقیــده خــود را[ تبدیــل نکردنــد...

رســم اســت وقتــی بزرگــی یــا مســئول مملکتــی رخــت ســفررا می پوشــد و مــی رود 
بــه یــادش دســته گلــی را بــر میــز و صندلــی او می نهنــد. عجبــا هرچــه مــی گردیــم 
ــا  ــم. خدای ــی اورا نمی یابی ــز و صندل ــم. می ــلیمانی را نمی یابی ــردار س ــر کار س دفت
دســته گلهــای مــان را کجــا ببریــم. کجــا بگذاریــم... راســتی دوســتان؛ شــما هیــچ 
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ــد کــه پشــت میــزی نشســته باشــد. شــما هیــچ عکســی از  عکســی از ســردار داری
ســردار ســلیمانی داریــد کــه مــردم پشــت دفتــر کارش منتظــر باشــند. تــا گلهــای 
ــه یادمــان مــی آیــد عمــده محــل کارش پشــت خاکریزهــا  ــم. بل مــان را آنجــا ببری
ــل از  ــود. قب ــده ب ــاک پرش ــی خ ــد گون ــه از چن ــود ک ــنگری ب ــرکارش س ــود ودفت ب
هــرکاری بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه شــهید ســلیمانی هیــچ وقــت بــه پشــت 
میــز نشســتن و دســتور دادن بســنده نکــرد! فرمــان حملــه و مقاومــت نمــی داد و بعــد 
خــودش پشــت جبهــه کنــار بخــاری یــا زیــر بــاد کولــرگازی بشــینه!... همیشــه تــو 
دل ماجــرا بــود... یــه کــم یــاد بگیریــم... دل هــا بســوزد بــه حــال دســته گل هایــی 
کــه حســرت نشســتن برصندلــی حــاج قاســم بــه دل شــان مانــد ولــی عطرشــان دنیــا 
ــز  ــان ریشــه در پشــت خاکری ــزت  وغرورم ــی ع ــز دل، بزرگ ــرد، عزی ــد. ای م گیرش

نشــینی و ســنگر نشــینی تــو دارد.

"شــهید ســلیمانی" از معــدود فرماندهــان عالــی  رتبــه ســپاه بــود کــه در ایــن دو دهــه 

ــران حفــظ کــرد و از آلودگی هــای  ــی خــود را در قلــب عمــوم مــردم ای ــگاه عال جای
ــرای عمــوم بســیار  ــد، از ایــن رو شــهادتش ب سیاســی و اقتصــادی و ... در امــان مان
جــان ســوز اســت... قاســم ســلیمانی چــه داشــت کــه دیگــران نداشــتند؟ چطــور او 
بــی جلــوه گــری محبــوب دل میلیــون هــا نفــر بــود؟ پاســخ در نداشــته هــای اوســت. 
ــت.  ــی نداش ــاه طلب ــلیمانی ج ــت. س ــاد نداش ــلیمانی فس ــا، س ــد م در روزگار بدعه
ــلیمانی اصــال  ــر نداشــت. س ــلیمانی نخــوت و تکب ــلیمانی چاپلوســی نداشــت. س س
ــت.  ــی نداش ــای فان ــره ای از دنی ــچ به ــلیمانی هی ــت. س ــام نداش ــاه و مق ــب ج ح
ســلیمانی ریــاکاری نداشــت کــه اگــر داشــت دختــر بــی حجــاب و  باحجــاب را هــر 
دو دختــران ایــن ســرزمین نمــی دیــد. ســلیمانی زمینــی نبــود کــه آســمانی شــد؛ 
زبــون نبــود، رشــید و شــجاع بــود. او ســمبل کشــوری 5000 ســاله، تمدنــی 2500 
ســاله و مظلومیتــی ۱۴۴0 ســاله بــود. در دوران نامــردی، ســلیمانی "مــرد" زیســت و 
"مــرد" رفــت. اگــر سیاســی هــای کشــور یــک "مــرد" چــون او داشــتند تــا ایــن حــد 

ــر  ــت. اگ ــرباز میهــن" رف ــد و "س ــرباز میهــن" مان ــردار "س ــد. س ــه نبودن ــیر تفرق اس
"ســربازی" چــون او در جمــع اقتصــادی هــای ایرانــی بــود اوضــاع بــه ســامان تــر از 

ایــن بــود کــه امــروز هســت. بیاموزیــم از او چگونــه زیســتن را و چگونــه رفتــن را...•
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توصیف رهبری از سردار شهید قاسم سلیمانی...

"بهشت؛ پاداش معامله با خداست"

"إِنَّ اهللَ اْشَتَریٰ ِمَن الُْمْؤِمِنیَن أَنُفَسُهْم َو أَْمَوالَُهم بَِأنَّ لَُهُم الَْجنََّة یَُقاتُِلوَن ِفی 
َسِبیِل اهلِل َفَیْقُتُلوَن َو یُْقَتُلوَن "

آنچــه در برابــر مجاهــدت در راه خــدا وجــود دارد و خــدای متعــال در مقابــل تقدیــم 
ــرار داده، بهشــت اســت،  ــدا ق ــال در راه خ ــان و م ــن ج ــردن و روی دســت گرفت ک
ــّکر  ــه تش ــت -چ ــا اس ــال م ــت و ب ــه در دس ــی ک ــت. آن چیزهای ــدا اس ــای خ رض
ــم-  ــه میدهی ــه ای ک ــه درج ــانمان، چ ــه نش ــان، چ ــّکر عملی م ــه تش ــان، چ زبانی م
چیزهایــی اســت کــه بــر حســب محاســبات مــاّدِی دنیایــی قابــل ذکــر اســت اّمــا بــر 

حســب محاســبات معنــوی و الهــی قابــل ذکــر نیســت... 

 • دریافت نشان ذوالفقار

در ۱9 اســفند ۱۳97ش امــام خامنــه ای، نشــان ذوالفقــار )عالی تریــن نشــان نظامــی 
ایــران( را بــه ســپهبد شــهید ســردار ســلیمانی اهــدا کــرد. طبــق آئین نامــه اهــدای 
نشــان های نظامــی جمهــوری اســالمی ایــران، ایــن نشــان بــه فرماندهــان عالی رتبــه و 
رؤســای ســتاد های عالی رتبــه در نیرو هــای مســلح اهــدا می شــود کــه تدابیــر آن ها در 
طرح ریــزی و هدایــت عملیات هــای رزمــی موجــب حصــول نتایج مطلوب شــده باشــد. 

ان شــاءالل خــدای متعــال بــه ایشــان اجــر بدهــد و تفّضــل کنــد و زندگــی ایشــان را 
بــا ســعادت، و عاقبــت ایشــان را بــا شــهادت قــرار بدهــد، البّتــه نــه حــاال. هنــوز ســال 
هــا جمهــوری اســالمی بــا ایشــان کار دارد. اّمــا باالخــره آخــرش ان شــاءالل شــهادت 
باشــد. ان شــاءالل مبارکتــان باشــد.  بیانــات امــام خامنــه ای در مراســم اعطــای نشــان 

ذوالفقــار بــه شــهید ســردار حــاج قاســم ســلیمانی ...

ــا کمــک  شــاید برخــی دوســتان نداننــد ولــی دشــمنان خــوب مــی داننــد کــه او ب
بــه ملــت هــای منطقــه توانســت همــه نقشــه هــای نامشــروع آمریــکا در غــرب آســیا 
را خنثــی کنــد. نقشــه آمریــکا در مــورد فلســطین ایــن بــود کــه آنقــدر آن هــا را در 
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ضعــف نگــه دارنــد کــه نتواننــد دم از مقاومــت بزننــد امــا او دســت فلســطینی هــا را 
پــر کــرد. کاری کــرد کــه بتواننــد مقاومــت کننــد. بــرادران فلســطینی مکــرر پیــش 
بنــده ایــن را شــهادت داده انــد..در جلســه ای کــه بــا مســوالن داشــتیم، حــاج قاســم 
ــرد.  ــدا ک ــا او را پی ــت ت ــد می گش ــد. بای ــده نمی ش ــه دی ــت ک ــه ای می نشس گوش

نقشــه آمریــکا در ســوریه، عــراق، لبنــان بــا کمــک ایــن شــهید خنثــی شــد...

ــم.  ــزرگ و قیامتــی کــه ســردار ســلیمانی کــرد تعظیــم می کن ــر کار ب بنــده در براب
ایــن تشــییع جنازه هــا و بدرقه هــای ایرانــی و آن بدرقه هــای عظیــم عراقــی را 
دیدیــد، چــه کردنــد بــا ایــن پیکــر اربــا اربــا... شــهادت او زنــده بــودن انقــالب را بــه 
رخ همــه دنیــا کشــید. شــهادت پــاداش تــالش بی وقفــه ی او در همــه ی ایــن ســالیان 
ــا رفتــن او بــه حــول و قــّوه ی الهــی کار او و راه او متوّقــف و بســته نخواهــد  بــود، ب
شــد ، ولــی انتقــام ســختی در انتظــار جنایتکارانــی اســت کــه دســت پلیــد خــود را 

بــه خــون او و دیگــر شــهدای حادثــه ی دیشــب آلودنــد...۱۳ دی ۱۳98

 • کسی که آمریکا را به زانو در آورد

رهبــر انقــالب: حــاج قاســم ســلیمانی بــه کمــک ملّــت هــای منطقــه یــا بــا کمــک 
ــروع  ــه های نامش ــه ی نقش ــت هم ــرد، توانس ــه ک ــای منطق ــت ه ــه ملّ ــه ب ــی ک های
آمریــکا در منطقــه ی غــرب آســیا را خنثــی کنــد. ایــن آدم توانســت در مقابــل همه ی 
نقشــه هایی کــه بــا پــول، بــا تشــکیالت تبلیغاتــِی وســیع آمریکایــی، بــا توانایی هــای 
ــا  ــتمداراِن دنی ــا روی سیاس ــه آمریکایی ه ــی ک ــی، زورگویی های ــِی آمریکای دیپلماس
بخصــوص کشــورهای ضعیــف دارنــد، تهّیــه شــده بــود قــد علـَـم کنــد و ایــن نقشــه ها 

را در ایــن منطقــه ی غــرب آســیا خنثــی کنــد... ۱8 دی ۱۳98

 • توصیف رهبر انقاب از سردار شهید قاسم سلیمانی

او بــه کمــک ملــت هــای منطقــه توانســت همــه نقشــه هــای نامشــروع آمریــکا در 
ــه  ــکیالت ک ــل تش ــت درمقاب ــن آدم توانس ــد، ای ــی کن ــیا را خنث ــرب آس ــه غ منطق
ــکا روی  ــی هــای آمری ــی و زورگوی ــی هــای دیپلماســی آمریکای ــا توانای ــول و ب ــا پ ب
کشــورهای ضعیــف داشــتند،  قــد علــم کنــد کــه نقشــه هایــی کــه تهیــه شــده بــود 
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را در منطقــه غــرب آســیا خنثــی کنــد... نقشــه آمریــکا در عــراق، ســوریه و لبنــان 
بــه کمــک ایــن شــهید عزیــز خنثــی شــد.... آمریکایــی عــراق را ماننــد رژیــم پلهــوی 
مــی پســندند ،نقطــه ای باشــد پــر از نفــت و هــر کاری مــی خواهنــد بکننــد ماننــد 
آن گاو شــیرده، امــا مرجعیــت در برابــر آن ایســتادند و حــاج قاســم بــه همــه آنهــا 
ــان  ــان و هــم چشــم لبن ــروز دســت لبن ــدد رســاند... ام ــک مشــاور م ــوان ی ــه عن ب
حــزب الل اســت و نقــش شــهید عزیــز مــا در ایــن حالــت نقــش ممتــاز و شایســته 
اســت... از وجــود مطهــر او ) ســردار ســلیمانی ( از اعمــاق دل تشــکر مــی کنیــم...                   
عــده ای مــی خواســتند وانمــود کننــد انقــالب در ایــران مــرده اســت و تمــام شــده 
ــل عظمــت  ــده اســت... دشــمنان در مقاب ــا شــهادت او نشــان داد کــه انقــالب زن ام
ملــت ایــران احســاس خضــوع کردنــد... آن دشــمنی کــه ســعی مــی کنــد آن مجاهــد 
عظیــم القــدر را و ایــن ســردار مبــارز بــا تروریســت را یــک تروریســت معرفــی کنــد، 

ملــت ایــران زد در دهــان آنهــا 

 • جمات "خاص" رهبرانقاب در نماز بر پیکر "سلیمانی"

ــه  ــارات اختصاصــی را ب ــلیمانی عب ــرای شــهید س ــاز ب ــری در نم ــام معظــم رهب مق
ــم برحمتــک  ــم أدخله ــاز عبارت"الله ــن نم ــر معظــم انقــالب در ای ــد... رهب کار بردن
ــهدین  ــاک مستش ــبیل رض ــی س ــم ف ــن بدمائه ــم مخلطی ــک توفیته ــک، فإن برضوان
ــت  ــه رحمت ــروردگارا ب ــم"... پ ــک الکری ــک لوجه ــی ذل ــن ف ــم، مخلصی ــن أیدیه بی
ــو  ــه در راه رضــای ت ــا را در حالیک ــو جــان آنه ــن، ت ــه بهشــت داخــل ک ایشــان راب
ــه ســوی  ــا اخــالص رو ب ــه شــهادت رســیده و ب غوطــه ور در خــون شــان شــده و ب
ــد... رهبــر معظــم انقــالب همچنیــن در بخــش  ــه کار بردن ــد، گرفتــی...را ب ــو بودن ت
ــا بهــم  ــن وألحقن ــارت: "اللهــم  الطاهری ــرای شــهید ســلیمانی عب دیگــری از نمــاز ب
ــهدین  ــرم المستش ــذی أک ــدلل ال ــوالی، الحم ــا م ــبیلک ی ــی س ــهادة ف ــا الش وارزقن
ــا  ــذی رزقن ــی ســبیله، الحمــدلل ال ــا الشــهادة ف ــذی رزقن ــی ســبیله، الحمــدلل ال ف
الجهــاد فــی ســبیل اإلســالم... خدایــا درجاتشــان را باالتــر ببــر و ایشــان را بــا محمــد 
و خانــدان پاکــش محشــور بفرمــا و مــا را بــه ایشــان ملحــق بگــردان و شــهادت در 
راهــت را روزی مــا قــرار بــده. حمــد و ســتایش خدایــی را کــه شــهیدان راهــش را 

ــد... ــه کار بردن ــز ب ــزرگ داشــت... را نی ب
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چرا مردم قاسم سلیمانی را دوست داشتند؟...

قاســم ســلیمانی کــه زیــن پــس بایــد او را شــهید خطــاب کنیــم یک انســان ویــژه در 
جمهــوری اســالمی بــود. خبــر شــهادت او همچــون زلزلــه ای بــود کــه ایــران و جهــان 
ــورت  ــنجی ص ــران نظرس ــای ای ــن چهره ه ــورد محبوب تری ــرگاه در م ــد. ه را لرزان
می گرفــت نــام قاســم ســلیمانی بیــن دو یــا ســه نفــر اول بــود. ایــن محبوبیــت بــرای 

یــک نظامــی کمــی عجیــب بــه نظــر می رســد.

در فضــای مجــازی هــم کــه چــرخ بزنیــد ایــن محبوبیــت را می بینــد. کســانی بــرای 
ــوری  ــای جــدی عملکــرد مســؤوالن  جمه ــه شــاید انتقاده او پســت گذاشــته اند ک
اســالمی داشــته باشــند امــا قاســم ســلیمانی را دوســت داشــتند. البتــه شــایان ذکــر 
ــد  ــه ســر می دهن ــان ک ــام شــعارهای آزادی بی ــه اینســتاگرام برخــالف تم اســت ک

ــد. ــلیمانی را حــذف می کن ــردار قاســم س ــهادت س ــه ش ــوط ب پســت های مرب

چــرا مــردم شــهید ســلیمانی را دوســت دارنــد؟ جــواب ایــن ســوال ســاده اســت. او 
ــران  ــدس ای ــده ســپاه ق ــی داد. قاســم ســلیمانی فرمان ــی انجــام م ــه خوب کارش را ب
ــی  ــه های خارج ــه دسیس ــه ب ــران و مقابل ــت از ای ــدس حراس ــپاه ق ــه س ــود. وظیف ب

ــی انجــام مــی داد. ــه خوب علیــه کشــور اســت. او کارش را ب

ــی نشــان  ــه خوب ــا ســلیمانی ب ــد ام ــده بودن ــن ســال ها فقــط شــعار دی مــردم در ای
ــش  ــتان داع ــرد. داس ــل ک ــل تبدی ــه عم ــا را ب ــود حرف ه ــه می ش ــه چگون داد ک
ــران و شــیعه را  ــا ریشــه ای ــود ت ــده ب ــش آم ــن ماجراســت. داع ــی از ای ــه خوب نمون
بزنــد. ســردار ایرانــی امــا بــه خوبــی جلــوی آنهــا ایســتاد و اجــازه نــداد وحشــی های 
تروریســت داعــش خراشــی را بــه روی گربــه زیبــای ایــران بینــدازد. ســلیمانی حتــی 
ــد و  ــای او را دیدن ــردم تالش ه ــاه کرد.م ــراق و ســوریه هــم کوت ــا را از ع دســت آنه
ــای  ــلیمانی وارد بازی ه ــه ســردار س ــن اســت ک ــر ای ــه دیگ ــتند. نکت دوســتش داش
سیاســی معمــول ایــران نشــد. او لبــاس نظامــی خــود را بــه سیاســت آلــوده نکــرد 
ــود. بیانیه هــای دو  ــران ب ــوب همــه جناح هــای سیاســی ای ــن محب ــه خاطــر همی وب
جریــان اصــالح طلــب و اصولگــرا و...را در مــورد قاســم ســلیمانی بخوانیــد تــا متوجــه 
ــه مســئولیتی در  ــی ک ــه آنهای ــه هم ــلیمانی ب ــوید. قاســم س ــت ش ــن محبوبی راز ای
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ــردم  ــوب م ــه می شــود محب ــاد داد چگون ــی، ی ــاس و جایگاه ــر لب کشــوردارند در ه
ــه  ــالب ک ــدای انق ــه و ابت ــوی دوران جبه ــه خ ــود ک ــی ب ــلیمانی از آدم  های ــود. س ب
ــود. خویــی کــه  ــه دهــه 90 آورده ب ــا خــود ب ــود را ب فــداکاری و از خودگذشــتگی ب
ــا را  ــلیمانی خیلی ه ــم س ــردار قاس ــود. س ــده ب ــته ش ــاری گذاش ــه کن ــوش و ب فرام
عاشــق خــود کــرده بــود. امــروز ایــران ســیاه پــوش ســردار دوســت داشــتنی اســت 
ــب ایرانی هــا  ــد جــای او را در قل ــا ســال ها هیچکــس نتوان ــه نظــر می رســد ت کــه ب
َــوا الّیــل و ِعنــد الّصبــاح  پــاک کنــد. در پایــان بایــد گفــت: "ســالماً علــی مــن حارب
ــر کســانی کــه شــب را می جنگنــد و صبــح هنــگام،  باالکفــاِن قــد عــادوا...  ســالم ب

بــا کفــن بــاز  مــی گردنــد"  

 • شهید حاج قاسم سلیمانی وزیارت دوره اهل بیت )س(... 

پنجشــنبه شــب از ســوریه بــا زیــارت حضــرت زینــب )س(  شــروع کــردی.... اولیــن 
ــا افتخــار و  ــی نکشــید کــه ب ــه کاظمیــن رفتــی. طول ــارت ب ــرای زی جــا در عــراق ب
بــدن پــاره پــاره بــه دیــدار ســید الشــهدا )ع( کربــال رفتی. ســپس بــرای عــرض ارادت 
و تأئیــد شــیعه بودنــت بــه دســت مــوالی متقیــان بــه نجــف و زیــارت امیرالمومنیــن 
)ع( رفتــی. میدانــم خیلــی دوســت داشــتی ســامرا هــم بــروی ولــی وقتــی متوجــه 
شــدی کــه ایرانیــان بــرای مالقاتــت دارنــد جــان میدهنــد, شــبانه بــه طــرف وطــن 
خــود آمــدی. اولیــن جــا در ایــران بــه زیــارت خاکهــای خــون آلــود خوزســتان بــه 
اهــواز رفتــی. عشــق و دلدادگــی تــو را همــه بــه امــام رضــا )ع( مــی داننــد وهمــه از 
قبــل مــی دانســتند کــه بــرای تشــکر  بــه مشــهد الرضــا میــروی... امــا بــرای زیــارت 
رهبــر و دیــدن خانــواده و خیــل عظیــم دوســتدارانت بــه زیــارت رهبــری بــه تهــران 
آمــدی و ســپس بــا تمــام عشــق بــه قــم و پابوســی حضــرت معصومــه )س( رفتــی. 
ــزت آغــوش  ــدر و مــادرت و همشــهریان عزی ــارت پ ــرا ی زی ــه کرمــان ب و در آخــر ب
ــا در  ــن شــدی، ت ــت دف ــار یاران ــاره ات درکن ــاره پ ــدن پ ــا ب گشــودی. و ســرانجام ب

بهشــت برزخــی خــود کنــار ائمــه و شــهدا بــه آرامــش ابــدی برســی...

حــاج قاســم عزیــز همــه مشــتاقان شــهادت, تمــام یــاران و همــه دوســتدارانت را در 
سراســر عالــم فرامــوش نکــن...
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مروری بر زندگانی شهید سردار قاسم سلیمانی...

سرلشــکر شــهید قاســم ســلیمانی در ســال ۱۳۳5 در روســتای کوهســتانی و 
ــا آمــد... وی در  ــه دنی ــر اســتان کرمــان ب دورافتــاده قنــات ملــک در شهرســتان راب
۱2 ســالگی، پــس از پایــان تحصیـــالت دوره ابتدایــی، زادگاه خــود را تــرک کــرد و 
مشــغول بــه کار بنایــی در کرمــان شــد و چنــدی بعــد نیــز بــه عنــوان پیمانــکار در 
ــی  ــای انقالب ــز فعالیت ه ــال ها نی ــان س ــد و در هم ــه کار ش ــغول ب ــازمان آب مش س
خــود را در کرمــان آغــاز کــرد... او بعــد از انقــالب ابتــدا بــه مهابــاد بــرای جنــگ بــا 

ــت... ــه و دمکــرات رف کومل

وی کــه پــس از آن بــه عضویــت ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی درآمــد... بــا شــروع 
جنــگ تحمیلــی قاســم  ســلیمانی چندیــن گــردان از ســپاهیان کرمــان را آمــوزش 
ــدر  ــود در ص ــد، خ ــی بع ــد و کم ــزام می کن ــوب اع ــای جن ــه جبهه ه ــد و ب می ده
یــک گروهــان بــه سوســنگرد اعــزام می شــود تــا از پیشــروی رژیــم بعــث در جبهــه 
مالکیــه جلوگیــری کنــد. ســلیمانی در ۱۳60  خورشــیدی بــا حکــم محســن رضایــی 
فرمانــده وقــت ســپاه پاســداران، بــه عنــوان فرمانــده لشــکر ۴۱ ثــارالل منصــوب شــد 
ــت کــه شــامل  ــا یاف ــارالل ارتق ــه لشــکر ۴۱ ث ــد در زمســتان ســال 6۱ ب اندکــی بع

ــی از کرمــان، سیســتان و بلوچســتان و هرمــزگان می شــد. نیروهای

ــای  ــود در عملیات ه ــر خ ــت  ام ــکر تح ــا لش ــدس، ب ــاع مق ــول دوران دف وی در ط
زیــادی از جملــه، والفجــر 8، کربــالی ۴، کربــالی 5 و تــک شــلمچه ومرصــاد حضــور 
ــپاه  و  ــکن س ــط ش ــکرهای خ ــزو لش ــد ج ــارالل را بای ــکر ۴۱ ث ــت... لش ــر داش موث
ــه ســزایی در  ــش ب ــای آن نق ــه نیروه ــد ک ــدس نامی ــاع مق ــی در ســال های دف اصل

ــتند... ــالی5 و… داش ــر8، کرب ــل والفج ــی مث ــای بزرگ عملیات ه

 • اروندکنار

ــات  ــن عملی ــود. ای ــا ب ــردان غواص ه ــده گ ــر 8 فرمان ــات والفج ــال 6۴ در عملی س
ــت  ــاو منجــر شــد. روای ــه پیــروزی و فتــح ف ــا رشــادت همیــن غواص هــا ب ــا ب نهایت
حــال و هــوای او در ایــن عملیــات هنــوز هــم خواندنــی اســت: یــادش بخیــر یکــی 
ــود. حــاج قاســم نیروهــای عمــل کننــده و گردان هــای  دو شــب قبــل از عملیــات ب
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ــوال  ــا کالم م ــخنانش را ب ــت؛ س ــرده اس ــع ک ــن وداع جم ــرای آخری ــی را ب عملیات
شــروع می کنــد... "اعــزا… جمجمتــک … کاســه ســرت را بــه خــدا عاریــت بســپار، 
پــای بــر زمیــن میخکــوب کــن، بــه صفــوف پایانــی لشــکر دشــمن بنگــر، از فراوانــی 
دشــمن چشــم پــوش و بــدان کــه پیــروزی از ســوی خــدای ســبحان اســت…"  در 
ــه  ــا ب ــد؛ باره ــش نمی افت ــرا از زبان ــی فاطمه الزه ــی ب ــا ب ــر ی ــات ذک ــول عملی ط
ــان  ــه مجروح ــش ب ــات حواس ــول عملی ــد… در ط ــا می کن ــد و دع ــجده می افت س
ــه بچه هــای تعــاون ســفارش کــن  و پیکرهــای شــهدا هــم هســت... احمــد جــان! ب
ــه دشــمن  ــا در منطق ــن بچه ه ــه ای ــر کن ــه اوضــاع تغیی ــب شــهدا باشــند. نکن مراق
جــا بموننــد! بــه بچه هــای بهــداری هــم بگــو از مجروحیــن خــوب مراقبــت کننــد... 

 • شلمچه

ــردان  ــم گ ــود و ه ــارالل ب ــگر ث ــده لش ــم فرمان ــالی 5 ه ــات کرب ــال 65 در عملی س
ــاز هــم یــک پیــروزی دیگــر. در نبــود فرماندهــان شــهیدی چــون  غواص هــا بــود. ب
ــه  باقــری، همــت، باکــری، متوســلیان و خیلی هــای دیگــر، چشــم امیــد جبهه هــا ب
ــا  ــار مجــروح شــد و ت ــن ب ــن ســال ها چندی ــال قاســم ســلیمانی اســت. او در ای امث

ــود. پــای شــهادت رفــت، امــا قســمت چیــز دیگــری ب

 • کرمان

جنــگ کــه تمــام شــد، قاســم بــه کرمــان برگشــت. می توانســت مثــل بعضــی دیگــر، 
پوتیــن را دربیــاورد و بــرود پشــت میــز. ســلیمانی امــا آدم نشســتن نبــود. او حــاال 
ــرار و  ــان، اش ــود. آن زم ــته ب ــان برگش ــه کرم ــارا… ب ــپاه ث ــده س ــوان فرمان ــه عن ب
ــت  را از شــهرها  ــتند و امنی ــت بســیاری داش ــرقی فعالی ــای ش ــان در مرزه قاچاقچی
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــه ای را ب ــم نقش ــاج قاس ــد. ح ــه بودن ــرزی گرفت ــق م و مناط
ــن  ــای ای ــردد. یکــی از بخش ه ــه بازگ ــه منطق ــت ب ــا امنی ــرد ت ــا طراحــی ک گروه ه
نقشــه تعــدد نیروهــای مقاومــت بســیج در مناطــق ناامــن بــود و در کنــارش برنامــه ای 
بــرای ســران گروه هــای متخلــف طراحــی شــده بــود. در ابتــدای ایــن طــرح ســران 
ــا  ــور و ب ــرف کش ــدند و از ط ــع ش ــه ای جم ــلح در جلس ــان مس ــرار و قاچاقچی اش
ــن،  ــرار تامی ــل ق ــراد در مقاب ــن اف ــد. ای ــن گرفتن ــلیمانی تامی ــم س ــی قاس نمایندگ
ســوگند خوردنــد دســت از شــرارت بردارنــد و در صــورت مشــاهده مــوردی آن را بــه 
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پاســداران مــرزی اطــالع دهنــد. ایــن اتفــاق باعــث شــد بخــش زیــادی از مشــکالت 
مرزهــای شــرقی حــل و در اســتان هایی ماننــد کرمــان امنیــت نســبی ایجــاد شــود...

 • تهران

اگــر بــرای بســیاری از همرزمــان قاســم ســلیمانی، جنــگ در تابســتان ســال 67 بــه 
پایــان رســید، ولــی بــرای او آغــاز دوران جدیــدی در میادیــن نبــرد بــود. بــا پایــان 
ــالوه  ــت و ع ــدرت گرف ــتان ق ــان در افغانس ــرق، طالب ــوب ش ــران در جن ــن بح یافت
ــران آمــد. ســردار  ــه ســمت خــاک  ای ــاره ب ــر مرزهــا، ناامنــی از ســمت شــرق دوب ب
ســلیمانی هــم کــه تجربــه موفــق کنتــرل مرزهــای شــرقی و مبــارزه بــا اشــرار را در 
کارنامــه اش داشــت، بهتریــن گزینــه بــرای پایــان دادن بــه قائلــه  طالبــان بــود. وی بــه 
واســطه حضــور در مرزهــای شــرقی و ســابقه مبــارزه بــا اشــرا و باندهــای مــواد مخــدر 
در مرزهــای ایــران و افغانســتان بود... ســردار قاســم ســلیمانی در۱۳79 خورشــیدی از 
طــرف آیــت الل خامنــه ای مقــام معظــم رهبــری بــه فرماندهــی ســپاه قــدس منصــوب 
شــد. بــر اســاس گــزارش هــای نقــل شــده ســپاه قــدس پاســداران جهــت افزایــش 
ــدی  ــد وحی ــس از احم ــلیمانی پ ــت و س ــکل گرف ــران ش ــرزی ای ــت برون م فعالی
دومیــن فرمانــده ســپاه قــدس ایــران شــد. شــهید قاســم ســلیمانی نقــش کلیــدی 
ــالمی  ــداری اس ــه بی ــروف ب ــه ای مع ــای منطق ــژه در ناآرامی ه ــه وی ــه ب در خاورمیان
)بهــار عربــی( ایفــا کــرد. شــهید ســلیمانی تــا پیــش از انتصــاب بــه فرماندهــی ســپاه 
قــدس بــا باندهــای قاچــاق مــواد مخــدر در مرزهــای ایــران و افغانســتان می جنگیــد. 
ــی  ــه فرمانده ــلیمانی ب ــردار س ــاب س ــه انتص ــد ک ــتمداران معتقدن ــی از سیاس برخ
ــود،  ــض نب ــد مح ــک پیش آم ــان ی ــن طالب ــدرت گرفت ــا ق ــان ب ــدس همزم ــپاه ق س
بلکــه او از ایــن رو انتخــاب شــد کــه بومــِی منطقــه کوهســتانی بــه نــام رابـُـر در کرمان 
بــود و بــا نظــام سیاســی جوامــع قبیلــه ای بــه طــور کلــی و بــا جامعــه افغانســتان بــه 
ویــژه آشــنایی نزدیــک داشــت. شــهید ســلیمانی بــا تجربــه ای کــه از جنــگ داخلــی 
ــود در  ــا ب ــت، چــون بن ــه شــمار مــی رف ــه مناســبی ب ــز گزین کردســتان داشــت نی
ــود.  ــل ش ــود، وارد عم ــی ب ــای داخل ــر جنگ ه ــه درگی ــان ک ــر طالب ــتاِن عص افغانس
گفتنــی اســت، شــهید ســلیمانی در طــول هشــت ســال جنــگ تحمیلــی و نیــز در 
مبــارزه بــا باندهــای مــواد مخــدر در مناطــق مــرزی ایــران و افغانســتان تــا پیــش از 
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انتصابــش بــه فرماندهــی ســپاه قــدس تجربــه بی ماننــدی اندوختــه بــود. در همیــن 
ارتبــاط مئیــر داگان  رئیــس ســابق موســاد دربــاره ســردار ســلیمانی گفتــه بــود: »او 
بــا هــر گوشــه از نظــام رابطــه دارد. او کســی اســت کــه مــن بــه آن باهــوش از نظــر 

ــم.. ــی می گوی سیاس

 • تهدید ایران در مقابله با بوش چگونه کنار زده شد

نقــش ســردار ســلیمانی در مدیریــت منطقــه از ســال ۱۳76 آغــاز شــد، زمانــی کــه 
وی بــه فرماندهــی نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی رســید. نیرویــی 
کــه هــدف آن حفــظ دســتاورد های انقــالب اســالمی بــود و بــه تدریــج تبدیــل بــه 
ــدس  ــل شــد... نقــش ســپاه ق ــران تبدی ــی در ای ــای نظام ــن نهاد ه یکــی از مؤثرتری
بــه عنــوان یــک نهــاد نظامــی در ابتــدا چنــدان میــان افــکار عمومــی مشــخص نبــود، 
امــا بــه دلیــل نقشــی کــه در مقابلــه بــا تهاجــم نظامــی امریــکا و رژیــم صهیونیســتی 
ــطح  ــی در س ــدرت اساس ــک ق ــوان ی ــه عن ــج ب ــه تدری ــرد ب ــازی ک ــران ب ــه ای علی
منطقــه مطــرح شد..شــاید نقطــه اوج گیــری ایــن حرکــت بــه زمانــی بــاز می گشــت 
کــه در پــی حادثــه یازدهــم ســپتامبر نیرو هــای امریکایــی یــک لشکرکشــی تمــام در 
منطقــه خاورمیانــه را آغــاز کردنــد. در ابتــدا افغانســتان و ســپس عــراق اشــغال شــد 
ــه نظامــی  ــرای حمل ــه بعــدی ب ــران گزین ــه ای ــد ک ــن گمــان بودن ــر ای و بســیاری ب
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خواهــد بــود. در ایــن میــان ســپاه قــدس توانســت بــا ایجــاد یــک عمــق راهبــردی در 
منطقــه ایــن تهدیــد را بــه طــور کامــل خاتمــه دهــد... "خاتمــه دادن بــه ایــن تهدیــد 

اولیــن دســتاورد مهــم قاســم ســلیمانی بــود."

 • بیروت

ــه عنــوان  ــه کــرد. حــاج قاســم ب ــه لبنــان حمل تابســتان 85، رژیــم صهیونیســتی ب
فرمانــده نیــروی قــدس خیلــی زود خــود را بــه لبنــان رســاند تــا از آنجــا فرماندهــی 
ــه و  ــاد مغنی ــار عم ــد. او در کن ــته باش ــده داش ــه عه ــت را ب ــه مقاوم ــات جبه عملی
ســید حســن نصــرالل، روزهــای بســیار ســختی را گذرانــد، امــا در نهایــت موفــق شــد 
بــار دیگــر اســرائیل و آمریــکا را شکســت دهــد. ایــن شکســت باعــث شــد آوازه حــاج 
قاســم در دنیــا بپیچــد و دشــمنان از او کینــه پیــدا کننــد. بــا وجــود ایــن هنــوز در 
ــر از حــاج  ــی تصاوی ــی از قاســم ســلیمانی زده نمی شــد. حت ــانه ای حرف فضــای رس
ــب صــدای او را هــم  ــه اغل ــده اندکــی بقی ــه جــز ع ــود و ب قاســم بســیار محــدود ب
نشــنیده بودنــد. اســرائیل و آمریــکا امــا از همــان زمــان بــه دنبــال تــرور حــاج قاســم 
بودنــد. دو ســال بعــد از ایــن جنــگ، عمــاد مغنیــه در یــک انفجــار تروریســتی بــه 
شــهادت رســید. اتفاقــی کــه بــرای حــاج قاســم بســیار دردنــاک بــود...از جملــه نقــاط 
درخشــان فرماندهــی ســردار ســلیمانی بــر نیــروی قــدس، تقویــت حــزب الل لبنــان 
ــود کــه نمــود عینــی آن را در نبردهــای متعــددی  ــارز فلســطینی ب و گروه هــای مب
ازجملــه جنــگ ۳۳روزه حــزب الل لبنــان و رژیــم صهیونیســتی و پیــروزی مبــارزان 
فلســطینی در جنــگ 22 روزه و ۱۱ روزه و 2روزه غــزه علیــه ارتــش مجهــز اســرائیل 
دیدیــم. در واقــع قاســم ســلیمانی توانســته بــود اســتراتژی جمهــوری اســالمی یعنــی 
کمــک بــه گــروه هــای مبــارز علیــه اســرائیل را بــه خوبــی دنبــال کــرده و هــر روز 

در ایــن مســیر گام هــای دیگــری بــردارد...

نقطــه اوج ایــن نبــرد نیــز بــه ســال 2006 میــالدی بــاز می گــردد. قاســم ســلیمانی 
ــت و در اوج  ــده داش ــر عه ــرد را ب ــه نب ــتقیم صحن ــی مس ــرد فرمانده ــن نب در ای
ــه  ــق ســوریه ب ــه صــورت اضطــراری از طری ــم صهیونیســتی ب ــی رژی حمــالت هوای
ایــران بازگشــت تــا در جلســه ای بــا حضــور رهبــر معظــم انقــالب اســالمی و ســایر 
مســئوالن شــرکت کنــد. بعــد از بازگشــت ســردار ســلیمانی بــه لبنــان بود کــه جریان 
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نبــرد بــه نفــع حــزب الل لبنــان بازگشــت و یــگان زرهــی رژیــم صهیونیســتی متشــکل 
ــت  ــک های کورن ــیله موش ــه وس ــان ب ــی لبن ــق جنوب ــرکاوا در مناط ــای م از تانک ه
روســی کــه از زرادخانــه ســوریه در اختیــار آنــان قــرار گرفتــه بــود، زمین گیــر شــدند.

ایــن حرکــت بــار دیگــر در فلســطین و نــوار غــزه تکــرار شــد و توانســت بــه تعبیــر 
رهبــری دســت خالــی آنــان را در مقابلــه فراگیــر بــا رژیــم صهیونیســتی پــر کنــد...

 • غزه

ــر  ــه فک ــت شکســت خــورد ب ــای مقاوم ــان و حــزب الل و نیروه ــه از لبن اســرائیل ک
ــرد.  ــه ک ــزه حمل ــه غ ــتان 87 ب ــن رو تابس ــود. از همی ــاره ب ــی دوب ــام و جنگ انتق
ــاری  ــه ی ــاز ب ــوم شــد حــاج قاســم ب جنگــی کــه 22 روز طــول کشــید و بعــدا معل
ــار موشــک های فجــر 5  ــرای اولیــن ب ــود. در ایــن جنــگ ب جبهــه مقاومــت رفتــه ب
ــرار  ــت ق ــورد اصاب ــغالی م ــطین اش ــهرهای فلس ــد و ش ــتفاده ش ــرائیل اس ــه اس علی
گرفــت. ســال 9۳ حــاج قاســم در پیامــی بــه فرماندهــان مقاومــت فلســطینی دربــاره 
ــدای  ــر خ ــا در محض ــت: "… م ــخن گف ــگ 22 روزه س ــات جن ــه ای از واقعی گوش
عزوجــل، بــا شــهدا عهــد می بندیــم کــه بــر عهــد خــود پایبنــد بمانیــم و دگرگونــه 
ــت از  ــه تکلیــف دینــی خــود در حمای ــم و هســتیم ب ــه کــه بودی نشــویم؛ همان گون
مقاومــت عمــل کنیــم؛ مــا تأکیــد می کنیــم کــه در اصــرار بــرای پیــروزی مقاومــت 

ــم داد... ــه خواهی ــروزی ادام ــا پی ــردن آن ت و باالب

 • محور مقاومت

ــده  ــه ای فرمان ــت الل خامن ــرت آی ــم حض ــا حک ــال ۱۳89 ب ــلیمانی در س ــم س قاس
معظــم کل قــوا بــا یــک درجــه ارتقــا بــه درجــه سرلشــکری نائــل آمــد امــا هنــوز هــم 
در افــکار عمومــی همــه او را "حــاج قاســم" می خواننــد. امــا ایــن پایــان ماجــرا نبــود. 
بــا توطئــه جدیــد غــرب و پشــتیبانی مالــی کشــورهایی ماننــد عربســتان ســعودی، که 
ــم از داعــش و جبهه النصــره  ــری اع ــای تروریســتی تکفی ــه شــکل گیری گروهک ه ب
در منطقــه انجامیــد، قاســم ســلیمانی ماموریتــی تــازه یافــت و آن هــم مقابلــه بــا ایــن 
تهدیــدات در دو کشــور عــراق و ســوریه بــود. شــهید ســلیمانی بــا کمــک شــهیدان 
همدانــی و تقــوی در عــراق "حشــد الشــعبی" و در ســوریه "بســیج مردمــی" )قــوات 
ــدس  ــروی ق ــت و مشــاوره نی ــا و هدای ــا کمــک آنه ــی( را شــکل داد و ب ــاع وطن دف
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ــد.  ــع ش ــا جم ــن دو کشــور تقریب ــال،  بســاط تروریســت ها در ای ــپاه، طــی 6 س س
ــمی  ــت رس ــا درخواس ــه ب ــش ک ــه او و نیروهای ــت ک ــور گف ــن ط ــد ای ــع بای در واق
دولت هــای ســوریه و عــراق، بــه ایــن دو کشــور رفتنــد، مانــع ســقوط دمشــق و بغــداد 
شــدند و هــم او بــود کــه بــا ســفر بــه مســکو، نقــش بــه ســزایی در همــراه کــردن 
ــن  ــت...  در تاریک تری ــوریه داش ــرد س ــدان نب ــه می ــرای ورود ب ــن ب ــیه و پوتی روس
لحظــات هجــوم داعــش بــه عــراق و زمانــی کــه مســئوالن ایــن کشــور ملتمســانه بــه 
دنبــال دریافــت کمــک از امریــکا و ایــران بودنــد، تنهــا یــک نفــر بــود کــه توانســت 
مســیری امیدوارکننــده بــرای مقابلــه بــا داعــش در دروازه هــای بغــداد فراهــم کنــد. 
قاســم ســلیمانی، فرمانــده نیــروی قــدس ایــران بــا هماهنگــی مســتقیم بــا فرمانــده 
ــرای مقابلــه  ــه عــراق ب کل قــوا امــام خامنــه ای،  اجــازه کمــک گســترده نظامــی ب
ــراق  ــت ع ــی دول ــا هماهنگ ــی ب ــای ایران ــت آورد... جنگنده ه ــه دس ــش را ب ــا داع ب
ســتون های داعــش را در نزدیکــی ســامرا بمبــاران کــرده و بــا کنــد کــردن پیشــروی 
داعــش اجــازه تشــکیل یــک حلقــه دفاعــی بــه دور بغــداد بــرای جلوگیــری از نفــوذ 
ــی  ــای نظام ــدی کمک ه ــه بع ــد. در مرحل ــم کردن ــری را فراه ــت های تکفی تروریس
ــش  ــدن داع ــب ران ــن گام در عق ــت اولی ــد و در نهای ــرازیر ش ــا س ــه ســمت کرد ه ب
بــا عملیــات مشــترک نیرو هــای کــرد و ارتــش عــراق شــهر آمرلــی آزاد شــد... نبــرد 
علیــه داعــش در ســوریه و عــراق از آن پــس نزدیــک بــه چهــار ســال دیگــر بــه طــول 
انجامیــد تــا زمانــی کــه ابوکمــال اولیــن شــهری کــه در ســوریه بــه تصــرف داعــش 

در آمــده بــود، در عملیاتــی تخــت فرماندهــی ســردار قاســم ســلیمانی آزاد شــد.

 • شاهکار سپاه قدس در مقابله با گرو ه های تروریستی

ــا گروه هــای تروریســتی در عــراق و ســوریه  ــران ب ــار ای در ایــن میــان نبــرد تمام عی
ــوریه از  ــی در س ــترده ناآرام ــوج گس ــت. م ــلیمانی اس ــم س ــاهکار قاس ــن ش مهم تری
ــت طرف هــای  ــا دخال ــه ســرعت ب ــاز شــد کــه ب ــا آغ ســال 20۱۱ و از منطقــه درع
خارجــی از جملــه کشــور های عربــی و امریــکا بــه یــک درگیــری تمام عیــار کشــانده 
ــی  ــلیحات روس ــرقی تس ــای ش ــور های اروپ ــار از کش ــی تمام عی ــل هوای ــد...یک پ ش
ــا پــول قطــر، عربســتان و امــارات خریــداری شــده بــود بــه ترکیــه، اردن و  را کــه ب

ــه دســت گروه هــای جهــادی و ســلفی برســد. ــا ب لبنــان انتقــال مــی داد ت
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زمانــی کــه نظــام ســوریه در حــال فروپاشــی بــود و دمشــق پایتخــت ایــن کشــور در 
آســتانه ســقوط قــرار داشــت، بــاز هــم ایــن قاســم ســلیمانی بــود کــه بــه کمــک ایــن 
کشــور رفــت. در ابتــدا ایــن حــزب الل لبنــان بــود کــه در عملیــات آزادســازی شــهر 
القصیــر تــوان نظامــی خــود را بــه رخ متحــدان غربــی کشــید و در ادامــه مستشــاران 
ایرانــی وظیفــه بازآرایــی و تجدیــد حیــات ارتــش ســوریه را بــر عهــده گرفتنــد. هــر 
ــد.  ــترده تر می ش ــرف گس ــا از دو ط ــیج نیرو ه ــت بس ــدت می یاف ــرد ش ــدر نب چق
تشــکیل گــروه تروریســتی داعــش از بقایــای شــاخه عــراق القاعــده و تصــرف ســریع 
ــود. داعــش  ــرد ب ــن نب ــه نقطــه اوج ای ــراق از جمل ــف در ســوریه و ع مناطــق مختل
پیچیده تریــن و گســترده ترین گــروه تروریســتی بــود کــه از امکاناتــی جهانــی بهــره 
ــد  ــکیل می دادن ــف تش ــت مختل ــرادی از 80 ملی ــربازان اف ــه س ــی ک ــرد. گروه می ب
ــود  ــا ب ــد. در اینج ــکیل دهن ــی را تش ــی جهان ــتی حکومت ــه راس ــه ب ــد ک و می رفتن
ــل  ــران تبدی ــده ای ــرگ برن ــن ب ــه مهم تری ــلیمانی ب ــم س ــور قاس ــم حض ــاز ه ــه ب ک
شــد. اولیــن نقطــه مقاومــت ایــران در منطقــه جلــوال در اســتان دیالــی عــراق بــود 
ــار آزاد  ــه و االنب ــامرا، فلوج ــت، س ــون تکری ــراق همچ ــق ع ــه مناط ــج بقی و به تدری
شــدند... در ســوریه نیــز حضــور نیرو هــای هوافضــای روســیه توانســت برتــری هوایــی 
ــی از عــراق و  ــه ســمت محــور مقاومــت عــوض کنــد. از ســوی دیگــر رزمندگان را ب
ــای ســوریه  ــای حــزب الل و کرد ه ــش ســوریه، نیرو ه ــاری ارت ــه ی ــز ب افغانســتان نی
ــه  ــد بلک ــف ش ــا متوق ــه تنه ــتی ن ــای تروریس ــای گروه ه ــروی نیرو ه ــد. پیش آمدن
در کمتــر از ســه ســال در ســوریه و عــراق بــه نقطــه پایانــی خــود رســید... ســردار 
ســلیمانی بــا ایــن عملکــرد خــود نــه تنهــا در خــارج از ایــران بلکــه در داخــل ایــران 
ــید.  ــی رس ــاور نکردن ــی ب ــه محبوبیت ــش سیاســی ب ــه گرای ــر گون ــر از ه صــرف نظ
نظرســنجی مؤسســه ایــران پــل کــه طــی ســه مرحلــه در ســال 20۱9 انجــام شــد 
نشــان داد کــه ســردار قاســم ســلیمانی محبوب تریــن شــخصیت سیاســی در ایــران 
محســوب می شــود؛ محبوبیتــی کــه بــه خوبــی در عــزاداری سرتاســری اقشــار مختلف 
مــردم ایــران در هنــگام خبــر شــهادت وی روشــن بــود... پــس از آن فرمانــده جــوان 
ســپاه ۴۱ ثــارا… بــه خوبــی بیــن فرماند هــان مهــم جنــگ جــا افتــاد و حــاال نوبــت 
ــارات  ــر از افتخ ــی دیگ ــا یک ــی ه ــاع یمن ــاوره در دف ــود. مش ــر ب ــای دیگ عملیات ه

شــهید قاســم ســلیمانی اســت...
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 • تهدید مکرر به ترور و تحریم به وسیله مقامات آمریکایی 

ــتی  ــم صهیونیس ــی و رژی ــات آمریکای ــیله مقام ــه وس ــواره ب ــلیمانی هم ــردار س س
تهدیــد بــه تــرور مــی شــد. در همیــن ســال گذشــته نیــز مقامــات وزارت امورخارجــه 
ــی ســوریه در  ــای امنیت ــا نیروه ــکاری ب ــه هم ــم ب ــکا ســردار ســلیمانی را مته آمری
ــد و  در  ــد کردن ــار اس ــان بش ــرکوب مخالف ــور و س ــن کش ــات در ای ــان اعتراض جری
پــی ایــن اتهــام وزارت خزانــه داری آمریــکا ایــن ســردار شــهید را تحریــم کــرد. پــس 
ــه  ــزاری فرانس ــان، خبرگ ــانه های جه ــلیمانی در رس ــم س ــام قاس ــیار ن ــرار بس از تک
خبــری را منتشــر ســاخت کــه از احتمــال تــرور او بــه وســیله دولــت آمریــکا پــرده 
ــروی زمینــی  ــده ســابق نی ــر جــک کیــن فرمان ــن خب ــر اســاس ای ــر می داشــت. ب ب
ارتــش آمریــکا کــه در نشســت اســتماع کنگــره آمریــکا حضــور داشــت بــا اشــاره بــه 
ــوری  ــات ارشــد ســپاه پاســداران جمه ــژه مقام ــه وی ــی ب ــات ایران ــرور مقام طــرح ت
ــزار  ــه ه ــب ب ــا قری ــانیم؟ آنه ــل نرس ــه قت ــا را ب ــرا آن ه ــت: چ ــران، گف ــالمی ای اس
ــه  ــم ک ــم؟ نمی گوی ــرور نکنی ــا را ت ــه آنه ــا عامدان ــرا م ــته اند، چ ــی را کش آمریکای
ــام  ــه انج ــات محرمان ــم عملی ــنهاد می ده ــن پیش ــم، م ــام دهی ــی انج ــدام نظام اق

ــم. ــا اعمــال کنی ــد فشــارهای شــدیدی روی آن ه ــم. بای دهی

ــی  ــاع از دموکراس ــه دف ــه ب ــان موسس ــچ از کارشناس ــارک گری ــل م ــن روی همچنی
ــدازه مــا دارای منطــق نیســتند، فکــر نمی کنــم بتوانیــد  ــه ان ــان ب اظهــار داشــت: آن
بــدون بــه قتــل رســاندن یکــی از آن هــا، مرعوب شــان کنیــد. قاســم ســلیمانی خیلــی 
زیــاد ســفر می کنــد، برویــد او را دســتگیر کنیــد یــا بــه قتــل برســانید! بــه گــزارش 
خبرگــزاری فرانســه در ادامــه ایــن اظهــارت برخــی از نماینــدگان آمریکایــی اعــالم 
ــا از  ــران را دور از ذهــن نمی دانیــم ام ــاره ای ــه اقدامــی درب ــا انجــام هرگون ــد م کردن

ابــراز موافقــت بــا اظهــارات جــک کیــن ســر بــاز زدنــد.

 • شهادت ره توشه سردار قاسم سلیمانی

ســرانجام دشــمنان کینــه تــوز کــه رشــادت و قــدرت ســردار قاســم ســلیمانی را تــاب 
نیاوردنــد در بامــداد جمعــه ۱۳ دی ۱۳98 خورشــیدی بــا حملــه موشــکی بالگردهای 
آمریکایــی بــه 2 خــودروی حامــل ســردار قاســم ســلیمانی فرمانــده ســپاه قــدس و 
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ابومهــدی المهنــدس معــاون بســیج مردمــی عــراق )الحشــد الشــعبی( و تنــی چنــد 
از اعضــای الحشــد الشــعبی در اطــراف فــرودگاه بغــداد آنــان را بــه شــهادت رســاندند. 
ســردار ســلیمانی در پاســخ بــه تهدیــد تــرور از طــرف مقامــات آمریکایــی همــواره می 
گفــت: ایــن تهدیــد نیســت، کمــک بــه شــوقی اســت. در پاســخ بــه افــرادی کــه فکــر 
ــدا شــهادت  ــم خداون ــا حاکــم می شــود، می گوی ــر م ــا تهدیدهــا رعــب ب ــد ب می کنن

در راه خــودت را بــه دســت دشــمنان دینــت، نصیــب مــن بگــردان.

ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی بــا صــدور اطالعیــه ای اخبــار مربــوط بــه شــهادت 
ســردار سرلشــکر قاســم ســلیمانی فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــالب 
ــردار  ــت: س ــود آورده اس ــه خ ــداران در اطالعی ــپاه پاس ــرد. س ــد ک ــالمی را تایی اس
ســرافراز اســالم حــاج قاســم ســلیمانی پــس از عمــری مجاهــدت بامــداد امــروز در 

ــه شــهادت رســید. ــی ب ــه بالگردهــای آمریکای حمل
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بابا یکی این حاج قاسم را جمع کنه... 

همین طور دارد پهن می شود در سراسر عالم... 

ــف  ــا ری ــروت ت ــه بی ــران... از ضاحی ــهرهای ای ــای ش ــه ه ــس کوچ ــه پ ــام کوچ تم
دمشــق، از محلــه هــای فقیــر نشــین کشــمیر و پنجــاب و دهلــی، تــا خیابــان هــای 
بغــداد و کاظمیــن نجــف وکربــال و صنعــا, حتــی در آمریــکا واروپــا و اســترالیا و...همــه 

و همــه آتشفشــان خشــم علیــه آمریــکا شــده...

"ســری داده و خــواب را از ســر تمــام غفلــت زده هــای عالــم پرانــده، نظــم و قاعــده 
ــار  ــاب و اعمــال و رفت ــت زده حســاب و کت ــه، همــه را خجال ــه هــم ریخت ــا را ب دنی
خــودش کــرده اســت. شــعله ای گرفتــه دســتش، افتــاده بــه زیــر و رو کــردن وجــدان 
هــای اهالــی دنیــا... چــپ و راســت نمــی شناســد، اصــالح طلــب و اصولگــرا، ایرانــی 
و غیــر ایرانــی، مســلمان و غیــر مســلمان نمــی شناســد. همــه را بــه خــط کــرده از 

همــه دارد جلــو مــی زنــه ایــن ســردار 6۳ ســاله و بیــن المللــی مــا؟! "

حــاال یــک تنــه شــبیه ابراهیــم هــادی، حــاج ابراهیــم همــت، احمــد کاظمــی، صیــاد 
شــیرازی و همــه ی شــهدا شــده اســت... شــبیه کــه چــه عــرض کنــم؟ 

"تو دل بروتر از همه ی آنها..."

آدم را شک برمی دارد نکنه صاحب نفس زکیه خود اوست!؟...

که با قتلش طومار ظالمین درهم پیچیده خواهد شد؟!... 

همیــن حــاال شــمارش معکــوس فنــای آمریــکا و اســرائیل آغــاز شــده و پیداســت بــه 
زودی لکــه ی ننــگ و داغ حســرتش پیشــانی مســتکبرین عالــم را خواهــد ســوزاند 
ــرگیتی را  ــده در سراس ــن ش ــم په ــاج قاس ــهید ح ــد ش ــی توان ــه کســی م ــاال چ ح
ــوَرُه  ــَمّ نُ ُ إاِلَّ أَْن یُِت ــْم َو یَْأبَــی الَلّ ِ بَِأْفَواِهِه ــوَر الَلّ ــوا نُ ــُدوَن أَْن یُْطِفُئ جمــع کنــد،.. "یُِری
ــد  ــا دهــان خامــوش کنن ــور خــدا را ب ــد ن ــا می خواهن ــُروَن "... )آنه ــِرَه الَْکافِ ــْو َک َ َو ل
ولــی خداونــد کامــل کننــده نــور خویــش اســت، هــر چنــد کافــران خــوش نداشــته 

باشــند(... ســوره توبــه/ آیــه ۳2
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یک خون و این همه برکت...

ــم  ــهید قاس ــردار ش ــلیمانی: س ــم س ــهادت قاس ــای ش ــت آورده ــی از دس ــه ائ گوش
ســلیمانی در جــواب تهدیــد ترامــپ گفتــه بــود مــن بــه تنهایــی بــرای مقابلــه بــا تــو 
کافــی ام... ترامــپ معنــی ایــن حــرف را نفهمیــد! شــهادت ســردار ســلیمانی باعــث 

ایــن خواهــد شــد کــه:

۱ -  آمریکا را مجبور به ترک عراق خواهد کرد.

2 -  مردم عراق را متحد کرد و اثر اغتشاشات را از بین برد.

۳ -  امنیت را به شهر های عتبات برگرداند.

۴ -- توطئه ایران ستیزی در عراق را از بین برد.

ــده  ــی ش ــات طراح ــج اغتشاش ــد و نتای ــران برگردان ــه ای ــی را ب ــاد سیاس 5 -  اتح
ــرد. ــی ک ــردم خنث ــق م ــراض بح ــمنان را از اعت دش

ــت  ــض حاکمی ــود. ) نق ــت نم ــکا را ثاب ــا آمری ــره ب ــودن مذاک ــط ب ــه غل ــه هم 6 - ب
ــی( ــان امنیت ــم داشــتن پیم ــی رغ ــراق عل ع

ــه  ــکا ب ــزوم ات ــن و ل ــد ممک ــن ح ــی در باالتری ــدرت نظام ــتن ق ــزوم داش 7 -  ل
ــرد. ــت ک ــی را ثاب ــای داخل ــدی ه توانمن

ــکا و  ــرای آمری ــه را ب ــام منطق ــد و تم ــه متح ــام منطق ــت در تم ــه مقاوم 8 - جبه
عواملــش نــا امــن کــرد و جبهــه مقاومــت در حــال طراحــی انتقــام ســخت هســتند. 

9 - و مهمتریــن دســتاورد خــون شــهید قاســم ســلیمانی ایــن اســت کــه، حیثیــت 
آمریــکا لکــه دار شــد و بــا پاســخ کوبنــده موشــکی ســپاه هیمنه ی پوشــالی اســتکبار 
ــادا، اســترالیا،  ــدس، کان ــم اشــغالگر ق ــو، رژی ــا و نات ــه اروپ ــکا، اتحادی خصوصــا، آمری
دولتهــای مرتجــع عربــی و از بیــن رفــت... یــک زمانــی آمریکایــی هــا در هــر کشــوری 
و در هــر زمانــی بــا هــر ابــزاری کــه عملیــات مــی کردنــد و بعــد راســت راســت مــی 
چرخیدنــد و مــی گفتنــد "مــا اینیــم دیگــه"... کــم کــم حــاج قاســم و همرزمانــش 
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ایــن اقتــدار را در منطقــه لکــه دار کردنــد؛ لبنــان، ســوریه، عــراق، یمــن و ...حــاال امــا 
موشــک بــاران بزرگتریــن مقــر فرماندهــی آمریــکا در عیــن االســد در انتقــام شــهادت 
ــران فرصــت آخ گفتــن پیــدا نکــرد و  ــر موشــک هــای ای حــاج قاســم ســلیمانی زی

موشــک هــا بــدون حتــی یــک رهگیــری بــه عیــن االجســد فــرو نشســتند.

شــاید برخــی ایــن را نداننــد ولــی در ایــن ماجــرا مهــم تــر از اینکــه تلفــات چنــد نفــر 
بــوده، چقــدر از تجهیــزات آمریکایــی هــا منهــدم شــده، چنــد فرونــد جنگنــده آنهــا 
منفجــر شــده، فراتــر از همــه اینهــا، لکــه دار شــدن حیثیــت آمریکایــی هــا اســت کــه 
بــا هــارت و پــورت مــی گفت کســی جرأت پاســخ بــه حمــالت مــن را نــدارد!... اگرچه 
عیــن االســد هــدف اولــی بــوده ولــی تالویــو و حیفــا دارنــد بــه آمریکایــی هــا التماس 
مــی کننــد کــه جــواب ندهنــد چــون آنهــا در تیــررس موشــک هــای مقاومت انــد... و 
تاریــخ انقــالب اســالمی ایــران بــه دو قســمت قبــل از جــواب موشــکی و بعــد از جواب 
موشــکی ســپاه تقســیم شــد. بهتراســت سربســته بگویــم هنــوز انتقــام راهبــردی و 
انتقــام جبهــه مقاومــت ســرجایش باقــی اســت... ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه، 
بــرای هــر کــدام از نتایــج فــوق چندیــن میلیــارد دالرو دیگــر امکانــات و... الزم بــود. 
ــار هــم  ــا کدخــدا حتــی اگــر هزارب ــا خداســت کــه برکــت دارد، معاملــه ب معاملــه ب
"علــی برکــت الل" بگویــی چیــزی جــز ذلــت دنیــا و آخــرت نداردو"معنــی واقعــی 
معاملــه بــا خــدا ایــن اســت کــه خــدا برکــت دهــد کــه  خــدا برکــت بــه ایــن خــون." 
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شجاع و بی ادعا شهید سلیمانی...

چــون خبــر شــهادت مالــک اشــتر بــه امیــر المؤمنیــن علیــه الّســالم رســید بســیار 
اندوهگیــن و افســرده خاطــر شــد گریســت و بــر منبــر تشــریف بــرده فرمــود: 

"مــا از خــدا هســتیم و بســوی او بــاز مــی گردیــم، و ســتایش خداونــدی را ســزا اســت 

ــو بشــمار  ــزد ت ــا مــن مصیبــت اشــتر را ن ــار خدای کــه پــروردگار جهانیــان اســت، ب
مــی آورم،  زیــرا مــرگ او از ســوگهای روزگار اســت، خــدا مالــک را رحمــت فرمایــد 
کــه بعهــد خــود وفــاء نمــود، و مّدتــش را بپایــان رســانید، و پــروردگارش را مالقــات 
کــرد، بــا اینکــه مــا تعّهــد نمــوده ایــم کــه پــس از مصیبــت رســول خــدا )صلّــی الّل 
علیــه و آلــه( بــر هــر مصیبتــی شــکیبا باشــیم، زیــرا آن بزرگتریــن مصیبتهــا بــود. 
خــدا مالــک را جــزای خیــر دهــد و چگونــه مالــک کــه اگــر کــوه بــود کوهــی عظیــم 
ــود، آگاه باشــید بخــدا ســوگند  ــود ســنگی ســخت ب ــود، و اگــر ســنگ ب ــزرگ ب و ب
ــی اهــل  ــی ســازد یعن ــی را شــاد م ــران و جهان ــی را وی ــک، جهان ــو ای مال ــرگ ت م
شــام را خوشــنود و عــراق را خــراب مــی گردانــد، بــر مــردی ماننــد مالــک بایــد گریــه 
ــک  ــد مال ــا مانن ــده مــی شــود، آی ــک دی ــد مال ــاوری مانن ــا ی ــد، آی ــدگان بگرین کنن
کســی هســت، آیــا زنــان از نــزد طفلــی بــر مــی خیزنــد کــه ماننــد مالــک شــود". 

ــای  ــط بالگرده ــدی توس ــدس ابوالمه ــلیمانی و مهن ــم س ــاج قاس ــهادت ح ــر ش خب
آمریکایــی در عــراق، یعنــی اینکــه راهبردهــا و راهکارهــای آمریــکا در منطقــه جــواب 

ــه ایــن جنایــت هولنــاک بزننــد. ــداده و آنهــا مجبــور شــده اند دســت ب ن

چــرا؟  چــون راه زمینــی ایــران از قائمیــه تــا ابوکمــال بــاز شــده و دسترســی ایــران 
بــه مرزهــای فلســطین اشــغالی بطــور کامــل بــرای انتقــال نیــرو و تجهیــزات بــرای 

نابــودی اســرائیل مهیــا شــده اســت....

امــروز اگــر حــاج قاســم و ابوالمهــدی بــه آرزوی خــود رســیده اند امــا جبهــه مقاومــت 
را بــه جایــی رســانده اند کــه بتوانــد نبــرد را بــا نیروهــای تــازه نفــس ادامــه دهــد...
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ــک اشــتر ســیدعلی رســید  ــر شــهادت مال ــر خب ــروز اگ ــران نباشــید، ام ــا نگ بچه ه
ــوز  ــیدعلی هن ــر س ــغ تدبی ــک دارد و تی ــزاران مال ــه ه ــن جبه ــه ای ــم ک ــا بدانی ام
ــادا سســت شــوید. خــون  ــد شــوید، مب ــادا ناامی ــادا محــزون شــوید، مب هســت. مب
حــاج قاســم مایــه حیــات اســالم خواهــد بــود کمااینکــه خــون حمــزه سیدالشــهدا 
اســالم را حیــات بخشــید. خــون حــاج قاســم و ابوالمهــدی عزیــز، قلــوب ایرانیــان و 
ــت  ــه اســالم را در راه مقاوم ــت و دلبســته ب ــل بی ــا عاشــق اه ــا و میلیون ه عراقی ه

محکــم خواهــد کــرد. مبــادا مبــادا ناامیــد شــوید...

ــا و  ــه آمریکایی ه ــتری علی ــزه بیش ــدار و انگی ــا اقت ــد، ب ــن بع ــت از ای ــه مقاوم جبه
ــر  ــه آخ ــر ب ــا دیگ ــد آمریکایی ه ــن بدانی ــود. یقی ــل می ش ــت ها وارد عم صهیونیس
خــط رســیده اند و بهــای ســنگینی پرداخــت خواهنــد کــرد. آمریکایی هــا مــن بعــد 
نــه در خلیــج فــارس کــه در هیــچ کجــای عالــم دیگــر امنیــت نخواهنــد داشــت. دعــا 
کنیــد ایــن خون هــا، زمینــه ظهــور حجــت بــن الحســن)عج( را هرچــه زودتــر فراهــم 

کنــد...
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چنــد روزی مــی شــود ذهنــم درگیــر یــک اســم خــاص شــده، یــک شــخص خاصــی 
کــه تصویــرش از جلــوی چشــمانم دور نمــی شــود... ایــن روزهــا دســتم کــه زخــم بــر 
مــی دارد، ناخــودآگاه بــه یــادش مــی افتــم، درد وقتــی بــه جانــم مــی افتــد و مــن را 
بــی تــاب مــی کنــد، یــاد صبــوری و ایمــان آن مــرد شــرمنده ام مــی کنــد. تفــاوت 
زندگــی ام را بــا او کــه مقایســه مــی کنــم وقتــی مــی فهمــم، در همــان هوایــی کــه 
مــن زندگــی کــرده ام، او هــم نفــس مــی کشــید، زیــر آفتابــی کــه قــدم می گذاشــتم، 
او هــم قــدم برمــی داشــت و درهمــان شــب هایــی کــه مــن در خــواب غفلــت بــودم، 
او شــبهایش را بــه صبــح وصــال ســنجاق مــی کــرد, بــا مبــارزه و نیایــش شــبانه اش... 
از خــودم خجــل مــی شــوم و بــه او آفریــن مــی گویــم... زمــان همــان زمــان بــود و 
ــود کجــاو شــهید قاســم  ــه ... ولــی مــِن غفلــت زده ی خــواب آل ــه همیــن زمان زمان
ــم از کــدام  ســلیمانی بیــدار کجــا... آنقدرحــرف هســت کــه مــن روســیاه نمــی دان
تفــاوت بیــن مــن و تــو، حــرف بزنــم ولــی اوضــاع دلــم مجــال حــرف زدن نمــی دهــد 

و فقــط ســکوت مــی مانــد و ســکوت... 

فقــط یــک خواهــش، دســتی بکــش بــر ســر مــا جــا مانــده هــا تاکمــی شــاید بــه 
حرمــت خــوب بودنــت رهــا شــویم... ترامــپ بــه زودی خواهــد فهمیــد چــه اشــتباه 
هولناکــی کــرده و دســت خــود را بــه خــون چــه کســی آلــوده اســت، هنــوز خیلــی 

زود اســت کــه بفهمــد و درک کنــد چــه بــر ســر خــود و آمریــکا آورده اســت...
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اهداف ترور شهید سلیمانی چه بود؟...

ــدی  ــلیمانی و ابومه ــپهبد س ــهادت س ــژه ش ــم وی ــرالل" در مراس ــن نص ــید حس "س

المهنــدس : چــرا ایــن جنایــت بــه شــکل کامــال آشــکار انجــام شــد؟...  بــه شــکل 
رســمی و عیــان. کــه همــه دنیــا ببینــد؟... دو مســئله اســت. همــه تالش هــای تــرور 
قبلــی شکســت خــورده بــود. برخــی عملیات هــا لــو رفتــه بــود و برخــی هــم هنــوز 

در ابهــام اســت... 

آخریــن بــارش هــم در کرمــان بــود کــه کشــف شــد؛ نزدیــک بــه حســینیه خانــه ای 
خریــداری شــده بــود و قــرار بــود مقــدار زیــادی مــواد منفجــر کار گذاشــته شــود و 
زمانیکــه طبــق رســم هــر ســاله حــاج قاســم آنجــا میرفــت، منفجــر شــود کــه ممکــن 
بــود چهــار تــا پنــج هــزار انســان کشــته شــود. بــرای چــه؟ بــرای اینکــه حــاج قاســم 
را بکشــند... خــدا او را حفــظ کــرد و ایــن نــوع شــهادت ]آشــکار[ را بــرای او برگزیــد 
ــی  ــع زمان ــن مقط ــدام در ای ــئله دوم اق ــود. مس ــهادت ب ــوع ش ــن ن ــته ای و او شایس
ــود  ــی ب ــرد کنون ــه نب ــا و نتیج ــت ها و پیروزی ه ــه و شکس ــرایط منطق ــه ش مجموع
کــه بــه تحــوالت اخیــر عــراق رســید و مــا همچنیــن در آســتانه انتخابــات آمریــکا 
هــم هســتیم. وقتــی بــه ایــن صحنــه نــگاه می کنیــم، اهــداف تــرور و مســئولیت مــا 

ــد...  ــن می کن ــال آن را روش در قب
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به مناسبت شهادت سرلشگر حاج قاسم سلیمانی 

دستشان باز شد آلوده به خون، جانی ها

 بی دوام است ولی خنده شیطانی ها

 کم علمدار ندادیم در این کرب و بال

 کم نبودند در این خاک سلیمانی ها

 جای هر قطره خون، صد گل از این باغ شکفت

 کی جهان دیده از این گونه فراوانی ها؟

 آرزو داشت به یاران شهیدش برسد

 رفت پیوست به حاج احمد و طهرانی ها 

شعله شد خشم فروخورده ما از این داغ

 کم مباد از سرشان سایه نادانی ها

 برسانید به آنها که پشیمان نشوند

 ثمری نیست در این دست پشیمانی ها

 غیرت است این که همه پیر و جوان می بندند

 گره بر چکمه و سربند به پیشانی ها

 انتقامش به خدا از حججی سخت تر است 

وای از مشت گره کرده ایرانی ها!

 راهی قدس شده لشکر آزادی قدس

 این خبر را برسانید به سفیانی ها
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تقدیم به همسران صبور شهدا خصوصا همسرشهید سلیمانی...

ــوي زندگــي مــن، مثــل آفتــاب، مثــل ســایه،  مثــل یــک صبــح قشــنگ دویــدي ت
مهربــان و بــي ادعــا.  شــروع زندگــي مشــترک مــان بــا بــوي جنــگ در هــم آمیخــت. 
از جبهــه مــی آمــدي از دل دشــمن، از شــب هــاي پرحادثــه، انفجارهــاي پــي درپــي، 
ــا و  ــاس ه ــاک لب ــرد و خ ــي دادي. گ ــاروت م ــوي ب ــوز ب ــا، هن ــت خاکریزه از پش
موهایــت پــاک نشــده بــود. بــا تــو حــرف مــی زدم، تصویــر شــهید شــدن همســنگري 
ــدم. مــي گفتــي قطعــه اي از  ــت مــي دی ــه چشــم های ــوي خان ــت را ت هــاي مهربان
بهشــت اســت. "چقــدر چشــم هــاي نمناکــت را دوســت داشــتم". روزي کــه از جبهــه 
برگشــتي، بــراي مــن بهتریــن روز دنیــا بــود و روزهایــي کــه کنــارم بــودي، بهتریــن 
روزهــاي زندگــي ام، خوشــحال بــودم، از عمــق وجــود، مــي آمــدي. حجــم خیــال و 
رفتــارم پــر از تــو بــود، کنــارم بــودي، دلــم برایــت مــي ســوخت، دلتنــگ تــو، دلتنــگ 

دغدغــه هــاي پاهایــت تــاول زده و دســت هــاي پینــه بســته ات... 

 مــي گفتــم: ایــن چنــد روز را اســتراحت کــن. مــي خندیــدي و مــي گفتــي خیلــي 
ــرف                    ــود. ظ ــوهرخوبي نب ــم" ش ــي "قاس ــن بگوی ــد از م ــي بع ــي خواه ــي؛ م زرنگ
مــي شســتي، جــارو مــي زدي، مــي خریــدي و مــي آوردي... وقتــي مــي دیــدم بــا 
چــه دقتــي ســبزي هــا را پــاک مــي کنــي، مــي خندیــدم. مــي گفتــم: راســتش را 

ــده !؟ ــا فرمان ــوي جبهــه مســئول آشــپزخانه اي ی بگــو قاســم، ت

 خــودت چیــزي نمــي گفتــي امــا دوســتانت برایــم مــي گفتنــد کــه چــه فرمانــده 
ــر مــي شــدیم،  ــان روزهــاي مرخصــي ات نزدیــک ت ــه پای الیقــی هســتي. هرچــه ب
ناراحتــي مــن بیشــتر مــي شــد. کمتــر حــرف مــي زدم. تــوي فکــر مــي رفتــم، بغــض  

مــي کــردم و دلــم مــي شــد شــهر آشــوب فکرهــاي جورواجــور...

ــن  ــا م ــدی. ام ــي خندان ــرا م ــردي، م ــي ک ــف م ــاي جنگــي تعری ــه ه ــم لطیف  برای
بغــض مــي کــردم و بــه نقطــه نامعلــوم خیــره مــي شــدم. خاطــرات روزهایــي کــه 
ــدر  ــع چــه ق ــه حرکــت درمــي آمــد. آن موق ــم ب ــوي چشــم های ــودي، جل پیشــم ب
احســاس خوشــبختي مــي کــردم. امــا حــاال کــه داري مــي روي، تنهاتــر از مــن تــوي 
ــم، راســت  ــروس خان ــي ع ــي گفت ــدارد. م ــن بزرگــي کســي وجــود ن ــه ای ــاي ب دنی
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راســتي راضــي بــه رفتنــم نیســتي، مگــر خــودت همیشــه نمــي گویــي افتخــارم ایــن 
ــي  ــه دل نگران ــه هم ــي دانســتم ک ــده ام. و خــوب م ــک رزمن ــه همســر ی اســت ک
هایــم از ایــن اســت کــه بالیــي ســرت بیایــد. مــي گفتــم: اگــر بدانــم مواظــب خــودت 
ــم آرام مــي گیــرد. آن وقــت اگــر ایــن جنــگ چهــل ســال هــم طــول  هســتي، دل

ــت دوري ات را دارم... ــد، طاق بکش

ــال هــاي چــادر،  ــا ب ــود. نگاهــت مــي کــردم و ب  چــادر ســفید عروســي ام ســرم ب
ــرم.  ــم را بگی ــوي اشــک های ــردم. نمــي توانســتم. جل ــي ک ــاک م ــم را پ اشــک های
ــت را  ــه پیــچ کوچــه رســیدي، ایســتادي، خداحافظــي کــردي. دســت های وقتــي ب
روي چشــم هایــت کشــیدي و خندیــدي. فهمیــدم کــه مــي گویــي اشــک هایــم را 
پــاک کنــم ... در را کــه بســتم، غــم بزرگــي بــروي ســرم و بعــد تــوي حیــاط خانــه 
چرخیــد. بــا رفتنــت گویــا پرنــده ي خوشــبختي خانــه ي کوچکمــان هــم تــوي قفــس 
پریــد. دیگــر صــداي زندگــي از هیــچ روزنــه اي بــه گــوش نمي رســید... تــو رفتــي تــا 
ــاورم  ــي، ب ــه رفت ــي. روزي ک ــا تقســیم کن ــاي جبهه ه ــا رزمنده ه ــت را ب مهرباني های

ــردي... ــتي، برگ ــان داش ــه دوستش ــي ک ــت هاي مردم ــه روي دس ــد؛ ک نمي ش

آن روز ســرد زمســتان کــه خاک هــا را روي تــن پــاره پــاره ات مي ریختنــد، ســاکت 
و بهــت زده گوشــه اي ایســتادم و بــه تابــوت بي صدایــت نــگاه کــردم. بــه شیشــه هاي 
گالبــي کــه روي ســر و صورتمــان خالــي مي شــد و بــه تــاج گل هــاي خوشــبویي کــه 
بــا نوارهــاي مشــکي بــه صــف بــراي بدرقــه ات ایســتاده بودنــد. تمــام مــدت کنــارم 
ــي  ــس غریب ــا ح ــودي و ب ــتاده ب ــردم. ایس ــس مي ک ــودت را ح ــاي وج ــودي. گرم ب
ــه  ــا ک ــن خاک ه ــود. آخری ــاک ب ــل همیشــه نمن نگاهــم مي کــردي. چشــم هایت مث
ــا آســمان وجــودت  ــراي خداحافظــي ب ــه ب ــي ک ــد، آدم های ــه ش ــزارت ریخت روي م
آمــده بودنــد، بــه طرفــم ســرازیر شــدند. زن هــا خودشــان را تــوي بغلــم مي انداختنــد، 
ــاي  ــد. مرده ــک مي گفتن ــهادتت راتبری ــد وش ــلیت مي گفتن ــدردي مي کردند.تس هم
ــد، خداحافظــي  ــد... ســر ســالمتي مي دادن ــو مي آمدن ــر جل ــه زی ســیاه پــوش ســر ب
ــن  ــت م ــد. عاقب ــدند و مي رفتن ــا مي ش ــین ها و اتوبوس ه ــوار ماش ــد و س مي کردن
مانــدم و تــو و آســمان پــاک بــاالي ســرمان کــه حــاال اینقــدر پاییــن آمــده بــود تــا 
صدایمــان را بشــنود. دیگــر وقتــش بــود تــا گریــه کنــم. رو به رویــم ایســتاده بــودي،
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ــي... ــن انداخت ــرت را پایی ــد س ــدي و بع ــت را گزی ــي، لب ــاال انداخت ــت را ب ابروهای
ــم؟ چشــم هایت را بســتي و ســرت را  ــم نکن ــه ه ــم: قاســم جــان، گری آهســته گفت
ــورت دادم. نشســتي. ســرت  ــه اش را ق ــام نشــده، بقی ــي تم ــدم ول ــکان دادي. باری ت
همچنــان پاییــن بــود، خیلــي پاییــن. انگشــتر عقیــق دســتت بــود... همــان انگشــتری 
کــه بــا دســت قطــع شــده ات برایــم آورده بودنــد...  انگشــتر را کــه بــه چشــم هــای 
ــردي. تمــام  ــم ک ــدر اذیت ــادم... چق ــه ي عروســیمان افت ــاد حلق ــدم ، ی ــم مالی نمناک
زرگري هــاي شــهر را زیــر پــا گذاشــتیم؛ آخــر هــم گفتــي: اصــاًل حلقــه بــراي چــي؟ 
ــتم  ــده... مي دانس ــر خن ــم! و زدي زی ــما باش ــوش ش ــه گ ــه ب ــالم حلق ــم غ مي خواه
ــن  ــرار م ــه اص ــم ب ــرش ه ــري. آخ ــال نخ ــه ي ط ــه حلق ــي ک ــي کاري کن مي خواه
ــا  ــتت روي خاک ه ــان دس ــا هم ــتي. ب ــي برداش ــق را از نقره فروش ــتر عقی ــه انگش ی

ــا حســین شــهید" نوشــتي: "ی

آرام و آهسته به حرف درآمدي: گریه براي چه؟

مــن خــودم ایــن راه را انتخــاب کــردم. بهتــر از هــر کــس دیگــري مي دانــي، آرزویــم 
ــی:  ــردي و گفت ــگاه ک ــن ن ــه م ــاک ب ــا چشــم هاي همیشــه نمن ــد ب ــود و بع ــن ب ای
خــودت خــوب مي دانــي کــه چقــدر دوســتت دارم. زندگیمــان را هــم دوســت دارم و 
از کنــار تــو بــودن لــذت مي بــرم. مگــر ایــن زندگــي دنیــا چنــد روز اســت؟ فکــرش را 
ــان  ــم. بچــه دار مي شــویم، بچه هایم ــم زندگــي مي کنی ــار ه ــد ســالي کن بکــن ! چن
بــزرگ مي شــوند... باالخــره بایــد بمیریــم. راســتي  راســتي دلــت نمي خواهــد پیــش 
خــداي خــودم روســفید باشــم. دلــت مي خواهــد بمانــم و در یــک زندگــي نباتــي در 
بســتر بمیــرم. لــذت زندگــي کــردن بیشــتر اســت یــا لــذت شــهید شــدن؟ تــو کــه 
ــوش  ــم دل، خ ــر نمي توان ــاي دیگ ــل آدم ه ــم مث ــم ه ــي، بمان ــوب مي شناس ــرا خ م

کنــم بــه ایــن زر و زیورهــا و اســباب بازي هــاي دنیــا...

چشــم هایم مي ســوخت، مي دانســتم هــر دو چشــمم شــده کاســه ي خــون. زل زدم 
تــوي صــورت ســفیدت کــه پشــت انبــوه محاســن پرپشــت و ســیاهت گــم شــده بــود. 
ــم شــوم.  ــم. مي ترســم گ ــو چــه کار کن ــدون ت ــن ب ــم: قاســم، قاســم جــان! م گفت
هنــوز ســرت پاییــن بــود... خندیــدي و گفتــي: تــو راه را خیلــي خــوب بلــدي... بلنــد 
شــدي. آرام و موقــع بلنــد شــدن، دســتت را روي زانوهایــت گذاشــتي، مثــل همیشــه 
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زانوهایــت تــق صــدا کردنــد. تــوي صورتــم خیــره شــدي... لبخنــد زدي و گفتــي: مــي 
مــي روم. امــا تــو هســتي و تمــام کســاني کــه بعــد از مــن راه را بــه دیگــران نشــان 
ــد شــو، بســه دیگــه،  ــزم... بلن ــد: عزی ــن آم ــد... دســتي روي شــانه هایم پایی مي دهن
بلنــد شــو بریــم. ببیــن همــه رفته انــد. نــگاه کــردم. جایــي کــه ایســتاده بــودي، تــو 
نبــودي. امــا بــوي خــوب تنــت را هنــوز مي توانســتم احســاس کنــم. وجــودم پــر از 
ــد. ســر  ــي مي آم ــود. ســوز عجیب ــه ب ــت. آســمان گرفت ــج مي رف ــود. ســرم گی ــو ب ت
مــزارت خالــی نمــی شــد... زن و مــرد، کــودک و نوجــوان، ســپاهی و ارتشــی صــف 
ــودی  ــاد وصیتــت افتــادم کــه گفتــه ب ــرای آمــدن ســر قبــرت... ی ــودن ب کشــیده ب

فقــط روی قبــرم بنویســید:

" رسباز والیت"...
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ســکوت ســنگیني روي قبرهــا نشســته بــود، پاهایــم رمــق نداشــتند. چــادرم را روي 
ســرم محکــم کــردم. حــس غریبــي در وجــودم خانــه کــرد. شــده بــودي نــور و دویده 
بــودي تــوي تمــام جانــم. گرمــاي وجــودت ریخــت تــوي رگ و خونــم. دیگــر صدائــی 
ــد.  ــت درآمدن ــه حرک ــن ب ــر از م ــاک جلوت ــم نمن ــت چش ــنیدم...دو جف را نمي ش
ــار روي  ــود. بي اختی ــد ب ــاک خواه ــه نمن ــن همیش ــس از ای ــم پ ــن ه ــم هاي م چش
ــزار شــهدا  ــه گل ــادم آمــد همیشــه باخــودت ب ــا مي گذاشــتم و مي رفتــم. ی قبرهــا پ
ــی میگفتــی کــه از روي قبرهــا  ــا کــه روي قبرهــا مي گذاشــتم، بامهربان مي آمــدم. پ
نــرو؛ زیــر هــر کــدام از ایــن قبرهــا یــک نفــر خوابیــده و گنــاه دارد کــه پایــت را روي 
ــودم  ــا خ ــدم. ب ــا مي پری ــم از روي قبره ــا پاهای ــت ب ــذاري. آن وق ــا مي گ ــن آدم ه ای
ــم  ــر، دل ــن فک ــدر از ای ــذارد و چق ــم بگ ــش را روي قاس ــي پاهای ــد کس ــم: نکن گفت

گرفــت...
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خاطراتی از شهید حاج قاسم سلیمانی...

 • شرط ژنرال قاسم سلیمانی!

بــه لحــاظ ســنی خیلــی کوچــک بــودم و وقتــی کــه بــرای اعــزام بــه جبهــه اقــدام 
کــردم، از شــهر"رابر" مــن را اعــزام نکردنــد. رفتــم شناســنامه ام را دســتکاری کــردم و 
از بســیج بردســیر در آذرمــاه ســال 6۱ اعــزام شــدم. در کرمــان خیلــی بــه مــن گیــر 
ــد  ــرای اولیــن مرتبــه مــن را بردن ــه جبهــه اعــزام شــدم. ب ــود ب ــد. هــر طــور ب دادن
ــاس  ــی لب ــود، در آن مســتقر شــدیم وقت ــادگان ب ــک پ ــک شــهر ی گیالنغــرب. نزدی

آوردنــد، کوچکتریــن شــماره را بــه مــن دادنــد. ســه بــار آن را کوتــاه کــردم.

ــک  ــدم کــه ی ــه شــخصی را دی ــک مرتب ــدم مــی زدم، کــه ی ــادگان ق  در محوطــه پ
دســت لبــاس بســیجی بــر تــن داشــت و یــک چفیــه بــر گــردن. آمــد نزدیــک مــن، 
ســالم کــرد و گفــت: چطــوری؟ بچــه کجایــی؟ گفتــم: بچــه رابــر هســتم. گفــت: چــه 
کســی تــو را اعــزام کــرده؟ گفتــم: مــن از بردســیر اعــزام شــدم. گفــت: نمی ترســی 
تــو را برگرداننــد. گفتــم: نــه، مــی  روم پیــش قاســم ســلیمانی، همشــهری مــن اســت. 
ــلیمانی  ــم س ــر قاس ــت: اگ ــم... گف ــه بمان ــد در جبه ــتور بده ــم دس ــی  خواه از او م
ــد مــن بچــه  عشــایر  بگویــد برگــرد، برمی گــردی؟ گفتــم: قاســم ســلیمانی مــی  دان
ــد برگــرد . در جــواب مــن  ــوان کار کــردن در جبهــه را دارم و نمــی  گوی هســتم و ت
ــن  ــت: قاســم ســلیمانی م ــه. گف ــم: بل ــت: قاســم ســلیمانی را می شناســی؟ گفت گف
هســتم و حــاال مانــدن تــو یــک شــرط دارد آنهــم اینکــه صبــح هــا جلــوی گــردان 

یــک پرچــم در دســت داشــته باشــی و بــدوی. در جوابــش گفتــم: قبــول دارم.

 وقــت تحویــل اســلحه شــد، یــک اســلحه  قنــداق دار کالشــینکف را بــه مــن دادنــد 
ــه  ــت: ب ــد، شــهید میرحســینی گف ــود، خــدا رحمــت کن ــر ب ــن بلندت ــد م ــه از ق ک
ــاز هیــچ شــماره  ایشــان یــک اســلحه  تاشــو بدهیــد. موقــع تحویــل پوتیــن شــد. ب
ــت:  ــدارکات گف ــه مســئول ت ــد، شــهید میرحســینی ب ــن جــور نیام ــای م ــه پ  ای ب
برویــد کفــش ملــی، یــک جفــت کفــش زیپــی شــماره ۳6 برایــش بخریــد و مســئول 

ــد... ــرای مــن خریدن ــدارکات ایــن را کار را کــرد و یــک جفــت کفــش ملــی ب ت
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 • سخنرانی منتشر نشده شهید همدانی

ــا کشــوری مواجــه شــدیم  ــم ب ــه ســوریه رفتی ــل ب ــار ســال قب ــی ســه چه ــا وقت م
کــه حــزب بعــث آن، دیوارهــای آهنیــن و درهــای پوالدینــی بــه دور خــود داشــت و 
اجــازه نمی دادنــد مــا کار کنیــم. در یــک ارتشــی رفتیــم کــه بــرای نمــاز خوانــدن، 
تنبیــه اخــراج را قــرار داده بودنــد! چــه اتفاقــی افتــاد کــه فرمانــده ایــن نیروهــا امــروز 
پشــت ســر حــاج قاســم ســلیمانی نمــاز جماعــت می خوانــد؟ و در مــاه رمضــان روزه 
ــده  ــم، فرمان ــادگان  هــا می روی ــه پ می گیرد؟چــه اتفاقــی افتــاده کــه امــروز وقتــی ب
ــا مــی آورد... بدانیــم کــه اکثــر اهــل ســنت  ــرای نمــاز م ــال ب لشــگر گارد، مهــر کرب
ــدودا ۴2  ــم )ح ــدازی کرده ای ــوریه راه ان ــا در س ــه م ــیجی ک ــتند. بس ــای کار هس پ
ــد( از  ــوزش دیده ان ــده و آم ــران آم ــه ای ــه ۳0000 نفرشــان ب ــردان ک ــپ، ۱۳8 گ تی
اهــل تســنن هســتند. ســوریه عمــق اســتراتژیک ایــران اســت. ســوریه بــه نیابــت از 
مــا در حــال جنــگ اســت. مــا نیــروی ایرانــی بــه آنجــا نبرده ایــم. ایرانی هایــی کــه 

بــه آنجــا رفتــه انــد، مستشــارند... 

ــده ســوری هســتند. در  ــک فرمان ــار ی ــه شــهید می شــوند، در کن ــی ک ــن برادران  ای
حلــب یــک جوانــی را در کنــار یــک سرلشــکر گذاشــته بودیــم، وقتــی بعــد از ســه یــا 
چهــار مــاه کــه می خواســت بــه مرخصــی و پیــش خانــواده اش بیایــد، آن سرلشــکر 

ــن می ایســتد!...  ــب م ــگار قل ــرود، ان ــد ب ــن جــوان می خواه ــی ای ــت: وقت می گف
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این برای شهر حلب است که پنج میلیون جمعیت اهل سنت دارد.

جوانــی بــه نــام حســن در ظــرف دو ســال و نیــم در آنجــا تربیــت شــده کــه امــروز 
ــون دالری گذاشــته اند. در  ــزه میلی ــرای ســرش جای ــا ب ــدادی و تکفیری ه ــر بغ ابوبک
ــه او آمــوزش  ظــرف دو ســال ایــن اتفــاق افتــاده در حالــی کــه مــا فقــط ۱2 روز ب
تیرانــدازی داده  ایــم.او امــروز فرمانــده یــک تیــپ شــده و ۱۳0 روســتا را آزاد کــرده. 
بــه هــر جایــی کــه می خواهــد حملــه کنــد، قبــل از حملــه او، تروریســت ها منطقــه 

را از تــرس، خالــی می کننــد. ایــن هــا افتخــار و دســتاورد ماســت.

ــه دار  ــی بچ ــردم وقت ــه م ــته ایم ک ــده گذاش ــوان فرمان ــه عن ــا ب ــی را در آنج جوان
ــد و  ــا اذان و اقامــه را در گــوش فرزندشــان بگوی می شــوند، او را دعــوت می کننــد ت
اســم فرمانــده مــا را روی بچه هــای شــان می گذارنــد. اتفاقــات خیلــی بزرگــی در آن 

ــد. ــا نمی دانن ــردم م ــی م ــد ول ــا را دشــمن می دان ــه اینه ــا روی داده ک ج

در حالــی کــه در داخــل، زمزمه هایــی هســت کــه چــرا داریــم بــرای ســوریه هزینــه 
ــی از  ــگ نیابت ــا جن ــم. این ه ــه نمی کنی ــا اصــال هزین ــد: م ــا می فرمای ــم!؟ آق می کنی

طــرف مــا دارنــد و ایــن همــه کشــته می دهنــد. 

 • روایتی از حاج قاسم سلیمانی

آن روز، روز تلخــی بــرای فرماندهــان بــود. محســن رضایــی گفــت: "انــگار انفجــاری در 
مغــزم شــکل گرفــت." او بــا نگرانــی از آینــده جنــگ گفــت: "احســاس کــردم یکــی از 
بازوهایــم را از دســت دادم؛ حــاال چطــور می خواهیــم جنــگ را ادامــه دهیــم؟" شــهید 

مهــدی زیــن الدیــن گفــت: "خبــر مثــل کوهــی روی ســرمان خــراب شــد."

ــرارگاه  ــده ق ــم، فرمان ــه حــاال دیگــر حســن نداری ــود ک ــر ســوال ب ــگ زی ــه جن ادام
کربــال نداریــم، چطــور می خواهیــم جنــگ را ادامــه دهیــم؟ حــاج قاســم ســلیمانی 
ــهادت  ــدازه ش ــه ان ــه ب ــای جبه ــرای بچه ه ــچ روزی ب ــگ هی ــول جن ــت: "در ط گف
حســن باقــری ســنگین نبــود؛ شــهادت او بــرای جنــگ ضایعــه ای بــود کــه تــا پایــان 

جنــگ جبــران نشــد." برگرفتــه از کتــاب مالقــات در فکــه
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 • خاطره ای متتشر نشده از بارزانی، نخست وزیر کردستان عراق!

ــود وبیــم آن میرفــت کــه شــهر عنقریــب  ــه دروازه هــای اربیــل رســیده ب داعــش ب
اشــغال شــود. بارزانــی مــی گویــد مــن پــس ازحملــه داعــش بــا امریکائــی هــا ترکهــا 
انگلیــس فرانســه وحتــی عربســتان تمــاس گرفتــم کــه همــه مقامــات ایــن کشــورها 
درجــواب گفتنــد کــه فعــال هیــچ کمکــی نمــی تواننــد بکننــد. بارزانــی مــی گویــد 
ــهر  ــه ش ــم ک ــا گفت ــا صریح ــه انه ــم وب ــاس گرفت ــی تم ــات ایران ــورا بامقام ــن ف م
درحــال ســقوط اســت اگــر نمــی توانیــد کمکــی کنیدماشــهر راتخلیــه مــی کنیــم. 
لــذا مقامــات ایرانــی فــورا شــماره تمــاس قاســم ســلیمانی رابــه مــن دادنــد وگفتنــد 
ــذا فــورا  ــام االختیــار مــا در امــور مبــارزه باداعــش اســت. ل حــاج قاســم نماینــده ت
ــه مــن  ــا حــاج قاســم تمــاس گرفتــم واوضــاع رادقیقــا شــرح دادم. حــاج قاســم ب ب
ــردا دیراســت  ــه اوگفتــم ف گفــت مــن فرداصبــح بعــداز نمازصبــح اربیــل هســتم. ب
ــدار...  ــط امشــب شــهررا نگه ــت کاک مســعود فق ــد. حاجــی گف ــن حــاال بیایی همی
بارزانــی درادامــه مــی گویــد فــرد اصبــح حــاج قاســم درفــرودگاه اربیــل بــود و مــن 
بــه اســتقبالش رفتــم. حاجــی بــا50 نفــراز نیروهــای مخصوصــش آمــده بــود . آنهــا 
ســریعا بــه محــل درگیــری رفتنــد ونیروهــای پیشــمرگه راســازماندهی دوبــاره کردند 
ــای تســلیحاتی  ــا برگشــت... درضمــن کمکه ــع م ــد ســاعت ورق بنف ــرض چن ودرع
ــی مــی گویدحــاج قاســم چنــد نفــراز نیروهایــش  ــرای مارســید. بارزان ــران نیــز ب ای
را جهــت مشــاوره نظامــی دراربیــل گذاشــت وخــودش بــه کربــال بازگشــت. بارزانــی            
مــی گویــد مــا بعدهــا یــک فرمانــده داعــش را اســیر کردیــم و از او پرســیدیم چگونــه 
شــد شــما کــه درحــال فتــح اربیــل بودیــد بــه یکبــاره عقــب نشســتید... ایــن اســیر 
ــد قاســم ســلیمانی  ــر دادن ــا دراربیــل بمــا خب داعشــی بمــا گفــت نفــوذی هــای م

دراربیــل اســت... لذاروحیــه افــراد مــا بــه هــم ریخــت وعقــب نشســتیم... !

 • روایتی از شجاعت سردار سلیمانی

فرمانــده یــگان فاطمیــون خاطــره ای از آرامــش ســردار اســالم شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی مقابــل جنگنــده هــای آمریکایــی روایــت کــرده اســت: مــا معمــوال بــرای 
سرکشــی بــه مناطــق تحــت درگیــری بــا هلــی کوپتــر در رفــت و آمــد بودیــم. یکــی 
ــش آزاد  ــت داع ــوریه از دس ــراق و س ــرز ع ــف" در م ــه "حن ــه منطق ــی ک از روزهای
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شــده بــود بــه خواســت حــاج قاســم بنــا شــد بــه آنجــا برویــم تــا ســری بــه وضعیــت 
منطقــه و نیروهــا بزنیــم و از اوضــاع مطلــع شــویم... آمریکایــی هــا هــم اعــالم کــرده 
بودنــد "تــا مــدار 55 درجــه ایــن منطقــه کســی حــق نــداره نزدیــک بشــه."... هنــگام 

پــرواز حاجــی شــروع کــرد در دفتــرش مطالبــی را یادداشــت کــردن... 

هــم زمــان جنگنــده هــای آمریکایــی هــم بادیــدن هلــی کوپتــر ماتــالش مــی کردنــد 
ــل  ــر حام ــا نمــی دانســتند هلیکوپت ــه آنه ــد. البت ــا را  از مســیرمان منحــرف کنن م
چــه شــخصیتی اســت. مــن کــه مضطــرب شــده بــودم چنــد بــار بــه حاجــی گفتــم 
ــه نوشــتن  ــا آرامــش ب ــا ایشــان ب ــا مــی شــوند... ام ــک م ــد نزدی جنگنــده هــا دارن
ادامــه داد و حتــی ســرش را هــم بلنــد نکــرد کــه نــگاه شــان کنــد... چنــد دقیقــه 
بعــد بــه منطقــه کــه رســیدیم ســردار ســلیمانی در نقطــه صفــر مــرزی نمــاز شــکر 

خوانــد و برگشــتیم... 

منبع : برگرفته از خبرگزاری فارس

 • شهید سلیمانی وآزاد سازی شهر محاصره شده...؟! 

یکــی از مطالبــی کــه رهبــری در نمــاز جمعــه فرمودنــد و هیــچ رســانه ای هــم بــه 
آن نپرداخــت ذکــر یکــی از کارهــای بســیار شــجاعانه و متهورانــه شــهید ســلیمانی 
بود.رهبــری فرمودنــد چــه کســی هســت کــه بتوانــد بــا بالگــرد وارد شــهری کــه در 
محاصــره ی ۳60 درجــه دشــمن اســت بشــود ) یعنــی محاصــره کامــل و بــدون راه 
فــرار(  و بــا ســازماندهی جوانــان آن شــهر ، محاصــره را بشــکند؟ ایــن حــرف رهبــری 
اشــاره بــه کاری بــود کــه ســردار ســلیمانی در زمــان محاصــره شــهر "آمرلــی" توســط 
داعــش در عــراق انجــام داد... زمانــی کــه داعــش در اوج قــدرت بــود و هیچکــس در 
ســوریه و عــراق حریــف شــان نبــود )چــه ارتــش هــای ســوریه و عــراق و چــه ســایر 
گــروه هــای تکفیــری قدرتمنــد مثــل جبهــه النصــره یــا همــان القاعــده و یــا جیــش 
الفتــح و ...( وقتــی داعــش بــه عــراق حملــه کــرد و مثــل آب خــوردن موصــل و تمــام 
ــه نزدیکــی بغــداد و کربــال و اربیــل رســید و کل عــراق  شــمال عــراق را گرفــت و ب
ــه اســم  ــه دســت داعــش قــرار گرفــت، یــک شــهر ب در آســتانه اشــغال و ســقوط ب
"آمرلــی" کــه ســاکنان آن اقلیــت ترکمــن شــیعه عــراق هســتند در محاصــره کامــل و 
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۳60 درجــه داعــش قــرار گرفــت... ســردار ســلیمانی در حالــی کــه شــهر در محاصــره 
ی کامــل داعــش بــود، شــبانه و بــا بالگــرد در یــک اقــدام بســیار خطرنــاک از بــاالی 
ســر نیروهــای داعــش گذشــت و وارد شــهر شــد و بــه ســازماندهی نیروهــای مدافــع 
شــهر پرداخــت و باعــث مقاومــت شــهر و جلوگیــری از ســقوط و قتــل عــام فجیــع 
مــردم و شــیعیان شــهر شــد... اقدامــی کــه در آن شــرایط پــر خــوف و خطــر یــک 
کار عجیــب و بســیار متهورانــه بــود و کمتــر کســی جــرات انجــام ایــن کار را داشــت. 
متاســفانه رســانه های مــا در آن زمــان نــه خطــر عظیــم داعــش را بــه مــردم گوشــزد 
کردنــد و نــه بــه ایــن اقــدام بــی باکانــه و شــگفت آور ســردار ســلیمانی پرداختنــد... 

 • حاج قاسم یادت می آید ؟

حــاج احمــد گفــت: اجــازه بدهیــد حــاج قاســم هــم حادثــه جالبــی را کــه ایــن روزها 
در مــورد جنــازه یــک شــهید بســیجی در عــراق اتفــاق افتــاده را بــرای دوســتان نقــل 
کنــد. حــاج قاســم هــم نقــل مــی کنــد کــه چگونــه یــک بســیجی شــهادت خــود را 
در جبهــه پیــش بینــی مــی کنــد و بــا اســتفاده از کارت و پــالک یــک اســیر عراقــی 
زمینــه دفــن جنــازه خــود را در کربــال فراهــم مــی کنــد و حــال ســال هــا پــس از 
مفقودیــت ، یــک خانــواده عراقــی آدرس قبــر او را در کربــال بــه حــاج قاســم رســانده 

انــد تــا بــه خانــواده اش خبــر دهــد...

 • نماز شب خواندن حاج قاسم

ــا حــاج قاســم هیــچ وقــت ندیــدم نمــاز شــب  بارهــا گفتــم طــی ســال ها رفاقــت ب
ــب های او  ــاز ش ــادی، نم ــبی ع ــاز ش ــه نم ــم ن ــود. آنه ــع ش ــلیمانی قط ــهید س ش
ــا شــهید ســلیمانی  ــود. مــن ب ــه درگاه خــدا ب ــدون ب ــه و اشــک و ان ــا نال همیشــه ب
رفــت و آمــد داشــتم حتــی بارهــا در منزل شــان خوابیــدم، اتــاق مهمانــان بــا اتــاق 
ــا اشــک ها و صــدای ناله هــای او بــرای نمــاز  حــاج قاســم فاصلــه داشــت امــا مــن ب
ــده ارشــد نظامــی یــک  ــد یــک فرمان بیــدار می شــدم... در کجــای دنیــا ســراغ داری
ــا رفاقــت و صمیمیــت  عــارف حقیقــی باشــد او در مکاتبــات خــود بــه نیروهایــش ب

قلــم مــی زد... 

راوی: سردار حسین معروفی
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 • خاطرات شهید سلیمانی، از سردار شهید حاج احمد کاظمی

ــود...  ــف ب ــاد مختل ــی در ابع ــام خمین ــخصیت ام ــه ای از ش ــاره و خالص ــد عص احم
هیــچ جلســه ای، هیــچ خلوتی،جلســه رسمی،جلســه دوســتانه، جلســه خانوادگــی،  
ــهدا را  ــن ش ــت و ای ــرازی و هم ــری و خ ــاد باک ــه او ی ــت ک ــود نداش ــافرتی وج مس
نکنــد. هیــچ نمــازی ندیــدم، کــه احمــد بخوانــد و در قنــوت یــا در پایــان نمــاز گریــه 
نکنــد وپیوســته ایــن ذکــر: "یــا رب الشــهدا، یــا رب الحســین، یــا رب المهــدی  ورد 
زبــان احمــد بــود و بعــد گریــه مــی کــرد..."از دســت دادن احمــد همــه را ناراحــت 
کــرد، امــا آن چیــزی کــه بچــه هــای جبهــه بــا احمــد دلخــوش بودنــد و بــا رفتــن 
ــی  ــود، تداع ــگ ب ــای جن ــی رفتاره ــد تداع ــه، احم ــود ک ــن ب ــدند ای ــن ش او غمگی
ــه  ــا احمــد ناخــودآگاه آدم را ب ــود. وقــت ســخن ب خلــوص، صفــا، پاکــی، صداقــت ب
یــاد خــرازی مــی انداخــت، بــه یــاد همــت مــی انداخــت، حیــای احمــد آدم را بــه 

یــاد آن انســان پــر از حیــای جنــگ مــی انداخــت...

ــا  ــاف، قاســم ســلیمانی و همــه رفق ــر قالیب ــود کــه احمــد کاظمــی، باق جلســه ای ب
ــد،  ــذا نمی دهن ــرا غ ــنه ام چ ــت گرس ــی گف ــهید کاظم ــه ش ــدم ک ــن دی ــد. م بودن
جلســه هــم خیلــی مهــم بــود، وقتــی بــرای غــذا رفتیــم یــک ســفره رنگیــن انداختــه 
ــوط  ــود ارتــش ســنگ تمــام گذاشــته اســت. ایــن موضــوع مرب ــد و مشــخص ب بودن
ــی  ــد کاظم ــدم احم ــن دی ــت. م ــال های 65-6۴ اس ــن س ــی بی ــگ یعن ــه اوج جن ب
کــه از فرماندهــان نیــروی زمینــی ســپاه بــود نشســت و ظرفــی کشــید جلــو، چنــد 
ــری  ــز دیگ ــم چی ــد ه ــورد بع ــش و خ ــت جلوی ــبزی گذاش ــر و س ــان و پنی ــه ن تک
ــه مــا  نخــورد. گفتــم ایــن همــه غــذا هســت چــرا نمی خــوری، احمــد آقــا گفــت ن
ــم و از  ــت کنی ــان مراقب ــت از خودم ــر اس ــم بهت ــادت می کنی ــفره ها ع ــن س ــه ای ب
ــد.  ــظ می کردن ــان را حف ــا خودش ــان بچه ه ــیم. آن زم ــی باش ــریفات خال ــن تش ای
ــدم کــه ظرفــش تمیــز تمیــز اســت و هیــچ  ــا رحیــم را دی ــر آمــدم. آق ایــن طرف ت
چیــز اســتفاده نکــرده، گفــت دل درد داشــتم نــان خــوردم و ســیر شــدم. بعــدا از آقــا 
رحیــم پرســیدم چــرا چیــزی نخــوردی گفــت یــاد بچه هــای خودمــان در جنــگ کــه 

ــد...  ــازه نمی ده ــرفم اج ــم ش می افت



49رسباز والیت

ــته  ــه خس ــم. هم ــم برگردی ــور می توانی ــت چط ــره اس ــهر در محاص ــم خرمش گفتی
ــد چــون مــا چهــل روز بعــد از عملیــات فتــح المبیــن، عملیــات بیت المقــدس  بودن
ــا کمــک شــهیدخرازی آخریــن  را شــروع کــرده بودیــم. شــهید کاظمــی توانســت ب
ــی را  ــای عراق ــد. ایشــان نیروه ــات آزادســازی خرمشــهر را انجــام ده ــه عملی مرحل
ــا  ــد. آنهــا ب ــا گرفتــن ۱۱ هــزار اســیر, شــهر را آزاد کردن در خرمشــهر محاصــره و ب
دو لشــکر خرمشــهر را تصــرف کردنــد هــر کــدام بــا پنــج گــردان یعنــی ســه هــزار 
ــام حســین  ــر دشــمن، لشــکرهای 8 نجــف و ۴۱ ام ــزار نف ــل بیســت ه ــر درمقاب نف
تحــت فرماندهــی احمــد و حســین بودنــد. و اینگونــه بــود کــه در همــه عملیات هــا 
تــا پایــان جنــگ، شــهید کاظمــی بــدون اســتثنا نقــش فعــال و موفقــی داشــت؛ وی 
از افــراد مؤثــر در آزادســازی خرمشــهر بــود و ایــن شــهر تــا ابــد، مرهــون رشــادت 

کاظمــی اســت...

 حاج قاسم، حاج احمد مرا ببر...

ــخ  ــلیمانی در پاس ــم س ــاج قاس ــردار ح ــهید س ــد" ش ــه احم ــتند"نامه ای ب در مس
ــح  ــردار فات ــهیدش س ــرزم ش ــه هم ــد ب ــر بخواه ــه اگ ــر اینک ــی ب ــؤالی مبن ــه س ب
ــا نامــه ای بنویســد چــه می گویــد. ایشــان  خرمشــهر حــاج احمــد کاظمــی حــرف ی
ــه احمــد...  ــود نســبت ب ــو ســرم"،  اصطــالح مــن ب فرمودند:"الهــی دردت بخــوره ت
دورت بگــردم... مــن دلــم می خواســت واقعــاً، آنچــه مکنونــات قلبــی مــن اســت... از 
خــدا ایــن رو مــی خــوام کــه خــدا هــر چــه ســریعتر بــه او ملحــق کنــد... "بــه او اگــر 

ــع: ســایت مشــرق  ــن را خواهــم نوشــت مــن را ببر..."منب بنویســم، ای

 کجایند مردان بی ادعا 

چنــد ســاعت بعــد از ایــن کــه زلزلــه بــم رخ داد ، شــهید حــاج احمــد کاظمــی بــا 
مــن تمــاس گرفــت و گفــت مــی خواهیــم بــا ســردار قاســم ســلیمانی بــرای کمــک 
رســانی بــه بــم برویــم ... از مــن خواســت تــا بــه سرلشــگر صفــوی اطــالع دهــم . آن 
زمــان مــن رئیــس دفتــر ســردار صفــوی بــودم ...صبــح موضــوع را بــه ســردار صفــوی 
ــد شــهید  ــی رســید دی ــت . وقت ــم رف ــه ب ــه ســرعت ب ــم ب اطــالع دادم و ایشــان ه
کاظمــی یــک ســر برانــکاردی را گرفتــه و ســر دیگــرش در دســت حــاج قاســم اســت 
ــه جــا کــردن مجروحیــن هســتند... "در اربعیــن شــهادت شــهید  و در حــال جــا ب
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کاظمــی او را در خــواب دیــدم و احوالــش را پرســیدم  گفــت خوبــم و ادامــه داد کــه 
ماجــرای بــم را بــه خاطــر داری ؟ کاری کــه آنجــا انجــام دادیــم اینجــا نتیجــه داد ..." 
" ایــن حــرف را شــهید کاظمــی ای زد کــه در زمــان نبــرد هشــت ســاله و در فتــح 
خرمشــهر و در عرصــه هــای نظامــی اثرگــذار بــود ، بــا ایــن وجــود حرفــی از آن نمــی 
زنــد و بــه خدمــت جهــادی اشــاره مــی کنــد و ســالها بعــد همــان خدمــات رســانی 
در بــم نیــز دســت شــهید ســلیمانی را گرفــت... " بــه نقــل ازســردار نصــرالل فتحیــان 

 • یادداشتی از شهید حاج قاسم به برادرزاده اش

مهــدی جــان!... تمــام کســانیکه بــه کمالــی رســیدند خصوصــا کمــاالت معنــوی کــه 
ــد باشــد، منشــأ همــه آنهــا  ســحر اســت.  ــه دنیــوی هــم می توان خــود منشــأ و پای
ســحر را دریــاب نمــاز شــب در ســن شــما تأثیــری شــگرف دارد اگــر چندبــار آنــرا بــا 
رغبــت تجربــه کــردی، لــذت آن موجــب می شــود بــه آن تمســک یابــی... زیربنــای 
تمــام بدیهــا و زشــتی ها دروغ اســت...احترام و خضــوع در مقابــل بزرگترهــا خصوصــاً 
پــدر و مــادر را بــه خــودت عــادت بــده بــدون شــرم دســت پــدر و مــادرت را ببوســی، 

هــم آنهــا را شــاد می کنــی و هــم اثــر وضعــی بــر خــودت دارد... عمویــت قاســم

امام و زاده ی آنان به جای خود اما

کدام مادر، از این پس چو تو تواند زاد؟

همه معلماِن وطن را دوباره جمع کنید

کدام یک چو تو، تعلیم می تواند داد؟

قسم به تشنگان حقیقت که خفته اند به خاک

شود ز سرخِی خون تو، قدس هم آزاد

مگر نه این که سلیمانی و به دفتر تقدیر

خدا به سلیمان، ُملِک بیت المقدس داد

بخواب قاسِم دوران،عسل گوارایت

بدان که منجی، ما را نمی بََرد از یاد 
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 • تبدیل گردان خاکی به گردان ویژه غواصی 

ــه  ــد، ب ــران آزاد ش ــهر مه ــه ش ــاه ۱۳65 ک ــک در تیرم ــالی ی ــات کرب ــد از عملی بع
اهــواز آمدیــم، گفتنــد: حــاج قاســم ســلیمانی فرمانــده لشــکر ۴۱ ثــارالل گفــت بیایــد 
ــم، ســردار  ــی زاده و مالپرســت در نشســت شــرکت کردی ــان نب ــن و آقای جلســه. م
ســلیمانی گفــت: بــرای مأموریــت  هایــی در آینــده )در آن زمــان فقــط یــک گــردان 
ــه در والفجــر  ــی ک ــه فرماندهــی شــهید احمــد امین ــردان ۴۱0 ب ــواص داشــت گ غ
هشــت شــهید شــد.( نیــاز بــه تقویــت و افزایــش گــردان  هــای غــواص داریــم. هیــچ 
ــدازی  ــات راه  ان ــد و مقدم ــت و بروی ــزگان نیس ــای هرم ــده  ه ــر از رزمن ــس بهت ک

گــردان  هــای غواصــی از بیــن نیروهایتــان آمــاده کنیــد.

ســردار ســلیمانی مــا را بــرای یــک ســفر تشــویقی بــه مشــهد بــرای زیــارت امــام رضا 
ــه اتفــاق کادر گــردان رفتیــم زیــارت امــام رضــا )ع( و از مشــهد بــه  )ع( فرســتاد. ب
بندرعبــاس برگشــتیم و بــا مراجعــه بــه منطقــه یکــم نیــروی دریایــی ســپاه و ارتــش 
کار آموزشــی غواصــی را در ســاحل بندرعبــاس آغــاز کردیــم؛ حــاج قاســم ســلیمانی 
فرمانــده لشــکرثارالل بــا آن تجربــه و تخصــص بــه رزمنده هــای هرمــزگان از جملــه 
فرمانــده گــردان مــا آقــای منصــور نبــی زاده اعتمــاد کــرد و بــه ایــن ترتیــب گــردان 
۴22 خاکــی بــه گــردان ویــژه غــواص تبدیــل شــد. زمانــی کــه گــردان خاکــی ۴22 
ــد  ــاه بع ــه م ــات س ــن عملی ــد اولی ــواص ش ــردان غ ــه گ ــل ب ــی  زاده تبدی ــای نب آق
انجــام شــد، لــذا یکــی از گــردان  هایــی کــه در لشــکرثارالل بســیار خــوش درخشــید، 
ــه ای اســت  ــه راســتی شــهادت جام ــود. ب ــزگان ب ــردان ۴22 اســتان هرم ــن گ همی
کــه جــز آن برازنــده حــاج قاســم نبــود، درســت ماننــد شــهید "مصطفــی چمــران" 
ــای  ــه در جبهه ه ــان و چ ــه در لبن ــخت چ ــای س ــتگی ناپذیر دوران ه ــد خس مجاه
دفــاع مقــدس وقتــی مــرگ از او فــرار می کــرد، او خــود در پــی شــهادت می دویــد... 

راوی: ســردار رضــا ترابــی فرمانــده ســابق ســپاه امــام ســجاد)ع( هرمــزگان در آییــن 
ــوند."  ــگ آب نمی ش ــا دلتن ــره "ماهی ه ــب خاط ش

منبع: خبرگزاری جمهوری اسالمی
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  • واکنش سردار سلیمانی به پیشنهاد کاندیداتوری اش

ــت   ــدای ریاس ــا می کندکاندی ــما اقتض ــت ش ــه محبوبی ــم ک ــم گفت ــاج قاس ــه ح ب
ــد: ــواب گفتن ــان در ج ــوید. ایش ــوری ش جمه

ــه  ــا ب ــن جبهه ه ــزد شــهادت هســتم. سال هاســت در ای ــا و نام ــزد گلوله ه ــن نام "م
دنبــال قاتــل خــودم هســتم، اّمــا او را پیــدا نمی کنــم" 

راوی: حجت االسالم حاج علی اکبری، خطیب نماز جمعه تهران 

  • خاطره  آیت اهلل نوری همدانی از امضا برکفن شهید سلیمانی 

حــاج قاســم ســلیمانی مکــرر در دفتــر مــا رفت وآمــد داشــت، در آخریــن دیــدار بعــد 
ــا شــما کاری خصوصــی  ــد مــن ب از مالقــات رســمی گفتنــد کــه همــه بیــرون برون

دارم، بنــده و ایشــان در اتــاق ماندیــم.

حــاج قاســم از کیــف کفنــش را آورد و بــه بنــده گفــت کــه کفــن مــن را امضــا کنیــد 
ــه  ــم، بعــد هــم گفــت می خواهــم ب ــا هــم امضــا کردی ــام خــود را بنویســید و م و ن

 عنــوان خداحافظــی چنــد رکعــت نمــاز پشــت ســر شــما بخوانــم.

بعــد از دیــدار بنــده از ایمــان و بصیــرت ایشــان منقلــب شــدم و عشــق و عالقــه بــه 
جهــاد و شــهادت داشــت، در زمــان خداحافظــی ســردار ســلیمانی را در آغــوش گرفتم 
َ َعلَْیــِه َفِمْنُهــْم َمــْن َقَضــی نَْحَبــُه  و آیــه" ِمــَن الُْمْؤِمِنیــَن ِرَجــاٌل َصَدُقــوا َمــا َعاَهــُدوا الَلّ
ــار  ــا چشــمان اشــک ب لُــوا تَْبِدیــاًل" را قرائــت کــردم و ب ــا بََدّ ــْن یَْنَتِظــُر َوَم ــْم َم َوِمْنُه

خداحافظــی کردیــم...

 • روایت حاج قاسم سلیمانی:

ــی  ــی عال ــرای آیــت الل بهاءالدینــی تعریــف کــردم کــه شــهید حســین عل وقتــی ب
ــد،  ــور کنن ــر عب ــا از معب ــا بچه ه ــد ت ــاردار خوابی ــیم های خ ــات روی س ــب عملی ش

ــد... ــه کردن ایشــان بیــش از ۱0دقیقــه گری
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 • بوسیدن کف پای مادر؟

مــادِر بزرگــوار ســردار حــاج قاســم ســلیمانی کــه از دنیــا رفتنــد، پــس از چنــد روز 
بــا جمعــی از خبرنــگاران تصمیــم گرفتیــم بــرای عــرض تســلیت بــه روســتای قنــات 
ملــک برویــم. بــا هماهنگــی قبلــی، روزی کــه ســردار هــم در روســتا حضــور داشــتند، 
عــازم شــدیم. وقتــی رســیدیم ایشــان را دیدیــم کــه کنــار قبــر مادرشــان نشســته 
ــزل       ــه من ــن ب ــت: م ــا گف ــه م ــی ب ــالم و احوالپرس ــد از س ــد. بع ــه می خوانن و فاتح
مــی  روم شــما هــم فاتحــه بخوانیــد و بیاییــد. بعــد از قرائــت فاتحــه بــه منــزل پــدری 
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــت ک ــادر صحب ــت م ــگاه و حرم ــان از جای ــم. برایم ــان رفتی ایش
مطلبــی را کــه مــی  گویــم جایــی منتشــر نکنیــد. گفــت: همیشــه دلــم مــی  خواســت 
کــف پــای مــادرم را ببوســم ولــی نمــی  دانــم چــرا ایــن توفیــق نصیبــم نمــی  شــد....

آخریــن بــار قبــل از مــرگ مــادرم کــه اینجــا آمــدم، باالخــره ســعادت پیــدا کــردم و 
کــف پــای مــادرم را بوســیدم. بــا خــودم فکــر مــی  کــردم حتمــاً رفتنــی  ام کــه خــدا 
توفیــق داد و ایــن حاجتــم بــرآورده شــد. ســردار در حالــی کــه اشــک جــاری شــده 
بــر گونــه  هایــش را پــاک مــی  کــرد، گفــت: نمــی  دانســتم دیگــر ایــن پاهــای خســته 

را نخواهــم دیــد تــا فرصــت بوســیدن داشــته باشــم...
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 • دو جوان ساده و بی آالیش که دنیا را به لرزه درآوردند

یــک ارتشــی و دو پاســدار بســیجی در کنــار هــم آقایــی کــه لبــاس ارتــش جمهــوری 
ــرای چنــد لحظــه  ــا ب ــا جــا داره ام ــن کــرده روی چشــم م ــه ت ــران را ب اســالمی ای

توجهتــون را بــه دو جوانــی کــه کنــار ایشــون ایســتادن معطــوف کنیــد...

لبــاس هایــی کــه کامــأ مشــخصه حتــی یــک پیراهــن مناســب ســایز بــدن شــون 
هــم نداشــتن کــه بپوشــن . در نــگاه شــون نــه تنهــا غــروری پیــدا نمــی شــه بلکــه 
حتــی روی مســتقیم نــگاه کــردن بــه یــک دوربیــن را هــم ندارنــد. حالــت ظاهــری 
ــرد  ــز م ــدازه ج ــر شــخصیتی مین ــاد ه ــای ریزشــون انســان را ی صــورت و لبخنده
ــش  ــر پی ــن دو نف ــر ای ــه ظواه ــا توجــه ب ــه ب ــن عکــس را ببین ــگ. هرکســی ای جن

خــودش مــی گــه ایــن دو نفــر را دیگــه کــی راه داده جبهــه؟... 
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ایــن هــا کــه نــه تنهــا هیــچ تحصیــالت آکادمیــک نظامــی نــدارن حتــی بلــد نیســتن 
آســتین هاشــون را بــه شــیوه ی نظامــی بــدن بــاال.. امــا از ایــن حــرف هــا گذشــته 
، ایــن دو بســیجی ســاده و بــی آالیــش چــه نقشــی را بــرای آینــده ی کشورشــون 

بــازی کــردن؟...

یکــی شــون فرماندهــی توپخانــه و موشــکی ســپاه پاســداران شــد ، امــا یگانــی بــدون 
حتــی یــک قبضــه تــوپ ! یعنــی فرمانــده ی یگانــی شــد کــه اصــأ وجــود خارجــی 

شت! ندا

اون یکی هم معروف شد به "قاسم لودر دزد" !؟

چــون بچــه هــای جهــاد بــرای خاکریــز زدن لــودر نداشــتن ایشــون شــب هــا زحمــت 
مــی کشــید و مــی رفــت از عراقــی هــا قــرض مــی گرفــت!... بلــه دوســتان ، یــک 
ــی ،  ــات آنچنان ــدون امکان ــس ب ــل عک ــز داخ ــن دو عزی ــل ای ــی مث ــوان های روز ج
بــدون حقــوق هــای سرســام آور و بــدون هیــچ انتظــاری وارد میــدان جنــگ شــدن 
ــزرگ تــر شــدن امــا  ــزرگ و ب ــرای ایــران و اســالم جنگیــدن... اونهــا ب ــه ب و صادقان
از نظــر فکــری و معنــوی و نــه از منظــر مــادی و حــس ریاســتی و خــدم وحشــم...

ــن عکــس  ــه شــدن ای ــد از گرفت ــا بع ــان گذشــت و گذشــت و گذشــت...مدت ه زم
خاطــره انگیــز ، مــا ایرانــی هــا ایــن دو جــوان را جــور دیگــه ای شــناختیم... یکــی 
ــه ی  ــران را از دســت حمل ــده موشــکی ، ای ــاز دارن ــش ب ــا پیشــبرد دان ــن دو ب از ای
ــه  ــی علی ــگ نیابت ــت جن ــر هدای ــالوه ب ــدی ع ــر بع ــرد و نف ــظ ک ــا حف ــدرت ه ابرق
آمریــکا در عــراق، افغانســتان، ســوریه، لبنــان، عــراق، یمــن و... ایــران را از تهدیــدات 
تروریســتی و امنیتــی منطقــه ای مصــون نگــه داشــت...بله...عزیزان مــن، جــوان هــای 
بســیجی کــه روزی بــه چشــم نمــی اومــدن و از طــرف خیلــی هــا دســت کــم گرفتــه 

مــی شــدن، شــدند باعــث و بانــی امنیــت واقتــدار وآبــروی امــروز ایــران مــا....        

فــرد ســمت چپ:ســردار شــهید حســن تهرانــی مقــدم ، پــدر صنعــت موشــکی ایران 
و فــرد ســمت راست:ســردار قاســم ســلیمانی، فرمانــده محــور مقاومــت وفرمانــده ی 
لشــکر قــدس ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی ایــران... روح شــان شــاد و راهشــان 

پــر رهــرو بــاد...
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 • پیشگویی 14 سال پیش رهبر انقاب از قدرت شفاعت حاج قاسم 

دامــاد بــزرگ خانــواده، جــواد روح اللهــی، از رهبــر انقــالب درخواســت می کنــد کــه 
ان شــاء الل فــردای قیامــت همــه مــا را کــه اینجــا هســتیم شــفاعت کنیــد...

امام خامنه ای می گویند: ما چه کاره ایم که شما را شفاعت کنیم؟

پدر و مادر شهید باید من و شما را شفاعت کند...

ــفاعت  ــمول ش ــت مش ــن اس ــه ای ــان ب ــت و آرزویم ــن اس ــه ای ــعادتمان ب ــا س ... م
ــیم. ــا باش ــال این ه ــهدا و امث ــن ش ــل: ای ــی از قبی خوبان

بعــد رهبــر انقــالب خــم می شــوند و بــا نگاهــی بــه حــاج قاســم ســلیمانی می گوینــد: 
ایــن آقــای حــاج قاســم هــم از آنهایی ســت کــه شــفاعت می کنــد ان شــاء الل....
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حاج قاسم سلیمانی سر پایین می اندازد و با دو دست صورتش را می پوشاند.

- بله! از ایشان قول بگیرید، به شرطی که زیر قول شان نزنند!

ــر  ــه زی ــت زده ســر ب ــه خجال ــه جــز ســردار ســلیمانی ک ــه ب ــد، هم ــه می خندن هم
انداختــه... رهبــر انقــالب ادامــه مــی دهنــد: چــون امکانــات ایشــان، امکانــات قــول 
دادن و شــفاعت کردنشــان، االن خیلــی خــوب اســت... )یعنــی حالــت مجاهــدت او در 
جهــاد اصغــر و اکبــر( اگــر همیــن را بتواننــد نگــه بدارنــد، مثــل همیــن چهــل، پنجــاه 

ســالی کــه نگــه داشــته اند؛ خیلــی خــوب اســت.

"این هم یک هنری  است که ایشان دارند..."

بعضی هــا خیــال می کننــد کــه در دوره پیشــرفت و ســازندگی و توســعه و نمی دانــم 
ــد آن قیــد و بند هایــی کــه اول کار داشــت را رهــا کننــد.  فــالن و فــالن، دیگــر بای
نفهمیدنــد کــه هــر دوره ای کــه عــوض می شــود، تکلیف هــا و نــوع مجاهــدت عــوض 
می شــود؛ امــا روحیــه مجاهدتــی کــه آن روز بــوده، آن نبایــد عــوض بشــود. روحیــه 
ــود،  مجاهــدت اگــر عــوض شــد، آدم می شــود مثــل آدم هایــی کــه وقتــی جنــگ ب
ــد... در خانه هایشــان پــای تلویزیــون نشســته بودنــد فیلــم خارجــی تماشــا می کردن

لحظاتــی ســکوت می شــود و جمعیــت حاضــر بــه فکــر می رونــد.

جــواد روح اللهــی ]دامــاد خانواده[می گویــد: چنــد مــاه بعــد از آن دیــدار، مــاه رمضان، 
ــه بچــه هــای جبهــه و جنــگ  همــان  در مراســم افطــاری هرســاله حــاج قاســم ب
جلــوِی در از ایشــان قــول شــفاعت خواســتم. حاجــی می خواســت دســت بــه ســرم 
کنــد، کــه گفتــم: حاجــی! والل اگــر قــول ندهــی، داد میزنــم و بــه همــه مهمان هــا 
می گویــم آقــا دربــاره تــو آن روز چــه گفتنــد؟ حــاج قاســم کــه دیــد اوضــاع ناجــور 

مــی شــود؛ گفــت: باشــد، قــول میدهــم؛ فقــط صدایــش را در نیــاور!

روایتی از دیدار رهبری درمنزل شهید محمدرضا عظیم پور در سال ۱۳8۴ 

منبع ؛کتاب "کریمانه" روایت حضور مقام معظم رهبری در منازل شهدای استان 
کرمان انتشارات صهبا نشر ۱۳95
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• ماجرای قاب عکس شهید سلیمانی، در اتاق وزیر جنگ آمریکا

ــا  ــد ام ــا فحاشــی هایی می کنن ــرده و ی ــم ک ــا را تحری ــر م اگرچــه دشــمنان در ظاه
در دل شــان اذعــان می کننــد بــا یــک قــدرت روبــه رو هســتند و ایــن نکتــه مهمــی 
اســت چنانچــه وزیــر دفــاع آمریــکا عکــس ســردار" شــهید قاســم ســلیمانی" را در 
اتاقــش آویختــه و ایــن اقــدام نشــان می دهــد کــه او، ســردار ســلیمانی را بــه عنــوان 

ــدارد...  ــب خــود می پن ــزرگ و رقی شــخصیتی ب

راوی: دکتر کمال خرازی،  رییس شورای راهبردی روابط خارجی ایران 

 • ماجرای شکست طرح ترور حاج قاسم سلیمانی

در ایــن طراحــی قــرار بــود، تیــم تروریســتی وابســته و اجیــر شــده بــا ورود بــه کشــور 
در ایــام فاطمیــه، محلــی در جوارحســینیه مرحــوم پــدر شــهید ســردار ســلیمانی را 
ــه  ــواد منفجــره را تهی ــو م ــا 500 کیل ــا اســتقرار در آن ۳50 ت ــرده و ب ــداری ک خری
ــا ایــن اقــدام شــوم  و از طریــق ایجــاد کانــال در زیــر حســینیه قــرار دهنــد. آنهــا ب
درصــدد بودنــد یــک جنــگ مذهبــی را راه انــدازی و بگوینــد مســئله انتقــام داخلــی 
بــوده اســت. بــه فضــل الهــی برغــم برنامــه ریــزی چنــد ســاله بــه ســد هوشــمندی 
و هوشــیاری فرزنــدان ملــت ایــران برخــورد و قبــل از اقــدام در تــور اطالعاتــی ســپاه 

پاســداران انقــالب اســالمی قــرار گرفتنــد... 

اعضــای ایــن تیــم پــس از دســتگیری گفتنــد مــی خواســتیم عملیــات ایــام فاطمیــه 
را بــه ایــام محــرم و تاســوعا و عاشــورا بیاوریــم تــا بــا تــرور ســردار ســلیمانی اتفــاق 

بزرگــی را بــرای بــر هــم زدن اوضــاع داخلــی و افــکار عمومــی رقــم زنیــم... 

راوی حجت االسالم حسین طائب رئیس سازمان اطالعات سپاه

مــادر شــهید اکبــري، شــهید حادثــه تروریســتی اتوبــوس ســپاه تعریــف مــي کــرد: 
چهارشــنبه خــواب امیــد رو دیــدم دنبــال تــدارک یــه مراســم بــزرگ بــود گفتــم چــه 

خبــره؟...  "گفــت همیــن چنــد روز یــه مهمــون خیلــي عزیــز داریــم..."
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•  شهید بی سر، ذوالفقار حسن عزالدین 

ســردار سرلشــکر قاســم ســلیمانی فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران در بیــان 
مصــداق و مثــال عینــی دربــاره قــدرت ایدئولــوژی مبتنــی بــر وحــی خاطــره   شــهید 
عزالدیــن را گفــت کــه بغــض گلــوی خــود و حاضریــن در مراســم را گرفــت... ایشــان 
ــه اســارت تروریســت های  ــان ســال 92 ب گفتنــد: شــهید هجــده ســاله ای کــه در آب
ــهید  ــد ش ــاً مانن ــارت دقیق ــس از اس ــت ها پ ــد و تروریس ــش در می آی ــری داع تکفی
ــس از 5  ــه شــهادت می رســانند و پ ــد و او را ب حججــی ســر از تنــش جــدا می کنن

ســال پیکــرش را حــزب الل برمــی گردانــد....

ذوالفقــار عزالدیــن از اهالــی منطقــه صــور لبنــان و متولــد یازدهــم اردیبهشــت مــاه 
ــوریه  ــه س ــه غوط ــای منطق ــای درگیری ه ــن روزه ــه در اولی ــود ک ــال ۱۳7۴ ب س
توســط اصابــت میــن مجــروح شــد و بــه اســارت تکفیری  هــا درآمــد و تروریســت هــا 
ــه شــهادت رســاندن  ــه شــهادت می رسانند.تروریســت های تکفیــری قبــل از ب او را ب
ــرور  ــد س ــار را مانن ــس از آن, ذوالفق ــند و پ ــؤال از او می پرس ــن س ــار چندی ذوالفق
ــه شــهادت  و ســاالر شــهیدان امــام حســین )ع(, ســر از تنــش جــدا کــرده و او را ب
ــادرش  ــه م ــد, وب ــف مــی کن ــادرش تعری ــرای م ــن خــواب را ب می رســاندند... عزالدی
می گویــد، بــا توجــه بــه خوابــی کــه دیــده ام ایــن آخریــن ناهــاری اســت کــه باهــم 

ــد... ــواب را نمی ده ــف خ ــازه تعری ــادر اج ــا م ــم... ام می خوری

ــل از   ــار قب ــود... ذوالفق ــرده ب ــف ک ــه تعری ــن گون ــتانش ای ــرای دوس ــودش ب ــا خ ام
ــود و  ــدار می ش ــود.او بی ــده می ش ــرش بری ــه س ــود ک ــده ب ــواب دی ــهادتش در خ ش
ــار امــام حســین)علیه الســالم( را در خــواب  ــه خــواب مــی رود کــه ایــن ب مجــدداً ب
ــد  ــو را خواهن ــر ت ــن! س ــز م ــد: "عزی ــار می فرمای ــه ذوالفق ــه ایشــان ب ــد ک ــی بین م
بریــد همانطــور کــه بــر ســر مــن در واقعــه کربــال گذشــت. امــا دردی حــس نخواهــی 
ــر خواهنــد گرفــت..." چنــدی بعــد,  کــرد، چــون فرشــتگان از هــر طــرف تــو را درب
خوابــش تعبیــر شــد و همانگونــه کــه در خــواب دیــده بــود بــا ســر بریــده، بــه دیــدار 

موالیــش امــام حســین)ع( شــتافت...

منبع: گزارش شبکه المنار لبنان
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 • شهید محمد حسین یوسف اللهی، همسایه ابدی شهید سلیمانی 

ــاس غواصــی  ــا لب ــا ب ــدند. آن ه ــدا ش ــا ج ــایی از م ــد شناس ــای واح ــا از بّچه ه دو ت
ــل از  ــار قب ــه ناچ ــاز نگشــتند. ب ــر چــه معطــل شــدیم ب ــد. ه ــو رفتن ــا جل در آب ه
ــات  ــه مســوول اّطالع ــر گشــتیم. محمــد حســین ک ــر ب ــه مق ــوا ب روشــن شــدن ه
لشــکر ثــارالل بــود، موضــوع را بــا بــرادر حــاج قاســم ســلیمانی،  فرمانــده لشــکر در 
میــان گذاشــت... حــاج قاســم گفــت: بایــد بــه قــرارگاه خبــر بدهــم. اگــر اســیر شــده 
باشــند، حتمــاً دشــمن از عملیــات مــا بــا خبــر می شــود. امــا حســین گفت:تــا فــردا 
صبــر کنیــد. مــن امشــب تکلیــف ایــن دو نفــر را مشــخص می کنــم... صبــح روز بعــد 

حســین را دیــدم. خوشــحال بــود. گفتــم: چــه شــد؟...  

ــت:  ــرد و گف ــی ک ــرا؟!... مکث ــیدم: چ ــه. پرس ــت: ن ــد؟.. گف ــر دادی ــرارگاه خب ــه ق ب
ــی  ــم حســین صادق ــور ه ــر موســایی پ ــم اکب ــدم. ه ــا را دی ــر دوی آن ه دیشــب ه
را... بــا خــوش حالــی گفتــم: االن کجــا هســتند؟... گفــت: در خــواب آن هــا را دیــدم. 
اکبــر جلــو بــود و حســین پشــت ســرش. چهــره اکبــر نــور بــود! خیلــی نورانــی بــود. 
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ــد. در  ــرک نمی ش ــبش ت ــاز ش ــود، نم ــم ب ــر درون آب ه ــر اگ ــی چرا؟...اکب می دان
ثانــی اکبــر نامــزد داشــت. او تکلیفــش را کــه نصــف دینــش بــود انجــام داده بــود، 
امــا صادقــی مجــرد بــود. اکبــر در خــواب گفــت کــه ناراحــت نباشــید؛ عراقی هــا مــا 
ــده  ــهید ش ــت: ش ــور؟!... گف ــه ط ــیدم: چ ــم... پرس ــر می گردی ــا ب ــد، م ــه ان را نگرفت
انــد. جنازه هــای شــان را امشــب آب مــی آورد لــب ســاحل. مــن بــه حــرف حســین 
مطمئــن بــودم. شــب نزدیــک ســاحل مانــدم. آخــر شــب نگهبــان ســاحل از کمــی 
جلوتــر تمــاس گرفــت و گفــت: یــک چیــزی روی آب پیداســت. وقتــی رفتــم، دیــدم 
پیکــر شــهید صادقــی بــه کنــار ســاحل آمــده! ... بعــد هــم پیکــر اکبــر پیــدا شــد!...

راوی: شهید حاج قاسم سلیمانی

 • قاسم سلیمانی، راوی شهادت یوسف اللهی

شــهید "محّمدحســین یوســف الهــی" عارفــی اســت کــه در واحــد اطالعــات عملیات 
لشــکر ۴۱ ثــارالل، مراتــب کمــال الــی الل را طــی کــرد و کمتــر رزمنــده ای اســت کــه 
روزگاری چنــد بــا محمدحســین زیســته باشــد، امــا خاطــره ای از ســلوک معنــوی او 
نداشــته باشــد. او مصــداق ســالکان و عارفانــی اســت کــه بــه فرمــوده حضــرت روح الل 
ــق  ــران و کهنســاالن طری ــک شــبه ره صــد ســاله را طــی و چشــم همــه پی )ره(، ی
ــد...  شــهید حــاج  ــای بی انتهــای خــود کردن ــان را حســرت زده قطــره ای از دری عرف
قاســم ســلیمانی دربــاره نحــوه شــهادت شــهید محمــد حســین یوســف الهــی گفتــه 
ــر  ــات والفج ــمن در عملی ــد دش ــات بودن ــاق عملی ــا در ات ــه آن ه ــی ک اســت هنگام
هشــت دســت بــه حملــه شــیمیایی می زنــد، او یــاران خــود را از ســنگر خــارج کــرد 
و خــود بعدهــا براثــر  ابتــال بــه عارضــه شــیمیائی بــه شــهادت رســید... او در ادامــه 
و در توصیــف ایــن شــهید گفــت کــه دوســت دارم تــا مــرا پــس از مــرگ در کنــار او 
بــه خــاک بســپارید... امــا او کــه بــود کــه حــاج قاســم دلــش می خواســت در کنــار 
او بــه خــاک ســپرده شــود؟... همرزمانــش می گوینــد حســین از عرفــای جبهــه بــود 
ــود  ــد، رفیــق خــدا ب ــی کســی او را نمی دی ــد، ول ــن نمــاز شــب را می خوان و زیباتری
ــن شــهید  ــا ای ــش ب ــود. حــاج قاســم در خاطرات ــار زده ب ــای حجــاب را کن و پرده ه
ــات  ــم. عملی ــادان می رفتی ــمت آب ــه س ــین ب ــا حس ــک روز ب ــد:  ی ــوار می گوی بزرگ
بزرگــی در پیــش داشــتیم. چندتــا از کار هــای قبلــی بــا موفقیــت الزم انجــام نشــده 
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ــی ناراحــت  ــود. مــن خیل ــو شــده ب ــان هــم لغ ــات م ــن عملی ــی آخری ــود واز طرف ب
ــم، امــا هیــچ کــدام آنطــور  ــا عملیــات انجــام دادی ــه حســین گفتــم: چندت ــودم. ب ب
کــه بایــد موفقیت آمیــز نبــود. ایــن یکــی هــم مثــل بقیــه نتیجــه نمی دهــد. گفــت: 

بــرای چــی؟... 

گفتــم:، چــون ایــن عملیــات خیلــی ســخت اســت و بعیــد می دانــم موفــق بشــویم. 
ــی  ــم: در عملیات های ــتیم. گفت ــروز هس ــق و پی ــن کار موف ــا در ای ــا م ــت: اتفاق گف
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کــه بــه آن آســانی بــود و هیــچ مشــکلی نداشــتیم نتوانســتیم کاری از پیــش ببریــم 
آنوقــت در ایــن یکــی کــه کال وضــع فــرق می کنــد و از همــه ســخت تر اســت، موفــق 
ــا همــان تکیــه کالم همیشــگی اش گفــت:  می شــویم! ... حســین خنــده ای کــرد و ب
ــم...  ــات پیروزی ــن عملی ــا در ای ــه م ــم ک ــو می گوی ــه ت حســین پســر غالمحســین ب
ــه  ــزی ک ــی چی ــا از طریق ــد. حتم ــی را نمی زن ــاب حرف ــه او بی حس ــتم ک می دانس
ــت:  ــا می گویی؟...گف ــه از کج ــی چ ــم: یعن ــان دارد. گفت ــان و اطمین ــد ایم می گوی
باالخــره خبــر دارم. گفتــم: خــب از کجــا خبــر داری؟ گفــت: بــه مــا گفتنــد کــه مــا 
پیروزیــم. پرســیدم: کــی بــه تــو گفــت؟ ... جــواب داد: حضــرت زینــب )س(. دوبــاره 
ســوال کــردم؟ بــا خنــده جــواب داد: تــو چــه کار داری. فقــط بــدان بــی بــی گفــت 
کــه شــما در ایــن عملیــات پیــروز خواهیــد شــد و مــن بــه همیــن دلیــل می گویــم 
کــه قطعــا موفــق می شــویم. هــر چــه از او خواســتم بیشــتر توضیــح بدهــد. چیــزی 
ــاز هــم نبــود توضیــح بیشــتری  ــه اکتفــا کــرد... نی ــه همیــن چنــد جمل نگفــت و ب
بدهــد. اطمینــان او برایــم کافــی بــود. همــان طــور کــه گفتــم همیشــه بــه حرفــی 
کــه مــی زد، ایمــان داشــتم. وقتــی کــه عملیــات بــا موفقیــت تمــام بــه انجــام رســید. 
یــاد حــرف آن روز حســین افتــادم و بــه ایمــان و قاطعیتــی کــه در کالمــش بــود و 
هرگــز از ایــن اطمینــان بــه او پشــیمان نشــدم... راوی: شــهید حــاج قاســم ســلیمانی

منبع: کتاب "نخل سوخته" ویژه زندگی شهید حسین یوسف اللهی

 • حاال عکس بگیر؟

حــاج قاســم، همیشــه از دوربیــن فــراری بــود. دوســت نداشــت از او عکــس و فیلــم 
ــم، همیشــه  ــا کــه کار ثبــت عکــس را انجــام می دادی ــا م گرفته شــود. در مواجهــه ب
ــه برخوردهــای شــدید و  ــی کار ب ــر!... گاهــی حت ــر، نگی ــی می گفــت: نگی ــا ناراحت ب
ــار بعــد از ایــن اتفــاق،  تنــد می رســید. البتــه بعــدش از مــا دلجویــی می کــرد. یک ب
ــل پســرم.  ــی دوســتت دارم، مث ــه بدان ــت: بوســیدمت ک ــرا بوســید و گف صــورت م
ــرای  ــط ب ــا فق ــم ام ــاج قاس ــای ح ــی دارم... معذوریت ه ــم معذوریت های ــن ه ــا م ام
مناطــق عملیاتــی و ماموریت هــای حســاس بــود. وقتــی موقعیت هــای خاصــی مثــل 
دیــدار بــا خانــواده شــهدا پیــش می آمــد، رفتــارش کامــاًل تغییــر می کــرد... در ایــن 
ــد  ــردن فرزن ــرد. دســت دور گ ــی ک ــن اســتقبال م ــع، خــودش از عکــس گرفت مواق
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شــهید مدافــع حــرم می انداخــت و مــی گفــت: حــاال بگیــر... یکــی از مشــهورترین 
عکس هایــی کــه از حــاج قاســم گرفتــم، ســه ســال قبــل در مراســم دانش آموختگــی 
افســران در دانشــگاه امــام حســین )ع( بــود... آن عکــس، حــاج قاســم را در موقعیتــی 
نشــان می دهــد کــه ایشــان درمقابــل رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، یــک دستشــان 
را به نشــانه احتــرام نظامــی، کنــار ســر گرفتــه و دســت دیگرشــان را بــه نشــانه ارادت 
ــن، خــالف عــرف و ادب نظامــی  ــرام قلبــی، روی ســینه گذاشــته اند شــاید ای و احت
ــتر  ــک اش ــاص مال ــع خ ــژه و تواض ــی وی ــان دهنده ادب و ارادت قلب ــا نش ــود، ام ب
ــه  دســت  ــود...آن عکــس، خیلــی دیده شــد و دســت  ب ــه فرمانــده  کل قــوا ب نســبت ب

ــا حاج قاســم چرخیــد و مشــهور شــد....روایت یــک عــکاس از ۱5ســال همراهــی ب

• اهمیت حق الناس

ــۀ سرلشــکر حــاج قاســم  ــرد: نام ــدان نب ــل تامــل ســردار ســلیمانی درمی ــدام قاب اق
ــال، از  ــازی ابوکم ــات آزادس ــالل عملی ــه در خ ــی ک ــب منزل ــرای صاح ــلیمانی ب س
ــن  ــدس در ای ــپاه ق ــده س ــود. فرمان ــرده ب ــتفاده ک ــر اس ــوان مق ــه عن ــزل ب آن من
ــر، از صاحــب  ــوان مق ــه عن ــزل ب ــتفاده از من ــت اس ــود، باب ــی خ ــن معرف ــه ضم نام
ــود در  ــخصی خ ــزل ش ــن من ــمارة تلف ــتن ش ــن نوش ــرده و ضم ــی ک آن عذرخواه
انتهــای نامــه، بــرای جبــران هــر گونــه خســارت احتمالــی و یــا هــر گونــه درخواســت 
دیگــری از طــرف صاحــب منــزل، ابــراز آمادگــی کامــل کــرده است.ســردار ســلیمانی 
همچنیــن در بخشــی از ایــن نامــه بیــان کــرده: مــن میــان خــودم )بــه عنــوان یــک 
ــرو  ــرا خــود را پی ــم؛ زی ــی نمــی بین ــک ســنی( تفاوت ــوان ی ــه عن شــیعه( و شــما )ب
ســنت رســول الل )ص( و شــما را نیــز محــب اهــل بیــت )ع( می دانــم... منبع/فــارس

• موقع کفن کردن حاج قاسم، کربا را دیدیم

بــه آقــا عــرض کــردم: دیشــب کــه خواســتیم شــهداء را کفــن کنیــم کربــال را دیدیــم، 
ــدن  ــر در ب ــود، س ــده ب ــه ش ــج تک ــم پن ــاج قاس ــود، ح ــا ب ــا ارب ــا ارب ــدن ه ــه ب هم
نداشــت، بخشــی از کتــف و دســت راســت و امعــاء و احشــاء و پــای راســت از مــچ بــه 

پائیــن. ابومهــدی المهنــدس هــم فقــط ۴ الــی 5 کیلــو گوشــت....

ــه  ــتیم، پارچ ــائل  را داش ــه وس ــردن هم ــن ک ــرای کف ــه ب ــا اینک ــردم: ب ــرض ک ع
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ــا نمــی توانســتیم  ــوازم راداشــتیم ام داشــتیم، پنبــه داشــتیم، پالســتیک و دیگــر ل
ایــن پیکرهــا را خــوب جمــع و جــور کنیــم و بــه ســختی تیمــم داده و کفــن کردیــم، 
نمــی دانــم امــام زیــن العابدیــن در کربــال چطــور جنــازه ســید الشــهداء را بــا بوریــا 
جمــع کرد؟..ســالم و درود خــدا بــر شــهید ســرافراز اســالم حــاج قاســم ســلیمانی و 

ابومهــدی المهنــدس...  روایــت ســردار باقــرزاده در محضــر رهبــر انقــالب

 • دست و انگشتری که از بدن حاج قاسم سالم ماند..

دســت نازنیــن حــاج قاســم ســلیمانی کــه ظاهــرا از بــدن مطهرشــان ســالم مانــده 
بــود همــان دســتی بــود کــه در عملیــات طریق القــدس ترکــش خــورده بــود... راوی: 

ســردار سرلشــکر محمدعلــی جعفــری

  • انگشترشهید

بعــد از ایــن کــه شــهید علیــزاده، در درگیری هــای ســوریه توانســت تانــک خــودی 
ــد و  ــب برگردان ــه عق ــی ب ــود را به تنهای ــه ب ــرار گرفت ــا و داعشــی ها ق ــن م ــه مابی ک
ــادت  ــن رش ــل ای ــد او را به دلی ــات بده ــی را نج ــاران ایران ــن از مستش ــان ۱7 ت ج
کم نظیــر نــزد حــاج قاســم ســلیمانی بردنــد، حــاج قاســم وقتــی شــهید علــی زاده را 
دیــد، او را بغــل کــرد و پیشــانی اش را بوســید و گفــت: مــن فعــال چیــزی بــه همــراه 
نــدارم کــه بــه عنــوان هدیــه بدهــم ولــی ایــن انگشــترم مــال شــما، ایــن انگشــتر بــه 
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ــا اینکــه شــب عملیــات انگشــترش را در  ــود ت ــادگاری در دســت شــهید ب عنــوان ی
آورد و بــه هم رزمــش داد و بــه او گفــت: مــن فــردا در ســیلو شــهید می شــوم، ایــن 

انگشــتر را بعــد از شــهادت بــه پســرم ســینا بــده....

 راوی:شهید عباسعلی علیزاده

 • شهید محمدامین جبلی

وقتــی پســرم قصــد عزیمــت بــه فــرودگاه راداشــت لبــاس خاکــی بــه تــن داشــت؛ 
مــادرش بــه او گفــت لباســت را عــوض کــن! بــا ایــن اتفاقاتــی کــه افتــاده و محاســنی 
ــو داری کمــی احتیــاط کــن کــه در خــارج از کشــور برایــت مشــکل نشــود؛  کــه ت
حتــی مــن نیــز بــه او گفتــم شــلوار لــی بپــوش امــا او بــه جلــوی آینــه رفــت و بــا 
ــا  ــه او گفتــم باب خنــده میگفــت شــبیه شــهدا شــده ام و همینطــور خــوب اســت. ب

خیلــی نــور بــاال میزنــی!...

هــوای خــودت را داشــته بــاش. حتــی در فــرودگاه یکــی از دوســتانش کــه بــه بدرقــه 
آمــده بــود بــه او گفــت حــرف مــادرت را گــوش مــی کــردی و لبــاس دیگــری مــی 
پوشــیدی؛ بــا خنــده در جــواب بــه دوســتش گفــت اگــر زیــاد اصــرار کنیــد گوشــه 

لبــاس خاکــی ام می نویســم، شــهید قاســم ســلیمانی!.

تــا همــان روز آخــر مــی گفــت مــن هنــوز عــزادار ســردار ســلیمانی هســتم؛ مــادرش 
بــه او گفــت حــاال نــرو، ممکــن اســت جنــگ بشــود؛ پســرم گفــت اگــر جنــگ شــد، 

اولیــن نفــری کــه برمــی گــردد مــن هســتم؛ ایــن پســر بــا ایــن روحیــه رفــت...

مــن ایــن بچــه هــای امــروز را بــا زمــان خودمــان مقایســه مــی کنیــم و مــی بینــم 
اینهــا بــه ســرعت از مــا ســبقت گرفتنــد؛ مــا در جبهــه مــا دل بــه دریــا مــی زدیــم 
امــا اینهــا ازمــا جلوتــر زدنــد؛ خوشــا بــه سعادتشــان ... بــا خــود یــک جانمــاز و مهــر 
کربــال بــرد و گفــت ایــن تربــت رابــه عنــوان ســکینه دل و آرامــش قلبــم مــی بــرم. 
ــش  ــی داشــت، روزه های ــای طوالن ــاه رمضــان روزه ــام م ــه در ای ــا اینک ــادا ب در کان
تــرک نشــد و بــه نمــازش مقیــد بــود.... یکــی از اســاتیدش از دانشــگاه تورنتــو وقتــی 
فهمیــد او هــم جــزء جانباختــگان بــود، ویدئویــی از او دیــدم کــه وقتــی دربــاره پســر 
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ــی  ــه خوب ــی توانســت ب ــه نم ــرد ک ــی ک ــه م ــان گری ــرد، چن ــی ک ــت م ــن صحب م
ســخن بگویــد.

یکــی دیگــر از اســاتیدش در مــورد او گفتــه بــود اگــر مســلمانان اینطــور هســتند مــا 
ــی  ــد نظــر بکنیــم؛ روحیــات فــداکار، مهربان ــد در شــناخت مــان از اســالم تجدی بای
و مســاعدت هــای اجتماعــی او کاری کــرده بــود کــه آنهــا بــه ایــن فکــر فــرو رفتــه 
بودنــد... فرزنــد مــن اینگونــه بــود؛ حــاال امــا در شــبکه هــای ماهــواره ای عکــس او را 
نشــان مــی دهنــد و مصــادره بــه مطلــوب مــی کننــد احساســات مــردم را تحریــک 
کــرده و از جانباختــگان ایــن پــرواز ســوء اســتفاده مــی کننــد؛ اگــر اطــالع رســانی 

بــه موقــع صــورت مــی گرفــت اجــازه ایــن اتفــاق را هــم نمــی دادیــم... 

بعــد از اعــالم ماجــرا ابتــدا منقلــب بــودم امــا چــون خــود زمــان جنــگ را درک کردم 
مــی دانــم کــه در جبهــه نیــز وقتــی نیــروی خــود اشــتباهی مــورد اصابــت گلولــه یــا 
خمپــاره قــرار مــی گرفــت، او شــهید محســوب مــی شــد...در چنیــن شــرایطی کــه 
رئیــس جمهــور نیــز گفــت شــرایط جنگــی بــوده اســت، ایــن حادثــه هــم ناشــی از 
ــم. راوی: دکترســعید جلیلــی  همــان جنــگ اســت و مــا ایــن مســئله را درک کردی
ــی بــه نقــل از پــدر شــهید محمــد امیــن جبلــی از  عضــو شــورای  عالــی امنیــت ملّ

شــهدای حادثــه ســقوط بوئینــگ 7۳7 

گفتنــی اســت محمدامیــن جبلــی، دانشــجوی برتــر پزشــکی دانشــگاه تورنتــو کانــادا 
بــود و پــدر وی نیــز محمــد جبلــی، فــوق تخصص قلــب و عضوهیئــت علمی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تهــران اســت.این پــدر باعــث افتخــار ملــت ایــران اســت...

راوی: محمدجلیلی عضو تشخیص مصلحت نظام

  • سردار یک ریال یا یک دالر حق ماموریت نگرفت

ــه  ــم ک ــده اند می گوی ــهید ش ــان ش ــه ایش ــون ک ــا اکن ــه ام ام ــن را نگفت ــون ای تاکن
ســردار ســلیمانی یــک ریــال یــا یــک دالر حــق ماموریــت نگرفــت؛ گاهــی بــه مــن 

ــم.. ــود می مان ــه خ ــی زن و بچ ــرج زندگ ــن در خ ــه م ــت ک می گف

حّجت االسالم علی شیرازی، نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه 
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چشم های خسته ات...

گواهی می داد... چشم انتظاری!

نگاه آرام و سکوِت بیش تَرت... حکایِت بغضی عجیب داشت!

تسبیح را آرام چرخاندنت... آشوِب دلَ ت را گواهی می داد!

دارم باخودم فکر می کنم: حاال... آرام گرفته ای؛

وقتی چشمت... روشن شده به جمال عقیله خاتون!

حاال... از تَِه دل می خندی؛

وقتی رفیقاِن قدیمی ات را دیده ای!

حاال... و مثل همیشه... َسَرت را باال گرفته ای؛

که در دفاع از حرم عمه سادات...

سنِگ تمام گذاشتی!

راحت بخواب سردار!

ما... فرزندان این مرز و بوم...

دست از دفاع بر نمی داریم!

ما... راهت را... ایمان و اعتقادت را...

و عشق و آرمانت را... ادامه خواهیم داد!

راحت بخواب سردار... حرم، بی مدافع نمی ماند!

تنها... دل مان برایت...

تنگ خواهد شد!

راحت بخواب سردار!

شهادتت مبارک؛ حاج قاسم!
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• داستان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس! 

وقتی به روستایی دورافتاده در اهواز رسیدیم، همراِه اهوازی ما گفت:

 "حــاج قاســم اینجــاس!"... دور و بــر را نگاهــی انداختیــم. همــه چیــز عــادی بــود. 
باورمــان نشــد ولــی دســتپاچه شــدیم. ســریع دوربین هــا را برداشــتیم و دوان دوان 

ــادم افتــاد چکمــه هــم نپوشــیدم! ــم. وســط های راه ی حرکــت کردی

ــردم  ــا م ــد و ب ــی نشســته بودن ــی های ــر روی کیســه گون ــا ابومهــدی المهنــدس ب ب
خــوش و بــش می کردنــد. ُکــپ کــرده بودیــم کــه ایشــان "حــاج قاســم ســلیمانی" 
ــدون  ــردم! ب ــا م ــردم و ب ــار م ــتنی! در کن ــی و دوست داش ــدر خودمان ــد. چه ق باش
ــدر  ــن! چه ق ــدر آرام و متی ــان! چه ق ــراف ش ــی در اط ــار و کوپال ــظ و ی ــچ محاف هی

ــیدند!  ــان می کش ــودکان و نوجوان ــر و روی ک ــه س ــتی ب ــه دس مهربانان

در همیــن حــال و هوایمــان ســعی داشــتیم تمــام لحظــات را ثبــت کنیــم. چلیــک 
چلیــک عکــس می گرفتیــم کــه ایشــان تکــه ســنگی برداشــتند و بــه نشــانه پرتــاب 
ــاس  ــی از لب ــد عزیزانم!"...یک ــس نگیری ــد: "عک ــد گفتن ــا لبخن ــد و ب ــردن گرفتن ک
ــد! حاجــی از عکــس  ــان آمــد و تذکــر داد: "عکــس نگیری ــه ســمت م شــخصی ها ب
ــر  ــی بزرگت ــود. چــه توفیق ــکار نب ــان بده ــوش م ــا گ ــی م ــد!"... ول خوشــش نمی آی
ــر بشــود. آن هــم چنیــن  ــا ممــوری هایمــان از عکس هــای حــاج قاســم پ از ایــن ت

ــدون هیــچ مجــوزی، نظارتــی و حفاظتــی!  ــه ب آزادان

در حیــن عکاســی ســعی می کردیــم حــواس مــان بــه صحبت هــای حاجــی و 
ــا  ــا اقتــدار و جدیــت گفتنــد: "ت ــه همــراه شــان ب گــپ و گفته هــای شــان باشــد. ب

ــوم!"...  ــد نمی ش ــا بلن ــد از اینج ــد نیاین ــیل بن ــرای س ــین ها ب ماش

ــه حاجــی نشــون  ــون رو ب ــرو کارهام ــون گوشــی را داد دســتم و گفت:"ب رئیــس م
بــده." تــا گوشــی را گرفتــم کنارشــان خالــی شــد. ســریع خــودم را جــا دادم. دســت 
دادم واحوال پرســی گرمــی کردنــد. طوریکــه انــگار چندیــن ســاله مــرا می شناســند. 
ــوع  ــوان و موض ــان دادم و عن ــت ایش ــه دس ــل را ب ــردم و موبای ــی ک ــپ را پل کلی

نماهنــگ را توضیــح دادم. چنــد ثانیــه ای کــه از فیلــم گذشــت حاجــی گفــت:
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 "کــی ایــن رو درســت کــرده؟"... پاســخ دادم: "دوســتانمون"تأکید کردنــد: دقیقــاً 
ــا را  ــه الی جمعیــت یکی یکــی بچه ه ــده.. در الب کــی؟ اینجــا هســتند؟ نشونشــون ب
نشــان دادم. حــاج مســعود، شــاه حبیــب، داش محســن و آقــا مصطفــی! بــه هــر کــدام 
نگاهــی می انداختنــد و ســری تــکان می دادنــد و احســنتی بــه لــب داشــتند!... بعــد 
ــاج  ــد و ح ــد آمدن ــیل بن ــاختن س ــه س ــک ب ــرای کم ــنگین ب ــین های س از آن ماش
ــان  ــه و زب ــا لهج ــد. ب ــه رفتن ــای آب گرفت ــه درون خانه ه ــدند و ب ــد ش ــم بلن قاس
ــداری  ــیدند و دل ــان می پرس ــکالت ش ــد و از مش ــت می کردن ــا صحب ــود اهوازیه خ
می دادنــد. چــه فضایــی شــده بــود روســتا. دل مــردم روســتا مثــل خانه هــای شــان 
ــراز  ــا و اب ــان، از صحبت ه ــای ش ــا و رفتاره ــن را از نگاه ه ــود. ای ــده ب ــر و رو ش زی
محبــت شــان مــی شــد فهمیــد... در حیــن همیــن رفــت و آمدهــا در کوچــه پــس 
ــم  ــده حشدالشــعبی عــراق( را تنهــا گیــر آوردی کوچه هــا ابومهــدی مهنــدس )فرمان
ــرا  ــیدم: "چ ــم. از او پرس ــه ای گرفتی ــمردیم و از او مصاحب ــت ش ــت را غنیم و فرص
در وضعیــت فعلــی کــه خــود کشــور عــراق بــا مشــکالتی مواجــه هســت بــه کمــک 
ــن  ــران و عــراق یکــی هســتند. ای ــد: "...  مــردم ای ــد؟"...  جــواب دادن ــران آمدی ای

وظیفــه شــرعی و انســانی و دینــی مــا هســت."

 • گایه حاتمی کیا از سردار سلیمانی به رهبر انقاب 

در دیــدار خصوصــی کــه بــا ابراهیــم حاتمی کیــا خدمــت مقــام معظــم رهبــری رفتــه 
بودیــم، آقــا ابراهیــم بــه حضــرت آقــا گفتنــد مــن خیلــی دوســت دارم فیلــم زندگــی 
حــاج قاســم را بســازم امــا ایشــان بــه هیــچ عنــوان راضــی نمی شــود. حضــرت آقــا 
ــما  ــت. ش ــن اس ــش همی ــاید دلیل ــد و ش ــغله دارن ــی مش ــان خیل ــد ایش ــم گفنت ه
قــدری صبــر کــن! بعــد از آن ســردار وحیــد هــم گفتنــد می خواهیــد برویــم خانــه 
ــی  ــچ رغبت ــا ایشــان هی ــم ام ــا راضــی شــان کنی ــم ت حــاج قاســم و جلســه بگذاری

ندارنــد.

ــی هیــچ  ــادی از حــاج قاســم ضبــط شــده ول ــر زی وی در ادامــه توضیــح داد: تصاوی
ــاره  ــتند درب ــم ها نمی خواس ــاج قاس ــال ح ــت. امث ــده اس ــرون نیام ــوز بی ــدام هن ک
ــه  ــن مرحل ــا از ای ــی آدم ه ــتند. برخ ــم نداش ــی ه ــود و منیت ــت ش ــان صحب خودش
عبــور می کننــد و اهــداف واالتــری دارنــد تــا اینکــه خودشــان را زیبــا نشــان دهنــد... 
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ــل از اینکــه  ــد شــاید ســه ســاعتی قب ــل از شــهادت شــان )گفتن ــز، قب ســردار عزی
ــه  شــهید شــوند( دست نوشــته کوچکــی نوشــته اند و همــراه تســبیح و انگشــتری ب
دختــر محترمــه ایشــان تقدیــم شــده اســت. در آن دست نوشــته یــک بــار نوشــته اند 
خدایــا مــرا بپذیــر؛ قبولــم کــن. دو بــار گوشــه دیگــری نوشــته اند: خدایــا مــرا پاکیــزه 
بپذیــر. پاکیــزه بــودن مراتــب دارد. ایــن طهارتــی کــه می خواهــد بــه وجــود بیایــد، 
ــا  ــر ســر زبان هــای ماســت کــه خدای مراتــب مختلــف دارد. یکــی ایــن اســت کــه ب
گناهــان مــا را ببخــش و یــک مرتبــه اش ایــن اســت کــه خدایــا مــرا خالــص کــن؛ 

یعنــی از خودبینــی مــن را بیــرون بیــاور... 

ــه  ــه ب ــی ک ــه از آن دیدارهای ــته اند ک ــه را نوش ــن جمل ــان ای ــمت ایش ــک قس ی
ــت  ــتاد ]و طاق ــو نایس ــل ت ــاورد و در مقاب ــت نی ــه طاق ــد ک ــان دادی ــی)ع( نش موس
نفــس کشــیدنش نمانــد[، از آن دیــدار روزی مــن کــن و می خواهــم تــو را این طــور 
ــی)ع(  ــرت موس ــود. حض ــا ب ــن دیداره ــی)ع( از همی ــرت موس ــدار حض ــم. دی ببین
ــی  ــو را در افق ــت ت ــم و عظم ــوری ببین ــو را ط ــن ت ــا م ــه خدای ــتند ک ــا داش تقاض
ــن  ــرای م ــر ب ــان برداشــته شــود و دیگ ــن از می ــت م ــه اصــال خودی ــم ک ادراک کن
ــه لقــاءالل می رســند؛ ]آن[  ــا مــردن ب خودیــت باقــی نمانــد؛ چــون باالخــره همــه ب
ــاءالل برســد  ــه لق ــد. یک طــوری انســان ب ــرق می کن ــاءالل ]اســت کــه[ ف ــب لق مرات
کــه درموقــع رســیدن بــه لقــاءالل دیگــر خودیتــی در کار نباشــد. دیگــر مــن اصــال 
]بــر[ ســر پــا نایســتم و مــن اصــال نمانــم. در مقابــل عظمــت تــو مدهــوش شــوم ]و[ 
بــرای خــودم دیگــر هیــچ نداشــته باشــم. از ایــن دیدارهــا روزی مــن کــن. ایــن یــک 
معرفــت خیلــی عالــی اســت. مــن اطالعــات دقیقــی نــدارم، ولــی از دوســتان شــنیدم 
ــا برخــی شــاگردان  ــان حیاتشــان هــم خــود ب کــه شــهید ســردار ســلیمانی در زم
مرحــوم آیــت الل انصاری همدانــی، رضــوان الل علیــه در ارتبــاط بودنــد و ]از ایشــان[ 
ــق مســائل  ــان اف ــرای هم ــا ب ــن حرف ه ــد. ای ــوی اســتفاده می کردن در مســائل معن
ــهادتی  ــد، ش ــا می کن ــهادت را تقاض ــن و ش ــدا، رفت ــه آدم از خ ــت ک ــی اس معرفت
ــا مــن را شــهید  ــد خدای ــا پاکیزگــی اســت. فقــط نگوی تقاضــا کنــد کــه شــهادت ب
ــر.  ــر و پاکیــزه بپذی ــد. خــدا مــن را بپذی کــن. شــهدای راه خــدا هــم مراتبــی دارن
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ــوی  ــه گفتگ ــت ک ــال اس ــت س ــت بیس ــت، گف ــی نشس ــه روی صندل ــن ک همی
ــه  ــی ک ــک محاســبه ی سرانگشــتی می شــود از زمان ــا ی ــداده؛ ب ــی انجــام ن مطبوعات
ــار امــا موضــوع گفتگــو  ــن ب ــه او واگــذار شــده اســت. ای فرماندهــی ســپاه قــدس ب
ســبب شــد تــا حــاج قاســم بــه درخواســت مــا پاســخ مثبــت بدهــد؛ جنــگ ۳۳روزه. 
ــه میــان آمــد، آرام آرام رنــگ صدایــش عــوض شــد  صحبــت از حــاج رضــوان کــه ب
و بغضــش ترکیــد؛ عذرخواهــی کــرد و گفــت قــرار دیگــری بگذاریــم، دیگــر امــروز 
ــر عــرف  ــا کلمــه ی ســردار و امی ــروز در کشــور م ــه دهــم. گفــت ام ــم ادام نمی توان
شــده اســت امــا حقیقتــاً یــک ســردار بــه معنــای واقعــی، شــهید عمــاد مغنیــه بــود.

 • خاطره ای از دزدیده شدن حاج قاسم خدایا مرا پاکیزه بپذیر

ــد. چــون  ــه مشــهد فرســتاده بودن ــان او را ب ــرای درم ــود. ب قاســم مجــروح شــده ب
ــاز  ــه اش را ب ــا روی مثان ــینه اش ت ــه س ــر قفس ــود از زی ــورده ب ــش خ ــکمش ترک ش
کــرده بودنــد و وضــع بــدی داشــت. ۴6-۴5 روز کســی نمی دانســت قاســم ســلیمانی 
زنــده اســت یــا شــهید شــده. در آن زمــان هــم فرمانــده گــردان بــود کــه مجــروح 
شــد. باالخــره شــهید موحــدی کرمانــی پســر همیــن آقــای موحــدی کرمانــی قاســم 
ــتان در مشــهد اســت.  ــک بیمارس ــه ســوم ی ــت طبق ــرد و گف ــدا ک را در مشــهد پی
ــه  ــد، ب ــم را بکش ــاج قاس ــت ح ــود و می خواس ــن ب ــم از منافقی ــاج قاس ــک ح پزش
همیــن دلیــل شــکم قاســم را بــاز گذاشــته بــود کــه منجــر بــه عفونــت شــده بــود. 
یــک پرســتار باشــرف کرمانــی بــه خاطــر حــس کرمانــی و ناسیونالیســتی اش قاســم 
را شــب دزدیــده بــود، جایــش را بــا دو مریــض دیگــر در یــک طبقــه دیگــر عــوض 

کــرد و بــه دکتــر گفتــه بــود قاســم را از اینجــا بردنــد... 

قاســم بــاز یــک دوره دیگــر از ناحیــه دســت مجــروح شــد تــا می گفتنــد بــرو دکتــر 
ــرو بیمارســتان در می رفــت. فضــای مــا در جنــگ ایــن  ــا می گفتنــد ب می ترســید، ت
ــا  ــگ ب ــه جن ــم ک ــت می کن ــی صحب ــه نفس ــاد ب ــی و اعتم ــت مل ــن از هوی ــود. م ب

خــودش آورد و ایــن ملــت را آبدیــده کــرد...
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ــردان  ــان گ ــت، فرمانده ــاج هم ــلیان، ح ــد متوس ــاج احم ــرق ح ــم ف ــر بخواهی اگ
شــهید را بــا یــک فرمانــده کالســیک ارتــش دنیــا، عــالوه بــر موضوعــات معنــوی و 
رفتــاری بدانیــم، کلمــه "بیــا وبــرو" بــود... فرمانــده مــا درصحنــه جنــگ می ایســتاد 
ــت:  ــب و می گف ــتاد عق ــیک می ایس ــده کالس ــا فرمان ــا!"...  ام ــو و می گفت:"بی جل
ــاع  ــمند دف ــفاهی های ارزش ــخ ش ــناد و تاری ــردار از آن اس ــره س ــن خاط ــرو!"... ای "ب
مقــدس اســت کــه می توانــد بهتریــن پاســخ بــه شــبهه برخــی باشــد کــه خواســته 
یــا ناخواســته هــدف شــان بدبیــن کــردن مــردم بــه فرماندهــان جنــگ اســت: از ۱2 
لشــکر تأسیســی زمــان جنــگ،7 فرمانــده لشــکر شــهید شــدند. از لشــکر 27 محمــد 
رســول الل )ص(  چهــار فرمانــده لشــکر پشــت ســرهم بــه شــهادت رســیدند.... ایــن 
همــان معنــای بیــا؛ جان برکفــی فرماندهــان جنــگ ماســت. همــان رازی کــه تصاویــر 
موجــود از جبهــه ســوریه و عــراق و موقعیت هــای حــاج قاســم هــم از همیــن ســر 
نتــرس داشــتن و "بیــا" گفتن هــا روایــت مــی کنــد... خاطــره ای از شــهید ســلیمانی

 • عنایت حضرت زهرا)س( در جنگ ۳۳ روزه

ــم نقــل مــی کــرد کــه، در حالــت خــواب  ــرادران مســئول حــزب الل برای یکــی از ب
ــتاده و دو  ــل ایس ــاب کام ــی باحج ــک بانوئ ــم ی ــدم روبروی ــه دی ــودم ک ــداری ب وبی
خانــم دیگرهــم کنارایشــان بــه فاصلــه کمــی عقــب ترپشــت سرایشــان ایســتاده انــد... 
حــس کــردم کــه ایشــان خانــم فاطــه زهــرا)س( مــی باشــند... رفتــم کنــار بانــو وبــا 
زبــان عربــی گفتــم وضــع مــا را مالحظــه مــی کنید...مــی بینیــد مــا در چــه وضعــی 
ــم گفــت درســت میشــه... گفــت مــن اصــرار داشــتم کــه چیــزی از  هســتیم... خان
ایشــان بگیــرم... خانــم دوبــاره فرمودنــد درســت مــی شــود و از میــان لبــاس خــود 
یــک دســتمالی را بیــرون آوردنــد و تــکان دادنــد و فرمودنــد تمــام شــد... یــک لحظــه 
ــه  ــه فاصل ــر شــلیک موشــکی هلیکوپتــر اســرائیلی هــا ســقوط کــرد و ب ــر اث بعــد ب
چنــد دقیقــه بعــد هفــت تانــک مــرکاوای آنهــا توســط موشــکهای کورنــت زده و بــه 
ــت برگشــت  ــع حــزب الل و محــور مقاوم ــه نف ــگ ب ــش کشــیده شــد و ورق جن آت
وبعــداز ۳۳ روز جنــگ شــدید و بــی ســابقه بــرای اولیــن بــار اســرائیل تمــام شــروط 
حــزب الل را قبــول کــرد و عقــب نشــینی کــرد...راوی: شــهید حــاج قاســم ســلیمانی
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ــط  ــه توس ــپ راک ــام ترام ــران پی ــالمی ای ــالب اس ــم انق ــر معظ ــه رهب همانطوریک
نخســت وزیــر ژاپــن بــا خــود بــه ایــران آورده بودنــد را حتــی تحویــل نگرفتنــد چــه 
برســد بــه مطالعــه و خوانــدن و جــواب دادن آن. کار مشــابهی توســط شــهید قاســم 
ــه بازگــو  ــن گون ــری ای ــام معظــم رهب ــر مق ســلیمانی انجــام شــد کــه  رئیــس دفت
کردنــد: همیــن اواخــر زمانــی کــه قاســم ســلیمانی در بوکمــال بــود، رئیــس ســازمان 
ســیا بــه وســیله یکــی از رابطــان خــود در منطقــه، نامــه ای بــرای ســردار ســلیمانی 
فرســتاد امــا ایشــان گفــت :" نامــه تــو را نمی گیــرم و نمــی خوانــم و اصــال بــا ایــن 
ــه  ــا اســتکبار این گون ــه ب ــا چــه کســانی هســتند ک ــدارم..." این ه ــی ن ــراد صحبت اف
برخــورد می کننــد؟ امثــال قاســم ســلیمانی، محصــول و تربیت شــده انقــالب 

ــد: ــد و می گوی ــه می نویس ــری نام ــه رهب ــه ب ــت ک ــتند؛ اوس ــالمی هس اس

"فرزند و سرباز شما، قاسم سلیمانی"
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ــه  ــی ک ــز کس ــی ج ــچ طرف ــه هی ــتم و ب ــی نیس ــزب و جناح ــچ ح ــو هی ــن عض م
خدمــت مــی کنــد بــه اســالم و انقــالب تمایــل نــدارم. امــا ایــن را بدانیــد والل علمــای 
ــک مــی شناســم. االن چهــارده ســال شــغل مــن همیــن  ــاً و از نزدی شــیعه را تمام
اســت. علمــای لبنــان را مــی شناســم.علمای پاکســتان را مــی شناســم. علمــای حــوزه 
خلیــج فــارس را مــی شناســم. چــه شــیعه و چــه ســنی... "والل، اشــهد بــالل،" ســرآمد 
همــه ایــن روحانیــت، ایــن علمــا از مراجــع ایــران و مراجــع غیــر ایــران، ایــن مــرد 
بــزرگ تاریــخ یعنی"آیــت الل العظمــی امــام خامنــه ای" اســت.اگر عاقبــت بــه خیــری 
مــی خواهیــد بایــد پیــروی از ولــی فقیــه کنیــم... در قیامــت خواهیــم دید,"مهمتریــن 
محــور محاســبه اعمــال, تبعیــت از والیــت فقیــه اســت... درکشــور نبایــد کالمــی بــر 
ــه شــود و  ــم گفت ــر ه ــه شــود و اگ ــالب گفت ــات رهبرانق خــالف سیاســت ها و منوی

اعتراضــی صــورت نگیــرد در گنــاه آن ســهیم هســتیم..." شــهید قاســم ســلیمانی

 • شهید حاج قاسم

شرط شهید شدن، شهید بودن است ...

اگر امروز کسی رو دیدید که بوی شهادت از کالم او، از رفتار او، از اخالق او استشمام 
شد... او شهید خواهد شد ...
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مقاومت حکیمانه ...

از نخســتین ســاعات پــس از شــهادت مظلومانــه و البتــه غرورآفریــن ســردار قاســم 
ــدف  ــا ه ــددی ب ــطه های متع ــش، واس ــدان همراه ــان و مجاه ــلیمانی و هم رزم س
ــدام  ــن اق ــه ای ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــخ جمه ــری از پاس ــرای جلوگی ــاطت ب وس
ــات  ــا مقام ــاس ب ــا در تم ــدند و ی ــران ش ــازم ته ــا ع ــتی، ی ــه و تروریس جنایتکاران
کشــورمان، هــدف مذکــور را دنبــال کردنــد. ایــن پیام هــا البتــه احتمــاالً محتویــات 
ــور  ــرم ام ــر محت ــال وزی ــرای مث ــه ب ــته اند ک ــد داش ــی واح ــا هدف ــاوت، ام متف
ــق ســفارت ســوئیس در تهــران را "گســتاخانه"  ــا از طری ــام آمریکایی ه خارجــه، پی

ــتند... ــه" دانس و "نابخردان
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در فضــای تحلیلــی کشــور نیــز عمومــاً دو دســته تحلیــل و تجویــز وجــود دارد کــه 
ــکا  ــه آمری ــدام جنایتکاران ــه اق ــران ب ــع ای ــخگویی قاط ــزوم پاس ــر ل ــردو ب ــه ه البت
تأکیــد فــراوان دارنــد: برخــی معتقــد بــه پاســخ ســخت، ســریع و بازدارنــده هســتند 
ــرای دوری کشــور از  ــمندی ب ــیاری و هوش ــزوم هوش ــر ل ــر بیشــتر ب ــده ای دیگ و ع

ــد.  ــد دارن ــده تأکی ــدات آین خطــرات و تهدی

ــه فضــل  اینجانــب البتــه کارشــناس و متخصــص ایــن مســائل نیســتم و معتقــدم ب
الهــی مســئوالن سیاســی و نظامــی کشــور همچنــان کــه در طــول دهه هــای پــس 
ــه  ــزرگ ب ــوادث ب ــهمگین ح ــان س ــور را از طوف ــتی کش ــتند کش ــالب توانس از انق
ســاحل امــن برســانند و بــه ســالمت عبــور دهنــد، این بــار نیــز می تواننــد تصمیمــی 
ــالم،  ــجاع اس ــردار ش ــون آن س ــم خ ــا ه ــد ت ــه بگیرن ــق و همه جانب ــح، دقی صحی
ــن شــود.  ــی تأمی ــع مل ــرور و مناف ــزت، غ انقــالب و میهــن پایمــال نشــود و هــم ع
بــا ایــن وجــود امــا بــا مشــاهده ایــن رویدادهــا و تحــوالت، بــه یــاد مطلــب بســیار 
مهمــی افتــادم کــه چنــدی پیــش بــه صــورت جداگانــه از زبــان دو شــخصیت بــزرگ 
ــرم در  ــدگان محت ــا خوانن ــدم آن را ب ــه الزم دی ــنیدم ک ــه ش ــرب و منطق ــان ع جه
ایــن کتــاب بــه اشــتراک بگــذارم. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره کــرد کــه 
ــوری  ــه نظــام جمه ــاً فلســفه واکنــش و مواجه ــف، طبیعت ــدات مختل ــر تهدی در براب
ــی و اصــول عــزت، حکمــت و  ــردم ســاالری دین ــر م ــی ب ــران کــه مبتن اســالمی ای
مصلحــت اســت بــا نــوع واکنشــی کــه از یــک نظــام مســتبد متصــور اســت، تفــاوت 
ــت،  ــت مقاوم ــام، درخ ــهیدان واالمق ــن ش ــاک ای ــون پ ــا خ ــد ب ــدون تردی دارد و ب

ــود.. ــر از گذشــته خواهــد ب تنومندت

.هــر دوی ایــن شــخصیت ها کــه از ناسیونالیســت های سرشــناس، باتجربــه و 
تأثیرگــذار جهــان عــرب بودنــد، بیــان کردنــد کــه: "جیمــز بیکــر"در یــک اجــالس 
ــی  ــام کتب ــد و پی ــراق را می بین ــت ع ــه وق ــر خارج ــز، وزی ــارق عزی ــی، ط بین الملل
ــا صــدام  بــوش بــه صــدام را بــه وی می دهــد. طــارق عزیــز بــرای کســب تکلیــف ب
ــوای آن  ــی محت ــر ول ــل نگی ــام را تحوی ــرد و پاســخ می شــنود کــه پی تمــاس می گی

ــا شــو! را جوی
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ــدام را  ــام، ص ــن پی ــود. ای ــداد ب ــودی بغ ــا ناب ــلیم ی ــوای آن، تس ــه محت ــي ک پیام
ــه  ــه عقب نشــینی واداشــت و نتیج ــه وحشــت انداخــت و او را ب ــرد و ب ــون ک دگرگ
ــد.این  ــیده ش ــرون کش ــره اش بی ــه ازحف ــدام ذلیالن ــت، ص ــه در نهای ــود ک ــان ب هم
ــاظ  ــه لح ــل ب ــان حداق ــان زم ــدام در هم ــر ص ــه اگ ــد ک ــه می کنن ــر اضاف دو نف
ظاهــری مقاومــت می کــرد، شــاید سرنوشــتي غیــر از پنهــان شــدن در یــک حفــره 
می یافــت؛ امــا جمهــوری اســالمی نــه فقــط از تهدیــد آمریــکا نترســید؛ بلکــه عمــاًل 
ــد  ــدون تردی ــرد. ب ــه ک ــه اش مقابل ــا سیاســت های تجاوزکاران ــی جــدی ب ــا اقدامات ب
رمــز عقــب  نشــینی دشــمنان از کاربــرد گزینــه نظامــی علیــه ملــت ایــران، همیــن 
مقاومــت جمهــوری اســالمی بــوده اســت. انعــکاس ایــن قــدرت و صالبــت در فضــای 
ــر  ــوی دیگ ــت و از س ــش اس ــیار امیدبخ ــو بس ــه از یک س ــای منطق ــی ملت ه عموم
ــرای نظــام ســلطه  ــو ب ــدل و الگ ــن م ــروز ای ــدی دشــمنان می شــود. ام ــث ناامی باع
تهدیدکننــده  اســت و آن هــا نمی خواهنــد چنیــن الگویــی در جهــان اســالم و 

ــاِر ِــي األَبَْص ــا أُْول ــُروا یَ ــد... َفاْعَتِب ــدار بمان ــه پای کشــورهای منطق
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قاســم ســلیمانی جلــوی ســوء اســتفاده آمریــکا از عــراق را گرفتــه بــود و بــه همیــن 
دلیــل ترامــپ از او انتقــام گرفــت... قاســم ســلیمانی جلــوی نیروهایــی کــه آمریــکا و 
ســیا تربیــت کــرده بودنــد را گرفــت، نیروهایــی کــه مــی خواســتند عــراق را ماننــد 
ــرور  ــن ت ــد... ای ــراق ســو اســتفاده کنن ــاره از ع ــد دوب ــا بتوانن ــد ت ــج کنن ســوریه فل
انتقامــی از ایــن فــرد پــر قــدرت بــود. درحالــی کــه ســلیمانی جلــوی داعــش ایســتاد. 

سلیمانی  دشمن القاعده ای بود که مسئول حادثه ۱۱ سپتامبر است. 

ــداران  ــه طرف ــرای ممانعــت ترامــپ از ارســال ســالح ب ــچ کاری ب ــا هی ــرات ه دموک
نازیســم نمــی کننــد. ایــن دولــت تصمیــم بــه تغییــر رژیــم در بولیــوی و جنــگ بــا 
ونزوئــال و کــره شــمالی گرفتــه اســت، در حالــی کــه اینهــا کشــورهایی هســتند کــه 

دوســت ندارنــد مســتعمره باشــند...
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خصوصیات فرماندهی, سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی...

مي کــرد...  اســتفاده  را  امکانــات  کمتریــن  مي پوشــید...  را  لبــاس  ســاده ترین 
بیشــترین تــالش را انجــام مــي داد. کمتریــن شــأن و پرســتیژ را بــراي خــودش قائــل 
بــود... جلوتــر از دیگــران بــه خــط مــي زد. اگــر از نیروهــا یــش جلوتــر نبــود، عقب تــر 

ــود. ــر ب ــه مرخصــي مي رفــت. از همــه متواضــع ت ــر از دیگــران ب هــم نبــود... کمت

از همه شجاع تر بود. فرماندهي برایش امتیاز خاص, مادي و رفاهي نداشت.

دنبــال القــاب مــادی و معنــوی نبــود. اگــر قــرار بــود ســنگر بگیرنــد، او هــم ســنگر 
مي گرفــت و اگــر قــرار بــود روي زمیــن بنشــینند، او هــم روي زمیــن مي نشســت...

ــر از نیــروي عــادي نمي دیــد والبتــه خــودش را پائیــن تریــن نیــرو  خــودش را باالت
ــه همیــن دلیــل ایثــار و از خودگذشــتگی اش از همــه بیشــتر  فــرض مــی کــرد و ب

بــود و نیروهایــش برایــش عاشــقانه جــان مــی دادنــد...

صرفه جویــي مي کــرد چــون مي دانســت در جــاي حقــش خــرج مي شــود و 
ــرد... ــي مي ک ــه زندگ ــر از هم ــه ت ــرو ایثارگران ــه ت ــک کالم او زاهدان ــرانجام در ی س

ــه  ــن نکت ــر ای ــم ب ــا ه ــد. نیروه ــن بودن ــد، شایســته  تری ــده بودن ــه فرمان کســاني ک
ــر و  ــن مدی ــا ای ــت ب ــر دس ــروي زی ــه نی ــه رابط ــت ک ــح اس ــتند. واض ــان داش اذع
ــد او  ــرو احســاس مي کن ــادي نیســت بلکــه نی ــل م ــر و تجلی ــده، رابطــه تحقی فرمان
شــکوه معنــوي بیشــتري دارد و نفســش تزکیــه شــده تر اســت. در اینجــا رابطــه از 
ــد... ــرق مي کن ــي ف ــه اخالق ــا توصی ــاري ب ــن رفت ــت اســت. چنی ــار و محب ــوع ایث ن

مدیریــت بســیجي وجهــادی شــهید حــاج قاســم ســلیمانی یــک مدیریــت توصیــه اي 
و صرفــا" موعظــه اي نیســت، بلکــه ایــن مدیــر بســیجي وجهــادی بیــش از هــر چیــز 
ــر  ــن رو اگ ــد... از ای ــرار مي ده ــز ق ــران متمای ــود را از دیگ ــالق خ ــار و اخ ــا رفت ب
ــه  مدیریــت بســیجي و جهــادی در ســازماني نهادینــه شــود، چنیــن ویژگي هایــي ب
طــور متناســب بــروز خواهــد کــرد و ســازماندهي  و روابــط و مناســبات بــه گونــه اي 

ــد...  ــروز مــی یاب مي گــردد کــه اخــالق حمیــده، پــرورش یافتــه و امــکان ب
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 • آشنا به نظر می رسی؟

ــم. از  ــاد دنبال ــین بی ــه ماش ــدم ک ــر نمان ــتم، منتظ ــت برمی گش ــار از ماموری ــک ب ی
فــرودگاه مســتقیم ســوار تاکســی شــدم، راننــده تاکســی جوانــی بــود کــه نــگاه معنــا 
ــاز هــم  ــه نظــر مــی رســم؟... ب ــه او گفتــم: چیــه؟ آشــنا ب ــه مــن کــرد...  ب داری ب
نگاهــم کــرد، گفــت: شــما بــا ســردار ســلیمانی نســبتی داریــد؟ ... گفتــم: مــن خــود 
ســردار هســتم. جــوان خندیــد و گفــت: مــا خودمــون اینکاره ایــم شــما می خواهــی 
مــرا رنــگ کنــی؟... خندیــدم و گفتــم: مــن ســردار ســلیمانی هســتم... بــاور نکــرد... 
گفــت: بگــو بــه خــدا کــه ســردار هســتی!...  گفتــم: بــه خــدا مــن ســردار ســلیمانی 
هســتم. ســکوت کــرد، دیگــه چیــزی نگفــت. گفتــم: چــرا ســکوت کــردی؟... حرفــی 
ــا گرانــی چــه می کنــی؟ چــه مشــکلی داری؟...  ــزد... گفتــم: زندگــی ت چطــوره؟ ب ن
جــوان نــگاه معنــا داری بــه مــن کــرد و گفــت: اگــه تــو ســردار ســلیمانی هســتی، 
مــن هیــچ مشــکلی نــدارم...  نقــل مســتقیم خاطــره  از شــهید حــاج قاســم ســلیمانی

 • جوان مواظب خودت باش

ــی  ــه حت ــی ک ــی زن ــه شــدنش م ــه تک ــد از تک ــردی بع ــر م ــه تصوی ــت را ب لگدهای
حــاال کــه رفتــه ای آن بــاال نگــران توســت کــه نیفتــی... محکــم تــر هــم کــه بزنــی 
ــل...  ــه از اص ــب و ن ــه از اس ــی ن ــاش نیفت ــب ب ــط مواظ ــود فق ــی ش ــر نم او دلگی
بعضــی دیگــران کــه آنجــا برایــت ســوت و کــف مــی زننــد را حــاج قاســم بچــه هــای 
ــا آمریــکا و اســرائیل اشــتباه نمــی گیــرد... خــودش مــی داند...حــاج قاســم تــو را ب

شــاید خوشــحال هــم باشــد کــه تــو چــه دل و جگــری پیــدا کــرده ای...حــاج قاســم 
شــاگرد مــردی و ســرباز اســت کــه بــه دوســتانش ســپرده بــود از پــاره پــاره شــدن 
عکســش نرنجنــد و ایــن هــر دو مریــد امامــی هســتند کــه فرمــوده بــود بــه جــای 
روح منــی خمینــی اگــر مــردم بگوینــد مــرگ بــر خمینــی برایــش تفاوتــی نــدارد... 
ــاش نیفتــی... حــاج قاســم حــاال دســتش در ملکــوت  ــزن جــوان فقــط مواظــب ب ب
عالــم بیشــتر از قبــل بــاز شــده اســت ... ای بســا  دســت تــو را هــم بگیــرد... فقــط 
بــرای جوابــی کــه بــه نــگاه مهربانــش بایــد بدهــی حرفــی داشــته بــاش... حضــرت 
اقــا ســال 88 فرمودنــد اگــر عکــس مــن را آتــش زدن و پــاره کــردن بایــد ســکوت 

کنیــم!... حســین ســلیمانی )فرزنــد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی( 
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قسمتی از جنایات هولناک داعش...

 نیروهــای داعــش 90 درصــد ســوریه و 58 درصــد عــراق را اشــغال کردنــد و حتــی 
بــه دیــوار زینبیــه دمشــق رســیدند...

ــوار  ــر روی دی ــه نزدیکــی حــرم حضــرت زینــب)س( رســید ب ــی کــه ب داعــش زمان
حــرم شــعار مــی نوشــت کــه هنــوز بخشــی از ایــن شــعارها موجــود اســت... 

ــب)س(  ــی ســیم خــود در نزدیکــی حــرم حضــرت زین ــر روی ب ــش ب ــده داع فرمان
رجــز مــی خوانــد و مــی گفــت کــه عبــاس، کجایــی کــه مــا زینــب را از قبــر بیــرون 

خواهیــم کشــید...

ــار  ــزل چه ــن من ــه در ای ــی ک ــرد، در حال ــه ک ــوریه حمل ــی در س ــه منزل ــش ب داع
کــودک بــه همــراه پــدر و مــادر در حــال غــذا خــوردن بودنــد، داعــش ســر یکــی از 
دختــران کــه 9 ســال بیشــتر نداشــت را بریــد بــه طــوری کــه خــون ایــن دختــر بــر 
ــه همــراه  ــن غــذا را ب ــر را مجبــور کــرد کــه ای ــواده دخت روی غذاهــا ریخــت و خان

خــون جگــر گوشــه شــان بخورنــد...

ــان  ــادر مــی گرفــت و آن ــدر و م ــا آمــده را از دســتان پ ــه دنی ــازه ب ــوزاد ت داعــش ن
را لخــت مــی کــرد و بــر ســینه دیــوار مــی چســباند و بــا نیــزه بــا ایــن بــدن دارت 

بــازی   مــی کــرد...

ــاره مــی کــرد و شــرط  ــاردار را در مقابــل چشــم شــوهرش پ داعــش شــکم مــادر ب
بنــدی مــی کــرد کــه فرزنــد دختــر اســت یــا پســر، کــه از شــکم ایــن مــادر بیــرون 
ــل  ــد، او را مث ــادرش گرفتن ــینه م ــی را از س ــه، کودک ــن دیال ــد... در همی ــی آی م
گوســفند روی آتــش ســرخ کردنــد، الی پلــو گذاشــتند، بــرای مــادر فرســتادند. ایــن 
جنایــت وحشــتناک در تاریــخ بشــریت نایــاب اســت، پدیــده کوچکــی نیســت، بــالی 

کوچکــی نیســت... 

قسمتی از سخنرانی  سردار عبدالفتاح اهوازیان در مراسم جشن پیروزی جبهه 
مقاومت در مهدیه ورامین.
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 • شاهکار سردار سپهبد شهید، حاج قاسم سلیمانی

داعش نابود شد،اما نیومده بود برای نابود شدن!...

داعش را نساخته بودن که برای یه سال و دو سال و چند سال! 

داعش تجهیز شده بود برای ماندن، برای بودن! 

ابوبکر البغدادی رفته بود تل آویو زیر نظر موساد ،

 آموزش سخن وری و حکومت داری دیده بود! 

اومده بود که حکومت کنه! 
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اسمش: دولت اسالمی عراق و شام بود،،،،

دولت بود دوووولللتتت ، دقت کن دولت بود... 

دولت نیاز به عقبه فکری عقیدتی سیاسی نظامی و امنیتی داره! 

فقط عربستان 50 میلیارد دالر پول نقد داده بود! 

امارات متحده هم 50 میلیارد دالر پول داده بود! 

کویت و قطر و بحرین هم همینطور!

غول ترین سرویس های جاسوسی دنیا

 موساد اسرائیل

 ام آی 6 انگلیس

 سیا آمریکا 

مسئول تغذیه اطالعاتی و امنیتی داعش و... بودن! 

اردن محل آموزش اینا بود!

ژاپِن با آن ته فرهنگ انسانیش، 
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هزاران تویوتا داد به داعش!

ــه  ــد! ... ترکی فرانســه، انگلیــس، آلمــان و... ســالح هــای مــدرن و اتوماتیــک میدادن
مســول ترانســفر )نقــل انتقــال( نیــروی انســانی و ادوات وخریــد نفــت از داعــش بــود! 

آمریــکا، تجهیــزات نظامــی و تســلیحاتی  را مســتقیم برایشــان از راه هــوا در وســط 
ــی از آســمان براشــون  ــزات نظام ــن تجهی ــرد، مخــوف تری ــی ک ــی م ــا خال درگیریه

هلــی بــرد مــی شــد!

ــش  ــه داع ــو و... ب ــترالیا و نات ــادا و اس ــا و کان ــکا و اروپ ــم؟ کل آمری ــاش بگ از کج
ــد... ــی کردن ــی" م ــری وعملیات ــی، فک ــی، مال ــانی تجهیزات ــک رس "کم
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ــه داعــش... قیمــت  ــاو( را مــی دادن ب جدیدتریــن نســل موشــک هــای ضــد زره )ت
ایــن موشــک هــا آنقــدر باالســت،گاهی از قیمــت اون تانکــی کــه میــزدن گــرون تــر 
در میومــد!... بــا ضــد زره )موشــک تــاو(، داعــش آدم میــزد!... میدونــی یعنــی چــی؟... 

یعنــی مــردم و مدافعــان حــرم پــودر مــی شــدند... پــودر!

ــد  ــودن!... بری ــی ب ــای چچن ــش قرمزه ــون ری ــکن هاش ــط ش ــدان و خ ــده می فرمان
ــه  ــد ی ــط کنی ــه خ ــد ب ــنفکر و  بیاری ــا روش ــا، صدت ــرت ه ــن کنس ــی از ای ــو یک ت
ریــش قرمــز چچنــی بزاریــد جلوشــون! ... از اون اولــی تــا اون آخــری، صــد تاشــون 
شلوارهاشــونو خیــس میکنــن!... همینایــی کــه فقــط ادعــا دارن و طلبــکارن! تــو یــه 
ــه روز دســت  فقــره جنایــت جنگــی در اســپایکر عــراق، ۱700 نفــر  جــوان را در ی

ــود!  ــن ب بســته ســالخی کــردن! ... داعــش ای

ــنودن  ــود...ادوارد اس ــده ب ــی" در نیوم ــپ" و "شانس ــپ ل ــو" ل ــبه از ت ــه ش ــش ی داع
ــور"  ــه زنب ــه اســم "الن ــروژه ای ب ــکار"nsa" رســماً گفــت داعــش محصــول پ پیمان
ــه  ــاب گزین ــون در کت ــالری کلینت ــود! ... هی ــرب ب ــی غ ــای اطالعات ــرویس ه در س
هــای دشــوار، رســماً گفــت داعــش را مــا ســاختیم وبــرای رســمیت دادن بــه داعــش 
ــش را  ــت داع ــپ رســماً گف ــردم! ... ترام ــه "۱20 کشــور" ســفر ک شــخصا خــودم ب

ــود!...  ــن ب ــکا ایجــاد کــرد!... داعــش ای ــا وآمری اوبام

کل هالیــوود وکارگردانانــش در اختیــارش بــود تــا بــا بهتریــن فیلــم بــرداری و صحنــه 
هــای ویــزه، فیلــم هائــی از اســارت، ســربریدن، ســوزاندن، تکــه تکــه کــردن انســانها 
ــره و باپخــش آن القــای  "وحشــت" و"تــرس" و "اضطــراب"  ــا مخاب را در سراســر دنی
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ــات شــان پخــش  ــا از "جنای ــره کننــد و در سراســر دنی ــه همــه ی جهــان مخاب را ب
مســتقیم" داشــته باشــند....

ــو  ــور آوردن ت ــونو از ۱20کش ــت ش ــام ظرفی ــاق تم ــاد و نف ــر و الح ــای کف کل دنی
میــدان، تــا ایــران و دوســتان ایران)محــور مقاومــت( رو نابــود کننــد، امــا...! ...امــا فکــر 
اینجاشــو نکــرده بودیــد آقــای اتــاق فکــر ســازمان ســیا و اتــاق عملیــات پنتاگــون! 
ــان  ــران / 45...و آن ــن... آل عم ــر الماکری ــر اهلل واهلل خی ــروا و مک و مک
دســت بــه فریــب زدنــد و خــدا هــم مکــر کــرد و خداونــد بهتریــن مکــر 
ــد: ...یخادعــون اهلل و هــو خادعهــم  ــز مــی فرمای ــدگان اســت... و نی کنن
النســاء / 241... آنــان بــا خــدا مکــر و حیلــه کردنــد و خــدا نیــز بــا آنــان 
مکــر مــی کنــد... انهــم یکیــدون کیــدا. واکیــد کیــدا... الطــارق / 15 - 1۶ 
... همانــا آنــان دســت بــه مکــر وحیلــه زدنــد و مــن هــم )بــا آنــان ( مکــر 

مــی کنــم... 
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تــا داعــش هــا خوردنــد بــه ســد محکــم  ایــران و جبهــه مقاومــت... خوردنــد بــه تــور 
"شــیر بچــه هــای حیــدر کــرار" ... عاشــقان امیرالمومنیــن)ع( و امــام حســین)ع( بــا 
ــالن  ــش اســالم ، ی ــران ارت ــپاه ، دلی ــردان س ــرا )س( ..."دالور م ــا زه ــربندهای ی س
ــای  ــیربچه ه ــراق، ش ــون ع ــتان،  حیدری ــون پاکس ــتان ، زینبی ــون افغانس فاطمی
لبنانــی و... تنتــون بــه تــن ایرانــی جماعــت  نخــورده بــود؟... حــاال مائیــم و نابــودی 
ــع حــرم  ــد بیشــتر بفهمــی ســردار ســلیمانی و شــهدای مداف داعشــیون... حــاال بای
ــا را کــرده ؟!...  ــد بفهمــی چــرا دشــمن عقــده ســپاه پاســداران م ــد؟! بای چــه کردن
چــرا میگــن فشــار بیاریــم تــا ایــران نیروهــاش را از ســوریه بیــاره بیــرون. ولــی کــور 

خونــدن اولیــن قــدم ســوریه دادن اختیــار کامــل بنــدر الذقیــه بــه ایــران بــود...

ــه از راه زمینــی عــراق و ســوریه .....یعنــی  ــو مدیتران ــه بنــدر داره ت ــران ی "یعنــی ای
تحریــم دیگــه کامــال دور زدنــی میشــه واســه ایــران... بایــد بفهمــی کل ماجــرا از اول 
تــا آخــر زدن دوســتان ایــران تــو منطقــه بــوده تــا بعــدش بیــان ســروقت ایــران.... 
حــاال بایــد بیشــتر بفهمــی هــر چــه پــول تــو ســوریه خــرج کردیــم نفعــش را صدهــا 

برابــر بردیــم... بایــد بفهمــی تــا فریــب شــایعات دروغ bbc انگلیــس را نخــوری..."

ــز اعتمــاد و افتخــار کــرد  ــران عزی ــر جمهــوری اســالمی ای ــه سیاســت  رهب ــد ب بای
چــون مــا ایرانــی هــای بصیــر هســتیم...چون در حــال حاضــر یــه منطقــه نفــوذ تــوی 
خــاور میانــه درســت کردیــم کــه حافــظ امنیــت ایــران و تمــام مــردم مظلــوم در خاور 
میانــه باشــیم... و  همــه اینهــا را مدیــون امــام خامنه ای، شــهدا، رهبــران و فرماندهان 
ــتیم... ــت هس ــور مقاوم ــده مح ــلیمانی، فرمان ــم س ــهید  قاس ــا ش ــت خصوص مقاوم
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پیروزی ایران و مقاومت در جنگ جهانی...

به خبرهای زیر دقت کنید....

ــم  ــن ه ــتان و بحری ــرد ... عربس ــایی ک ــق بازگش ــود را در دمش ــفارت خ ــارات س  ام
خبــر دادنــد مــا هــم میائیــم... آمریــکا در حــال تــرک ســوریه اســت...  اروپــا بهــت 
زده, منفعــل ونگــران بــدون هیــچ عکــس العملــی پیــروزی مقاومــت را مــی نگــرد... 
بشــار اســد, در جبهــه حــزب الل و مبــارزان فلســطینی, بــه عنــوان ســر پــل پیــروزی 
مقاومــت در قــدرت مانــد ... آمریــکا, اروپــا, کل اعــراب, ترکیــه, کانــادا, اســترالیا و... 
)در مجمــوع بیــش از ۱20 کشــور جهــان( خواســتار ســرنگونی بشــار اســد بودنــد ولی 
ایــران ومقاومــت نخواســتند و در نتیجــه ایــران و مقاومــت پیــروز شــدند...)دقیقا مثــل 
ــه پیــروزی رســیده  ــل کل جهــان ب ــران در مقاب ــاع مقــدس کــه ای هشــت ســال دف
بــود(... بــرای اولیــن بــار روســیه و چیــن از ایــران و مقاومــت, حمایــت کردنــد... بــه 
طوریکــه. بــرای اولیــن بــار در تاریــخ, یــک ابــر قــدرت )روســیه( بــا تدابیــر راهبــردی  
رهبــری مســتقیما وارد نبــرد بــه نفــع مقاومــت شــد....ایران بــا رژیــم اشــغالگر قــدس 
هــم مــرز و از طــرف لبنــان و جــوالن اشــغالی، اســرائیل محاصــره شــد!... ســرکوبی 
داعــش و آزاد ســازی عــراق و پیوســتن ایــن کشــور بــه جبهــه مقاومــت بــرای اولیــن 
بــار بعــد از هخامنشــیان, ایــران را از راه عــراق وســوریه و لبنــان بــه مدیترانــه رســاند.
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 • روایت یک فرمانده ی عراقی از حاج قاسم

تمــام عملیات هایــی کــه حــاج قاســم در عــراق بــرای مقابلــه بــا داعــش برنامه ریــزی 
و  طراحــی می کــرد بــدون اســتثنا موفقیت آمیــز بودنــد. مــن بــا اطمینــان می گویــم 
ــرادران مــا در ســپاه و در راس آنهــا سرلشــکر حــاج قاســم ســلیمانی  اگــر کمــک ب
ــاج  ــد. ح ــق نمی ش ــری محق ــت های تکفی ــر تروریس ــراق براب ــروزی در ع ــود پی نب
ــه  ــراق نشــد.وقتی ک ــش وارد ع ــا ارت ــه ب ــکا و ترکی ــلیمانی برخــالف آمری قاســم س
ــان از  ــه فرمانده ــرد، هم ــت می ک ــراق صحب ــده لشــکر ع ــا 25 فرمان ــم ب ــاج قاس ح
ــم در  ــاج قاس ــه ح ــی ک ــام عملیات های ــد . تم ــت می کردن ــان تبعی ــای ایش صحبت ه
ــتثنا  ــدون اس ــرد ب ــی می ک ــزی و  طراح ــش برنامه ری ــا داع ــه ب ــرای مقابل ــراق ب ع

ــد...  ــز بودن موفقیت آمی

"محمدمهدی البیاتی" عضو شورای مرکزی سازمان بدرعراق
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پترائوس و پمپئو...

هراس و التماس دو رئیس CIA از یک فرمانده سپاه 

الف زنــی امــروز وزیــر خارجــه آمریــکا علیــه ســپاه پاســداران در حالــی اســت کــه 
ژنــرال هــای ارشــد آمریکایــی در منطقــه قبــال بــه اذعــان کــرده انــد ســپاه قــدس      
)بــه عنــوان بخــش کوچکــی از ســپاه پاســداران( را کابــوس خــود مــی داننــد و بارهــا 
ســایه مــرگ را بــه اعتبــار نفــوذ ســپاه در منطقــه بــاالی ســر خــود دیــده اند...پمپئــو  
ــه ای  ــرده کــه  دو ســال قبــل،  نام ــاد نب ــی ســازمان ســیا( حتمــا از ی )رئیــس قبل
ــی اعتنایــی تحقیــر  ــا ب ــرای ســردار ســلیمانی نوشــت و ب از ســر عجــز و التمــاس ب
آمیــز او مواجــه شــد. او حتمــا گــزارش روی جلــد نیوزویــک را تاییــد مــی کنــد کــه 

ســلیمانی، داعــش و آمریــکا را بــا هــم تحقیــر کــرد.

ترامــپ و پمپئــو همچنیــن مــی تواننــد گــزارش روزنامــه گاردیــن و ســخنان آمیختــه 
بــا عجــز ژنــرال پترائــوس )رئیــس وقــت ســیا( در مــرداد ۱۳90 را بازخوانــی کننــد 

کــه بــه هــم ریختگــي ارتــش آمریــکا مقابــل ایــران را روایــت مي کــرد.

"ژنــرال پترائــوس رئیــس )وقــت( ســازمان ســیا عالقمنــد اســت داســتان را از زمانــي 

بازگــو کنــد کــه یــک ژنــرال ۴ ســتاره در عــراق بــود. اوایــل ســال 2008 "اس ام اس" 
یــک ســردار ایرانــي بــه پترائــوس داده شــد...پترائوس بــه شــدت نیــاز داشــت بــه او 
ــان و  ــراق و لبن ــکا در ع ــک آمری ــي و دیپلماتی ــاي نظام ــه تالش ه ــود ک ــزد ش گوش
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ســایر نقــاط خاورمیانــه توســط ســپاه قــدس زیــر نظــر ژنــرال قاســم ســلیماني بــه 
تحلیــل بــرده مــي شــود". بــه گــزارش گاردیــن "یکــي از مقامــات بلندپایــه آمریکایــي 
ــچ جــا نیســت...  ــز اســت، همــه جــا هســت و هی ــراس انگی ــد: ســلیمانی ه مي گوی
بســیاري از مقامــات آمریکایــي، چنــد ســال اخیــر را صــرف توقــف کار افــراد وفــادار 
بــه ســپاه قــدس کــرده و مبهــوت کارهــاي آنهــا هســتند. یــک مقــام بلندپایــه ارتــش 
آمریــکا مــي گویــد مــن اگــر ســلیماني را ببینــم، خیلــي ســاده از او خواهــم پرســید 

کــه از مــا چــه مــي خواهــد؟".

ــرور  ــه ت ــه بهان ــی ک ــکان حمالت ــان و م ــتن از زم ــالع نداش ــه اط ــو ب ــان پامپئ اذع
ســردار ســلیمانی شــد... وزیــر خارجــه آمریــکا در مصاحبــه بــا شــبکه "فاکس نیــوز" 
بــا متهــم کــردن ســردار شــهید ســلیمانی بــه تــالش بــرای صدمــه زدن بــه منافــع 
آمریــکا در منطقــه، امــا اذعــان کــرد کــه هیــچ اطالعــی دربــاره زمــان یــا مــکان ایــن 

ــتند...  ــا نداش برنامه ه

ــوری"  ــر "ف ــی ب ــون مبن ــفید و پنتاگ ــین کاخ س ــای پیش ــا ادعاه ــه ب ــی ک اظهارات
ــت... ــاد اس ــران، در تض ــط ای ــی توس ــد آمریکای ــات ض ــام عملی ــال انج ــودن احتم ب
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پامپئــو بــا دروغ بــه خبرنــگار فاکس نیــوز گفــت: "شــکی نیســت کــه یــک ســری از 
حمــالت فــوری توســط قاســم ســلیمانی در حــال طراحــی شــدن بــود، ]ولــی[ مــا 
نمی دانیــم دقیقــاً چــه زمانــی و دقیقــا چــه مکانــی ]قــرار بــود ایــن حمــالت انجــام 
ــدگان  ــس نماین ــی مجل ــور خارج ــه ام ــس کمیت ــد"... رئی ــی بودن ــا واقع ــود[، ام ش
آمریــکا بــا انتقــاد از اقــدام ترامــپ، مــی گویــد کــه کنگــره آمریــکا پیــش از کشــته 
شــدن )شــهادت( قاســم ســلیمانی از حملــه مطلــع نشــده بــود... ســناتور بوکــر نیــز 
گفــت: هنــوز ســواالت زیــادی بایــد پاســخ داده شــود در خصــوص اســتفاده ترامــپ 
ــران اســت... و ســرانجام تیتــر CNN معتبرتریــن شــبکه  از قــدرت نظامــی علیــه ای
خبــری آمریکایــی اســت کــه تیتــر زده،  "بــا تــرور قاســم ســلیمانی ضامــن نارنجــک 

خاورمیانــه کشــیده شــد، از همــه جالبتــر وترســناکتر اســت..."

توییــت نجــاح واکیــم، رئیــس جنبــش خلــق لبنــان، حاکــی از آن اســت کــه از زمــان 
شــهادت چــه گــوارا در ســال ۱968 میــالدی، آیــا کســی اســامی افــرادی را کــه پــس 
ــه خاطــر مــی آورد؟ از ســوی  ــه ریاســت جمهــوری آمریــکا دســت یافتنــد، ب از او ب
دیگــر، چــه کســی در جهــان یافــت مــی شــود کــه چــه گــوارا را نشناســد و اســم او 
را مقــدس ندانــد؟... و نتیجــه ایــن خواهــد شــد کــه، "مــردم نــام ترامــپ و رؤســای 
ــی  ــان را در جای ــرد و آن ــد ک ــوش خواهن ــی  را فرام ــد آمریکائ ــدی فاس ــور بع جمه
جــز زبالــه دان تاریــخ پیــدا نخواهنــد کــرد امــا شــهدای و رهبــران جبهــه مقاومــت 

خصوصــا شــهید قاســم ســلیمانی تــا ابــد )در یادهــا( خواهــد مانــد..."
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پیروزی ایران در جنگ های خاورمیانه...

ــه  ــت و بودج ــارد دالر اس ــت 6 میلی ــن حال ــش در بهتری ــپاه و ارت ــه س کل بودج
ســپاه قــدس هــم ۱00 میلیــون دالر هــم باالتــر نیســت... امــا بودجــه ای کــه تحــت 
مدیریــت ژنرالهــای چهــار ســتاره آمریکایــی بــرای لبنــان و عــراق و ســوریه هزینــه 
ــون  ــلیمانی 70 میلی ــم س ــت... قاس ــارد دالر اس ــزار میلی ــدود 7 ه ــود،  ح ــی ش م
ــتاره  ــار س ــرال چه ــت ژن ــه شکس ــا ب ــرد ت ــه نک ــوریه هزین ــراق و س ــم در ع دالر ه
آمریکائــی بــا پشــتیبانی کل جهــان در مقابــل مــرد خــدا و ژنــرال دوســتاره ایرانــی 
ــرای همــگان مســجل و  ــد. ب محــور مقاومــت شــهید حــاج قاســم ســلیمانی انجامی
 ِ بــه روشــنی روز دیــده شــود که،"َکــم ِمــن فَِئــٍۀ َقلیلَــٍۀ َغلََبــت فَِئــًۀ َکثیــَرًة بـِـإِذِن اللَّ
ــر  ــه فرمــان خــدا، ب ــَن" "چــه بســیار گروه هــای کوچکــی کــه ب ــعَ الّصابِری ُ َم ۗ َواللَّ
ــتقامت کنندگان(  ــران و اس ــا صاب ــد، ب ــدند!« و خداون ــروز ش ــی پی ــای عظیم گروه ه

ــره... ــه 2۴9 ســوره بق ــرازی از آی اســت ..." ف

موقعیــت مقتدرانــه، تعیین کننــده و تاریخــی ایــران در غــرب آســیا را محافــل 
ــن  ــی فاری ــریه آمریکای ــد. نش ــهادت می دهن ــز ش ــان نی ــه ای جه ــانه ای و اندیش رس
ــد،  ــت می کن ــی فعالی ــت خارج ــه سیاس ــی در زمین ــورت تخصص ــه به ص ــی ک  پالیس
در تحلیلــی نوشــت؛ "ایــران در جنــگ بــر ســر تعییــن آینــده منطقــه خــاور میانــه 
)غــرب آســیا( پیــروز شــده اســت..."برتری و اقتــدار ایــران در تعییــن معــادالت غــرب 
ــی  ــر قطع ــن ام ــق ای ــرای ادراک دقی ــود. ب ــت می ش ــتر تثبی ــه روز بیش ــیا روز ب آس
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قرائــن جالــب توجهــی را در چنــد بــازه زمانــی و بــا مختصــات شــگفت آور بایــد دیــد. 
ــکا" در  ــت آمری ــه وق ــر خارج ــس، وزی ــزا رای ــه" کاندولی ــی ک ــال 2006 و زمان از س
واکنــش بــه موشــک بــاران بیــروت در جنــگ ۳۳ روزه گفــت کــه ایــن"درد زایمــان 
خاورمیانــه جدیــد" اســت تــا دی مــاه 97 کــه  ترامــپ در پایــگاه نظامــی  عین االســد 
ــون دالر در  ــه 7  تریلی ــز اســت ک ــراق می گوید"غم انگی ــار ع ــتان االنب ــکا در اس آمری
ــا هواپیمــای چــراغ خامــوش  ــه و ب ــم مخفیان ــا مجبوری ــم ام ــه خــرج کردی خاورمیان
ــراق و  ــگ ســوریه و ســپس ع ــر از شــروع جن ــم." مقطــع دیگ ــه آنجــا ســفر کنی ب
یمــن بــا هماهنگــی کامــل آمریــکا، اســرائیل، کشــورهای اروپایــی، مرتجعیــن منطقــه 
ــت در  ــور مقاوم ــای مح ــه پیروزی ه ــت ک ــروز اس ــا ام ــری ت ــت های تکفی و  تروریس
عــراق و ســوریه و یمــن در منطقــه می درخشــد و آمریــکا در حــال خــروج از غــرب 
آســیا اســت. در ســوی دیگــر اســتیصال آمریــکا مقابــل انهــدام چیره دســتانه پهپــاد 
متجــاوزش بــه حریــم هوایــی جمهــوری اســالمی ایــران از ســوی نیروهــای سلحشــور 

ــد...   ــی می کن ــر توقیــف کشــتی  اش خودنمای ســپاه و درماندگــی انگلیــس براب

در ایــن میــان تحــوالت خیره کننــده دیگــری درون برخــی از ایــن بازه هــای زمانــی 
نیــز رخ داده اســت. نمونــه آن؛ از جلســه ای اســت کــه رهبــر انقــالب در آن فرمودنــد؛ 
"پیــروزی ایــن جنــگ، هماننــد پیــروزی جنــگ خنــدق خواهــد بــود..." و "بگوییــد 
ــل  ــون در ســازمان مل ــا وقتــی کــه جــان بولت ــد..." ت ــر بخوانن ــای جوشــن صغی دع
ــه  ــدم زدن اســت و همــراه ســفیر اســرائیل ب ــی نگــران و مضطــرب در حــال ق خیل
ــف  ــر متوق ــه اگ ــود ک ــف بش ــگ متوق ــد جن ــد" االن بای ــر می گوی ــت وزیر قط نخس

ــود."  ــی می ش ــد و متالش ــم می پاش ــرائیل از ه ــش اس ــود، ارت نش
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ایــن موقعیــت تاریخــی را کــه ســطرهای فــوق تنهــا برخــی از نشــانه های آن اســت، 
امــروز محافــل رســانه ای و اندیشــه ای جهــان نیــز، بــه آن شــهادت می دهنــد... مجلــه 
آمریکایــی "فارین پالیســی" در تحلیلــی بــا  اشــاره بــه تحــوالت اخیــر منطقــه غــرب 
آســیا نوشــته ایــران در جنــگ بــر ســر آینــده خاورمیانــه پیــروز شــده اســت... و در 
ادامــه ایــن نشــریه تخصصــی کــه در زمینــه سیاســت خارجــی فعالیــت می کنــد، در 
آغــاز تحلیــل، بــا  اشــاره بــه "حملــه یمــن بــه تأسیســات نفــت عربســتان ســعودی" 
ــپتامبر  ــه روز ۱۴ س ــاد ک ــروز و پهپ ــک های ک ــی از موش ــد... "مجموعه ائ می نویس
قلــِب صنعــت نفــت عربســتان ســعودی را نشــانه گرفــت، نشــانه ای از حملــه ای دقیــق 

بــه پارادیــم حاکــم جهانــی هــم بــود...

ــن حمــالت را انعکاســی از "دنیــای در حــال تغییــرات اساســی"  "فارین پالیســی ای
دانســته کــه در آن چیــن، روســیه و قدرت هــای منطقــه ای نظیــر ایــران بــه دنبــال 
ــانه  ــن رس ــارس، ای ــزارش ف ــتند.به گ ــکا هس ــی  آمری ــی نظام ــردن هژمون از بین ب
آمریکایــی نوشــته اهمیــت تاریخــی تحــوالت خاورمیانــه در یــک مصاحبــه اخیــر از 
ســردار قاســم ســلیمانی، فرمانــده نیروهــای قــدس ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 

ایــران آشــکار شــد...
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نشانه های تولد خاورمیانه ی جدید...

فارین پالیســی رســانه آمریکایــی نوشــته اســت: "هماننــد ســال 2006، دنیــا یک بــار 
ــا ماهیتــی  ــه ای جدیــد، البتــه ب دیگــر در حــال مشــاهده نشــانه های تولــد خاورمیان

بســیار متفــاوت نســبت بــه آن چیــزی اســت کــه رایــس تصــور می کــرد."

تصورآمریکا از خاورمیانه جدید

فارین پالیســی نوشــته اســت: "در یــک دهــه و نیــم گذشــته، جنگ هــای راه انــدازی 
ــه  ــران هم ــری ای ــت رهب ــه تح ــه جبه ــش علی ــنگتن و متحدان ــوی واش ــده از س ش
ناموفــق از آب درآمده انــد. حــزب الل، در ســال 2006 اســرائیل را بــه بن بســتی 
ــش  ــران و متحدان ــت. ای ــده اس ــت ش ــراق تثبی ــران در ع ــوذ ای ــاند. نف ــن کش خونی
ــت  ــری دول ــار حداکث ــن، کارزار فش ــر ای ــده اند. عالوه ب ــروز ش ــوریه پی ــگ س در جن

ــو درآورد." ــه زان ــران را ب ــت ای ــته اس ــپ نتوانس  ترام

ــت  ــه دول ــود ک ــن تر می ش ــه روز روش ــت: "روز ب ــده اس ــل آم ــن تحلی ــه ای در ادام
ــدت در  ــی  طوالنی م ــدام نظام ــرای اق ــی ب ــزم سیاس ــه ع ــی و ن ــه از توانای ــکا ن آمری
ــد  ترامــپ مشــخص کــرده  ــه برخــوردار اســت. کاخ ســفید در دوران دونال خاورمیان

ــد." ــکا در ســوریه و افغانســتان را کــم کن ــی  آمری کــه قصــد دارد حضــور نظام
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ــریح  ــه تش ــه ب ــن مصاحب ــلیمانی در ای ــردار س ــته، س ــی نوش ــن فارین پالیس همچنی
ــه جنــگ حــزب الل و اســرائیل در ســال 2006 شــد،  ــه کــه منجــر ب شــرایط منطق
پرداخــت. ســردار ســلیمانی در ایــن مصاحبــه بــه ســخنان "کاندولیــزا رایــس"، وزیــر 
خارجــه اســبق آمریــکا  اشــاره کــرد کــه درگیــری حــزب الل و اســرائیل را نشــانه های 

تولــد "یــک خاورمیانــه جدید"دانســته بــود...

• تصویرواقعی از خاورمیانه جدید

"براثــر مجاهدتهــای محــور مقاومــت تحــت رهبــری امــام خامنــه ای و ســپه ســاالری 
ــکل از  ــرم متش ــان ح ــمند مدافع ــهدای ارزش ــلیمانی و ش ــم س ــاج قاس ــهید ح ش
ــور  ــران مح ــران و س ــن رهب ــم بی ــری منجس ــت وهمفک ــور مقاوم ــدگان مح رزمن
ــو شکســت  ــکا و نات ــری آمری ــه رهب ــی ب ــار اســتکبار جهان ــن ب ــرای اولی ــت ب مقاوم
ســختی از محــور مقاومــت خوردنــد کــه فقــط یکــی از نتایــج درخشــان آن شکســت 
و نابــودی داعشــی بــود کــه فقــط آمریــکا بــرای بوجــود آوردن، آن بــه بیــش از ۱20 
ــکا در  ــا آمری ــد و تنه ــای آن را انجــام دهن ــود تاهماهنگــی ه ــرده ب کشــور ســفر ک
ایــن شکســت تاریخــی مبلــغ 7/000/000/000/000 میلیــارد دالر ضــرر کــرد و بــه 
ــه  ــد و ب ــه جدی ــری خاورمیان ــروزی شــکل گی ــن پی ــن نتیجــه ای ــاد داد... مهمتری ب

ــران اســت... " ــت جمهــوری اســالمی ای محوری
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 شهید قاسم سلیمانی برای آینده چه ساخت...

نقــش قاســم ســلیمانی در مقابلــه بــا گروه هــای تروریســتی شــاید در شــرایط فعلــی 
چنــدان قابــل درک نباشــد و ســال ها بعــد بــا مشــخص شــدن ابعــاد توطئــه غــرب 
ــردی ۳0  ــی از نب ــور های غرب ــه کش ــی ک ــت. زمان ــل درک اس ــه قاب ــن منطق در ای
ــه  ــر ســر درگیری هــای مذهبــی ســخن می گفتنــد ایــن ایــران ب ســاله در منطقــه ب
رهبــری قاســم ســلیمانی بــود کــه توانســت ایــن توطئــه را خنثــی کنــد. توطئــه ای 
ــی  ــه ریشــه کنی کامــل نقــش اســالم در امــور سیاســی و دین زدای ــود ب ــرار ب کــه ق
ــه  ــا تروریســت ها در منطق ــه تنه ــون ن ــم اکن ــل شــود. ه ــه تبدی ــن منطق ــل ای کام
ــه  ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــه ش ــده اند، بلک ــرکوب ش ــل س ــور کام ــه ط ــه ب خاورمیان
ــرای  ــی ب ــر های فراوان ــب دردس ــا موج ــه اروپ ــی ب ــت های داعش ــت تروریس بازگش

غــرب شــده اســت.

ــاید  ــش ش ــا داع ــه ب ــلیمانی در مقابل ــم س ــهید قاس ــردار ش ــش س ــرای درک نق ب
ــار دیگــر حمــالت داعــش  همیــن نکتــه بــس باشــد کــه پــس از شــهادت ایشــان ب
ــر  ــال ذک ــن ح ــا ای ــت. ب ــه اس ــی گرفت ــراق فزون ــی ع ــای نظام ــای نیرو ه ــه مقر ه ب
ایــن نکتــه هــم ضــروری اســت کــه اقدامــات ســردار حــاج قاســم ســلیمانی چنــان 
ذخیــره معنــوی و مــادی گســترده ای بــرای محــور مقاومــت فراهــم کــرده اســت کــه 
ــر  ــز امــکان پذی ــکا نی ــی همچــون امری ــا قدرت ــی حتــی ب ــه شــرایط قبل بازگشــت ب
نخواهــد بــود. مســئله ای کــه هــم اکنــون تمــام کارشناســان بــه آن معتــرف هســتند.

 • قصاص خون شهید قاسم سلیمانی چیست؟

ــه یعنــی چی."چــه کســی هــم وزن قاســم سلیمانیســت... "کفــش  "قصــاص عادالن
حــاج قاســم از ســر ترامــپ ارزشــمندتر اســت..."همه چیــز مشــخص اســت واضــح 
اســت نــوع عملیــات و عامــالن آن حــذف وجــود نظامــی آمریــکا درمنطقــه قصــاص 
عادالنــه شــهید سلیمانیســت. "تنهــا قصــاص عادالنــه نبــود آمریــکا درمنطقــه اســت. 
ایــن تنهــا قصــاص عادالنــه خــون شــهید ســلیمانی و ابومهــدی اســت. من مســئولیت 
ســخنان خــود را بــه دوش خواهــم کشــید. آمریکا را ذلیالنــه و بزدالنــه و بــا گریــه از 

منطقــه بیــرون خواهیــم کــرد..." ســید حســن نصــرالل



105رسباز والیت

چگونه سرمایه ملی مان را از دست دادیم؟!...

ــه خــدا مواظــب  ــو را ب ــا ســردار خداحافظــی مــی کــردم، گفتــم ت وقتــی داشــتم ب
خودتــان باشــید شــما فقــط متعلــق بــه خودتــان نیســتید، مــن را بوســید و 
خداحافظــی کــرد. بــی خبــر از آنکــه ایــن آخریــن مصاحبــه تفصیلــی اش اســت. بــه 
چنــد روز نکشــید کــه خبــر شــهادت ســردار همدانــی منتشــر شــد... شــوکه شــده 
بــودم، غــم بزرگــی داشــتم و بــر خــود مــی پیچیــدم کــه چــرا بایــد فرمانــده ارشــد 
ــه شــهادت  ــدان ب ــه در کــف می ــن گون ــن ای ــه جــای فرماندهــی در ســتاد ام ــا ب م
ــده مقاومــت  ــودن حــاج قاســم ســردار و  فرمان ــه ب ــاز هــم دلخــوش ب برســد. امــا ب
ــی  ــه م ــدس مصاحب ــروی ق ــان نی ــا یکــی از فرمانده ــی ب داشــتم، جــای دیگــر وقت
کــردم گفتــم حضــور ایــن گونــه ســردار ســلیمانی بــه عنــوان ســرمایه ملــی و بلکــه 
ســرمایه جهــان اســالم و  جبهــه مقاومــت ایشــان را تبدیــل بــه یــک هــدف بــزرگ و 
ســهل الهــدف بــرای دشــمنان کــرده؛ خندیــد و گفــت هیــچ کــس حریفــش نیســت 
خــودش بایــد راســا در میــدان باشــد اوال شــما دعــا کنیــد بــرای ســالمتی ایشــان و 

ضمنــا نگــران نباشــید ایــران کــم حــاج قاســم نــدارد!

گفتــم ایشــان تبدیــل بــه نمــاد قــدرت خارجــی ایــران شــده، اگــر خدایــی ناکــرده 
ایشــان را آمریکایــی هــا یــا اســرائیلی هــا بزننــد، آیــا مــا مــی توانیــم انتقامــی درخــور 
بگیریــم، آیــا ایــن انتقــام ســخت بــه جنــگ بــزرگ کــه آرزو برخــی از دولــت هــای 
ــن کاری را  ــا جــرات چنی ــرس آنه ــت نت ــم نمــی شــود؟! گف ــه ای اســت، خت منطق
ــه، مقاومــت و فرماندهــی  ــد!... امثــال قاســم ســلیمانی عصــاره ســال هــا تجرب ندارن
بودنــد، از دســت دادن چنیــن نیروهــای ارزشــمندی بــرای هــر ملــت و نظامــی یــک 
ــال  ــت دادن امث ــه از دس ــه ک ــر، همانگون ــران ناپذی ــم جب ــاید ه ــت، ش ــه اس فاجع

ــود...  شــهید بهشــتی و شــهید مطهــری جبــران ناپذیــر ب

اینهــا را ننوشــتم کــه نمــک روی زخــم بریــزم یــا از ارزش شــهادت ایشــان بکاهــم، 
نوشــتم تــا مواظــب ســایر ســرمایه هــای انســانی مــان باشــیم نوشــتم تــا دیگــر ملتــی 
ســیاهپوش نشــود... وبــه نظــر خیلــی هــا از جملــه حجــت االســالم قاســمیان  کــه در 
برنامــه تلویزیونــی جهــان آرا از شــبکه افــق پخــش شــد، انفعــال هــای مــا در مقابــل 
آمریــکا عامــل شــهادت حــاج قاســم شــد... بــه قــول ایشــان "در دوره برجــام پرچــم 
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ــاال رفــت!... "حــاج قاســم یــک  مقاومــت پاییــن آمــد و پرچــم وادادگــی و ضعــف ب
دیپلمــات حرفــه ای بــود، اهــل گفتگــو، گفتمــان و مذاکــره بــود. "امــا فــرق اســت 
بیــن کســی کــه میــز مذاکــره ابــزار مبــارزه اش اســت بــا کســی کــه ابــزار ضعــف و 
وادادگــی اش اســت... " "اقــدام متقابــل محکمــی از ســوی مــا بعــد از نقــض برجــام 
ــانه"  ــر "نش ــی اگ ــد حت ــرآن می گوی ــه ق ــت در حالیک ــورت نگرف ــکا ص ــط آمری توس
ــیر  ــن تفس ــن...و ای ــرت ک ــمن پ ــوی دش ــرارداد را جل ــد، ق ــد آم ــت پدی ــای خیان ه
همــان صحبــت رهبــری اســت کــه فرمودنــد، "اگــر آنهــا برجــام راپــاره کننــد، مــا 
آنــرا آتــش مــی زنیــم... ولــی متاســفانه  انفعــال هــای قبلــی و فعلــی  افســادطلبان، 
اعتدالیــون، اصولگرایــان خســته، مرفهیــن بــی درد و...  عامــل جســارت آمریــکا  و در 

نهایــت ســبب بــه شــهادت رســاندن حــاج قاســم ســلیمانی شــد..."

 • از رفرندام حاج قاسم در ایران، تا رفرندام ابومهدی در عراق

واقعیــت ایــن اســت جوامــع اســالمي طــي دو ســه قــرن گذشــته، بــه علــت گرفتــاري 
ــرب و  ــد غ ــدن جدی ــا تم ــه ب ــوذی در مواجه ــه و نف ــد و بي عرض ــکام فاس ــه ح ب
ــادي و  ــي و اقتص ــدید سیاس ــتگي ش ــال و وابس ــار انفع ــتعماري، دچ ــاي اس نظام ه
فرهنگــي شــده اند... تفکــر و تــز "توســعه وابســته" نــه فقــط در ایــران کــه در سراســر 
ــایر  ــه و س ــتان، ترکی ــاز و عربس ــراق، حج ــر، ع ــون مص ــلمان همچ ــورهاي مس کش
ممالــک اســالمي نهادینــه شــده اســت و طیفــي در جوامــع اســالمي شــکل گرفتــه 
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اســت کــه عمدتــاً دانش آموختــه دانشــگاه هاي اروپایــي اســت و معتقــد اســت بــراي 
ــخه هاي  ــرب و نس ــروي از غ ــز پی ــي ج ــي راه ــادي و اجتماع ــکالت اقتص ــل مش ح

ــي نیســت!...  ــرداري از ســاختارهاي غرب ــي و کپــي ب غرب

جمهــوري اســالمي بــا هــدف قــرار دادن همیــن تــز،" ایــده جدیــِد مــا مــي توانیــم" 
ــن "مــا مي توانیــم"  را مطــرح ســاخت و موجــب امیــدواري ســایر ملت هــا شــد و ای
را در خیلــي از عرصه هــا بــه نمایــش گذاشــت. امــا آن "تفکــر بیمارگونــه"، هنــوز در 
دنباله هــاي غــرب در ایــران جــاري و ســاري اســت تــا جائیکــه امــروز نماینــده ایــن 
طیــف در کســوت عالــی تریــن مقــام اجرائــی کشــور، بعــد از آویــزان شــدن 7 ســاله 
ــد نیســتم"  ــن بل ــد: "م ــه صراحــت مي گوی ــل برجــام" ب ــرب، و"شکســت کام ــه غ ب

بــدون ارتبــاط بــا دنیا]آمریــکا و اروپــا[ مشــکالت اقتصــادي کشــور را حــل کنــم!...

ــا همیــن نظــر ، از  سالهاســت مــا در ایــران گرفتــار ایــن جریــان فکــري هســتیم؛ ب
ــراي  ــد ب ــدوم مي زدن ــد و ســالها حــرف از رفران قــدرت هســته اي کشــور عبــور کردن
ــد! ــدم مي دادن ــران پیشــنهاد رفران ــه اي ای ــدار منطق ــدرت موشــکي و اقت ــور از ق عب

تشــییع چنــدده میلیونــي حــاج قاســم ســلیماني بــه عنــوان نمــاد اقتــدار بین المللــي 
ــدار  ــه از اقت ــچ وج ــه هی ــران ب ــردم ای ــه م ــان داد ک ــران نش ــه اي ای ــوذ منطق و نف
ــه نمــاد ایــن سیاســت  دفاعــي و منطقــه اي خــود نخواهنــد گذشــت و در احتــرام ب
راهبــردي تمــام قــد مي ایســتند!... بعــد از شــهادت حــاج قاســم ســلیماني و ابومهــدي 
المهنــدس فرمانــده حشدالشــعبي، نــه تنهــا ایــران بلکه  حــس انتقــام از آمریــکا را در 
سراســر جهــان اســالم باالخــص عــراق بوجــود آمــد. مطالبــه خــروج آمریــکا از عــراق 
بــه مطالبــه اول گــروه هــاي سیاســي عــراق تبدیــل و طــرح آن در مجلــس تصویــب 

و دولــت ملــزم بــه اجــراي ایــن تصمیــم شــد... 

ــور را  ــن کش ــکا در ای ــي آمری ــور نظام ــه حض ــراق علی ــردم ع ــي م ــع میلیون تجم
ــدوم بزرگــي  ــدوم ابومهــدي دانســت... حــاج قاســم و ابومهــدي رفران ــوان رفران مي ت
در ایــران و عــراق برگــزار کردنــد کــه دولت هــا و خــاک کشــورهاي مســلمان، نبایــد 
وابســته بــه آمریــکا و قدرت هــاي اســتکباري باشــد. آیــا ایــن رفرانــدوم را مي بینیــد؟

در واقــع بــه قــول "روزنامه واشــنگتن پســت" و "اندیشــکده هادســون" در یادداشــت 
هایــی جداگانــه "تــرور شــهید قاســم ســلیمانی را آخرالزمانــی خواندنــد... "هادســون، 
"شــهید قاســم ســلیمانی را جــان فــدای عمیــق امــام دوازدهــم" توصیــف مــی کنــدو 
در ادامــه مــی گویــد:" درحــال ورود بــه بخــش مهمــی از دوره ی آخرالزمان هســتیم...
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لباس رزم بصیرت...

خب حاال بگید فتنه عالم از کجاست؟... از یهوده... 

یهودی که به نص صریح قرآن دشمن آشکار ماست... 

ــش  ــه، یکی ــی کن ــالم م ــان رو اع ــمن انس ــا دش ــا صراحت ــرآن دو ج ــد در ق خداون
ــوده... ــش یه ــیطانه و دومی ش

"لََتِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعداَوًة لِلَِّذیَن آَمُنوا الَْیُهوَد

َُّه لَُکْم َعُدوٌّ ُمِبین"ٌ ْیطاَن إِن ألَْم أَْعَهْد إِلَْیُکْم یا بَِني آَدَم أَْن ال تَْعُبُدوا الشَّ

پــس دســت ایــن دو  در یــک کاســه اســت... وقتــی امــام خمینــی )ره( اعــالم فرمــودن 
کــه اســرائیل غــده سرطانیســت و بایــد از بیــن بــرود... غایــت و آرمــان و نهایــت ایــن 
انقــالب رو  دیــدن کــه ان شــاءالل متصــل بــه ظهــور حضــرت حجــت )عــج( خواهــد 

شــد... پــس مــا بــرای رســیدن بــه ایــن آرمــان بایــد اســرائیل را نابود کنیــم... 

ــا هــم  ــا ســید علــی آق بعــد از حضــرت روح الل هــم جانشــین خلفــش حضــرت آق
فرمودنــد کــه بایــد تــا کرانــه باختــری مجهــز بــه تســلیحات بشــه...حاال حــاج قاســم 

تــا کجــا پیــش رفتــه ؟... تــا 70 کیلومتــری قلــب اســرائیل... 

بــوی خــاک پوتیــن هــای حــاج قاســم بــه مشــام اســرائیلی هــا مــی خــورد... انقالبــی 
ــر دمــاغ اســرائیل  ــاره زی ــه یکب ــود ب کــه روزی درگیــر منافقیــن داخلــی خــودش ب
ظاهــر میشــه...حاال نوبــت نفــوذی هاســت... ماموریــت نفــوذی هــا ابــالغ مــی شــود... 

دو  کار بایــد انجــام شــود

۱- محدودیت توان سپاه و حتی انحالل آن 2- حذف فرماندهان به یکباره 

ــی  ــروی نظام ــه دو نی ــم ب ــی توان ــن نم ــود... م ــی ش ــد م ــور بلن ــی در کش صداهای
ــد برجــام موشــکی امضــا  ــام گردد...بای ــا ادغ ــد منحــل ی ــم... ســپاه بای ــوق بده حق
ــام  ــردم انج ــن م ــپاه در بی ــه س ــب وجه ــرای تخری ــالت ب ــه حم ــرا گردد...هم و اج
ــه فرماندهــی حــاج قاســم حــاال دیگــر  مــی شود..."ســپاهی کــه نیــروی قدســش ب
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ــه  فقــط یــک نیــرو نیســت، بلکــه زایــش هــای ایــن نیــرو در حــال تشــکیل  و پای
ــزب الل ،  ــت... ح ــوم اس ــام معص ــی ام ــه فرمانده ــا ب ــی دنی ــدرت دین ــذاری ابرق گ
ــون ،  ــون ، علوی ــون ، نبی ــون ، زینبی ــون ، فاطمی ــوریه ، حیدری ــی س ــروی وطن نی

ــارالل" ــعبی ، انص حشدالش

ــالل اون  ــپاه و انح ــع زدن س ــرود... در واق ــن ب ــد از بی ــپاهی بای ــن س ــاال چنی ح
ــای  ــه نیروه ــه بقی ــپاه زده بش ــی س ــرائیل... وقت ــته اس ــه درس ــه؟... بل ــت کی خواس
محــور مقاومــت هــم یکــی پــس از دیگــری زمیــن مــی خورند...کســی کــه داره ســپاه 
ــه... حــاال اونیکــه ایــن خواســته رو  ــه ، در واقــع داره محــور مقاومــت رو میزن رو میزن
داره اجــرا میکنــه کیــه ؟؟؟؟بلــه خواســته و نخواســته بــه عمــد و غیرعمــد نیــروی 
اســرائیل و صهیونیــزم جهانــی... اگــر ســپاه از بیــن بــرود چــه کســی بیشــتر ســود می 

ــه درســت است..."اســرائیل"  کنــد و نفــس راحــت مــی کشــد؟ ... بل

دومین ماموریت زدن فرماندهان سپاه است...

در همیــن مــاه هــای گذشــته ســه نقشــه تــرور فرماندهــان ارشــد ســپاه اجــرا شــد... 
کــه در  ســومین تــرور حــاج قاســم مــا رو زدن... در بررســی ایــن ســه تــرور متوجــه 
مــی شــویم کــه کامــال گــرای اینهــا از داخــل و خــارج داده شــده بــود و دشــمن از 
ــل  ــپاه را منح ــت دارد س ــی ماموری ــه کس ــاال چ ــا بوده...ح ــرور اینه ــر ت ــل منتظ قب
کنــد؟... حــاال خودتــون ببینیــد و بشــنوید کــی پشــت ســر ایــن ماجراســت؟..."جبهه 
مقاومــت دارد جبهــه اســتکبار را مــی شــکافد و جلــو مــی رود...پــس بایــد دم خیمــه 
علــی شــلوغ شــود... بایــد اغتشــاش گرهــا امــروز شــعار علیــه اصــل "والیــت فقیــه"و 

مهمتریــن عنصــر امنیتــی نظــام یعنی"ســپاه" ســر دهنــد... 

ــران اســالمی رو حفــظ  ــزان مــن، بدانیــد دقیقــا همیــن 2 اصــل اســت کــه ای "عزی
ــرای  کــرده در ایــن جنــگ رســانه ای... اگــر مثــل ســردار حاجــی زاده از آبرویــت ب
حفــظ  اســالم مهــدوی گذشــتی، برنــده ای... دنبــال جنگــی شــبیه بــه جنــگ دفــاع 
مقــدس نباشــید اون تمــام شــد رفــت... تــا ظهــور حضــرت اصــل جنــگ هــا، جــدال  
ــف  ــر ک ــروت رو بگی ــوش آب ــت رو بپ ــاس رزم بصیرت ــت... لب ــانه ایس ــگ رس و جن

دســتت بیــا تــو میــدون..."
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متن وصیت نامه سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقاب اسامی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

شهادت می دهم به اصول دین

اشــهد أن ال الــه ااّل اهلل و اشــهد أّن محمــداً رســول اهلل و اشــهد أّن 
امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابیطالــب و اوالده المعصومیــن اثنــی عشــر ائمتنــا 
ــت.  ــق اس ــت ح ــه قیام ــم ک ــهادت می ده ــج اهلل. ش ــا حج و معصومینن
قــرآن حــق اســت. بهشــت و جهّنــم حــق اســت. ســؤال و جــواب حــق 

ــّوت حــق اســت...  ــاد، عــدل، امامــت، نب اســت. مع

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

ــه  ــی ب ــرن، از صلب ــه ق ــرن ب ــب، ق ــه صل ــب ب ــرا صل ــه م ــو را ســپاس ک ــدا! ت خداون
ــکان درک  ــی اجــازه ظهــور و وجــود دادی کــه ام صلبــی منتقــل کــردی و در زمان
ــد  ــت، عب ــن اس ــب معصومی ــن و قری ــه قری ــت را ک ــته ترین اولیائ ــی از برجس یک
صالحــت خمینــی کبیــر را درک کنــم و ســرباز رکاب او شــوم. اگــر توفیــق صحابــه 
رســول اعظمــت محمــد مصطفــی را نداشــتم و اگــر بی بهــره بــودم از دوره مظلومیــت 
علــی بــن ابیطالــب و فرزنــدان معصــوم و مظلومــش، مــرا در همــان راهــی قــرار دادی 
کــه آن هــا در همــان مســیر، جــان خــود را کــه جــان جهــان و خلقــت بــود، تقدیــم 

کردنــد.

خداونــدا! تــو را شــکرگزارم کــه پــس از عبــد صالحــت خمینــی عزیــز، مــرا در مســیر 
ــه  ــردی ک ــش، م ــر صالحیت ــت ب ــم اس ــش اعظ ــه مظلومیت ــری ک ــح دیگ ــد صال عب
ــران و جهــان سیاســی اســالم اســت، خامنــه ای  حکیــم امــروز اســالم و تشــّیع و ای

ــاد قــرار دادی. عزیــز کــه جانــم فــداِی جــان او ب

ــی و درک  ــت در هــم آمیخت ــن بندگان ــا بهتری ــرا ب ــه م ــو را ســپاس ک ــروردگارا! ت پ
ــی  ــان را یعن ــی آن ــر اله ــوی عط ــان و استشــمام ب ــای بهشــتی آن ــر گونه ه ــه ب بوس

ــی داشــتی. ــن ارزان ــه م ــن راه ب ــن و شــهدای ای مجاهدی

ــتانت  ــر آس ــرم ب ــکر ش ــانی ش ــان رّزاق، پیش ــز و ای رحم ــادر عزی ــدا!  ای ق خداون
ــب تشــّیع عطــر  ــش در مذه ــر و فرزندان ــه اطه ــرا در مســیر فاطم ــه م ــایم ک می س
حقیقــی اســالم قــرار دادی و مــرا از اشــک بــر فرزنــدان علــی بــن ابیطالــب و فاطمــه 
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ــمندترین  ــن و ارزش ــه باالتری ــی ک ــت عظمای ــه نعم ــودی؛ چ ــد نم ــر بهره من اطه
ــه در  ــراری ک ــت، بی ق ــت، معنوی ــور اس ــه در آن ن ــی ک ــت؛ نعمت ــت اس نعمت های

ــت دارد. ــش و معنوی ــه آرام ــی ک ــا را دارد، غم ــن قرار ه ــود باالتری درون خ

خداونــدا! تــو را ســپاس کــه مــرا از پــدر و مــادر فقیــر، امــا متدیـّـن و عاشــق اهل بیــت 
ــا را  ــم آن ه ــه می خواه ــو عاجزان ــد نمــودی. از ت ــی بهره من و پیوســته در مســیر پاک
ــم آخــرت از درک محضرشــان  ــت قریــن کنــی و مــرا در عال ــا اولیائ در بهشــتت و ب

ــا. ــد فرم بهره من

خدایا! به عفو تو امید دارم. 

ــی اســت و کوله پشــتی  ــتم خال ــا! دس ــم بی همت ــق حکی ــز و  ای خال ای خــدای عزی
ــو  ــرم ت ــو و ک ــِت عف ــد ضیاف ــه امی ــه ای ب ــرگ و توش ــدون ب ــن ب ــی، م ــفرم خال س
ــی  ــم چــه حاجت ــزد کری ــر ]را[ در ن ــه ام؛ چــون فقی ــن توشــه ای برنگرفت ــم. م می آی

ــرگ؟! ــه توشــه و ب اســت ب

ســاُرق، چاُرقــم پــر اســت از امیــد بــه تــو و فضــل و کــَرم تــو؛ همــراه خــود دو چشــم 
بســته آورده ام کــه ثــروت آن در کنــار همــه ناپاکی هــا، یــک ذخیــره ارزشــمند دارد و 
آن گوهــر اشــک بــر حســین فاطمــه اســت؛ گوهــر اشــک بــر اهل بیــت اســت؛ گوهــر 

اشــک دفــاع از مظلــوم، یتیــم، دفــاع از محصــوِر مظلــوم در چنــگ ظالــم.

ــه  ــد[ و ن ــرای عرضــه ]چیــزی دارن ــه ب ــدا! در دســتان مــن چیــزی نیســت؛ ن خداون
قــدرت دفــاع دارنــد، امــا در دســتانم چیــزی را ذخیــره کــرده ام کــه بــه ایــن ذخیــره 
امیــد دارم و آن روان بــودن پیوســته بــه ســمت تــو اســت. وقتــی آن هــا را بــه ســمتت 
بلنــد کــردم، وقتــی آن هــا را برایــت بــر زمیــن و زانــو گــذاردم، وقتــی ســالح را بــرای 
دفــاع از دینــت بــه دســت گرفتــم؛ این هــا ثــروِت دســت مــن اســت کــه امیــد دارم 

قبــول کــرده باشــی. 

ــم  ــی کــه از جهّن ــور از پل ــدارد. جــرأت عب ــم سســت اســت. رمــق ن ــدا! پاهای خداون
ــن و  ــر م ــرزد، وای ب ــم می ل ــم پاهای ــادی ه ــل ع ــن در پ ــدارد. م ــد، ن ــور می کن عب
ــه  ــا یــک امیــدی ب ــر؛ ام ــر اســت و از شمشــیر برنده ت ــو کــه از مــو نازک ت صــراط ت
ــم.  ــدا کن ــات پی ــت نج ــن اس ــرزم، ممک ــت نل ــن اس ــه ممک ــد ک ــد می ده ــن نوی م
ــده ام و در حــرم  ــه ات چرخی ــذارده ام و دوِر خان ــا گ ــا در َحَرمــت پ ــن پا ه ــا ای ــن ب م
اولیائــت در بین الحرمیــن حســین و عباســت آن هــا را برهنــه دوانــدم و ایــن پا هــا را 
در ســنگر های طوالنــی، خمیــده جمــع کــردم و در دفــاع از دینــت دویــدم، جهیــدم، 
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ــد  ــادم و بلن ــدم؛ افت ــتم و گریان ــدم و گریس ــدم و خندان ــتم، خندی ــدم، گریس خزی
ــا را  ــا، آن ه ــت آن حریم ه ــه ُحرم ــا و ب ــا و خزیدن ه ــد دارم آن جهیدن ه ــدم. امی ش

ببخشــی.

خداونــدا! ســر مــن، عقــل مــن، لــب مــن، شــاّمه مــن، گــوش مــن، قلــب مــن، همــه 
اعضــا و جوارحــم در همیــن امیــد بــه ســر می برنــد.

ــته  ــه شایس ــر ک ــان بپذی ــر؛ آن چن ــزه بپذی ــر؛ پاکی ــرا بپذی ــن! م ــا ارحم الراحمی ی
ــا الل! ــو را نمی خواهــم، بهشــت مــن جــوار توســت، ی ــدار ت ــدارت شــوم. جــز دی دی

 خدایا! از کاروان دوستانم جامانده ام

خداونــدا،  ای عزیــز! مــن ســال ها اســت از کاروانــی به جامانــده ام و پیوســته کســانی 
را بــه ســوی آن روانــه می کنــم، امــا خــود جــا مانــده ام، امــا تــو خــود میدانــی هرگــز 
نتوانســتم آن هــا را از یــاد ببــرم. پیوســته یــاد آن هــا، نــام آن هــا، نــه در ذهنــم بلکــه 

در قلبــم و در چشــمم، بــا اشــک و آه یــاد شــدند.

عزیــز مــن! جســم مــن در حــال علیــل شــدن اســت. چگونــه ممکــن ]اســت[ کســی 
کــه چهــل ســال بــر درت ایســتاده اســت را نپذیــری؟ 

خالــق مــن، محبــوب مــن، عشــق مــن کــه پیوســته از تــو خواســتم سراســر وجــودم 
را مملــو از عشــق بــه خــودت کنــی؛ مــرا در فــراق خــود بســوزان و بمیــران.

ــه بیابان هــا گــذارده ام؛ مــن  عزیــزم! مــن از بی قــراری و رســوایِی جاماندگــی، ســر ب
بــه امیــدی از ایــن شــهر بــه آن شــهر و از ایــن صحــرا بــه آن صحــرا در زمســتان و 
تابســتان مــی روم. کریــم، حبیــب، بــه َکَرمــت دل بســته ام، تــو خــود میدانی دوســتت 

دارم. خــوب میدانــی جــز تــو را نمی خواهــم. مــرا بــه خــودت متصــل کــن.

ــه مهــار نفــس  ــادر ب ــه اســت. مــن ق ــرا گرفت ــا! وحشــت همــه ی وجــودم را ف خدای
خــود نیســتم، رســوایم نکــن. مــرا بــه ُحرمــت کســانی کــه حرمتشــان را بــر خــودت 
واجــب کــرده ای، قبــل از شکســتن حریمــی کــه حــرم آن هــا را خدشــه دار می کنــد، 

مــرا بــه قافلــه ای کــه بــه ســویت آمدنــد، متصــل کــن.

 معبــود مــن، عشــق مــن و معشــوق مــن، دوســتت دارم. بار هــا تــو را دیــدم و حــس 
کــردم، نمی توانــم از تــو جــدا بمانــم. بــس اســت، بــس. مــرا بپذیــر، امــا آن چنان کــه 

شایســته تو باشــم.
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خطاب به برادران و خواهران مجاهدم...

خواهــران و بــرادران مجاهــدم در ایــن عالــم،  ای کســانی کــه ســر های خــود را بــرای 
ــازار عشــق بازی  خداونــد عاریــه داده ایــد و جان هــا را بــر کــف دســت گرفتــه و در ب
ــالم و  ــز اس ــالمی، مرک ــوری اس ــد: جمه ــت کنی ــد!، عنای ــروش آمده ای ــوق ف ــه س ب
ــوری  ــد جمه ــران اســت. بدانی ــی، ای ــن عل ــرارگاه حســین ب ــروز ق تشــّیع اســت. ام
اســالمی حــرم اســت و ایــن حــرم اگــر مانــد، دیگــر حرم هــا می ماننــد. اگــر دشــمن، 
ایــن حــرم را از بیــن بــرد، حرمــی باقــی نمی مانــد، نــه حــرم ابراهیمــی و نــه حــرم 

محّمــدی )ص(.

بــرادران و خواهرانــم! جهــان اســالم پیوســته نیازمنــد رهبــری اســت؛ رهبــری متصــل 
ــن  ــم دی ِ ــن عال ــد منّزه تری ــوب میدانی ــوم. خ ــه معص ــی ب ــرعی و فقه ــوب ش و منص
کــه جهــان را تــکان داد و اســالم را احیــا کــرد، یعنــی خمینــی بــزرگ و پــاک مــا، 
ــه  ــما ک ــه ش ــذا چ ــرار داد؛ ل ــت ق ــن ام ــا نســخه نجات بخــش ای ــه را تنه والیت فقی
ــّنی  ــوان س ــه به عن ــما ک ــه ش ــد و چ ــی داری ــاد دین ــه آن اعتق ــیعه ب ــوان ش به عن
ــات  ــرای نج ــالف، ب ــه اخت ــه دور از هرگون ــد[ ب ــد ]بای ــد، بدانی ــی داری ــاد عقل اعتق
ــاس  ــت. اس ــول الل اس ــه ی رس ــه، خیم ــد. خیم ــا نکنی ــت را ره ــه والی ــالم خیم اس
ــه  ــن خیم ــردن ای ــران ک ــش زدن و وی ــالمی، آت ــوری اس ــا جمه ــان ب ــمنی جه دش
ــت الل  ــد، بی ــیب دی ــر آس ــه اگ ــن خیم ــد. و الل و الل و الل ای ــت. دور آن بچرخی اس
الحــرام و مدینــه حــرم رســول الل و نجــف، کربــال، کاظمیــن، ســامرا و مشــهد باقــی 

ــد. ــیب می بین ــرآن آس ــد؛ ق نمی مان

خطاب به برادران و خواهران ایرانی...

بــرادران و خواهــران عزیــز ایرانــی مــن، مــردم پــر افتخــار و ســربلند کــه جــان مــن 
و امثــال مــن، هــزاران بــار فــدای شــما بــاد، کمــا اینکــه شــما صد هــا هــزار جــان را 
فــدای اســالم و ایــران کردیــد؛ از اصــول مراقبــت کنیــد. اصــول یعنــی ولــّی فقیــه، 
خصوصــاً ایــن حکیــم، مظلــوم، وارســته در دیــن، فقــه، عرفــان، معرفــت؛ خامنــه ای 

عزیــز را عزیــِز جــان خــود بدانیــد. حرمــت او را حرمــِت مقدســات بدانیــد.
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برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من!

جمهــوری اســالمی، امــروز ســربلندترین دوره خــود را طــی می کنــد. بدانیــد مهــم 
نیســت کــه دشــمن چــه نگاهــی بــه شــما دارد. دشــمن بــه پیامبــر شــما چــه نگاهــی 
داشــت و ]دشــمنان[ چگونــه بــا پیامبــر خــدا و اوالدش عمــل کردنــد، چــه اتهاماتــی 
بــه او زدنــد، چگونــه بــا فرزنــدان مطهــر او عمــل کردنــد؟ مذمت دشــمنان و شــماتت 

آن هــا و فشــار آن هــا، شــما را دچــار تفرقــه نکنــد.

بدانیــد کــه مــی دانیــد، مهم تریــن هنــر خمینــی عزیــز ایــن بــود کــه اّول اســالم را 
بــه پشــتوانه ایــران آورد و ســپس ایــران را در خدمــت اســالم قــرار داد. اگــر اســالم 
نبــود و اگــر روح اســالمی بــر ایــن ملــت حاکــم نبــود، صــدام، چــون گــرگ درنــده ای 
ــرد،  ــل را می ک ــن عم ــاری همی ــگ ه ــون س ــکا، چ ــد؛ آمری ــور را می دری ــن کش ای
امــا هنــر امــام ایــن بــود کــه اســالم را بــه پشــتوانه آورد؛ عاشــورا و محــّرم، صفــر و 
ــه  ــی در انقــالب ایجــاد کــرد. ب ــت آورد. انقالب های ــن مل ــه پشــتوانه ای ــه را ب فاطمی
ایــن دلیــل در هــر دوره هــزاران فــداکار جــان خــود را ســپر شــما و ملــت ایــران و 
ــود  ــل خ ــادی را ذلی ــای م ــن قدرت ه ــد و بزرگ تری ــالم نموده ان ــران و اس ــاک ای خ

ــد. ــالف نکنی ــم، در اصــول اخت ــد. عزیزان نموده ان

شــهدا، محــور عــّزت و کرامــت همــه مــا هســتند؛ نــه بــرای امــروز، بلکــه همیشــه 
ــا را در چشــم،  ــد. آن ه ــد ســبحان اتصــال یافته ان ــای واســعه خداون ــه دری ــا ب این ه
ــام  ــا ن ــان را ب ــتند. فرزندانت ــه هس ــه ک ــد، همان گون ــزرگ ببینی ــود ب ــان خ دل و زب
ــدان شــهدا کــه یتیمــان همــه شــما  ــه فرزن ــد. ب ــر آن هــا آشــنا کنی آن هــا و تصاوی
هســتند، بــه چشــم ادب و احتــرام بنگریــد. بــه همســران و پــدران و مــادران آنــان 
ــا را  ــد، آن ه ــا اغمــاض می گذری ــدان خــود ب ــه کــه از فرزن ــد، همان گون ــرام کنی احت

ــدان خــود توجــه خــاص کنیــد. در نبــود پــدران، مــادران، همســران و فرزن

نیرو هــای مســلّح خــود را کــه امــروز ولــّی فقیــه فرمانــده آنــان اســت، بــرای دفــاع از 
خودتــان، مذهبتــان، اســالم و کشــور احتــرام کنیــد و نیرو هــای مســلح می بایســت 
ــه ی خــود، از ملــت و نوامیــس و ارِض آن حفاظــت و حمایــت  ــاع از خان هماننــد دف
ــوالی  ــن م ــه امیرالمؤمنی ــه ک ــت همان گون ــه مل ــد و نســبت ب ــرام کنن و ادب و احت
ــه و  ــد و قلع ــت باش ــزت مل ــای مســلح می بایســت منشــأ ع ــود، نیرو ه ــان فرم متقی

پناهــگاه مســتضعفین و مــردم باشــد و زینــت کشــورش باشــد.
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خطاب به مردم عزیز کرمان...

نکتــه ای هــم خطــاب بــه مــردم عزیــز کرمــان دارم؛ مردمــی کــه دوســت داشــتنی اند 
و در طــول 8 ســال دفــاع مقــدس باالتریــن فداکاری هــا را انجــام دادنــد و ســرداران و 
مجاهدیــن بســیار واالمقامــی را تقدیــم اســالم نمودنــد. مــن همیشــه شــرمنده آن هــا 
هســتم. هشــت ســال بــه خاطــر اســالم بــه مــن اعتمــاد کردنــد؛ فرزنــدان خــود را 
ــالی 5، والفجــر 8، طریــق القــدس،  در قتلگاه هــا و جنگ هــای شــدیدی، چــون کرب
فتــح المبیــن، بیت المقــدس روانــه کردنــد و لشــکری بــزرگ و ارزشــمند را بــه نــام 
ــام ثــارالل، بنیان گــذاری کردنــد.  و بــه عشــق امــام مظلــوم حســین بــن علــی بــه ن
ایــن لشــکر همچــون شمشــیری برنــده، بار هــا قلــب ملتمــان و مســلمان ها را شــاد 

نمــود و غــم را از چهــره آن هــا زدود.

ــن شــما را از  ــه ام. م ــان شــما رفت ــروز از می ــی ام ــر اله ــه تقدی ــا ب ــن بن ــزان! م عزی
پــدر و مــادرم و فرزنــدان و خواهــران و بــرادران خــود بیشــتر دوســت دارم، چــون بــا 
شــما بیشــتر از آن هــا بــودم؛ ضمــن اینکــه مــن پــاره تــن آن هــا بــودم و آن هــا پــاره 
وجــود مــن. امــا آن هــا هــم قبــول کردنــد مــن وجــودم را نــذر وجــود شــما و ملــت 

ایــران کنــم.

ــت  ــت، والی ــن والی ــد. ای ــت بمان ــا والی ــر ب ــا آخ ــه و ت ــان همیش ــت دارم کرم دوس
علــی بــن ابیطالــب اســت و خیمــه او خیمــه حســین فاطمــه اســت. دور آن بگردیــد. 
ــا  ــا و فطرت ه ــانیت و عاطفه ه ــه انس ــی ب ــد در زندگ ــتم. میدانی ــما هس ــه ش ــا هم ب
بیشــتر از رنگ هــای سیاســی توجــه کــردم. خطــاب مــن بــه همــه شــما اســت کــه 

مــرا از خــود میدانیــد، بــرادر خــود و فرزنــد خــود میدانیــد.

ــالمی  ــالب اس ــه در انق ــی یافت ــه تداع ــه ک ــن بره ــالم را در ای ــم اس ــت می کن وصی
و جمهــوری اســالمی اســت، تنهــا نگذاریــد. دفــاع از اســالم نیازمنــد هوشــمندی و 
توجــه خــاص اســت. در مســائل سیاســی آنجــا کــه بحــث اســالم، جمهوری اســالمی، 
ــگ خــدا  ــگ خــدا هســتند؛ رن ــا رن ــه مطــرح می شــود، این ه مقّدســات و والیت فقی

را بــر هــر رنگــی ترجیــح دهیــد.
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خطاب به خانواده شهدا...

فرزندانــم، دختــران و پســرانم، فرزنــدان شــهدا، پــدران و مــادران باقیمانــده از شــهدا،  
ای چراغ هــای فــروزان کشــور مــا، خواهــران و بــرادران و همســران وفــادار و متدیــِن 
ــودم  ــا آن ب ــوس ب ــن می شــنیدم و مأن ــه م ــه روزان ــی ک ــم، صوت ــن عال شــهدا در ای
ــوی  ــن پشــتوانه معن ــی داد و بزرگ تری ــن آرامــش م ــه م ــرآن ب و همچــون صــوت ق
ــوس  ــا آن مأن ــه ب ــه بعضــاً روزان ــود ک ــدان شــهدا ب خــود می دانســتم، صــدای فرزن
ــود کــه وجــود مــادر و پــدرم را در وجودشــان  ــودم؛ صــدای پــدر و مــادر شــهدا ب ب

ــردم. ــاس می ک احس

ــهیدتان را در  ــد. ش ــان را بدانی ــدر خودت ــد، ق ــن ملتی ــوتان ای ــا پیشکس ــم! ت عزیزان
خودتــان جلوه گــر کنیــد، به طوری کــه هــر کــس شــما را می بینــد، پــدر شــهید یــا 
فرزنــد شــهید را، بعینــه خــوِد شــهید را احســاس کنــد، بــا همــان معنویــت، صالبــت 

و خصوصیــت.

ــق الزم را  ــتم ح ــن نتوانس ــد. م ــو نمایی ــد و عف ــالل کنی ــرا ح ــم م ــش می کن خواه
ــتغفار  ــم اس ــم، ه ــهیدتان اداء کن ــدان ش ــی فرزن ــما ها و حت ــی از ش ــون خیل پیرام

ــو دارم. ــب عف ــم طل ــم و ه می کن

دوســت دارم جنــازه ام را فرزنــدان شــهدا بــر دوش گیرنــد، شــاید بــه برکــت اصابــت 
دســتان پــاک آن هــا بــر جســدم، خداونــد مــرا مــورد عنایــت قــرار دهــد.

خطاب به سیاسیون کشور...

نکتــه ای کوتــاه خطــاب بــه سیاســیون کشــور دارم: چــه آن هایــی ]کــه[ اصالح طلــب 
خــود را می نامنــد و چــه آن هایــی کــه اصولگــرا. آنچــه پیوســته در رنــج بــودم اینکــه 
عمومــاً مــا در دو مقطــع، خــدا و قــرآن و ارزش هــا را فرامــوش می کنیــم، بلکــه فــدا 
می کنیــم. عزیــزان، هــر رقابتــی بــا هــم می کنیــد و هــر جدلــی بــا هــم داریــد، امــا 
ــه نحــوی تضعیف کننــده دیــن و  ــا مناظره هایتــان ب اگــر عمــل شــما و کالم شــما ی
انقــالب بــود، بدانیــد شــما مغضــوب نبــی مکــرم اســالم و شــهدای ایــن راه هســتید؛ 
ــودن،  ــا هــم ب ــا هــم باشــید، شــرط ب ــد ب ــر می خواهی ــد. اگ ــا را تفکیــک کنی مرز ه
توافــق و بیــان صریــح حــول اصــول اســت. اصــول، مطــّول و مفّصــل نیســت. اصــول 

عبــارت از چنــد اصــل مهــم اســت:
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ــت او را  ــه نصیح ــی این ک ــت؛ یعن ــه اس ــه والیت فقی ــی ب ــاد عمل ــا، اعتق  اول آن ه
بشــنوید، بــا جــان و دل بــه توصیــه و تذکــرات او به عنــوان طبیــب حقیقــی شــرعی 
ــئولیتی  ــد مس ــالمی می خواه ــوری اس ــه در جمه ــی ک ــد. کس ــل کنی ــی، عم و علم
ــه  ــی و عمــل ب ــاد حقیق ــه[ اعتق ــن اســت ک ــد، شــرط اساســی آن ]ای را احــراز کن
ــه میگویــم والیــت  ــه میگویــم والیــت تنــوری و ن والیت فقیــه داشــته باشــد. مــن ن
ــی،  ــی؛ هیــچ یــک از ایــن دو، مشــکل وحــدت را حــل نمی کنــد؛ والیــت قانون قانون
خــاّص عامــه مــردم اعــم از مســلم و غیرمســلمان اســت، امــا والیــت عملــی مخصوص 
ــم  ــد، آن ه ــر دوش بگیرن ــور را ب ــم کش ــار مه ــد ب ــه می خواهن ــت ک ــئولین اس مس

کشــور اســالمی بــا ایــن همــه شــهید.

 اعتقــاد حقیقــی بــه جمهــوری اســالمی و آنچــه مبنــای آن بــوده اســت؛ از اخــالق 
و ارزش هــا تــا مســئولیت ها؛ چــه مســئولیت در قبــال ملــت و چــه در قبــال اســالم.

ــه  ــرادی ک ــه اف ــت، ن ــه ملّ ــزار ب ــد و خدمتگ ــراد پاکدســت و معتق ــری اف ــه کارگی ب
ــابق را  ــای س ــره ی خان ه ــند خاط ــم برس ــتان ه ــک دهس ــز ی ــه می ــر ب ــی اگ حت

تداعــی می کننــد.

مقابله با فساد و دوری از فساد و تجّمالت را شیوه خود قرار دهند.

در دوره حکومــت و حاکمیــت خــود در هــر مســئولیتی، احتــرام بــه مــردم و خدمــت 
بــه آنــان را عبــادت بدانــد و خــود خدمتگــزار واقعــی، توســعه گر ارزش هــا باشــد، نــه 

بــا توجیهــات واهــی، ارزش هــا را بایکــوت کنــد.

 مســئولین هماننــد پــدران جامعــه می بایســت بــه مســئولیت خــود پیرامــون تربیــت 
ــات و  ــر احساس ــه خاط ــی و ب ــا بی مباالت ــه ب ــد، ن ــه کنن ــه توج ــت از جامع و حراس
جلــب برخــی از آرا احساســی زودگــذر، از اخالقیاتــی حمایــت کننــد کــه طــالق و 
فســاد را در جامعــه توســعه دهــد و خانواده هــا را از هــم بپاشــاند. حکومت هــا عامــل 
اصلــی در اســتحکام خانــواده و از طــرف دیگــر عامــل مهــم از هــم پاشــیدن خانــواده 
ــر و انقــالب و  ــت همــه در مســیر رهب ــه اصــول عمــل شــد، آن وق ــر ب هســتند. اگ
ــرای  ــه همیــن اصــول ب ــر پای ــت صحیــح ب جمهــوری اســالمی هســتند و یــک رقاب

ــرد. ــورت می گی ــح ص ــاب اصل انتخ
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خطاب به برادران سپاهی و ارتشی...

کالمــی کوتــاه خطــاب بــه بــرادران ســپاهی عزیــز و فــداکار و ارتشــی های ســپاهی 
ــدرِت اداره  ــجاعت و ق ــان، ش ــاب فرمانده ــرای انتخ ــئولیت ها را ب ــالک مس دارم: م
ــه والیــت اشــاره نمی کنــم، چــون والیــت در  ــرار دهیــد. طبیعــی اســت ب بحــران ق
ــن  ــت. ای ــلح اس ــای مس ــای نیرو ه ــاس بق ــه اس ــت، بلک ــز نیس ــلح ج ــای مس نیرو ه

شــرط خلل ناپذیــر می باشــد.

نکتــه دیگــر، شــناخت به موقــع از دشــمن و اهــداف و سیاســت های او و اخــذ 
ــود  ــت خ ــر وق ــر در غی ــا اگ ــک از این ه ــع؛ هری ــل به موق ــع و عم ــم به موق تصمی

ــّدی دارد. ــر ج ــما اث ــروزی ش ــر پی ــرد، ب ــورت گی ص

خطاب به علما و مراجع معظم

ــأن و  ــای عظیم الش ــه علم ــدان ب ــاله در می ــرباز ۴0 س ــک س ــاه از ی ــخنی کوت س
مراجــع گران قــدر کــه موجــب روشــنایی جامعــه و ســبب زدودن تاریکی هــا 
ــد  ــی، دی ــرج دیده بان ــک ب ــربازتان از ی ــد. س ــام تقلی ــاً مراجــع عظ هســتند، خصوص
کــه اگــر ایــن نظــام آســیب ببینــد، دیــن و آنچــه از ارزش هــای آن ]کــه[ شــما در 
ــن  ــی رود. ای ــن م ــیده اید، از بی ــت کش ــد و زحم ــرد کرده ای ــتخوان ُخ ــا اس حوزه ه
ــار اگــر مســلّط شــدند، از اســالم  ــن ب ــاوت اســت. ای ــا همــه دوره هــا متف ــا ب دوره ه
ــه مالحظــه از انقــالب،  ــدون هرگون ــت ب ــح، حمای ــد. راه صحی ــی نمی مان ــزی باق چی
جمهــوری اســالمی و ولی فقیــه اســت. نبایــد در حــوادث، دیگــران شــما را کــه امیــد 
ــتید و  ــت داش ــام را دوس ــما ام ــه ی ش ــد. هم ــه بیندازن ــه مالحظ ــتید ب ــالم هس اس
معتقــد بــه راه او بودیــد. راه امــام مبــارزه بــا آمریــکا و حمایــت از جمهــوری اســالمی 
ــل  ــا عق ــن ب ــه اســت. م و مســلمانان تحــت ســتم اســتکبار، تحــت پرچــم ولی فقی
ناقــص خــود می دیــدم برخــی خّناســان ســعی داشــتند و دارنــد کــه مراجــع و علمــا 
مؤثــر در جامعــه را بــا ســخنان خــود و حالــت حــق بــه جانبــی بــه ســکوت و مالحظه 
بکشــانند. حــق واضــح اســت؛ جمهــوری اســالمی و ارزش هــا و والیت فقیــه میــراث 
ــد. مــن  امــام خمینــی؟ ره؟ هســتند و می بایســت مــورد حمایــت جــدی قــرار گیرن
ــد  ــم. او نیازمن ــا می بین ــوم و تنه ــی مظل ــه ای را خیل ــی خامن حضــرت آیت الل العظم
ــان و  ــان و دیدارهایت ــا بیانت ــم ب همراهــی و کمــک شماســت و شــما حضــرات معّظ
ــالب  ــن انق ــر ای ــد. اگ ــت دهی ــه را جه ــت جامع ــان می بایس ــا ایش ــان ب حمایت هایت
آســیب دیــد، حتــی زمــان شــاه ملعــون هــم نخواهــد بــود، بلکــه ســعی اســتکبار بــر 

ــود. ــل برگشــت خواهــد ب الحادگــری محــض و انحــراف عمیــق غیرقاب
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ــت  ــا دوس ــان، ام ــن بی ــم از ای ــی می کن ــم و عذرخواه ــان را می بوس ــت مبارکت دس
داشــتم در شــرفیابی های حضــوری بــه محضرتــان عــرض کنــم کــه توفیــق حاصــل 

نشــد.

سربازتان و دست بوستان

از همه طلب عفو دارم

ــدگان  ــو دارم. از رزمن ــش و عف ــب بخش ــم طل ــتانم و همکاران ــایگانم و دوس از همس
لشــکر ثــارالل و نیــروی باعظمــت قــدس کــه خــار چشــم دشــمن و ســّد راه او اســت، 
طلــب بخشــش و عفــو دارم؛ خصوصــاً از کســانی کــه برادرانــه بــه مــن کمــک کردنــد.

نمی توانــم از حســین پورجعفــری نــام نبــرم کــه خیرخواهانــه و برادرانــه مــرا مثــل 
فرزنــدی کمــک می کــرد و مثــل برادرانــم دوســتش داشــتم. از خانــواده ایشــان و همه 
ــم.  ــی می کن ــان عذرخواه ــت انداختمش ــه زحم ــه ب ــدم ک ــده و مجاه ــرادران رزمن ب
البتــه همــه بــرادران نیــروی قــدس بــه مــن محّبــت برادرانــه داشــته و کمــک کردنــد 

و دوســت عزیــزم ســردار قاآنــی کــه بــا صبــر و متانــت مــرا تحمــل کردنــد.

قاسم سلیمانی



من قاسم سلیامنی هستم 120

سخن آخر...

بزرگترین تشیع جنازه در طول تاریخ!

ای اهــل حــرم میــر و علمــدار نیامــد... چگونــه بــاور کنــم خبــر رفتنــت را ســردار؟... 
بلنــد شــو مگــر نمــی بینــی شــامیان دور علــی را گرفتــه انــد؟...  بلندشــو بــرادر, دلــم 
رفتــه بیــن الحرمیــن کنــار علقمــه... بنــد بنــد وجــودم دم گرفتــه... " ای اهــل حــرم 
میــر و علمــدار نیامــد"... "علمــدار نیامــد"...  بلندشــو دلمــان بــرای لبخنــدت, بــرای 
بصیرتــت, بــرای آرزوهــای شــهادتت تنــگ  مــی شــود... "پاشــو امیــر لشــگر ایــران"... 
ــت  ــرای خــم ابروی ــم ب ــده... بلندشــو دل ــی مان ــادی باق ــوز فتوحــات زی بلندشــو هن
تنــگ شــده... چگونــه بــاور کنــم رفتنــت را؟!... ولــی بــا آن "تشــیع جنــازه کــه از اول 
خلقــت بشــریت تــا بــه حــاال بــی نظیــر بــود" )بــا احتســاب جمعیــت عــراق و ایــران 
و...(، کمــی بــاورم شــد کــه تــو را ازدســت دادم... ولــی هنــوز چشــم انتظــارم و بــاور 

نمــی کنــم کــه تــو در کنارمــان نیســتی...

ــو را در  ــر ت ــا آخ ــهادت گشــتی... ت ــال ش ــه دنب ــا ب ــان ه ــا و بیاب ــوه ه ــدر در ک آنق
آغــوش گرفــت... تــو شــهید زنــده بــودی... و حــاال یارانــت دورت را گرفتــه انــد. قســم 

بــه حرمــت حضــرت مــادر، بــرای هــر قطــره خونــت بایــد هزینــه هــا بدهنــد...

ایــن روزهــا کــه همــه مــا ادعــا مي کنیــم و آرزو داریــم اگــر پایــش بیفتــد، هرکــدام 
از مــا یــک ســردار ســلیماني بــراي انقــالب خواهیــم بــود، خودمــان بهتــر از هرکســي 
ــرد.  ــت ک ــو رعای ــل او شــدن شــرط دارد. شــرطي کــه خــودش موبه م ــم مث مي دانی
ــه کار  بعــد از جنــگ ناامیــد نشــد و پذیرفــت خــدا برایــش مأموریتــي دارد. خالصان
ــه  کــرد. خدمــت بــي مّنــت و دور از ریــا. مهم تــر از همــه امــا خــودش را گــره زد ب
شــهدا. کمتــر مایــل بــود بــا او دربــاره خــودش مصاحبــه کننــد. تقریبــاً از ایــن ماجــرا 
فــراري بــود امــا وقتــي قــرار بــود از هم رزمانــش، از شــهدا، جبهــه و جنــگ بگویــد، 
ــه  ــي کهن ــي، مي بین ــي کن ــرور م ــه م ــش را ک ــت. خاطرات ــام مي گذاش ــنگ تم س
ــي  ــه حت ــا ک ــن روزه ــا ای ــي م ــوب بین الملل ــپهبد محب ــدس و س ــاع مق ــرباز دف س
ــد،  ــاد مي کردن ــته" ی ــمن شایس ــون "دش ــي همچ ــا عناوین ــم از او ب ــمنانش ه دش
ــانه ها و  ــه رس ــین برانگیزي ک ــپهبد، تحس ــود. س ــرده ب ــد ک ــوب رص ــهدا را خ ش
ــد  ــاد مي کردن ــایه" ی ــرال بي س ــوان "ژن ــا عن ــمن از او ب ــي دش ــران نظام ــل گ تحلی

ــاده مي دانســت...  ــداري س ــالب پاس ــراي انق خــودش را ب
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ــد  ــع حــرم او را "عمــو قاســم" صــدا مي کردن ــدان شــهداي مداف ســرداري کــه فرزن
ــرد و اشــک هاي  ــل شــان مي ک ــه بغ ــه مادران ــدري ک ــود. پ ــدر ب ــل پ و برایشــان مث
ــان و ســردار نمازخوانــي کــه وقتــي ســر نمــاز  شــان را پــاک. همــان فرمانــده مهرب
شــاخه گل را از فرزنــد شــهید مدافــع حــرم مي گیــرد، دل از مــا مي بــرد. عکس هــاي 
ــر را  ــردي دیگ ــس م ــر عک ــي در ه ــه گوی ــم اســت ک ــاوت از ه ــان متف ــردار چن س
ــه دل  ــه دل دشــمن و غــرور ب ــرس ب ــم. در یــک عکــس غــرش نگاهــش، ت مي بینی
ــد. در  ــر مي کش ــه تصوی ــوي را ب ــه عل ــاید دافع ــه ش ــي ک ــدازد. نگاه ــت مي ان دوس
تصویــري دیگــر چشــم  هایــش چنــان مهربــان مي خنــدد کــه دســت خــودت نیســت 

ــوي... ــه اش مي ش ــذب جاذب و ج

زخمی ترین  شهید...

آقــا بــر پیکــر ســردار شــهید کاظمــی فرمــود شــما حیــف اســت معمولــی بمیریــد 
بایــد شــهید شــوید... خــون بعضــی هــا حیــف اســت زیــر زمیــن دفــن شــود بایــد 
روی زمیــن بریــزد و  شــکوفه دهــد!... ســردار بســیجی، حــاج قاســم ســلیمانی نمونــه 
بــارز ایــن بعضــی هاســت... ســرداری کــه ســینه بــه ســینه بــا تروریســت های داعــش 

و اســرائیل و آمریــکا مقابلــه کــرد، حیــف بــود معمولــی بمیــرد!

حتی حیف بود معمولی شهید شود...

حســین وقتــی در گــودال قتلــگاه بــه لقــای الهــی رســید، از هــر شــهید کربــال یــک 
نشــانه داشــت... تیــر خــورد، نیــزه خــورد، ســنگ خــورد، شمشــیر خــورد.. حتــی ســه 
شــعبه خــورد، اربــا اربــا شــد، خــون پیشــانی اش بــه چشــمانش ریخــت.. و ســرش 
را از قفــا بریدنــد... آن گونــه کــه هیــچ شــهیدی مثــل حســین شــهید نشــد حتــی 

ابوفاضــل... القصــه نوکــر از مــوال بایــد نشــانه داشــته باشــد...

ســلیمانی عزیــز رهبــر و ملــت، هــم از شــهید حججــی نشــان داشــت، هــم از شــهید 
صــدرزاده و هــم از شــهید همدانــی، هــم از شــهید تقــوی و شــهید ذوالفقــاری و...

حــاج قاســم تکــه تکــه شــد، دل او از هــر کــدام از شــهدای مدافــع حــرم داغــی دیــده 
ــا نامــردی  ــود و گویــا همــه آن داغ هــا امــروز عیــان شــد... حــاج قاســم، را والل ب ب
زدنــد، بــا موشــک از هلیکوپتــر بــی هــوا از روی هــوا زدنــد!... او مثــل بقیــه شــهدای 



من قاسم سلیامنی هستم 122

مدافــع حــرم در کارزار جنــگ نبــود، دقیقــا دو روز قبــل امــام خامنــه ای فرمــود مــا 
بــه دنبــال جنــگ نیســتیم!

ــن  ــن اســت کــه توســط شــقی تری ــم ای ــود، آرزوی حــاج احمــد متوســلیان گفتــه ب
دشــمنان یعنــی اســرائیل بــه شــهادت برســم، ایــن یعنــی انســانهای بــزرگ اهــداف 
ــم شــیطان  ــد... حــاج قاســم بدســت "اشــقی االشــقیای عال ــزرگ دارن و دشــمنان ب

ــه شــهادت رســید... انســانهای خــاص بایــد خــاص، آســمانی شــوند..." ــزرگ ب ب

رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده امریــکا در یــک ســفر از قبــل اعــالم نشــده, شــبانه 
باهواپیمــای نظامــی کــه تمــام شیشــه هــای آن پوشــیده شــده بــود وارد عــراق شــد تا 
بــا ســربازان امریکایــی در پایــگاه هوایــی عیــن االســد در غــرب بغــداد دیــدار کنــد... 
ترامــپ در ایــن دیــدار اعتــراف کــرد کــه, آمریــکا هفــت هــزار میلیــارد دالر در عــراق 
ــا هواپیمــای نظامــی و  و ســوریه هزینــه کــرد و رئیــس جمهــورش بایــد شــبانه و ب
بــدون امنیــت وارد عــراق شــود... ودر مقابــل امــروز و بــه لطــف پیروزی هــای محــور 
مقاومــت و قاســم ســلیمانی بچــه هــا می توانــد ســوار بــر خــودرو از تهــران تــا مــرز 
ــان را  ــی جلویش ــه کس ــدون آن ک ــت، ب ــزت و صالب ــا ع ــد ب ــغالی برون ــطین اش فلس
ــادگاری حــاج قاســم ســلیمانی اســت..."      ــن ی ــن بزرگتری ــدون شــک، ای ــرد... "ب بگی
"یکــی از ثمــرات مهــم پیــروزی جبهــه مقاومــت کــه مقــارن شــده اســت بــا خــروج 
ــاوت دو  ــام"( تف ــرگ برج ــام )شــما بخوانید"م ــه برج ــا ب ــی اروپ ــی تفاوت ــکا و ب آمری
ــقان  ــه عاش ــالب اســالمی اســت ک ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــد از چهملی ــدگاه بع دی

انقــالب اســالمی بایــد بــه آن خیلــی توجــه کننــد..."

ــت  ــت)س( و تبعی ــل بی ــتمداد از اه ــدا و اس ــه خ ــکال ب ــر ات ــی ب ــدگاه اول مبتن دی
محــض از فرامیــن مقــام معظــم رهبــری و نــگاه بــه داخــل اســت کــه پیــروزی محــور 
مقاومــت بــا حرکــت جهــادی همــه مدافعــان حــرم بــا ملیــت هــای مختلــف تحــت 
ــا جــان  فرماندهــی بــی نظیــر ســردار ســپاه مقاومــت قاســم ســلیمانی اســت کــه ب
فشــانی هــای شــهدا و ایثــار رزمنــدگان مقاومــت بــه دســت آمــد و بــه اســالم و ایــران 
عــزت و ســربلندی داد... دومیــن دیــدگاه, نظریــه مبتنــی بــر نــگاه بــه خــارج و ایــده" 
بــرد بــرد" بــود کــه بــه دشــمن و اســتکبار جهانــی اوال اعتمــاد واطمینــان کردنــد و 
ثانیــا تمــام تعهــدات خــود را بــدون گرفتــن, تضمیــن الزم انجــام دادنــد و مهمتــر از 
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همــه رعایــت نکــردن شــروط رهبــری در مذاکــرات برجــام بــود کــه پــس از ســالها 
بــه "خســارت محــض" و شکســت تبدیــل شــد...

هرچنــد اعتــراف شکســت خــوردگان برجامــی بــه اینکــه هــدف از برجــام "اقتصــادی" 
نبــوده کمــی دیــر انجــام شــده اســت امــا اصــاًل عجیــب نیســت چــون طبــق گــزارش 
ــک  ــز در ی ــاًل خودشــان نی ــه قب ــوز، هــدف از امضــای برجــام همانطــور ک انصــار نی
اندیشــکده آمریکایــی، بــه نحــوی دیگــر بــه آن اذعــان کــرده بودنــد صرفــاً نیــاز یــک 
ــط ای کاش  ــر؛ فق ــود والغی ــات ب ــروزی در انتخاب ــرای پی ــه آن، ب ــی ب ــاح سیاس جن
ــه دروغ در  ــه شــعور مــردم، شــفاف بفرماینــد پــس چــرا ب بجــای توهیــن بیشــتر ب
ــا امضــای برجــام قرارســت همــه مشــکالت  ــد کــه ب داخــل کشــور ادعــا مــی کردن
کشــور از تحریــم بانکــی گرفتــه تــا مشــکل آب خــوردن، ازدواج جوانــان، بیــکاری و 

ریزگردهــا و... بــا آن حــل شــود؟! 

"دیــدگاه مقاومــت" فقــط "بــرد" بــود کــه بــا مقاومــت, جهــاد و تبعیــت از رهبــری 
بــه آن رســیدند, بــدون دادن امتیــاز بــه دشــمنان... "

"دیــدگاه مذاکــره و تعامــل کــه "بــرد بــرد" را ســر لوحــه خــود قــرار داد و بــا اطمینانی 
کــه بــه کدخــدا و اروپــا داشــت, شــد..." باخــت باخــت" شــد بــا دادن کلــی امتیــاز و 

تعطیلــی و حــذف فعالیــت هــای هســته ای و ... "

ــران و  ــت ای ــه مل ــر علی ــکا در ۱00 ســال اخی ــت آمری ــن جنای ــس از بزرگتری ــا پ آی
ــدام،  ــن اق ــی از ای ــر و وحش ــای برب ــتاخانه ی اروپایی ه ــرمانه و گس ــی ش ــت ب حمای
ســخن گفتــن دوبــاره از گام هــای بعــدی برجــام و حمایــت از FAFT و ... خیانــت و 
حماقــت نیســت؟... آیــا نبایــد تمــام ایــن توافــق نامه هــای کثیــف را بــرای همیشــه 
بــه زبالــه دان تاریــخ انداخــت؟... هنــوز عــده ای متوجــه نشــده انــد کــه حســاب و 
کتــاب مــا بــا اروپــا و آمریــکا صفــر شــده اســت و هنــوز کســانی در داخــل بــه دنبــال 
ــد!! مواضــع گســتاخانه آلمــان، انگلیــس وفرانســه و  ــا مــی دون آب نبــات هــای اروپ
ــاج  ــاندن ح ــهادت رس ــه ش ــکا در ب ــت امری ــت از جنای ــتکبار در حمای ــه ی اس جبه
قاســم  ســلیمانی نشــان داد" ادعــای ســاده لوحانــه ی شــکاف بیــن اروپــا و امریــکا 

چقــدر مضحــک اســت!...."
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ــکاف  ــودن ش ــات دروغ ب ــکا، اثب ــا امری ــدی ب ــای بع ــق ه ــی دکان تواف ــد تعطیل " بع
ــاک حــاج قاســم ســلیمانی اســت...اگر  ــن شــیاطین دومیــن ثمــره خــون پ بیــن ای
ــی  ــس شــهیدان تهران ــه جــای ســاخت تندی ــی نشــود، ب ــردم غن ــل م ــدرت تحلی ق
مقــدم هــا و یــا حــاج قاســم هــا و دانشــمندی کــه بــدون دریافــت یــک ریــال، غنــی 
ســازی بیســت درصــدی را ایجــاد کــرد )شــهید شــهریاری(، تندیــس کســانی ســاخته          
مــی شــود کــه بــا دریافــت صدهــا ســکه و مــدال، ایــن دســتاوردها رانابــود کردنــد..." 
"آقایــان، خــوب گــوش کنیــد، بعــد از شــهادت ســردار ســلیمانی بــازی تمــام شــد!... 
پــس از شــهادت قاســم ســلیمانی از امــروز هــر کســی حــرف مذاکــره بــا آمریــکا و 
موافقــت بــا FATF بزنــد، ایــن ملــت رشــید و داغــدار بــا پشــت دســت بــه دهانــش 
ــس از شــهادت حــاج  ــه پ ــد ک ــد... دشــمن بدان ــی کن ــش را خــرد م ــد و دهان میزن
قاســم ســلیمانی، اکثــر اســامی نوزادانــی کــه متولــد شــدند بــه نــام هــای مبــارک، 
قاســم،  محمدقاســم،  امیــر قاســم  نــام گــذاری شــده اســت.  دشــمن بدانــد کــه  قاســم 
هــا دارنــد متولــد مــی شــوند و هماننــد کــودکان در گهــواره خمینــی، زندگــی را بــر 
آمریــکا و اذنــاب خونخــوارش ســیاه مــی کننــد و بــه  قــول آقــا "خرمشــهرها در پیش 
اســت"... در خاتمــه بــا کالمــی از قــرآن، فاعتبــروا یــا اولــی االلبــاب ، عبــرت گیریــد 

ای صاحبــان عقــل"... نوشــتار خــود را بــه پایــان مــی رســانیم... کانــال شــهدا

 در پایــان  بــا شــماره همــراه" ۱۴۴08۴2-09۱2" پذیــرای هرگونــه انتقاد و پیشــنهاد 
شــما ســروران  گرامــی هســتیم...ارادتمند: ناصر کاوه

آدرس ما در تلگرام: nasserkaveh@ کانال شهدا

kaveh.nasser :اینستاگرام

واتساب:chat.whatsapp.com/i0bncbknqhj60bglu2cf0zکانال دوستان

سروش: nasser_kaveh@ کانال کتاب

ایتا:etiaa.com/joinchat/4212850690c6651aa4497 کانال شهدا

یاعلی مدد: التماس دعا






