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 سخن ناشر 
 اشدیرینه به آرزو و خواسته    ی مانی سال است که سردار سپهبد حاج قاسم سل  دوبه    ک ینزد

اقتدار و عزت    ت، ینام  هجامع ی خود برا   ات یو مجاهد در زمان ح  ناپذیر خستگیمرد    ن یو ا   د یرس
اینک    .ستین   شدنیفراموشبوده و    یشگ یبزرگوار هم   د یشه  ن یا   تب مک   قتیو در حق  د یبخش

الله سبیل  مجاهد فی  و  الله  الی  سالک  سالگرد شهادت  دومین  آستانه  سلیمانی    ، در  سردار 
پژوهشگران   و  اساتید  از  جمعی  روایت  عزیز،  مؤسسه  راهبردی  مطالعات  و  پژوهش  معاونت 

انی و گسترش  امع محتوایی با موضوع بازخو ج تا برای نخستین بار بسته  اندده یوش ک دا شه هسیر 
 « تولید نمایند. سازسرنوشت مکتب حاج قاسم را با عنوان »مکتب 

مجموعه   جامع،  بسته  این  از  که    ایچندرسانه بخشی  است  مکتوب«   عنوانبه »روایت 
مبلغان    به   ایچندرسانه ین محصول  ا   ت.سا کتاب پشتیبان آلبوم »روایت مصور« تدوین گردیده  

به تصویر    های آموزه و  خود معارف    مهارتبا خالقیت و  تا    دهدمیاین امکان را  ان عزیز  ویو را 
 و در جلسات خود ارائه نمایند.  ی ساز یبوم تبلیغی خود  منطقهبر اساس  را کشیده شده در آن 

همه عزیزانی که در    آفرینیشنق  وحمایت مدیران سازمان تبلیغات اسالمی  از    وسیله ن بدی
رسی ثمر  حاضر    دن به  عباسی،    محمدمهدی نادم،    محمدباقر   اسالمحجج   ؛ اندکوشیدهاثر 

حسن    کرده وقدردانی  ، عباس حیدری، وحید جهرمی و جعفر عرب شیبانی  پور همتابراهیم  
 خواستارم.د منان از درگاه خداونعاقبت همه را 

 
 مدیر مؤسسه روایت سیره شهدا 

 جوشقانیان  نیحس
 1400پاییز 
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 روایت مصوّر   از  نهبهی   جهت استفاده   هایی توصیه
 

که از اسم    طورهمان  و  استکارت مصور همراه با این کتاب    یتعدادشامل    روایت مصّور
است،آن   تصویر    مشخص  با  همراه  مخاطب    استروایتی  ذهن  در  را  راوی  کالم  اثر  که 

روا   کندمی ماندگارتر   به  خاص  جّذابیتی  روایتگری  ن یا   .خشدبمی یتگری  و  همه    یبرا   ،نوع 
مبلغا  اعدف  اویانر  پرورشی،نمقدس،  مربیان  و  دفاعی،    آموزش  ،    به  مندانعالقه فرهنگی 

برای  استمناسب  دفاع مقدس   روایتگری ش  یارائه.  نوع  این  زیر  ایسته  بهتر  نکات  به  است 
 توجه شود: 

 د فاده نشودر ابتدای ورود به کاروان از »روایت مصور« است -1

از همراه شدنپیشنهاد می پس  راوی  کا   شود  از هر چیز  روان،با  آشنا  ،  قبل  با مخاطبان 
  های تواناییمخاطب و اثبات    موردنیاز عادی و ارائه مباحث    هایروایتگری شده و بعد از انجام  

ام نماید،  ر روایتگری،  خود در  ممکن است چنین    چراکهاز مجموعه »روایت مصّور« استفاده 
-توضیحاتی پیرامون آنان  کس و بی ه چند عراوی غیر از ارائ  یجاد شود کهزائر ا   ینیتی برا ذه
 ، توانمندی دیگری ندارد. ها

 یکجا به مخاطب پرهیز شود طوربه  هاکارتهمه از ارائه  -2

نیاز و ظرفیت مخاطب،   بر اساس  او نشان داده شود،    هایعکس سعی شود  به  منتخب 
او تعداد محدو  چراکه از  اگر  با    هاسعک دی  با خ  تأملرا  ببیند و  ت 

ّ
د  آشنا شو  اطرات آنو دق

از  به انبوهی  اینکه  از  و    طوربه را    هاعکستر است  ببیند  در    اینکته گذرا  باقی  از آن  ذهنش 
 آن را به ذهن بسپارد.  و خاطراتبنگرد  هاعکس نماند. باید کاری کرد که زائر با اشتیاق به این 

جلوه  نه  نشود و برای مخاطب کودکالوث    مصور،  هبه شیو  یروایتگر  دقت شود که  -3

 نکند 

انتخاب    اگرچه و  روایتگری  شیوه  مخاطب    هاعکساین  انواع  با    شده طراحیمتناسب 
، بایستی برای  ایچندرسانه   صورتبه کار با عکس و تصویر    هایحساسیت به دلیل    است، ولی
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با تحصیالت عالی، دقت و ظراف به خرج داده شود تا شیوه    ت بیشتریارائه آن به مخاطبان 
مثال زائر دانشجو روحّیه انتقادی دارد و اگر    عنوانبه د.  شووی لوث نشخصیت را روایتگری و  

 واکنش نشان دهد.  مه به خوبی اجرا نشود ممکن استبرنا
 به شیوه مصوربهترین مکان برای روایتگری  -4

داخل   روایتگری  نوع  این  برای  مکان  ا اهاتوبوس بهترین  محل  ،  هاکاروانان  ک س، 
و    های کالس ر استدگی  خانوا   ایهجمع درس  اردوهای  در  از  .  باید دقت شود که  نور  اهیان 

مصور   نشود،    هایادماندر    المقدورحتیروایت  تصویر    هایجاذبه   چراکهاستفاده  و  بصری 
ب کاهش  روایت مصور برتری دارد و موج یبعد تک نسبت به تصاویر ثابت و  هایادمان  یبعد سه

 .شودی میرگذاری آن ثأت
ا  هاعکس  -5 رواپس  دریتگرز  د  مخاطباناختیار    ی  نزدیک شود    ادهقرار  از  تا 

 .دنآنها را مشاهده کن

و    یا گونهبه   هاعکس و    اندشده  طراحیانتخاب  رؤیت  را جهت  آنها  بتوان    ی ر یرپذ ی تأثکه 
خ  و  مطالب  اساس  این  بر  داد.  قرار  او  اختیار  در  مخاطب  مر بیشتر  با  بتاطرات    هاعکسط 

تا راویان محترم    ن یبنابرا ؛  است   شدهاحیر طهر کارت  گزیده در پشت    صورتبه  شایسته است 
کافی و از نزدیک آنها را مشاهده    را در اختیار مخاطبان قرار دهند تا بتوانند با فرصت  هاعکس
 کنند. 
 و استفاده از امکانات صوتی یفضاساز -6

ا سیره  گرفته و ب   نسا   با شهدا   تواندمی   ترراحتاطب  خمشد،  ر بابهت  ی فضاساز یقینًا هرچه  
شود تا در صورت امکان با ابزار صوتی و  می   ا آشنا شود. از این رو به راویان گرامی توصیهآنه

مساعد و آمادگی روحی الزم   نه یزمش یپود در اتوبوس و یا محل اجرای مراسم،  تصویری موج 
 . دنجاد نمای مخاطب ای دررا جهت پذیرش مطالب 

 یاوارائه مطالب متناسب توسط ر -7

شسع  اگرچه مجموعه  ی  و  کتاب  ظرفیت  حد  در  تا  است  مصور،  هاکارتده  روایت  ی 
ی شایسته است تا جهت ارائه هر چه  متعدد ضمیمه شود، ولهای  سخن و پیوست های  سوژه 

رات  طاغیر از خاخالقی پیرامون موضوعات مورد نظر، مطالبی    هایآموزه بهتر معارف دینی و  
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از فرصت جذابیت  وان با استفاده  ان شود تا بتاوی محترم بیپشت عکس توسط ر های  و نوشته 
  بیت اهلس و معارف  عارف دفاع مقدمخاطب را هر چه بهتر با سیره شهیدان، مروایت مصور،  

 . آشنا کرد ^
 نقد و برسی و ارائه پیشنهاد -8

به    ک شیب نباشید  خسته  و  هدیه  مجموعه   نکارا اندر دست  بهترین  ارائه    نورانی،   ی این 
پژوهش و مطالعات  معاونت  و نظرات سازنده راویان محترم و دیگر کاربران عزیز به  رها  اهکار 

سیره   روایت  فرهنگی  مؤسسه  این    شهدا راهبردی  بعدی  محصوالت  کیفی  ارتقای  منظور  به 
موعه  جمبا این   . همچنین خواهشمند است چنانچه عکس یا مستنداتی متناسب استمعاونت  

اختیار   تدر  با  همراه  معرفدارید،  آدرس:  وضیحات الزم،  به  خود  کامل  و مشخصات  منابع  ی 
«Zabet41@yahoo.com .برای ما ارسال نمایید » 

 

 



 21 * ی گیرای پ  یخالص و با  «1کارت شماره »

 



 مکتوب  روایت * 22

 



 23 * ی گیرای پ  یخالص و با  «1کارت شماره »

 

 
 
 
 
 

 «1»کارت شماره 

 « یگیرایپ یباخالص و » 
 

 اشاره 
.  دارد نیاز آن به تقرب به خدا مسیر  در  انسان که است اخالقی فضیلت تریناصلی اخالص

ِ   ََمایت  و  ََمیای  و  ن ُُسیک  و  َصالیت  ِان    ُقل»:  خداست  یبرا   عمل  دادن  جامن ا   اخالص،  حقیقت  ِِلّ
نی  َرِبّ 

َ
عمل کن که همه اعمال و زندگی و مرگت    طوری  کندمیقرآن کریم سفارش    1. « اعلاَل

هر کسی با    2«َل    اکَن اُِل ََم اکن ِِلّ : »ندفرمود   نیز   ’فقط برای پروردگار عالم باشد. رسول خدا  

شهید سلیمانی    شکی بکند.  گیرد و به او کمک می الهی در خدمت او قرار می  دا باشد قدرت خ
بناز مخلص  بود که مقام معظم رهبریترین  بارزترین  دگان خدا  را  این    اخالص وی  شاخصه 

 3شمردند. شهید عزیز بر 

_________________________________ 
 . 162آیه  انعام  سوره مبارکه   1

 . ۱۹۷  ص ،۷۹  ج  مجلسی، عالمه  األنوار، بحار .2

 . 10/1398/ 18 قم؛ مردم  دیدار در مقام معظم رهبری بیانات 3
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 سخن والیت 
 راز محبوبیت حاج قاسم

وا  َی اّل    ِإن»:  خداوند فرمود اِِلاِت   ُُلاَعِ   َو   آََمُ ْجَعُل   الص  ُم   ََسَ محُن   ََلُ ا؛   ارل    ایمان   که   کسانی  1ُودًّ
  قرار[  هادل   در ]  محبتی   آنان  برای   رحمان[  خدای]  زودی   به   ، اندکرده   شایسته   کارهای   و  آورده 

،  َبنَی   َو   َبنَیه  ما  َاصَلح  ََم »:  فرمود  ×   امیرالمؤمنین.  «دهدمی ُ   َح َاصَل   اَِلّ  2« انّلاس  َبنَی   َو   هنَی َب   ما  اَِلّ
امام    . سازد  نیکو  مردم  با  را   او  رابطه   نیز،  خداوند   سازد،  نیکو  را   خدا   و  خود  میان  رابطه  که  هر

  چیز   همه  خداوند  شد  خدا   بنده  کس  هر  .«یشء   ک    ل  اِل  بّعد  اِل  بعد  َم»نیز فرمود:    ×حسن  
 .دهدمی قرار او بندگی و  فرمان تحت  را 

اوست که مقام معظم رهبری    اخالص   در   سلیمانی   قاسم   حاج   شهید   سردار   ت یمحبوب   راز
  برای  کنندمی  دارند کار چه مردم  دین یبی م» :پردازندبه این تبیین این امر می  خانواده با دیدار در

  از   ناشی  این  و   دانستند  را   شما  پدر  قدر   مردم  که  بدانید ...  تساّلست  شما   برای  این   قاسم؛   حاج
  متوّجه  مردم های  دل   جورن یا   نباشد،   اخالص   اگر .  است  اخالص   ن ی ا   است؛  صالاخ

  این   دهندهنشان   شوند،می  متوّجه  همه  جورنیا ها  دل   اینکه  خداست؛  دستها  دل .  شودنمی 
 3« .داشت وجود مرد آن در بزرگی  اخالص یک  که است

 
 دوری از دیده شدن

  مسئولین   همین   با  باً لغا  ما   که  ایسه لج  در  وقت   هر:  فرمایندمی   رهبری  معظم  قامم
  ایگوشه  یک قاسم   حاج -معمولی  رسمی   جلسات - داشتیم داشتند  او کار با  ارتباط که مختلف 

_________________________________ 
 .96آیه  میمر سوره مبارکه  1

 . 9نهج البالغه، حکمت  2

 . 1398/   10/  13 ؛یمانیسلحاج قاسم  دیمنزل سپهبد شه رد یمقام معظم رهبر  بیانات 3

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44574 
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  باید   کند،  استشهاد   یا   بداند   خواستمی   اوقات  گاهی   آدم.  شدنمی  دیده   اصالً   که  نشستمی
 .کردنمی رهتظا ،دادنمی   قرار  چشم جلوی  را  خودش ؛کردمی  پیدا  را  او تا گشتمی

  عماد   و  نصرالله حسن  سید  در کنار  بیروت  در   را  جنگ  هایروز   بیشتر   تقریباً   سلیمانی   سردار
اما  نفره  سه   جلسات  بودند درباره  ایرسانه   مصاحبه  در  مهم  نکات  از  یکی  داشتند  ایشان    از 
  دهدمی انتساب    مغنیه   عماد   و  سید   به   هاطرح   و  هاموفقیت   همه  این است که  روزه،   ۳۳  جنگ

 1.زند نمی  حرفی هیچ  خود نقش از و
رفیق    االسالمحجت شیرازی  منیت    40علی  از  او  دوری  درباره  سلیمانی  سردار  ساله 

  روزه   ۳۳  جنگ  در  من  اگر  بگوید  که  نشنیدم  سلیمانی  سردار  زبان   از  وقتچ یه  گوید: »بنده می
  برابر  در   کشور   آن   م نبود  سوریه   در   من   اگر   بگوید   ندیدم   هرگز  یا   ،شدنمی   پیروز   جنگ   آن   نبودم 

  حالی  در  کردم  کمک   فلسطین مظلوم  مردم   به من  نگفت   هم بار ک ی خورد،می  شکست  داعش
  نشنید   کسی  هرگز   کرد؛  پر   را   هافلسطینی   دست   قاسم   حاج:  فرمودند  رهبری   معظم  مقام  که
.  کردم  کمک   عراق  الشعبی حشد   همچنین  سوریه   و  فلسطین  مردم  به   من   بگوید   قاسم   حاج   که

  که   کاری   هر   سلیمانی   سردار.  بود  ر یانکارناپذ  نقشی   مقاومت  جبهه   در   ر ا سرد  نقش   ه اینک   با 
 2بود«.   الهی رضای کسب برای  تنها  دادمی  انجام
 

 شهادت، اجر تالش خالصانه حاج قاسم

ْصَعَد   »ََمْ :  فرمایندمی   ÷  زهرا   حضرت
َ
ِ   ِإَل   أ اَدِتِه   ََخِلَص   اِل  َط   بِعَ ْهب َ

َ
ُ   أ ْ   َلُ   َج    َو   َعز    اِل  ف 

َ
َ أ   َل ص 

  جلیل،   و  عزیز   خداوند  بفرستد،  باال  به  را   خود  خالص  و  پاک  عبادت  که  کسی  ؛َمْصَلَحِته

_________________________________ 
 به آدرس:  رت،یبص  ینترنتیا  گاه یپا  1

 https://basirat.ir/fa/news/327402 

 : ستاد اقامه نماز؛ به آدرس تیسا 2

 https://www.namaz.ir/15/10/1399 
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شهادت، بهترین مصلحت و تقدیری است که خدا    «.گرداندمی  نازل  او  بر   را   مصالحش  بهترین 
 کند. مجاهدان مخلص در راه خویش مقدر میبرای 

  امام   مکتب  و  اسالم  گانشد ت تربی  از  یا سته برج  ینمونه   وفرمودند: »ا  مقام معظم رهبری
  تالش  پاداش  شهادت .  گذرانید  خدا   راه  در   جهاد   به  را   خود  عمر   یهمه   او  بود،  &خمینی

 1بود«.  سالیان این همه  در او ی وقفهبی
  بزرگی  جهاد   او  شهید سلیمانی به خانواده ایشان فرمودند: »جهادایشان با حضور در منزل  

  که   قاسم  حاج   بر   عظیم  نعمت  این .  داد  قرار  بزرگی  تشهاد  را   وا   دت شها  نیز  اوند دخ  و   بود
 2رسید« می شهادت  به  جورهمین  باید   قاسم حاج . باشد  گوارا  بود، آن  شایسته

 
 برکت اخالص حاج قاسم 

 روحیه اخالص این شهید عزیز فرمودند: رهبر انقالب در مورد 
این ابزار شجاعت   بخت ماخوشیق ف ر اخالص بود؛  از همه اینها باالتر، اخالص او بود؛ با»

؛ اهل تظاهر و ریا و مانند اینها نبود. اخالص خیلی مهم  کردمی و ابزار تدبیر را برای خدا خرج  
به اخالص بندگان مخلصش    اخالص برکت دارد. هر جا اخالص بود، خدای متعال  ...است

اثر آن    که   شودمی وی  ه نحکند، کار ب میکند، رشد و نمو پیدا  ، کار برکت پیدا می دهدمی برکت  
ی  ماند. این ناشی از اخالص است. نتیجه رسد، برکات آن در میان مردم باقی می به همه می 

حضور  همین  مردم،  آه  و  اشک  همین  مردم،  وفاداری  و  عشق  همین  اخالص،  مردم،    آن 
 3. «ی انقالبی مردم استهمین تازه شدن  روحیه 

 
_________________________________ 

 : پس از شهادت حاج قاسم؛ به آدرس مقام معظم رهبری امیپ  رنا،یا  رانیا  مسالا  یجمهور  یخبرگزار  1

 https://www.irna.ir/news/83618295 

 .13/10/1398  ،یمانیسل دیدر منزل شه مقام معظم رهبری بیانات 2

 . 18/10/1398 ؛ در دیدار مردم قم مقام معظم رهبری بیانات  .3
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 خاطرات 
 م! ی هستانر سلیممبادا بگویی دخت

نخواست خانواده و منتسبان خا   قدرآن  وا  و    الص داشت که هرگز  اعتبار  به واسطه  او  به 
 آبروی حاج قاسم، به مزایا و یا حتی حقوقشان برسند. 

  بهشتی   شهید  دانشگاه  در  که  زمان  آن  آزاد گفت:  دانشگاه  رئیس  طهرانچی،  محمدمهدی
  همان  دانشجوی  ی سلیمان ارسرد شهید دختر  که  شدم متوجه  اتفاقی طور به جریانی طی  بودم،

  درسی،  واحد  یک   در خصوص  اساتید  از  یکی  بودم،  شده  متوجه  که  طورآن.  است  دانشگاه
به گفت: وقتی   .بود  کرده  ایجاد   مشکلی  سردار  دختر   برای   زینب خانم دختر شهید سلیمانی 

  ردخت   عنوانبه   دم خو  معرفی  برای   او  شدید  مخالفت   با   کردم،  مطرح   پدرم  با   را   موضوع   این
  من   که   کنی   معرفی  دانشگاه  در   را   خودت  مبادا »  کرد   د یتأک  پدرم .  شدم  مواجه  یمانیل س  سردار
 1. «هستم سلیمانی  سردار  دختر
 

 مرا همان حاج قاسم صدا بزنید

قیَة   بَعد    َبلَغ   ما  و»:  فرمایند می  ’  اکرم  پیامبر  ب    ال  اإلْخالِص حّت   حق   ء  یَش   یلع  ُُیَْمَد   أْن   ُُیِ
ل    َِم 

  کهاین  مگر  رسدی نم  اخالص  حقیقی  معنای   آن  به   و  اخالص  حقیقت  ه ب  بنده  2« ِّل   َعَ

  ، دهدمی  انجام  خدا   برای  که  کارهایی  از  یک  هیچ  برای  را   او  مردم  که  باشد   نداشته  دوست
ن القاب  اخالص، گریز و فرار از ستایش مردم و نیز داد  هایپس یکی از نشانه  «.کنند  ستایش

 ر این امر است. انمونه آشک ست که حاج قاسم  عناوین ا  و

_________________________________ 
 :تابناک جوان، به آدرس یخبر  گاه یپا  1
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  درجه   به  رهبری  معظم  مقام  مبارک  به دستان  سلیمانی  قاسم   حاج  که  بود  89  بهمن  در
  فرمانده   که  بودیم  خوشحال  و  کردیممی   مباهات  خیلی  زمان  آن  در  ما  و  آمدند  نائل  سرلشکری

  باالخره  .داشتیم  زایدالوصفی انیدمشا  و  ده رسی درجه  این  به  ما  دوست  و  ما  مقدس   دفاع  دوران
  این   کسب  و   بود   ما   دالور   فرمانده  قاسم   حاج   و   بودیم   ثارالله  لشکر  در   را   مقدس   دفاع   دوران  ام

  یک  ایشان   به  اسالمی   انقالب  معظم   رهبر   ویژه  نگاه  و  کشورمان  مسلح   نیروهای   در   جایگاه
 . بود کرده ایجاد  قاسم حاج  رزمندگان   ما میان در خوبی حس

  در   را   فرماندهمان  که  بردیممی   لذت  خیلی  ما  و   دآوردن  فری تش  بندرعباس   به  روز  چند  زا   بعد
  تریبون   پشت  خیرمقدم  عرض  برای  آوینی  شهید  تاالر   در   وقتی  اما؛  ببینیم  سرلشکری  ردای

  خیرمقدم  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار سرلشکر  دالورمون،  فرمانده  محضر  گفتم   و  قرار گرفتم 
  که   عظیمی   نفسعزت  آن  با  و   گرفتند  قرار  تریبون  پشت   بنده  از   بعد   ایشان   ، کنممی  عرض 

  خیلی  بزنید،  صدا   مقدس  دفاع   دوران  قاسم   حاج  یا  قاسم  را   من   عزیز،  برادران  فرمود  داشتند
 1…و سرلشکر و سردار  بگویید تا نشیند می  دلم به  بیشتر 

 دارد:ایشان در نامه به فرزندشان بیان می
  هر   بر  خاستمی رب  شهید  دار پاس  بسیجی  آن  پاک   دهان  از   که  را   قاسم  زیبای  کلمه   من
  وصیت   لذا .  باشم  پیشوندی یا پسوند بدون  قاسم  دارم  و  داشتم دوست.  دهممی  ترجیح   منصبی

  بار   و  است  گوییگنده  که  سلیمانی  قاسم  نه   هم  آن  قاسم،  سرباز  بنویسید  فقط  قبرم  روی  کردم
 .کندمی  سنگین  را  خورجین
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 خروی به دنبال مدال ا

دختر   سلیمانی  زینب  سلیمخانم  می ناشهید  از  گویدی  را  ذوالفقار  مدال  بابا  که  »روزی   :
روز   دنیوی است! دعا کن یک  اینها همه  تبریک گفتم. گفتند:  ایشان  به  آقا گرفتند  حضرت 

 1ام را از خدا بگیرم«.مدال اخروی
ابزار فریب است  ارزشی بآری! در نگاه شهید سلیمانی متاع دنیا   ََیاُة   َما  »َو .  و 

ْ
ن ْ   اِل ااُلّ َ    ي 

َّ
  ِإال

اُع  ُروِر« ََمَ  اخروی است. یهاارزش او به دنبال  2. اْْلُ
اسماعیل   پاسدار   سرتیپ   سردار »گویدمی   کوثری   محمد    آقا   حضرت   که   ۶۹  سال: 

  سردار  و  کاظمی   احمد  حاج  و  قاسم  حاج   و  من  خواستند،  درجه  اعطای  برای   را   مانیهاپرونده 
  اما  ؛میا امده ین   سپاه  به  درجه  برای  که  منوشتی   یا نامه   توی  ایشانر ب  نخونما  با   شوشتری،

  و   نظم  برایها  درجه   این  و  داشتند  تأکید   مسئله  این  روی  امام  که  گفتند  آقا  حضرت
فرستادند   هم  بعد.  است  الزم   سپاه   یدهسازمان   تحمل  را   درجه  این   توانیدنمی  اگر  که  پیغام 

  بود  روز  همان   از   .شوید   تاندرجه   سوار  شما   کنید  سعی  هک نای  مگر   ؛کنید   خودتان   و  بروید  کنید، 
 3.« گرفت ندیده را  شی هادرجه  یهمه  قاسم،  حاج که

شهدای   اخالص  وارث  قاسم  شهید  حاج  همچون  شهیدانی  بود  مقدس  دفاع  ملکوتی 
  والمسلمین   االسالم   حجت  شهید   ییادواره  در   1392مهدی زندی که شهید سلیمانی در سال  

ا   رفسنجان  در   رازی یش  عباس   شیخ  حاج ناب درباره  می ه ش  خالص  زندی  مهدی  گوید:  ید 
  پاسدار   تا   شدیم   جمع   ثارالله  لشکر   ینمازخانه   در   پاسدار،  روز .  بود   شده  تمام   ۸  والفجر  »عملیات 

 عنوانبه   را   کسی  چه  که  بود  من   سمت  به  متعجبانه ها  چشم  یهمه .  کنیم  معرفی  را   نمونه
  ادوات  مسئول   دی، نز   مهدی   حاج   شهید   . بردم  را   زندی   دی هم  نام .  کنممی   معرفی   نمونه   پاسدار 
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  من، .  من  سمت   به   آمد .  کردند  بلندش  و  گرفتند   را   بازوهایش  زیر .  کرد  گریه  خیلی.  بود  لشکر
  و   گریه  با  بگیرد،  من   از   را   هدیه  خواستمی   وقتی.  دیدم  او  عظمت  مقابل   در   را   خودم  حقارت

 1!«کردی ظلم من به : گفت بغض
 

 سخن   یهاسوژه
بهشا  • قاسم    اره  حاج  ناخالص  حاضر  عنو بکه  از  کسب  د  برای  جایگاهش  و  وان 

بود که در دانشگاه   به دخترش سفارش کرده  این خاطره که  به  با اشاره  منفعت استفاده کند. 
مرا سرلشکر    کردمی   نگوید دختر سردار سلیمانی است و یا اینکه همیشه به اطرافیان سفارش

 سم«.قاصدا نزنید و به من بگویید » 
حاج قاسم که آن را    مورد راز برجستگی شهادت  رم رهبری دین سخن مقام معظتبی  •

 »اخالص و معنویت« این شهید دانستند. محصول 
که   • بودن  انظار  در  و  استظهار  از  قاسم  حاج  پرهیز  روحیه  به  سعی    معموالً اشاره 

دیگران    از نگاه  وری به د ا گوشهها و جلسات دیدار با مقام معظم رهبری در  در نشست  کردمی
 یرد. قرار بگ 
پیروزی به    گریز • کسب  در  قاسم  حاج  اخالص  که  روحیه  نظامی  دستاوردهای  و  ها 

و    کردمی همیشه سعی   نبرد  از خودش  نامی  آن دستاورد    دیکوشی متا  در  را  دیگران  تا نقش 
 برجسته سازد نه اینکه خودش مطرح شود. 

خامنه  • امام  جمله  به  حاشاره  شهادت  درباره  اخال  اجای  مزد  را  آن  که  او  قاسم  ص 
فرمودندر برشم و    پاداش   شهادت.  گذرانید  خدا   راه  در   جهاد   به  را   خود   عمر   ی همه   او»د:  ه 

 «. بود سالیان  این همه  در او یوقفهبی  تالش 
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از   • استفاده  با  برکات اخالص در سیره شهید سلیمانی  و  آثار  فرمایش  مضمون  بیان 
»  یا خامنهامام   فرمودند:  بم  خدایکه  اخالصتعال  مخ  ه  برکت  بندگان  .  دهدیملصش 

ی  تازه شدن  روحیه   و   حضور مردمو    همین وفاداری ،  شهید سلیمانیی اخالص  نتیجه   چنانکه
 «. است آنهاانقالبی 

 

 معرفی کتاب 
 ی مانی سپهبد حاج قاسم سل د یشه ی: خاطرات و زندگهادل سردار  کتاب 

 نویسنده: گروه نویسندگان 
 ر یتقد : ناشر

 ( زی)شوم یرقع -حه صف ۱۳۶حجم: 
  -در قنات ملک    ۱۳۳۵اسفندماه سال    ۲۰)زاده    « یمانیسل   »قاسم:  کتاب   مختصر  یرفمع

بود. او در طول جنگ    یرانی ا   ی فرمانده نظام  کی در بغداد(،    ۱۳۹۸سال    ماهی د   ۱۳شهادت  
ل  سا ثارالله کرمان بود. سپس، از    ۴۱، فرمانده لشکر  ۱۳۷۶و عراق و پس از آن تا سال    رانیا 

  ت یفعال  یپاسداران انقالب اسالمقدس سپاه    ی رو ینده  نامفر  نوانعبه تا زمان شهادت    ۱۳۷۶
در  کردمی ا ۱۳۹8سال    ماهی د  ۱۳.  ارتش  و   االت ی،  ترامپ«،    ی متحده  »دونالد  دستور  به  را 

بغداد    یالمللن ی»آذرخش کبود« هنگام خروج از فرودگاه ب  اتیکشور، در عمل  نیا   جمهور س یرئ
و خاطرات    نامه ی کتاب به زندگ  ن ی. در ا در کر و ر ت  ی ت عراقبا مقاما  یرسم  ی دارهای د  ام انج  یبرا 

 .شودی پرداخته م ،ی مانیحاج قاسم سل د یسپهبد شه
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 «2»کارت شماره 

 «ینماز و بندگ»

 اشاره 
  به   و  ندارند   خداوند   به   انسان   تقرب  در   نماز  همانند   جایگاهی  دینی   فروعات   از  کدامهیچ 

  برقرار  ارتباط   خداوند   با   آن   واسطهبه   روز   در   نوبت   ج نپ   است   مکلف  انسان   ه ک  است  علت   همین 
َصّل   َيْعَلُ   َلْ »:  ند فرمود  ×   علی  امام.  کند ُ ِة   َِمَ   َيْغشاُه   ما  اَلْ مْحَ ا   ارل 

َ
وجِد؛   َِمَ   َرأَسُه   َرفََع   َل   اگر   1اسلُّ

  از  .«داشتی نمبر   از سجده  رس   هرگز  است،   الهی  رحمت  مشمول  حد   چه  تا   دانستیم  نمازگزار 
:  شود  خوانده  خشوع  و   توجه قلب،   حضور   با   که   است  نمازی   آن  نماز بهترین آنر قو    اسالم   نگاه
فَْلَح  َقْ »

َ
وَن  أ ْؤَِمُ ُ

ْ
يَن * اَل ِ

ْم  ِف  ُهْ   اَّلّ ُعوَن  َصالِِتِ  2«. َخش ِ
  ت ای رعو    توجه   خدا،   بندگان  بهترین   عنوانبه   شهدا   همه   مشترک   و   بارز  هایویژگی   از  یکی

  مقاومت سیدالشهدای عنوان با  قاسم حاج. بود بحتمس و واجب نمازهای  در خشوع و خضوع
  مسئله   این   هم  حرم  مدافعان و  رزمندگان  به همواره  بلکه  داشت؛  اهتمام  امر  این  به  خود   تنها   نه
  جه وت نیز   شب نماز  و نوافل به  واجب نمازهای به  ویژه اهتمام بر  عالوه ایشان. کردمی گوشزد را 

لذا  است  شب  نماز  رزمندگان  و  مجاهدان  همه  حقیقی  شعار  بود  معتقدو    داشت  خاصی ؛ 
 نماید.  مستحکم  شب نماز  و  تهجد طریق  از  را  خداوند با  ارتباطش رشته که بود   مقید همیشه
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 ت یسخن وال
 معنویت و بندگی

عنا و  اهل م عاً واقبود،   یمعنو  واقعاً بود؛  ییجوو اخالص و آخرت  تیّ اهل معنو یاز طرف ...»
 1. «...مکارم اخالق است یمجموعه  نهایود. خب ا ب نل تظاهر  اهو  اهل اخالص بود 

 2«...برجسته کرد جورن ی ا او، شهادت او را  تیّ به پا کرد. معنو یامتیق»... 

 خاطرات 
 ترش کوچککردن سهراب برادر  نمازخوان

  کوکی   ساعت  یک  هم،  روی  تندگذاش  را   شانیهاپول   دوتایی.  بودند  پسرخاله  قاسم  و  احمد
  به   داشت  که  ی طور همان .  کرد  ذوق  کلی  دید   را   ساعت   وقتی  لی فط.  سهراب  یبرا   خریدند

  کوک   رو  ساعت   اگه: »گفتند   بهش   کردمی  کیف   زنگش  صدای  از  و  رفت می  ور   ساعت  کوک
 « .نمیشه خراب بشی بلند  و صبح  پنج روی  کنی

  قاسم   شدی م  بیدار  که  صبح   هر .  جپن  ساعت   سر  بود  کرده  کوکش.  بود  خوانده  را   حرفشان
 «.بخون هم  رو  صبحت  نماز  شدی  پا  که حاال: »فتگمی

 3. کند بیدار صبح  نماز  برای  را  ترشکوچک  برادر چطوری  بود  بلد. بود شگردش
 

 در کرملین اول وقت نماز 

 .«باشه قبول  حاجی: » گفتم. بود  نماز  وقت. بغل زدیم 
 .«شاءالّلهان کنه  قبول  خدا : »گفت
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 !«ابراهیم: »گفت.  کرد منگاه
 .دمکر  نگاهش

 . نخوندم  هم جبهه توی  عمرم طول  در که خوندم  ی ز نما  ــ
 .قبوله  نمازهاتون همه  شما  آقاحاج  ــ

  روسیه   جمهور رئیس   تا.  پوتین  با   داشت  قرار.  کرملین  کاخ  بود  رفته.  کردمی  فرق  اشقصه
.  سالن  توی   پیچید   صدایش.  گفت  را   اشاقامه  و  اذان.  شد  بلند هم  حاجی.  شد  اذان  وقت  برسد

  نماز   از   لذتی   ین ن چ  عمرش   طول   در   گفتمی.  کردندمی  نگاهش  همه .  نماز  به   ایستاد   هم  بعد
 . بوده  نبرده

 کرامت  بود   این   خدایا : »گفت  خودش   خدای   به .  مهر  روی  گذاشت  را   اشپیشانی   نماز   پایان 
  سلیمانی   قاسم   من    حاال   دند، یشکمی  نقشه   اسالم   نابودی   برای   کرملین   کاخ   توی   روزی   یه   تو، 
 1.« خوندم ازمن  اینجا دماوم

 
 و تهجدهای شبانهها نماز شب

ِل   »َوَِمَ  ْ ْ   اَلَلّ َجّ ْن   َعَس   َلَ   ََنِفَلة   ِبِه   فَََتَ
َ
َعَثَك   أ ْ َك   َيي  ا  َرُبّ امة َ ا؛   َمق  ُمودة   باش   بیدار  را   شب   از  پاسی و  2ََمْ

  مقامی  به   را   تو   پروردگارت   که  باشد   توست،   برای   افزون   ایوظیفه  این   و   کن   عبادت   و  تهّجد   و
و    هاشب برانگیزد«. یکی از اسباب ارتقاء معنوی و معرفتی حاج قاسم، نماز    ده یو پسند   د ومحم

 تهجدهای شبانه وی بود. 
  از   دل  شبنصفه   کنیم،   هنر   خیلی »  :رفسنجان  جمعهامام  عسکری  االسالم  حجت:  راوی

  مبارزه  درگیر روز  .نبود  ما مثل حاجی  اما نباشیم؛  تهکوف  و خسته اگر هم آن کنیم؛می رختخواب
  صبح  اذان  تا   بود  استراحت  وقت  که  شب  آخر  از.  شدی م  بلند  هم  شب   دل  بود،  شرق  اشرار  با
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  وضو  شدی م  بلند  دوباره.  خوابیدمی   و  خواندمی   شب  نافله   رکعت   دو .  شدیم  بیدار   بار   چند
  بخش   ش بخ  خواند،نمی   یکجا  را   رکعت  دهیاز .  خوابیدمی   و  خواندمی   نماز   رکعت  دو  گرفت،می
 1.«خاستی برم خواب از  نماز  برای  بار چندین  شبهای  نیمه   که پیامبر  مثل در کمی

شب   نماز  ندیدم وقت  هیچ قاسم   حاج با  رفاقت هاسال  طی» :راوی: سردار حسین معروفی
  اشک   و  ناله   ا ب  او همیشه  هایشب نماز    عادی،   شبی  نماز نه  هم   آن.  شود  قطع سلیمانی  شهید 

رفت  شهید   ا ب  من.  بود  ا خد  درگاه  به  اندوه  و   منزلشان  در  بارها   حتی  داشتم   آمد  و   سلیمانی 
  او  های ناله  صدای   و   هااشک  با  من  اما   داشت  فاصله   قاسم  اتاق حاج  با   مهمانان   اتاق   خوابیدم، 

 2« ...شدممی بیدار نماز  برای
  نصر   قرارگاه  در  همیشه.  د بو  شب   ز نما  اهل   حاجی،: »گویدمی  زاده   فالح  محمدرضا  سردار

  شبی.  شدمی   شب  نماز   مشغول  صبح،   نماز   از   قبل   ساعت   یک  ابوکمال،   ثارالله   ه اقرارگ  و   بلح
  وتر   نماز   قنوت  حال   در   دیدم.  کردم  باز   را   در .  شنیدم  را   اشه یگر   هقهق   صدای   نصر   قرارگاه  در

 3است«.
 

 شهید حسن یزدانی
یزدانی   میحسن  سرش  پشت  بود؛  رفتارش  ایستادینوجوان  نماز.  به    از   تربزرگ   قدرآنم 

می سن فکر  شهادتش  از  بعد  که  بود  آن  ش  آیا  نماز    هایی سال کردم  سرش  پشت  ما  که 
 4به سن تکلیف رسیده بود یا نه؟!   اصالً او  خواندیممی
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 نماز اول وقت در هواپیما

  ی هات یمأمور ر  بود که حتی وقتی به خاط تی بااهمنماز اول وقت در نگاه حاج قاسم چنان 
 1اد. ایستنماز می هواپیما بود در همان حال، به  لخقت اذان دا متعدد به اجبار در و

 
 الذکر دائم

  و   دوستان  جمع  جلسات،  در  و  فرستادمی  صلوات  مدام  بود،  الذکردائم  واالمقام  شهید  این
  هم   شخود  شود،   فرستاده شهدا   همه   یاد   به   صلوات  صد   روزی  حداقل  کردمی   سفارش  خانواده

 2.کرد می  عمل گفتمی  آنچه  هر  به
 

 ز شب نما هبتوصیه 

  و   منشأ   که خود   معنوی   کماالت  خصوصاً   رسیدند   کمالی  به  که  کسانی   تمام !...  جان  مهدی 
  شما   سن   در   شب   نماز  دریاب  را   سحر   . است  سحر   آنها   همه   منشأ  باشد،   تواند می  هم   دنیوی  پایه 

بار  اگر  دارد  شگرف  تأثیری را   چند   آن   هب  شودمی  موجب  آن  لذت  کردی،  تجربه  با رغبت  آن 
 3قاسم.  عمویت ... بیای  تمسک

 
 زمان  نیترکوتاه در قاسم حاج وعده تحقق

  پشت   از  عملیات.  دارد  قرار  «بیگ  سلیمان»  نام  به  ایمنطقه   طوزخورماتو  و  آمرلی  بین
  مسیر  در   آمرلی  آزادی   از   بعد  و   شدند   آمرلی  وارد   طریق   این   از  نیروها   و  شد   شروع   گ بی  سلیمان 
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  آزاد  را   بیگ  سلیمان  عملیات  ادامه  در  تا  برگشتیم  (کرکوک  –  دبغدا )  اصلی  جاده  هب  برگشت
  ظهر   نماز  وقت  اآلن  که  گفتند  قاسم  حاج   .بود  شده  ظهر   نماز  هنگامه  برهه  این   در  اما  کنیم، 
  به  را   عصر  ظهر و  نماز  .شودمی   آزاد  هم  بیگ   سلیمان  دقیقه  ۲۰  ظرف  بخوانیم،  را   نماز   است

 . خواندیم تاعجم
  کرده   مشخص  بیگ  سلیمان  سازی  آزادی  برای  قاسم   جحا   که  انیمز این  برای  شخصاً   من

  همین  برای  دانستم،نمی  عادیهای آدم  را  ابومهدی و قاسم  حاج  زیرا   داشتم خاص اعتقاد بود
  دیدم  بعد،  دقیقه ۲۰ دقیقاً  !شود؟می  آزاد بیگ سلیمان دقیقه  ۲۰ ظرف  واقعاً  بدانم خواستممی

  ،کردمی   حرکت  آنها   پیشاپیش  « ید الزی  شبل »  آقای   که  ×   علی  امام  کتائب های  بچه 
  باز   بغداد  به  کرکوک  جاده  و آزاد  هم  بیگ سلیمان  ترتیب  این  به   و  آمدند  ما  سمت  به  تکبیرگویان

 .1شد
 نیاز به دعای حیوانات )التماس دعا از هر کسی( 

تلفن می پشت  از  گلوله  گفت:  صدای  برف  آمد.  تهران  در  آهوها شنیدم  باریده.    سنگینی 
پیر بمواقع    رطونیا  میای  غذا  کردن  بگذار  دا  و  کن  تهیه  علوفه  مقداری  فوری  پایین.  آیند 

اطراف پادگان که از گرسنگی تلف نشوند. بعد از ظهر دوباره تماس گرفت که نتیجه را بپرسد.  
تید؟ گفت:  پیگیر غذای آهوها هسگفتم: دستور انجام شد. حاال چرا از وسط جنگ با داعش  

 دارم.د اقاعت رشانیخدعای به شدت به 
 

 سخن   یهاسوژه
و    ن ییتب • گفتن  اذان  خاطره  به  اشاره  با  وقت؛  اول  در  نماز  اقامه  به  اهتمام  ضرورت 

 . نیاقامه نماز اول وقت حاج قاسم در کاخ کرمل 
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در   یمانی سل  د یشه فرزندان به نماز خواندن با اشاره به شگرد  ق یتشو   یراهکارها   انیب •
 وقت.  لو ماز ا به ن سهرابن برادر کوچکش دت دادعا

شهدا    ی با اشاره به اهتمام جد  ؛ی و آثار اقامه نماز شب و نوافل مستحب  تی اهم  ن ییتب •
 . یو در اوج رزم و خستگ  ی و حاج قاسم نسبت به اقامه نماز شب با وجود کار و تالش طوالن

  ا یو    ما ی در هواپ  یمان یل س  د ینماز اول وقت شهنماز اول وقت با اشاره به    ت یاهم  ان یب •
کند    هی توص شیروهایکه به همه ن   ات یحاج قاسم با فرمانده محور عمل  یمیسی بکالمه  ت مصو

حالت هر  در  تأس   یتا  با  عاشورا   یهستند،  ظهر  نماز  را    ×  دالشهدا یس   یاز  وقت  اول  نماز 
 ه دهند. خود در بحبوحه جنگ ادام مأموریت سپس به  ،بخوانند 
  ن ی تر که در سخت   یمانی اسم سلنماز جماعت با اشاره به خاطرات حاج ق تیاهم  انیب •

امامت نماز    ی برا   یکه کس  یگاه  ی جماعت بود. حت  صورتبهبه اقامه نماز    د ی جنگ مق  طیشرا 
 . کردندیبه او اقتدا م اشیو همراهان نظام ستادیا ی حاضر نبود خودش جلو م

 

 معرفی کتاب 
حاج    د یشهو    یمانیحاج قاسم سل   د ی ن شهت سردارا و خاطرا   ی: زندگهال دسرداران  کتاب  

 داگر د سومحا 
 نژادی عبدالرضا سالمنویسنده: 

 لوفران ی ن: ناشر
 ( زی )شوم  یرقع -صفحه  ۹۶حجم: 

کتاب  یمعرف در    « یمانی»سل  دانی شه:  مختصر  »سوداگر«  هم    ی هاسالو  کنار  جبهه، 
دفاع مقدس هم سهم مهم از  پس  و  نظا  یر یگشکل در    یبودند    ی اسالم  یم جمهور اقتدار 

»حاج قاسم    دیروز شهادت شه   نی چهلم  یبهانه «، به  هادل  نا تاب »سردار داشتند. در ک  رانیا 
هشتم   «یمانیسل احمد    نیو  »حاج  سردار  شهادت  زندگ  ییهابرش   سوداگر«،سالگرد    ی از 

 . است شده  نی و تدو یو اسالم، گردآور  رانیها با دشمنان ا و مبارزه آن  ی جهاد



 



 43  * یر یشجاعت و دل «3کارت شماره »

 

 



 مکتوب  روایت * 44

 

 



 45  * یر یشجاعت و دل «3کارت شماره »

 

 
 
 

  
 
 

 « 3»اره کارت شم

 «یریشجاعت و دل» 
 

 اشاره 
اخالق مورد    مکارم   از  یکی  و نیز ^  معصوم  امامان  و   انبیاء  همه   سیره   عنوانبه   ت عشجا

  مؤمنین  و   ’   خدا   رسول   شجاعت   فتح   سوره   29  آیه   در  مطرح است.  روایات   و  آیات   در تأکید  
م  »: است شده تمجید ایشان همراه ِ  د  َر َُمَ يَن  *سوُل اِل  ُه  َواّل  ِشّداُء  ََمَ

َ
م ُء اُرمَح  ّفاِر الُك  یلَعَ   أ ََنُ   بر .« ن َي 

  با  که   هستند  ’ رسول خدا    با   معیت   مصداق  واقعی  مؤمنین   عنوانبه   شهدا   آیه   این   اساس
  رسول د  زن  و  نهادند   سر   پشت  پیروزمندانه   نیز  را   اکبر   جهاد   عرصه   اصغر،   جهاد  در   ایستادگی

َب »گرفتند:  لقب مردم نی تر شجاع عنوانبه  ’ اکرم  «.  ََهاُه أشَجُع انّلاِس ََم ََغَ
روایات وارد شده درباره شجاعت توانسته بود  ج قاسم سلیمانی با الهام از مضمون آیات و اح

شجاعت    وصف  در  رهبری  معظم  مقام  این فضیلت را در وجود خویش چنان نهادینه سازد که
  اکبر  جهاد در  اگر... کندینم واهمه و دشمن   جلوی رودیم که مردی آن: »ندمود رف بدیل اوبی

  در   پیروزی  اگر  تحقیق  به  .برود  دشمن  جلوی  طورنیا   توانستی نم  بود،  نشده   زو ر پی  خود  یونر د
  مقاومت  و  کند  سپر  سینه  چنین این   دشمن  مقابل  در  توانستی نم  نبود،  اکبر  جهاد  عرصه

 . ید«نما
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 ت یسخن وال
 ر و مدبّشجاع 

هم    اّوالً » بود،  شجاع  هم  سلیمانی،  نبو  ر یباتدب شهید  شجاعت  رف  ص  بعضیبود؛    ها د؛ 
ندارند. بعضیجش را  این شجاعت  به کار بردن  برای  تدبیر و عقل الزم  اّما  اهل  اعت دارند  ها 

این شهی را ندارند.  اقدام و عمل نیستند، دل و جگر کار  اّما اهل  د عزیز  ما هم دل و  تدبیرند 
]بلکه[  و ابا نداشت؛ نه فقط در این حوادث این روزها،    رفتمیبه دهان خطر    -جگر داشت  

ثارالله  و د در    -بود؛ خودش و لشکرش  یجور ن یهم ران دفاع مقّدس هم در فرماندهی لشکر 
دبیر   ، منطق داشت برای کارهایش. این شجاعت و ت کردمی ، تدبیر  کردمیبود؛ فکر    ر ی باتدبهم 

نبود، در میدان سیاست هم  توأمان، فقط   بارها به    بود؛ بنده  جورن یهمدر میدان نظامی هم 
دیدم[.  گفتم؛ رفتار او را، کارهای او را ]میاین را می  اندفّعال ی سیاسی ه صعر نی که در  دوستا

بود،  کننده  بود؛ سخنش اثرگذار بود، قانع   ریباتدب ی سیاست هم، هم شجاع بود، هم  در عرصه 
 1. «گذار بودتأثیر 

  ر ی باتدب  نداشت؛ هم  و ابا   رفتمی ما هم دل و جگر داشت به دهان خطر    ز  ی عز   دی شه  نیا »
برا   ؛ دبو داشت  ا شی کارها   ی منطق  تدب  ن ی.  و  م  ر  یشجاعت  در  فقط  هم    ینظام  دانیتوأمان، 

در م بر  فرمانده جنگاور  مسلّ   ک ی  ی مانی سل  د یشه ...  بود  جور نی هم هم    است ی س  دانی نبود،  ط 
  یمراقب بود که به کس..  بود. یمراقب حدود شرع  به شّدتحال    نی، در ع ودب   ینظام  یعرصه

در  ..  .کردمی حفظ    توانستمیرا تا    گرانیاّما جان د   رفت میدهان خطر    هنشود. ب   ظلم و    یتعدّ 
بود. انقالب و    یانقالب  به شّدتنبود، لکن    نهای مسائل داخل کشور اهل حزب و جناح و مانند ا 

پا   ی  خّط قرمز  قطع  ی گر یانقالب انقالب بود.  بود؛ ذوب در  امام    ی  به خّط مبارک و نوران  بندیاو 
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به    هاییکمک با    ا یمنطقه    های مّلت مک  ک  به..  بود.&  راحل کرد،    هایمّلت که  منطقه 
 1. «کند یرا خنث ا یغرب آس یدر منطقه  کاینامشروع آمر  یهانقشه   یتوانست همه 

 

 طرات اخ
 شد ه فرماندهی تیپ ثاراهلل شجاعتی که سبب انتخابش ب

»گفت  و   آمد  بزنیم   خط   به   اینکه   قبل   عملیات   شب .«  برم  اهونیر   همراه  دبای  خودم   من : 
.«  برم  خودم  باید  نه: »گفت  و  کرد  اصرار.«  بفرست  رو  جانشینت: »گفتم.  نبودم  موافق   خیلی

  نگردا .  ریختمی   شدیدی   آتش   دشمن .  خط  به   زد  نیروها  همراه  شد   اعالم  که  عملیات   رمز
  رسید   خبر   که   بود  نگذشته  چیزی .  دوم  خط   سمت  افتادند   راه  و  شکستند  را   اول  خط   سلیمانی
 . عقب بیاورندش  شده جور هر گفتم و فرستادم را  نفر چند . شده شهید  نا دگر  فرمانده 
  الش   و   آش   را   راستش  دست   دوشکا   تیر .  بود  هوشی ب.  دیدمش  سوسنگرد  اورژانس   توی 

  گفتم .  داشت  خونریزی .  اشسینه   به  بود   خورده   هم  ترکش.  استخوان  به   بند  و  بود   کرده
 . اهواز بفرستندش  و بیاید   آمبوالنس
  جراحت   آنجا  و  تهران  بودنش  برده  اهواز  از .  دیدم  قرارگاه  در   را   قاسم  عملیات   د بع  روز   بیست

  بود   برگشته   گردن  به  نآویزا   دست   با   و  بود  نشده  خوب   خوب  هنوز .  بودند  کرده  ترمیم   را   دستش
  آقای  این : »گفتم.  کردم  معرفی  رضایی   آقا محسن  به   را   او  جاهمان   و  نکردم   ل معط.  منطقه

  هم  آقا محسن .«  برمیاد  یراحتبه   نیرو  تیپ   یک   اداره  پس   از.  تدرقم  هم   شجاعه   م ه   سلیمانی
 2. نوشت برایش را  ثارالله  تیپ  فرماندهی حکم

  بین   در  هک  دهدمی   سپاه  وقت   فرمانده  رضایی   سن مح  به  یادداشتی   باقری نیز  حسن  شهید 
  وجود   اب  که  دیدم   باال  هایقابلیت   با  و  مستعد   سلیمانی  قاسم  نام  به  را   نفر   یک   کرمانی  گروه
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  حاج   و   موافقت   رضایی  محسن  . باشیم  داشته   توانیم می   هاکرمانی  برای   خوبی   یگان   ایشان
 1کند. می کرمان ثارالله تیپ  فرمانده را  قاسم 
 

 وسی از منطقه داعش لبان رنجات خ

  شجاعت :  گویدمی   سلیمانی  قاسم   حاج  سالهچهل   رفیق   و  رزمهم   باقری،  حاجی  مرتضی
ترکیه در مرز سوریه و    توسط  روسیسوخوی    جنگنده  که  وقتی  د، وب   یزدنمثال   سلیمانی  سردار
  ، خلبانکمک   اسیپی ج  روی  از  ،ددا   دست   از   را   خود  جان  خلبان  وشد    سرنگون  ترکیه
  برای   روسی  بالگرداست.    افتاده   دام  به   داعش  منطقه  در   وی   که   بود  شده   داده  یص تشخ

  سوریه  در   هاتروریست   توسط  اما  ، دکر   پرواز  ثه حاد  محل   به   هواپیما   خلبان  به   امدادرسانی
  همراه   به  قاسم  حاج   .داد  را   روسیه   به  کمک  پیشنهاد  سلیمانی سردار  زمان   آن  در.  شد  سرنگون

  ایمنطقه   به   روسی  خلبان کمک   نجات   برای   کوپتر ی هل  دو  با   و  لهالحزب  ویژه   نیروی   ۲۰
و جسد خلبان روسی را    دهند می  ات نج  را   وی  و  بود   گرفته   داعش  را   دورش   تا   دور   که   روندمی

 2. آورندهم به عقب می
توسط   تحسین وی  قاسم موجب  آنان    هاروس این عمل حاج  نگاه  در  اقتدار وی  و جلوه 

 .شد
 ی رفع محاصره آمرل

ساکنانش  که  آمرلی  شی  شهر  ترکمن  داقلیت  هستند  عراق  محاصره  عه  ای  درجه   360ر 
شبانه داشت.  قرار  سر  از  خطرناک  را یبس  اقدام  یک  در  بالگرد  با  و  داعش    نیروهای  باالی 
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شهر  نیروهای  یدهسازمان   به   و  شد   شهر   وارد  و  گذشت  داعش   باعث   و  پرداخت  مدافع 
  در  که  میدا اق  .. .شد  شهر  شیعیان  و  فجیع مردم   عامل تق   و  سقوط  از   جلوگیری   و   شهر  مقاومت

  این   م اجان   جرئت   کسی  کمتر   و  بود   متهورانه   بسیار   و   عجیب   یک کار   خطر   و  پرخوف   شرایط  آن
  کسی   داشت و از همین رو مورد تحسین مقام معظم رهبری قرار گرفت و فرمود: »چه  را   کار

  با   و  بشود   است  دشمن   درجه  ۳۶۰  یمحاصره در    که   شهری  وارد  بالگرد  با  بتواند  که  هست
 1بشکند؟«  را  محاصره ، شهر آن جوانان یدهسازمان

 
 ها نآ با خوردن غذا و های بعث خط به نفوذ

در اعزام دومم    :گویدمی  حاج قاسم در دوران دفاع مقدس  رزمانهم   از  یکین وزعباس اف
  و   خورعبدالله  نمک،  نهکارخا  منطقه   سه  که  فاو  بندر  دانداختن  را   من  که  اهواز  رفتم   به جبهه، 

  شهید   افزون  آقای:  گفت  و   دید  را   من  قاسم  حاج  رفتم  وقتی  بود،  اربهال  نام  به  ایمنطقه
  واقعاً   . هست  کنارت  قدیمی  های مال   از   تو  : گفت  .نداشتم  لیاقت  ز وهن  من  نه   :مگفت   ؟نشدی

 . بود قدیمی  هایمال  از  یکی  همسرم پدر   ؛بود   اینگونه هم
  بگویی   ا شم  که   جا   هر   سرهنگ  گفتم .  خط  برویم   آییمی   من   ههمرا   گفت،   من   به   سنگر   در 

  : گفت  .بانیده ید   برای  فتر می   قاسم  حاج   که   کمین  سنگر  و  بود  کانال   که   جایی  رفتیم  آیم،می
 . خورینمی   تیر اما زنی، می سنگر صبح تا  شب  هست تو   با خدا 

  به   گلوله   دو ب  محال   .بود  مرگ   راهیسه   نام   به   ایمنطقه  نمک  کارخانه  منطقه   همان   در
  که  هر  :گفت ؟ مرگ راهیسه گویندمی  اینجا به  چرا  : پرسیدم  قاسم حاج  از  بار یک   .نیاد سمتت 

  سری   چند   من   حاجی  گفتم  من  که   نیاید   سمتش  به   تیر  که  ارددن   امکان  ودر ب  منطقه  این  به
 ! بودند  خواب موقع اون : گفت و خندید  حاجی .نیفتاده  اتفاقی اما رفتم،
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  جرئت  و  دل اگر  دتنهس  عراقی هااین  :گفت و  داد نشانم و  کمین  سنگر  د بر  را  ما  قاسم حاج
  حاجی   همشهریان  از   که  ری وص من  زارع   ای آق  نام   به   بود  هم   دیگر  نفر   یک   . سمت  اون  برو داری

  هست،   صدام  لشکر  جایگاه  اینجا   کال  دیدم   کردم  نگاه   وقتی  .داد  را   دوربین  شد،   شهید   که   بود
 . برویم سردار  :گفتم

  ایرانی   که   دبفهمن   کنی  ز اب  را   زبانت  اگر  چون   نکن  صحبت  اصالً   ؛ دارد  طشر   یک   :گفت
 .کشندمی  را  تو  هستی
  صف   در   و   آنجا   رفتیم   بود   شب  ۱۰  عت اس  حدود   صوری نم  زارع   و   قاسم   حاج   با   من
  که  تو  :گفت  من   به  قاسم  حاج  . بود  آنجا  لودر  تا   چند   . خوردیم  و   گرفتیم  غذا   نشستیم،  هاعراقی
  : گفت  ؟شودمی  مگر  : گفتم  ؟برداری  را   هالودر   این   از  یکی  تونیمی   ،تی هس  لودر  راننده

 .کنهمی درست  برامون خدا  رو امکانش
  به  برگشتم   نخورده،  زمین  هم   بیلش   هنوز   و  هست   صفر  هاه دستگا  از   یک ی  دیدم   رفتم 

  . رو  آبش  و   روغن  کن  چک  برو  :گفت  . نه  بقیه  ولی  خوبه،  هادستگاه   از   یکی  : گفتم  حاجی
  رفتم  .هست  سوئیچ  صندلی سر   پشت  آخر  کیسه  یتو   :گفت  . نداره سوئیچ  ولی  داره،  هل ب  :گفتم

 . کردم روشن و  برداشتم
  به   گذشتیم   که   دوم   و   اول  خاکریز   از   . کن   حرکت  : تفگ  و  نشست  م ار کن  خودش   قاسم   حاج
  لندن  رادیو   بعد   روز   صبح .  شدند  متوجه   و  شد   شروع  دشمن   شلیک   رسیدیم،   که   سوم   خاکریز 
  شدیم  موقع   همان  از  . برد  و  برداشت   لودر   دستگاه   یک   عراق  آمد   سلیمانی   قاسم   ه ک  کرد  اعالم
 1. مشهور راننده
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 بی هراس در خط

در    برود  مقدم   خط  به  ستا و خمی   قاسم   جحا   بارک ی کند  بررسی  را  اوضاع خط  و خودش 
ب  حالی خط  استمی  بارانگلوله شدت  ه  که  موجود  که  معروفی  کلیپ  در  اصغر    شهید   شد. 

رفتن حاج قاسم به    خواهد مانع ر بهانه میه  نگران جان حاج قاسم بود به به شدت   که   ه پاشازاد
جا خط  همین  گوید ممنوع است و ازمی  ود ور نبه خط حاجی کند که خط شود و بارها اصرار می 

بابا!  : »گویدمیبیند به او  که اصرار زیاد او بر ممانعت را می  قاسم  حاج  شود دید و...؛ امارا می
می   غرصا  رو  من  زشته!  گلوله؟!  آقا  تا  دو  از  بترسونی  دنبال  بکش  لت خجا  اصغرخوای  نیا  ؛ 

 1.«من
.  بود  آرام  هنوز   خط   کنیم؛   عملیات  بود   قرار  کند:نقل می کاظمی کیاسری    حجت االسالم

.  جلو  رفت   و   شد   رد   کنارمان   از   آمد،   موتوری   یک   دفعهیک .  هم  دور   بودیم   نشسته   هابچه   با
 . بود ندهپوشا را  صورتش . «سمت اون بره  نذارید  بگیرید رو جلوش زود  دیگه؟  هکی این : »گفتم

  خون .  شدم  کفری .  بود  قاسم   حاج   . زد  کنار   را   اشچفیه  و   ایستاد.  دنبالش  افتادند   هابچه 
  روی   گذاشتم  دست .  رفت  طفره  «کنی؟می  کار  چه  جااین   حاجی،: »گفتم.  خوردمی   را   خونم
  آقا  دل  برگردی  وقتی  تا  میای  شیمی   بلند  که  ایران  از  نیدومی   حاجی: »گفتم.  ضعفشنقطه

  و   اسالم   امت  برای  اتفاقی  چه  دونیمی   بیفتی  دشمن   دست  اگه  اصالً   جوره؟چه   شما  به  نسبت
 « میفته؟ مظلومین  جبهه

ی  دونم می  من : »گفت.  کرد  نگاهم   به   گره.  برم  بده  اجازه.  نباش   نگران.  شممی   شهید  ک 
 . «دیممی شهید یخیل نرم اگه افتاده،  کار

 . بگویم  چیزی نتوانستم .  شد قفل  دهانم . بود من  با  منطقه از قسمت  آن مسئولیت
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 خواست می   که  را   اطالعاتی  مخفیانه .  تنها  یا تنه  دشمن،   طخ  داخل  رفت  کیلومتری   چند
 .نقشه  روی کرد پیاده  آورد و کرد جمع

 1. شمردم خودم  فقط ا ر  جنازه وچندشصت . گرفتیم هاتکفیری   از زیادی   تلفات عملیات آن
 

 وای از روزی که لباس نظامی بپوشم

  مطلع »:  گویدمی  یمردم  نیروی  فرمانده  و   عراق   قبایل  از  یکی   رئیس   سن،الحابو   آقای 
 گروگان  شانعملیات   برنامه.  اندگرفته   نظامی  آرایش  داعش  های نیرو  از   نفر   ۳۷۰  که   شدیم 

  فرماندهی   سلیمانی  حاج قاسم   را   زوار  از   ت حفاظ  و  بود   اربعین  نزدیک .  بود  ایرانی  زائران  گرفتن
 و  زدمی  موج  یعراق  برادران  میان  در  نگرانی...  دادیم  اطالع  حاج قاسم  به  را   موضوع.  کردمی

 . بودیم سردار  تصمیم  و دستور منتظر
.  بود  مشخص   داعش   هاینیرو   مسیر.  شد  راهی  نیروهایش  از   نفر   ۲۰  با   تنها   حاجی  اما
  فقط .  تمام  و  کشید   طول  دقیقه  ۳۰  فقط   جبهه   دو  بین   درگیری  .کرد  کمین   سردار  اندک  لشکر

  تنش   که  شلواری   و   کت  همان  اب  قاسم  حاج .  شد  اسیر  که   بود  مانده  زنده   هاداعشی   از   نفر  یک
  برای   من  لباس   بینی،می: »گفت  و   داد  نشان   را   شلوارش   و  کت  ایستاد،  عراقی   اسیر  مقابل  بود

 2. !«بپوشم نظامی  لباس که  بدهد دستور  علی  سید رهبرم  اگر... شما  بر  وای ! نیست  جنگ
 

 ر یخطرپذ

 .کردمی  خطر قبول   حاج قاسم دنیا،   فرماندهان ام تم  برخالف
حس»  : گفت  کرد  ا دص  را   من   استراتژیک   جاده   شو،   مستقر   سین   پادگان  در  برو!  نیابو 
  ها، عملیات   سبک   این  جهانی  استاندارد .«  کنی  یساز پاک   کیلومتر   ۹۵  باید   را   بغداد-دمشق
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  ۱۵  باشند،  هشت دا   یساز پاک  قصد  نامنظم  چریک  نیروهای  دل  در  منظم  هایارتش  اگر
:  گفت  گفت؟  چی  من  به  سلیمانی  شهید   هتاز .  رفتم ی م  کیلومتر  ۹۵  باید   اما  من   است،  کیلومتر 

!  نه  یا   زندمی   ببینیم   برو  زند،می   را   منطقه  این  که   دارم  یقین   زنم، می   گفته  آمریکا !  نیابو حس»
 .« بینمتمی و  آیممی که  نزد اگر برسان، باکری   به  را  من مالس  که زد اگر

  وقتی   است،   هر طخا  همین   ایر ب بوسد می  را   من   پیشانی  و شودمی  بلند  که  معروف  کلیپ   آن
  باکری   مثل  باکری  شاگرد :  گفت  و  گرفت   آغوشش   در   را   سرم  کنیم،   خداحافظی   شدیم،  بلند 

  کردند   کاری   هر  خورد،   مشکل  و   محاصره   به   وقتی   گذشت   اروند  از   باکری   وقتی .  کندمی  عمل 
  را،   خطر   قبول   ببینید !  ببینید  را   ادبیاتش .  کن  عمل   باکری   مثل   برو   گفت .  برنگشت  عقب   به 

 ... را  بلند  ماگ ببینید
  من   نظر   در   را   آمریکا  هیمنه  تمام  سلیمانی   شهید   بترساند،   را   من  توانستمی  کالم   این

  پیغام   آمریکا  گفتند  من  به   آمدند  هاروس   بعداً   شد،  عادی  من  برای   زند،می  آمریکا  شکست،
  حرف .  است  گفته   قبالً   قاسم  حاج  که  را   مطلب  این   خب   گفتم.  زنیممی  را   شما  که  فرستاده 

 1. نیست ی د یجد
 

 بخشقوت قلب دیگران و روحیه

نمی   5کربالی   تانک.  و  تن  نبرد  بود  راه پس. شده  نه  و  پیش داشتیم  راه  از کجا  نه  دانم 
مو  بر  سوار  آرپی رسید؛  و  گرفتیم؛  تور  جان  دیدنش  با  دست.  به  که    قدر آنجی  جنگیدیم 

 کردند.  ی نینشعقب دشمن  ی هاتانک 
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 ربیلر شنیدن حضور حاج قاسم در اطااربیل به خ نشینی داعش ازعقب 

  اشغال  بیقر عن  شهر که رفتمی آن بیم  و بود رسیده اربیلهای دروازه  به تفصیل: داعش
  و حتی   فرانسه   ، انگلیس  ، هاترک   ، های کائیآمر   با   داعش  از حمله   پس  من   گویدمی   بارزانی .  شود

در   این  مقامات  همه  که  گرفتم   تماس  عربستان    کمکی   هیچ   فعالً   هک  گفتند   ابو ج  کشورها 
  حاً یصر   هاآن   و به  گرفتم  تماس  ایرانی  با مقامات  فوراً   من  :گوید می   بارزانی.  بکنند  توانندنمی 

  لذا   .کنیممی   تخلیه  را   شهر  ما   کنید  کمکی  توانید نمی  اگر  است  سقوط  در حال شهر    که  گفتم
  نماینده   قاسم  حاج  :گفتند  و  ندداد  من  به  را   سلیمانی  قاسم  تماس  شماره   فوراً   ایرانی  مقامات

اوضاع  گرفتم  تماس  قاسم  حاج  با  فوراً   لذا .  است  داعش  با  مبارزه  امور  در  ما  اریاالختتام   را  و 
او    به .  هستم   اربیل   نماز صبح   از   بعد  صبح   فردا   من   : گفت  نم   به  قاسم   حاج .  دادم  شرح  دقیقا 
  را   ر هش  امشب  فقط   مسعود  کاک   : گفت  حاجی.  بیایید  حاال  همین   . است  دیر  فردا   :گفتم

صبح  :گویدمی  ادامه  در  بارزانی  ...نگهدار فرودگاه  قاسم  حاج  فردا  به   و  بود  اربیل  در    من 
  محل   به   عاً یسر آنها  .  بود  آمده  شمخصوص  نیروهای  از  نفر  50  با  حاجی.  رفتم  استقبالش

به    ورق   ساعت   چند   عرض   در  کردند و   دوباره   ی را سازمانده  پیشمرگه  ی روهایو ن   رفتند  درگیری 
ضمن...  گشتر ب  ما  نفع ایران  یهاکمک  در  :  گویدمی  بارزانی.  رسید  ما  برای  نیز  تسلیحاتی 

  کربال  به   خودش   و  تگذاش  اربیل   در   نظامی  مشاوره   جهت   نیروهایش را   از   نفر  چند   قاسم   حاج
چگونه    : پرسیدیم  او  از   و  کردیم   اسیر   را   داعش  فرمانده   یک   بعدها  ما   : گویدمی  بارزانی .  بازگشت

  : گفت  ماه  ب   اسیر داعشی  این...  نشستید  عقب  بارهک ی   به بودید اربیل  حت ف حال  در   که  ا شم  شد
  به   ما   افراد  روحیه ا  لذ.  است  اربیل  سلیمانی در   قاسم   دادند   خبر  ما ه  ب  ل یدر ارب   ما های  نفوذی 

 1! ...نشستیم عقب  و ریخت   هم
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 تظاهر به سالمت، برای از دست نرفتن روحیه نیروها

  جنازه .  برگشتیم عقب  ناچار .  کنیم  تثبیت   را   خط  نشد  اما   بودیم  زده   دشمن  به  مرحله  یک
 . دشمن و  خودی خاکریز بین  ماند شهدا 

  روحیه   تقویت   برای   بود   آمده   .خط  توی  آمد   حاجی  روباز   جیپ   دیدم  که   بودم   موتور   سوار
  زیر   بودند  گرفته  را   خط  عملیات،  دوم  مرحله  شروع  ترس  از  های بعث.  منطقه  شناسایی  وها  بچه 
.  مانیهاچشم   سهم   شد   غلیظ  دود   و   گردوغبار .  حاجی  ماشین   کنار   رد خو  پاره م خ  یکهو .  آتش

  از   ماشین   م دی دی   وال   و   هول  همین   توی .  شده  شهید   حاجی   کردیم   فکر.  آمدنمی   باال   نفسمان
های  جاده .  سرشان  پشت  رفتیم  موتور  با.  داد  ادامه  را   راهش  و  آمد  بیرون  آتش  و  دود  بین

  ماشین   از  زحمت   به   قاسم  حاج.  صحرایی  اورژانس   ای چادره  به  رسیدیم   تا   م کردی  رد  را   مارپیچ
  رفتیم .  خورده  پایش   و  بدن  به   ترکش  چند   بود   معلوم  سوراخش  سوراخهای  لباس   از .  شد  پیاده 

  از  هارزمنده   روحیه   شرایط   این  توی   خواستنمی  . ایستاد  صاف.  نگذاشت  بگیریم   را   بازویش   زیر 
 1. خودش توی د کر  مچاله را  دردش .  برود بین 

 مانده، در خط مقدمرف

  انداخت   هم   را   آن   که   بود  تنش   ساده   پیراهن   یک.  خط  توی   نیامد   نظامی  لباس   با   وقتهیچ 
  گاهی  و  گذاشتمی  سرش  دارلبه   کاله  هاوقت   ضیبع.  بسیجی  بسیجی  اش؛خاکی  شلوار  روی
.  گذاشتمی  هانقطه   ترین خطرناک   در   پا   ترکش،   و  تیر   زیر .  بستمی   چفیه   با   را   سرش   هم

  به   نفس  دارد   و  خط   توی   آمده  مقاومت   فرمانده   دیدند می   وقتی  گرفتند،می   تازه  جان   اهده منزر 
 .جنگدمی  هاآن نفس

  گفته   بود  دیده  هاجبهه   مقدم  خط  در   را   قاسم  حاج  رتصوی  وقتی  CIA  سابق  افسر  وایرمگ
»بود   گروه  یک  در  دارد  ضدگلوله  جلیقه  بدون  و  است  سالش  25  که  پایینی  رده  آدم  آن: 
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  وقتی  باشد،  نداشته   خوبی  عملکرد  و  نگیرد  انگیزه  است  ممکن  چگونه   جنگد،می  نظامیه شب
  میان   در   و  جنگ  میدان  در  دارد  پیراهن  یک  با  است  پدربزرگش  سنهم   که  رئیسش  بیند می

  در   ترس   که  است   سرباز   آن  برای  بخشالهام   پیام   یک   کار  این .  زندمی   قدم   ها گلوله  شلیک 
 1. «باشیم گونههمین  باید هم  ما  و دار دن  وجود آدم  این وجود
 

 سخن   یهاسوژه
است که  رهبری و فرماندهی  و اینکه تنها کسی الیق  شجاعت  جایگاه و ارزش  تبیین   •

باشد؛    ت خصلبه    متصف محسن  دلیری  آقا  به  که  قربانی  مرتضی  سردار  خاطره  به  اشاره  با 
جهت  به  را  قاسم سلیمانی  حاج  تا  کرد  توصیه  اق  رضایی  و  فرمانده    عنوانبه رش  ا دتشجاعت 

 تیپ انتخاب کند. 
کردن   • کت  ج  ا  خاطره  به  اشاره  با  است؛  اقتدار  و  صالبت  مایه  شجاعت  اینکه  بیان 
ش و نجات او توسط حاج قاسم که با شجاعت  تحت سیطره داع روسی در منطقه  خلبانکمک

 و دلیری به دل خطر زد. 
در    ست که هرگاه مظلومیا   ن شجاع ایسان  ی انهانشانه تبیین این نکته که یکی از   •

بیاید.   به میدان  او جسورانه و هوشمندانه  برای نجات  باشد و کمک بطلبد  به    بارهدراین خطر 
 داعش توسط حاج قاسم سلیمانی اشاره شود. لی از محاصره  خاطره نجات مردم مظلوم آمر 

ایمان   • پرتو  در  که  مقدس  دفاع  فرماندهان  دلیری  و  شجاعت  به  برابر  اشاره  در 
 و نترس بودند.  باکی بان نمدش

که   • سلیمانی  شهید  تدبیر  و  شجاعت  درباره  رهبری  معظم  مقام  سخن  به  اشاره 
  برای   الزم  عقل  و   تدبیر  اّما  دارند   شجاعت   هابعضی   .بود  ر یباتدب  هم  شجاع،  هم  اوفرمودند: »

 «.ندارند   را  شجاعت  این  بردن  کار  به
_________________________________ 
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 معرفی کتاب 
شجکتاب   سردار:  رش اعت سربازان  و  قاسمسردار    یهادت اها  شهدا   یمانیسل   حاج    ی و 

 مدافع
 ینیمشک ی کرامت یمرتض نویسنده: 

 نقطه   سه: ناشر
 ( زی)شوم یرقع -صفحه  ۱۷۶حجم: 

اي متقن و راهگشا در راستاي ترویج فرهنگ  حاضر، رساله   کتاب  :مختصر کتاب   یمعرف
ساسي وي  ا  شنق لیماني وکه به بررسي عملکرد سردار حاج قاسم س استشهادت و مجاهدت 

هاي اساسي ایشان به رزمندگان  پردازد؛ همچنین توصیه در منطقه و رابطه وي با رزمندگان مي
یادآور مي  تنظشود.  را  زندگینامه    یم کتاب در دو فصل  از  ابتدا مختصري  نویسنده  شده است. 

از سخنراني ادامه بخشي  را آورده است و در  ایشان آمده؛ در فصلسردار  به    هاي    ي فمعر بعد 
 .شهداي حرم و بخشي از زندگینامه ایشان پرداخته شده است
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 «4»کارت شماره 

 «یو اطاعت از رهبر یگری انقالب»

 اشاره 
  ترین مهم   از   و   اسالمی  فرهنگ   اصطالحات   ن یتر یاساس  و  ن یتر ی محور   از   پذیری والیت 

است    وردیهن کو  نهمچومطیع  ان  انس.  است  زندگی  یهاعرصه  همه  در  انسان  موفقیت   رموز
  فرمان   به  گوش  لحظه   به  لحظه  نکند،  سقوط   دره  به   اینکه  برای   و  است  قله  فتح  مترصد  که

  از   تبعیت  نیازمند   اجتماعی  و  فردی   یهاعرصه   همه  در  انسان  ؛ بنابرایناست   مسیر  راهنمای 
 . شودیم تعبیر  « یر یپذت یوال » به  اصطالح،  در مسئله این از که راهنماست 

  دفاع   سال  هشت  در  رزمندگان  پیروزی   و  اسالمی  انقالب  در  مردم  تی موفق  عامل   کشیب
  و  رهبر  عنوانبه   &  خمینی  امام   رهنمودهای  و  فرامین  از  محض  تبعیت   در   ریشه هم    مقدس

  رهبری  و  درایت  مرهون  اسالمی  نظام  پیشرفت  و  سربلندی  نیز  امروز.  داشت  انقالب  دارانسک 
  تکفیری   نیروهای  گسترده  هجمه   برابر  در  میالاس  ومتمقا  هه جب  اینکه.  است  یا خامنه  امام

  امر  ولی  از   تبعیت  درگرو  بایستد،  پیروزمندانه  توانست  جهانی   استکبار   سرکردگی  به   داعش
شخصیت  .است  جهان  مسلمین تبیین    و  والیی  برجسته  فرد  یک  عنوانبه   قاسم  حاجبرای 
  شما  جان  نگران»  :د ندبو   شتهون که  مقام معظم رهبری  نامه  به پاسخ در  همین بس که   انقالبی
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  بار   هزاران  من  جان.  باشید  من  جان  نگران  شما  که  قابل   چه  من  جان: »نویسدمی  «، هستیم
 1. «باد شما  جان  فدای
 

 ت یسخن وال
 گری اری و انقالبی دموالیت

در   هیفقت ی وال   مکتب   شده   تربیت   او و    تأللؤ   والیت  بیشتر،   همه   از   سخنش   و   سیره   است 
  الگوی  حّقاً   او.  است  کنیم »والیت«  خالصه   کلمه  یک  در  را   اشهمانت یوص   هیموا بخ  اگر.  دارد
  شئون   از   را   او  با   قلبی  ارتباط  و   ولی  از  اطاعت   و   جدی  توجه   و   بود  مدارانوالیت   همه

هممی   یر یخبه عاقبت  »من می  اشالهی  سیاسی   نامهوصیت   در  که  بود  او  دانست.    نویسد: 
  تقدیم  خود  وّلی  از   اطاعت  مسیر   در   را   جان  هم،   ت ینها در    و  .«بان..دیده   سرباز  یک  عنوانبه 

 تر است: گری حاج قاسم اما از زبان رهبر فرزانه انقالب شنیدنیانقالبی  .کرد
نکته » ا یک  این  داخلی مهم  در مسائل  که  اینها    ست  مانند  و  و جناح  اهل حزب  کشور 

لکن شدت    نبود،  انقالبی به  و  انقالب  بود.  خانقالبی  قرگری  قّط  ای   ی  طعمز   بود؛  را  او  ن 
انقالبی   رنگها سعی نکنند کم بعضی بود،  انقالب  او است؛ ذوب در  این واقعّیت   گری  کنند، 

تقسیم   عوالم  این  در  بود.  او  قرمز  اسم خّط  و  گوناگون  احزاب  جناح به  و  مختلف  های  های 
انقالبی  اّما در عاَلم  اینها نبود  ا   به شدت  گری چرا،مختلف و مانند  به  قنپایبند به  پایبند  الب، 

ای که ما غالبًا با همین مسئولین  بود. آن وقت در جلسه  &حل  و نورانی  امام را   خّط مبارک 
ای  حاج قاسم یک گوشه  -جلسات رسمی  معمولی -ار او داشتند داشتیم مختلف که ارتباط با ک

_________________________________ 
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که  می اوقات  شدنمیدیده    اصالً نشست  گاهی  آدم  یا بدان  خواستمی .  کند شهاست  د    باید   ،اد 
 1.«کرد، تظاهر نمیدادنمی ؛ خودش را جلوی چشم قرار  کردمی تا او را پیدا  گشتمی

 خاطرات 
 خورم بدون اجازه آقا آب نمی 

  که   بودم  این  دنبال  روز  یک   خورم،نمی  آب  آقا  اجازه  بدون  که  شنیدم  قاسم  حاج  از  مودخ 
  دید   آخر  کرد،  امتناع  ایشان  مکرد  کاری  هر.  میر بگ   امسهمیه   از  بیشتر  ایرانی،  نیروی  تعدادی

 بخواهی  اضافه   نیروی   اگر   هم   نفر   یک   شما   نه،   نفر   ۵!  نیابو حس:  گفت  کنم می  اصرار   خیلی
  اختیاراتش  و  بودن  َابرمرد  این  با  انسان  این.  بگیرم  اجازه  آقا  از   باید  بیاورم،  ایتر ب  ایران  از  که

 2. بگیرد  اجازه امامش از که بود   نی ا  دنبال  به  هن  یا و بیاید  سوریه  به  ایران از که  نفر  یک روی

 
 والیت مداری

« سلیمانی:    که   کسی  جز   طرفی   هیچ  به   و   نیستم   عضوی   و   جناح  هیچ   عضو   منشهید 
  از  و  تماماً   را   شیعه   علمای  و الله  بدانید  را   این  اما  ندارم  تمایل  انقالب  و  اسالم  به  کندیم  خدمت
  شناسم می  را   لبنان  مایلع  است  همین   ن م  لشغ  سال   چهارده  اآلن.  شناسممی   نزدیک 
...    سنی   چه  شیعه   چه  شناسممی   را   فارسج ی خل  حوزه  علمای   شناسمیم  را   پاکستان  علمای

  مرد   این   ایران  غیر  مراجع  و  ایران  مراجع  از   علما  این   ، روحانیت  این  همه  سرآمد  «ابِل  اهشد  واِل»
  باید  خواهیدمی  ی ر یخبه عاقبت  ر گا   است   یا خامنه   امام   اللهت یآ  حضرت   یعنی   تاریخ   بزرگ 

از    . کنیم  ه یفقت یوال   از   پیروی  والله  والله  قلبی،    ، یر یخبه عاقبت شئون    ن یتر مهم والله  رابطه 
  خواهیم   قیامت   در  . ن انقالب را به دست دارداین حکیمی است که امروز سکا  دلی و حقیقی با 

  کالمی   ایدبن   کشور   در   ...است  فقیه والیت   از   تبعیت   ، اعمال  محاسبه   محور   نی تر مهم   دید
_________________________________ 
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  صورت   اعتراضی  و   شود   گفته   هم   اگر   و   شود   گفته   انقالب   رهبر  منویات   و ها  سیاست   برخالف 
 1«.... هستیم سهیم  آن گناه  در نگیرد

 فقیهولیسیاست فراجناحی با محوریت تبعیت از 

بود،    &امام  ی نامههایش را باال گرفت؛ یک دستش وصیت وسط میدان صبحگاه دست 

نامزد انتخابات. گفت: حاال کدام را انتخاب کنیم؟ فرصت  یک  یت از  ام ی حنامه ش  یک دست
گفته: پاسدارها    &  . امام&  نداد کسی حرف بزند. وصیت را جلو آورد و گفت: وصیت امام 

 ها دخالت نکنند. در سیاست و طرفداری از جناح 
فتنه   اوج  در    ن م  از   که  منک  بیان  شما  برای  شاخص   و  معیار  یک  من»گوید:  می  88او 

  مسئولین  تمام  و روحانیت تمام و مراجع تمام و بردید  اسم که بزرگواری   همین اگر. باشید داشته
  یک   انقالب  معظم  رهبر   و  باشند   طرف   یک  همه  و  ه مه  و  دولت  و  وزرا   تمام   و  قوه  سه  روسای  و

 2.« ایستاد خواهم هاآن  همه مقابل  در انقالب  معظم رهبر کنار در  من  باشد،  دیگر طرف
 

 ر اذن رهبری وحمبر ل عم

  گیری تصمیم   در   شده   قید  عدد  از  هاآن   تعداد  رسیدند،به سوریه    ایران  از  اعزامی  نیروهای 
  هماهنگ   آقا   با   کمتری   تعداد  من »  گفت  و   شد  ناراحت  سمقا   حاج   بود،   بیشتر   انقالب   رهبر 
  هک  الاح  تندگفمی   و  داشتند  ماندن  به  اصرار  نیروها  «آوردید؟  بیشتر  نیروی  چرا   بودم  کرده
  بیشتر  که  تعدادی  داد  دستور  قاسم  حاج  اما  گردیم؛برمی   کمکم   بدهید  حضور  اجازه  ایمآمده

_________________________________ 
 . 76، ص 1398چاپ اول،  نا،یم، ناصر کاوه، تهران، نوآوران سهست یمانیکتاب من قاسم سل 1

 . 12/10/1399 خیدست خط در تار  یونی ز یبرنامه تلو  یسپاه قدس(، در گفت و گو  یفرهنگ ینژاد )مشاور عالاالسالم سعادت حجت 2



 65  * یو اطاعت از رهبر  یگری انقالب  «4کارت شماره »

 

  شده  هماهنگ  آقا  با  که   تعدادی  همان   داشت   د یکتأ   برگردند؛   و   نشوند   گرفته  کار   به   اندآمده
 . باشند داشته  حضور

.  بود   پایبند  یز یهر چ  از  بیش  انقالب،   رهبر  با  قرارش  و  وعده  به  قاسم   حاج  که  دیدیم  بارها
  سوریه   نشینشیعه   هایشهرک   از   یکی  آزادسازی   بود   قرار  که  « کفریا  و  فوعه »  عملیات  در  مثالً 

  از   یکی   در   انسدادی   شد،   انجام   مختلفی   های عملیات .  مبود  قاسم   حاج   همراه  شود،   انجام
  به   داشتیم   که   صمیمیتی  و  همکاری   روی   از .  رفتنمی  پیش  خوب   وضع   و  داد   رخ ها  جبهه 

  شمال   در   «الزهرا   و   نبل»  جبهه  به  نگاهی   شده،   قفل   کار  اینجا  که   حاال   گفتم  یمانیل س  ارسرد
  و   خندید  کرد،   من   به  نگاهینیم   قاسم  ج اح.  کنیم  اعزام  آنجا  به  را   نیروها  و  باشیم   داشته   حلب
  این   و  امگرفته   اینجا  آزادسازی   برای   آقا   حضرت  از  را   نیروها  این   اجازه   من  عبدالله   حاج»  گفت

 .« کنم عمل  وارد دیگری  جبهه  در هاآن  که ندارم  را   یاراخت
  دقیق   بسیار  پذیریوالیت   در .  نکرد  اقدامی  گرفتمی ن  اجازه  ایشان  از  که  زمانی  تا   سلیمانی

  خارج   آن   از   و  کردمی   استفاده  انقالب   رهبر   نظرات   از   جزئی   های جابجایی   تا   نیرو   تعداد  از   بود، 
 1.شدنمی 

 
 مراقبت از اصول

»فرمایدمی  خویش  نامهیت صو  درقاسم  ج  حا   یعنی   اصول.  کنید  مراقبت  اصول  از: 
  را   عزیز   ایخامنه   معرفت؛  عرفان،  فقه،  دین،  در وارسته  مظلوم،  حکیم،   این  خصوصاً   ،فقیهولی

 .« بدانید مقدسات را  او حرمت بدانید،   خود جان
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اهمیت   درباره  بیاناتشان  از  بخشی  در  قاسم  اسااصد:  فرمایمی  فقیهولی حاج    ی سل 
نظام،    دارندهنگاه ن  فقیهولی این  قرآن  مثل  ما  برای  این  با  است.  جانمان،  با  است.  اطق 

می دفاع  آن  از  آحادمان  همه  با  می  کنیم.خونمان،  را  هم  جانمان  بار  هزاران  و  دهیم 
 1دهیم. می

 فدایی والیت 

.  دبودن   ه تادایس  نظامی   فرماندهان .  بود  ×   ن یحس  امام  دانشگاه  آموختگیدانش   مراسم
  دیدند،  که  را   قوا   کل  فرمانده  فرماندهان،.  آمدند  جایگاه  روی  و  باال  رفتند  هاپله   از  آقا  حضرت
  به   دست   یک.  داشت  فرق   همه  با  و  بود  دیگر  جور  اما  یحاج  احترام.  گذاشتند  نظامی  احترام
 .سینه روی  هم  دست یک بود،   گذاشته سر کنار نظامی معمول احترام

  برای   که  اینه   نظامی   عرف  حاجی، : »پرسیدم .  نیست  کمت حبی   جی اح  ر کا  هیچ   دانستممی
 « ؟چیه اشقضیه   دیگه گذاشتی  سینه روی  که  دست این. ذارنمی  سر کنار رو دست احترام

  بشه   فدات  قاسم   حاج  بگم  تا  امسینه   روی  گذاشتم  دست.  نگرانه  آقا  کردم  حس: »گفت
 2. «من آقای

 
 فدایی امام خمینی

در جمع رزمندگان گفته بود: انشاالله    ک ی  ی کربال   ات یعمل  ز در آغا   ی نما یسردار قاسم سل 
زمان امام  با قطره#قلب  روشن خواه  یها را  اماممان خواه  م یخونمان  به  و    گفت:   میکرد 

  فدا   راهت  در  بدهد،  ما  به  جان  هزاران  خدا   اگر  حاضریم  که  کسی  ای  !زعیما!  رهبرا !  اماما

_________________________________ 
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  با  شما   و   تاشگذ  نخواهیم   تنهایت   اشتند، ذگ  تنها   را   علی   که  کوفیان   چون  هرگز!  امام!  کنیم
 نیروی 

  آن   در   دید   خواهید   اکبرتان  الله   نعره  با   خمپاره،   و   تانک   توپ،   کالشینکف،   با   نه   ایمانتان، 
 فرار  اکبر  اللههای رهعن  این از  دشمن  چگونه  شب

 . شودمی تسلیم  یا  کندمی
  کربالی   طرح   که،   را   حطر   این   و  آورد   خواهید   دست  به  را   بزرگ   پیروزی   این  الله  شاء  ان 
  یا   . برسیم  ×   حسین   امام  کربالی   به   که   داد   خواهیم  ادامه  را   کربالها   قدر   این   دارد،  م ان  یک 

 .حسین  یا. شده گذاری نام علی ابوالفضل گردان نام  به گردان این! حسین
.  شود  قطعه  قطعه  خمینی،   اماممان  ها ر   در  هایمان  دست  ×  ابوالفضل  چون  خواهیم  می
  خاک  این  از  مرز،   این  از  خواهیم نمی  نسپاریم،   خاک  هب   خاک  این   در   را   منشد  تا !  جان  حسین

 . شوند  تکه  تکه  پاهایمان و قطعه  قطعه  هایمان دست  اگر حتی  برگردیم، 
  در   مستضعفان،   دهنده  یاری   این   الله،  یاری   به   کنیم،   تمام  که  را   طرح   نیا   الله   شاء  ان 

 1. برد خواهیم فرو خاک  رد  سخت  سخت  سخت  را  دشمن  دیگر کربالهای
 

 رهبرفدای جانم 

  شما   جان  نگران  : بودند  نوشته   که   آقا   نامه   به  پاسخ   در   . نوشت  آقا   به   اینامه   قاسم   حاج
  بار   هزاران  من   جان.  باشید  من   جان   رانگ ن  شما   که  قابل   چه   من   جان   : نویسدمی   ، هستیم

 2. باد شما  جان  فدای

_________________________________ 
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 عشق به رهبر 

 :  کندآقای ابراهیم شهریاری نقل می
حاج  هتنشس دست  بغل  پایش.بودیم  روی  زد  دفعه  یک  ناله   ی؛  صدای  برم  از  ترس  اش 

 «حاجی چیزی شده؟ مشکلی پیش اومده؟»داشت. گفتم: 
 « .بی خبرممن سه چهار روزه از حال آقا »گفت: 

پدرش فوت کرده بود. میان سنگینی غم از دست دادن پدر، قلب و فکرش پیش حضرت  
  طورن یا کشید،  آه می  طور نی ا ، آن وقت  الش نشده بود جویای ح  روز بود   ر آقا بود. فقط سه چها 

 1. کردمی خودش را سرزنش 

 
 عالقه شدید رهبری به حاج قاسم

  انقالب   معظم   رهبر   که  جلساتی  در   مخصوصاً   بود،   دیدنی   قاسم   حاج   به   آقا   حضرت  عشق
 حضرت ارادت نی ا  یدندبوسمی  را  ایشان پیشانی  و بازو و گرفتند می  آغوش در  را  سلیمانی سردار

  اما   داریم  بسیاری  شهدای  ما.  بود  سلیمانی  شهید  معنویت  از   گرفته  نشئت  قاسم  حاج  به  آقا
 آرام   قاسم   حاج   مانند   یید شه  هیچ   شهادت  از   سال  یک  گذشت  بعد   آقا   حضرت  ندیدم   بنده 

  به  نسبت   همچنان   له   معظم  اما   گذردمی   سلیمانی   سردار   شهید   شهادت   از   سال   یک   نگیرند، 
  اشک   قاسم   حاج   برای   پنهان  در   ایشان   هستم  مطمئن .  ندورز می   عشق  واالمقام  شهید   این
 2. هستند غمگین  و دارغصه  و ریزندمی
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دربار   نصرالله  حسن   سید  عالقه   ە نیز  حاج اش  میزان    همیشه   »من :  گویدمی  قاسم   به 
  ع موق  و  از من   پایان  از   بعد.  بـودم   نماز  مشغول  من  روز  یک.  کنم   فدایش  را   جانم   بودم  حاضر

  من   پیش  ، فرض  به  البته   ،الموتملک   اینکه:  رسید  ذهنم   به  میگویم  که   چیزی  ایـن  ،تعقیبات 
»دیگویم  و  آمده   متعال   خداوند  ولی.  بگیرم  ا ر   سلیمانی   قاسم  جان   تا  رومیم  ایران  به  دارم: 

  قبض   نانداخت   تأخیر  به  برای  دیگری  ەگزین  بگویم  و  تو  سراغ  بیایم  گفته  و  شده   قائل  استثنایی
 . «بگیریم  را  تو جـان که اسـت  ایـن آن و هست  سلیمانی قاسم روح

.  گویممی  چه  الموتملک به    که  کردمیم  فکر   خودم   با  داشتم  فرضیات   این   اثنای   در   من
 1« .کن رها را  سلیمانی قاسم حاج .کن  رها را  او و  بگیر را  من جان: »گفت ماهخو  او به  قطعاً 

 مرام شیعه 

  در   هم   و   بودیم   او  دنبال   به   هال ا س  که   را   بلوچستان   و   نسیستا  رگ بز  اشرار   از  یکی   ما»
  کرده  شهید   را   ما   هایبچه   از   زیادی  تعداد   هم   و  کردمی   فعالیت خیلی  مخدر  مواد  قاچاق   مسئله

  ورود   از   پس   و  خاصی   منطقه  به  کردیم  دعوت   مذاکره  برای   اطالعاتی  پیچیده  های روش   با  بود، 
  که   بود  کسی  او.  بودیم  خوشحال  یخیل.  زندان انداختیم  به  و  مدیکر   دستگیر   را   او  آنجا   بهها  آن

 . بود اعدام بار   پنجاه مثالً  حکمش
  و   کردم  مطرح   را   مسئله  این   من   بودیم،  رسیده   رهبری   معظم  مقام  خدمت   که   ایجلسه   در

  خوشحالی  و  مثبت  العملعکس  منتظر  و  گفتم  ایشان  به  را   ماوقع  شرح  و  دستگیری  خبر
 !کنند آزادش بزن  زنگ  ناآل همین : فرمودند  هلبالفاص  یرهبر . بودم ایشان

  من   چرا؟  آقا :  که  پرسیدم  بسیار  تعجب   با  بالفاصله  اما  زدم،   زنگ   چرا   و  چون  بدون  من
 کنیم؟  آزادش دادید دستور  چرا  کردم؟می  را  کار این باید   ا ر چ که شومنمی  متوجه  اصالً 

_________________________________ 
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  البته .  زد  خشکم   من  هجمل   این   از   بعد  «کردیم؟  دعوتش  گویینمی   مگر: »فرمودند  رهبری 
  دستگیرش   دیگر  سخت  عملیات  یک  در  هم  ما  و.«  کنید  دستگیرش  حتماً : »فرمودند   ایشان
  قاتل   اگر  حتی  است  تو   مهمان  و  کنیمی  دعوت  که  را   کسی  که  است  این   شیعه  مرام.  کردیم
 1.«بدهی آزار را  او نداری حق  باشد   هم پدرت
 

 سخن   یهاسوژه
و   • اطاعت  ضرورت  محتبیین  اشا  فقیهولیاز    ضتبعیت  ر با  به  حاج  ره  تصمیمات  و  فتار 

 .گرفتی مقاسم که در هر حال مطابق با نظر رهبری تصمیم 
نکته که   • این  از ولی،    یتمداری و سعادت در گرو وال   ی ر یخبهعاقبت بیان  اطاعت  و  است 

قیامت   در  اعمال  محاسبه  »ولله!استمحور  قاسم:  حاج  معروف  جمله  از  استفاده  با    ؛ 
شئون  ا و والله!   از  با    یریخبهعاقبت لله!  حقیقی  دلی،  قلبی،  انقالب    دارسکان رابطه 

 است...«.
تنها شاخص همه موضع • این است که  ارکان اصلی شخص والیتمدار  به  اهگیری از  یش 

گونه  د از هر  ولی  یباز جناح ور  منویات  فراجناحی  است،  قاسم شخصیتی  . چنانکه حاج 
 . دنقالب بوداشت و ذوب در والیت و ا 

ای  فراجناحی بودن شهید سلیمانی با اشاره به فرمایش امام خامنه و    گریتبیین انقالبی  •
  انقالبی   به شّدت  نک ل  نبود؛   جناح  و   حزب  اهل  کشور   داخل  مسائل   در که فرمودند: »او  

 «. او بود؛ ذوب در انقالب بود ی  خّط قرمز  قطع یگر یانقالب و انقالب؛ بود
به    عه که شهید سلیمانیو شأن رهبر در جام  هیفقوالیت بیان ضرورت حفظ اصل   • از آن 

 کند.»قرآن ناطق« تعبیر می 
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ب • رهبر  رای  تبیین این نکته که شهید سلیمانی و دیگر شهدای عزیز هر کدام قوت قلبی 
حفظ   مایه  والیت،  فرامین  از  پیروی  و  اطاعت  با  که  است  کسی  حقیقی  انقالبی  بودند. 

 ری باشد.انقالب و مایه آرامش رهب
 

 معرفی کتاب 
  ̂   بیتاهل   م یو حر   تی وال   م ی حر   سته یشهادت سردار شا  ژه ی: ومانی ملک سل  تم خا کتاب  

 ی مانیسپهبد حاج قاسم سل د یشه
 ان یور ن  دی: سع نویسنده

 سرا: جنت  ناشر
 ( زی )شوم  یرقع -صفحه  ۶۲: حجم
ان  در شهرست  ۱۳۳۵اسفندماه سال    ۲۰متولد    «، یمانیمختصر کتاب: »قاسم سل  یمعرف

سپاه قدس بود. او در    نیشی و فرمانده پ  «یمانی»سل   ریعشا  لی بع استان کرمان در ا از توا   «ر»راب  
ا دوران جن  از فرماندهان عملثارالله    ۴۱و عراق فرمانده لشکر    رانیگ  ،  8والفجر    ی هاات یو 

سل بود  5و    4  یکربال  قاسم  سال    یمانی .  سو   ش   ۱۳۷۹در  رهبر    ،یا خامنه   اللهت یآ  یاز 
سپاه قدس منصوب شد. پس از ظهور داعش در عراق    یماندهفر  به  ران،یا   یاسالم  یجمهور 
  یدهمان و ساز  مناطق  ن یفرمانده سپاه قدس با حضور در ا   عنوانبه   ی مانیسردار سل  ه، یو سور 

ا   ،یمردم  ی هاروین با  درجه    اخذ، موفق به  ش  ۱۳۸۹در سال    ی پرداخت. و   وهگر   ن یبه مبارزه 
  یهاکوپتر یهل   یدر حمله موشک   ۱۳۹۸سال    همای د   ۱۳  روز جمعهشد. در شامگاه    یسرلشکر 

فرمانده سپاه قدس و    ،یمانی غداد، سردار قاسم سلبه دو خودرو در اطراف فرودگاه ب  ییکایامر 
»حشدالشعب  یابومهد » معاون  تن  «یالمهندس«،  از    یو  ا   یحشدالشعب  یاعضاچند    ن یدر 

رس به شهادت  و  گرفتند  قرار  ا دند ی حمله هدف  در  سپهبدشه  شرح  ه بکتاب    ن ی.  سردار    ادت 
 . ارائه شده است شان،اینامهت یپرداخته شده و وص ی مانی قاسم سل
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 «5»کارت شماره 

 «ی ناپذیرخستگیتالش و » 

 ره اشا
  راه   آن  در  راسخ  عزم  و  همت   تالش،   داشتن  راهی،  هر  در   موفقیت  الزمه  و  اعظم  اکسیر

.  استا  هعرصه   همه   ر د  شکست  مهم   عامل  رخوت   و  لی تنب  است. در مقابل تالش و کوشش،
  خداوند   برکات  و  رحمت  و  فضل  که  است   آن  از  حاکی  برکت،  خدا   از  حرکت  تو   از  اندگفته   اینکه

  بلندهمت  و   کوشا  پایدار،   خویش  مقصود  به  رسیدن  راه  در   که  شودی م  انسان  شامل  هنگامی
  به   و  دکر   فتح  را   شرفتیپ   یهاقله  توانی نم  ناپذیرخستگی  و  مستمر  تالش  بدون  شکی ب  باشد؛ 

 .«اوست همت  قدر  به  کس هر  ارزش: »فرمودند  بارهن یدرا  ×  یعل امام. یافت  دست پیروزی 
  استکبار  با  مبارزه و مظلوم از دفاع راه در  مجاهدانه  سال  لچه  که بود  کسی سلیمانی  شهید 

  بود   قد معت  وا   ثار کرد.هم جان خود را ن   راه  همین   در  وکرد    تالش  وقفهی بشب و روز نشناخت و  
. دانستی م  سپاهی  چنین  به   متعلق  را   خودو    بخوابند  آرامش  در  دیگران  تا  خوابدینمسپاهی  

  ن یرالمؤمن یام  که  صوحان   بن   صعصعة  همچون  بود   پرتالش   و   ناپذیر خستگی  مردی   ایشان
َر   و  أَلؤَنة  َقیلُل »:  ندفرمود   او  ستایشدر    × ثی ِ

َ
  بسیار  اما   ،هن یز هکم   و  بار سبک  مردی  أََلعُوَنة؛  ک

ر   و کار  کمک  1. «بود تالشپ 
_________________________________ 

 . 206به نهج البالغه، خط 1
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 ت یسخن وال
 پرکاری حاج قاسم از زبان رهبری

  کنیــد   فــرض   ســاعت  وچهار ست یبمود: »مقام معظم رهبری درباره پرکار حاج قاسم فر
  کـن،   مجـاب   بنشـین،  آن،   بـا   ایـن،   بـا !  کـرده  کار   سـاعت   نــوزده  گذرانــده،   کشــور  فــالن   در

  حــاج   . برسـاند مطلـوب   ی جهینت  یـک  بـه  را   او   اینکـه  بـرای   چـرا؟.  بـزن  رف ـح  ن، ـک  ل اسـتدال
 1.بــود« یجور ن ی ا  قاســم
 

 خاطرات 
 ساعت کار 19روزی 

 . شش ساعت فردا،  صبح  برای بماند  اشباقی   شد قرار . نداشت تمامی جلسه  هایصحبت 
  از  یکی   مالقات   ، اصفهان  ت فر   کوبید   آنجا   از   حاجی .  بیرون  زدیم   جلسه   از   بود   شب   هفت

  یک   جانباز  آن  هایحرف  پای  نشستن  و  احوال  و  حال  از  بعد  سپاه،  قدس  نیروی  هایباز جان
 . جلسه توی بود نشسته  ش ش ساعت رأس درست صبح فردا . تهران برگشت راست

  روزی   شماها : »پرسدمی  و  کندمي   جمع   به   رو  حاجی .  اندنشسته   حشدالشعبی  فرماندهان 
  16  روزی  من: »گویدمی  همه  از   زودتر  و  ندکمی   صاف  سینه  یکی  «کنید؟می  کار   ساعت  چند

  من» :کندمی  شرمنده را  همه که آیدمی بیرون قاسم حاج دهان  از حرفی. «کنممی  کار ساعت
 2. «باشید  طورهمین  باید  هم شما. کنممی  کار ساعت 19 روز هر

_________________________________ 
 . 13/10/1398 تاریخ  در یمقام معظم رهبر  اناتیب 1

قم، حماسه   ،یعالمه طهماسب ز،یعز  یمانیسل کتابی؛ از فرماندهان حشدالعب یالله سیدحمید حسینو آیت یراز االسالم شیراویان: حجت 2

 . 164ص ، 73چاپ  اران،ی
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 داوطلب کارهای سخت

.  داشت  نیرو  مختلف  ایشد و از شهره  تشکیل  تازه  تیپ .  بستان   فتح   برای  بودیم   آماده شده 
  به   بود  جوانی  هارزمنده   این  مسئول   از نیروهای کرمان بودند.سیصد نفر    ما های  گردان  از  یکی

با هم    وقتی.  دشمنهای  توپخانه آتش  زیر  دیدمش؛  سوسنگرد  در  ؛ اولین بارسلیمانی  قاسم  نام
 .«بدید  من به  رو  عملیات جای ن یتر سخت : »گفت کردیممی  صحبت

  ن ی تر مشکل  بستان،   شهر  و   سابله  پل   به  برسد   تا   دهالویه   به  سوسنگرد  سمت چپ جاده 
. کردمی   الحاق   نقطه  همین   در  ست ر د  کربال  تیپ   و   عاشورا   تیپ  با   ما   تیپ.  بود  عملیات   محور 

  خود .  داشت  زیادی   کمبودهای   جنگ   روزها   آن.  سلیمانی  قاسم  به   دادیم   را   حساس   محور   این
  آموزش  دنبال  باید  هم  طرفی  از  کردمی   جور  را   گردان  اجحتی ما   و  مهمات  و  نانوآب  ید اب  قاسم

.  طیف و قشر  همه از  و دهندی آموزش آمده،  جنگ به  تازه بسیجی  نیروهای افتاد؛ می نیروها  این
 راه روبه   را   گردانش  بود   باقی  عملیات  تا  که  فرصتی  در.  نبود  یا ساده   کار  گردان  این  فرماندهی

 1.کرد
 

 کشیده از در  صورتبهه ن جلسدراداره ک

دادیم؛ رفتیم به استقبالش.  جلسه داشتیم؛ حاج قاسم آمد دفترمان و باید گزارش کار می
حاجی!    :خواهم دراز بکشم. گفتم. مینمی بنشتوانم  کند و نمیگفت: من کمرم خیلی درد می 

یگری و شما دو  د  قام اتور میتو میارم و  ای و خواب نداری، برات بالش و پدانم خیلی خسته می
کند! کار خدا را که  کند گوشم که درد نمی کمرم درد می  . نهاستراحت کن؛ گفت:  الاقلاعت س

و ما نشستیم دورش و جلسه را اداره کرد. جهاد خدا را تعطیل  شود تعطیل کرد. دراز کشید  نمی 
 2نکرد.

_________________________________ 
 . 14ص  ،1400، 73چاپ  اران،یقم، حماسه   ،یعالمه طهماسب  ز،یعز  سلیمانی ب اکت ؛ یقربان ی: سردار مرتض یراو  1

 . 1/1400/ 26، پنج شنبه 82027کد خبر:   وز،یفاش ن تیسا ان؛ی: سردار عبدالفتاح اهواز یراو  2
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 نمک در چشم 

 نویسد: به دخترش می اینامه حاج قاسم در 
  در   من.  بخوابم  خواهمنمی  دیگر  اما  امنخوابیده   که  است  سال  سی.  امه تخس  خیلی  خترمد

  من  غفلت در  نکند   تا باشد نداشته آمدن هم  بر  جرئت  هایم پلک که  ریزممی  نمک   خود چشمان
  زینب   است،   نرجس  تویی،   هراسان   دختر   آن   کنممی   فکر   وقتی.  ببرند  سر   را   پناه بی   طفل  آن

  رضایم   و  حسینم  است  شدنسربریده   لاح   در  که  خوابانده   خمسل  در  نجوا   و  نوجوان  آن  و  است
  متواننمی   من  نه  باشم؟  تاجر  باشم،  خیالبی   باشم،   گرنظاره  دارید؟  توقعی   چه  من   از  است

 1. بکنم زندگی گونهنیا 
 

 عملیاتی کردن کارهای ناممکن

  از   حیث  هر  زا   دستورات  از  بسیاری  اشفرماندهی  دوران  گوید: در سردار حسن پالرک می 
  ایویژه   جریان  و  معجزه  و  خاص   اتفاق   اینکه  مگر  بود،  غیرممکن  مادی  دید  و  کارشناسان  نظر

 2.کردمی عملیاتی را  هاآن اما باشد،  آن پشت
 

 سخن   یهاسوژه
و  شهید سلیمانی  معنا ندارد.  در مسیر مجاهدت انقالبی خستگی   کهتبیین این نکته   •
اسالم    دیگر مهم  رزمندگان  به  داگر  کردند    تس وفقیتی  خاپیدا  بلکه    طربه  نبود  به  امکانات 

 بود. راسخ  در پرتو ایمان   ناپذیریتالش خستگ  هاساعت  خاطر

_________________________________ 
 : به آدرس یدفتر نشر و آثار مقام معظم رهبر  تیسا 1

 https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=47306 

 فارس؛ به آدرس:  یخبرگزار  2

 https://www.farsnews.ir/news/13981119000183 
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مجاهد،  • برای  که  نکته  این  ا   توقف  بیان  نگاه  در  و خدمت  تالش  و  است  و  ممنوع 
نیست شدنی  و  ؛  تعطیل  ندانست  بازنشسته  را  خود  مقدس  دفاع  از  پس  که  قاسم  حاج  مانند 

میدان خدمت و مبارزه ایستادگی کرد. )ما زنده به آنیم    شهادت مجاهدانه در  هن تا لحظهمچنا
 ماست( که آرام نگیریم؛ موجیم که آسودگی ما عدم 

مج • اینکه،  خستگی تبیین  سختی اهد  از  گریزان ناپذیر  همواره    ها  بلکه  نیست، 
و   کارها  دشوارترین  است؛  هاعرصهداوطلب  جهاد  انتخاب   بارهن یدرا ی    ن ی تر سخت   به 

 یمانی اشاره شود. ط سردار سلی خدمت توسهاعرصه
  کندی ممجاهد تالشگر کسی است که امنیت و آرامش خود را فدای آرامش دیگران   •

مانن را  آنها  خانو  و  فرزندان  محتد  و  عزیز  خود  مجاهد  داندی مرم  واده  آن  سلیمانی  شهید   .
اد و  ایش در خط مقدم جههو مراه نیر امنیت و آرامش ما به ه   به خاطرناپذیری بود که  خستگی

 مبارزه با دشمنان تکفیری، مبارزه کرد و جنگید. 
 

 معرفی کتاب 
 ؛ حاج قاسمدر مکتب کتاب 

 یگرج ی: علسندهینو
 ی نتهالمسدره : ناشر

 ( زی)شوم  ی رقع -صفحه  ۲۵۸: حجم
ا   یمعرف امر    یول  دات یابتدا بر اساس تأک  میا مجموعه، تالش کرده   ن یمختصر کتاب: در 

امام  مح  به   ن، یسلمم مکتب  شاخصه کمات  انقالب   یهاو  وال   یپرارزش  مکتب  اشاره    ت،یدر 
 . میات بپرداز خاطر نقل و در آخر، به  یمانیو سپس، به اصول و ارکان مکتب سل  م یداشته باش 
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 «6»کارت شماره 

 «حلم و گذشت» 

 اشاره 
و    گذشت   ، وعف»  دارد،  آرامش  با   مستقیمی  رابطه  که  انسان  زندگی   در   مهم   صفات  از

  در .  گرددیم  جایگزین   صمیمیت   و   صفا  و   رفته  بین   از   هاکدورت  آن  له یوسبه .  استبردباری«  
  روح   اخالقی و  متانت  از  نشان  که  است  یا بزرگوارانه  و  جوانمردانه  شیم  ، گذشت  و  عفو  واقع

  گذشت   و  عفو  اقامه  ’  خدا   رسول  به   پروردگار  فرامین   ازجمله  همچنین  .دارد  انسان  لطیف

اِهیِلَن اعْلَ ُخِذ  »  :است
ْ
َعِن اْل ْعِرْض 

َ
أ َو  ْرِف  اِبعْلُ ُُمْ 

ْ
أ َو    کارهای   به  را   مردم  و   بگیر   شی در پ   را   عفو  ؛ْْفَ 

را    ×   امیرالمؤمنین «.  بگردان  روی  نادانان  از   و   ده   دستور   نیک  گذشت    فضایل   زینت نیز 

ْْفُ اتُج اَلاکِرم »: برشمردند اخالقی  . « َاعْلَ

  است،   بوده  جاری   و  ساری  اسالم   قدرگران  شهدای   همه  سیره   در   که   دانهجوانمر   منش  این
با  به   توجه  با  قاسم   حاج  مکتب  درولی     تربرجسته   و  مشهودتر  ال، جایگاه عالی و درجه نظامی 
  اشرار  از   بسیاری   کرد،   عمومی  عفو   اعالم   کشور   شرق   اشرار  با   مقابله   در   وقتی او    .است

برکات    کردند  دریافت  امهنن اما  ایشان  از   و  داده  تحویل   را   خویش   هایسالح  و  آثار  از  این  که 
 آید.می  حلم و گذشت به حساب
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 ت یسخن وال
کرد؛ بلکه پشت سر آن امریکا  ه میسایه نبود که به ما حملبااینکه فقط یك کشور هم»...

  حال، به خاطر ایمان به مسلح عالم بودند؛ اما درعین   یهاقدرتبود، شوروی آن روز بود، دیگر  
ها، توانست  العاده و فداکاری جوانان و گذشت خانوادهفوق   امام بزرگوار آن انسان  یرهبر خدا،  

 1«…این حادثه انجام دهد  یك حرکت همراه با افتخار را در
ی کارهایی است که اگر کسی تدبر بکند،  در جای پیامبر، از جمله   نیرالمؤمنیامخوابیدن  »
تواند از خود نشان بدهد؛ یعنی به طور  می انسنا  یكست که ا  فداکاری  نی تر بزرگ یابد که درمی

شت دیوارها و  ی در پقاطع تسلیم مرگ شدن. شب تاریك، دشمن مسلح و خشمگین و آماده
آن شب به پیامبر عرض    نی رالمؤمنیامعازم بر قتل پیامبر که در این بستر باید خوابیده باشد.  

ت؟ فرمود: بله. عرض کرد: پس  جس  اهیو المت خسمن در جای تو بخوابم، تو به   کرد که اگر
 2«خوابم.می

  دان یاز م   یبعض   نرفتن.   رونیب   دانیماندن، از م   یباق  دانیدر م  ی عنیچه؟ صبر    یعنیصبر  
م  جی تدر به اّما    زندیگر ی نم  یبعض   ؛زندیگر یم است.    نیا   ؛رندیگی مکناره    دانیاز  صبر  خالف 

اس  دانی کردن، در م  ی دار ی پا  یعنیصبر   به    یعنیر  صب   .کردنتقامت  ماندن،    ی هاهدف چشم 
 3دور.   یهاهدف چشم دوختن به  ختن؛ دور دو ی هاافق دور و به 

 

_________________________________ 
 .1371 .ی مختلف مردمدر مراسم دیدار قشرها م معظم رهبریمقا بیانات  1

 .1370ی تهران های نماز جمعهخطبهدر  مقام معظم رهبری بیانات 2

 .9/04/1397 × نیم حسادانشگاه ام انیدانشجو یآموختگدر مراسم دانش مقام معظم رهبری بیانات 3
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 خاطرات 
 کرد  همکاری هابعثی  با که ایآزاده بخشش

در  ثارالله  41  لشکر  فرماندهان  از  باقری  حاجی  مرتضی جنگ،    دوران  از  ایخاطره   در 
  زمانی : کرد تعریف آزادگان ز ا  یکی دنشی بخ برای  سلیمانی  قاسم  حاج شهید وساطت و اسارت

 اسرا   بین   از  تا   گشتندمی  در   به   در   هاعراقی  بودم،  لشکر  معاون  درآمدم،  اسارت  به  که
  را   عکس   داخل  افراد   تا   خواستند   اسرا   از   و   آوردند   تصویری   بار ک ی  کنند،   پیدا   را   دهان فرمان

  تا   گذشت  ماجرا   نای  و  نزدند  حرفی  هابچه   بودم،  عکس  آن  در   هم  من  اتفاقاً   کنند،  شناسایی
  آمدند   عراقی  افسر   چند   با   داد،  لو   را   من   و   کند   مقاومت  نتوانست  اسرا   از   یکی  مدتی   از   بعد   اینکه
  به   اسیر  این   رسیدند  که  من به  بودند،  ماجرا   شاهد  اسرا   از  دیگر  نفر هزار  به نزدیک  م، سر   باالی

»گفت  و  کرد  اشاره  من   دفعه ک ی  « است  للهرا ثا  41  لشکر  معاون  باقری  حاجی  مرتضی  این: 
  این  از  ماجرا   «!است  شمس  محمدرضا  اینکه »  :گفت  و  زد  او   به  محکمی  سیلی  عراقی  افسر
  که  داشتم  تن به  را  شمس محمدرضا نام  به  دوستانم از یکی لباس اسارت لحظه  در که  بود قرار
 . بود  خورده لباس روی او اسم

  سخت  بود  داده  لو را  من که  یاسیر  برای  شرایط بازگشتیم  ایران به  و شدیم  آزاد وقتی بعدها
  تمام  سخت  او  برای   قدرآن  اتفاق   این.  شناختندمی  فروخته  مرا   که  فردی  نام   به  را   او  همه  شد،
  و  کرد  صدایم   روز  یک  بود،  من  فرمانده  حاجی.  گفت  سلیمانی   قاسم   حاج  به  را   ماجرا   که  شد

  جلسه  هم   ، مکنیی م  وتعد   سپاه   به   را   استان   های آزاده  کل   و  گیرممی   جلسه   یک   گفت
  آغوش   در   را   او  و  شو   بلند  تو فرستم می   داخل  را   خدا   بنده   این   مجلس   اواخر  هم  و  باشد   می دوره
:  گفت  آورد،  باال   را   انگشتش  پنج   هم   بعد .«  است  نیفتاده  اتفاقی  هیچ   ه اینک   مثل   ببوس  و  بگیر 

  هم   آدم  ن ای  د،رومی  توقع   یک   انگشتی  هر  از  نیستند،  یکی  دست   هایانگشت   از  کدام  هیچ»
 .« بگذر او از  باشیم، ممنونش و  کنیم را  اشنوکری   باید آمده جبهه به  امام فرمان  به  کهن یهم
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  سلیمانی   قاسم  حاج   روز   یک :  گفت  سلیمانی  قاسم   سپهبد  شهید   از  دیگر   ایخاطره   در  او
  چین  و  کشیده   هم  در  را   ابروها  و   رسیدمی   نظر  به  عصبانی   خیلی  که   حالی  در  و  کرد  احضار  مرا 

 1!« کنید؟می اذیت قدر   این را  تخریب  هایبچه  چرا : »گفت بود، انداخته  ی ناپیش  هب
 

 تفتیش حاج قاسم

  و   بود  شده   شناخته  چهره  یک  کرمان  فرودگاه  در  مقاس   حاجگوید:  آقای محسن رجایی می
  یدار درجه   سفرها   از   یکی  در  و   بار ک ی.  شناختندمی   را   او  فرودگاه  امنیتی  و   اداری   پرسنل  تمام 

  و   بایستد   که  داد   دستور  شهید   به  او.  نشناخت  را   شهید  بود   انتظامی  نیروی   بازرسی  تگی   در  که
  دست   صحنه  این  رؤیت  با  انتظامی  ارشدتر   ول مسئ  اما؛  کند  بدنی  تفتیش  را   قاسم  حاج  که  رفت

 . کرد او با  تندی  برخوردی  و کشید  شدت به  را  داردرجه
 داردرجه   از  دفاع   به   و  رفت  ارشدتر   ر مأمو  سمت   هب   عاً یسر   صحنه   این   نظاره   با  اما  قاسم   حاج

  برادر   این   باید   اتفاقاً   شما  :گفتمی   ناجا   فرمانده   آن  به   بود  ناراحت  که   حالی  در  او.  پرداخت  ناجا
  انتظامی   داردرجه   سپس   شهید   سردار.  کند  عمل   اشوظیفه   به  خواستهمی   که  کنید   تشویقش  را 
 .  دا د او به  هم  هدایایی و بوسید  گرفت، آغوش در را 

  ما   اینکه   با   حتی   و  گذاشتمی   احترام  قانون  به  شدت  به  حاج قاسم:  کندمی   تصریح   اییجر 
  راهور  پلیس  بازرسی  هایایست  از  توقف  وندب   ایشان؛  ایجاده  سفرهای   هنگام  داشتیم  مجوز
جا  باید »  که  داشت  اصرار  شهید   اما  کنیم   عبور   هاآن .  بایستیم  دادند،   توقف   فرمان  ما   به  هر 

 «.دهندمی  انجام  را  ناشه یفوظ نددار 
این توصیه حاجی به رعایت قانون، در حالی بود که به لحاظ امنیتی نباید کسی بداند که  

 2ت است.خودروی ما حامل شخصی
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 نادیده گرفتن توهین

پالرک  حسن  می  سردار  قاسم  حاج  گذشت  و  اخالق  و  حلم    غائله   از  بعد گوید:  درباره 
  سایر   و  من  غائله،  این  ختم  برای  سپاه  بسیج  رب  مبنی  &  یخمین  امام  فرمان  و  کردستان

  هه ام  یک  فشرده   آموزش   که  بودم   داوطلب  پاسداران  از   من .  شدیم   عمل   وارد  کرمان  های بچه 
  آقای  زمان   آن .  بودیم  کردستان  در   ماه   سه   حدود .  شدم  کردستان  عازم   و   دیدم   کرمان  در 

  تهران   در  و   شناسایی  ،چابکی  و   میجس  وضعیت  لحاظ   به  که  بود  شده  سپاه   وارد  هم   سلیمانی
 . شد تربیت  آموزشی مربی برای

  آموزش   یدبا  که  گفتند  شویم،  رسمی  پاسدار   خواستیم  و  برگشتیم  کردستان  از  وقتی   هم  ما
  گفتند   اما  جنگیدیم،  دشمن  با  مستقیم  کردستان  در  ماه  سه  چراکه  بودیم،  مخالف  ابتدا .  ببینید
  آقای   دیدیم  و  شدیم  دوره  وارد  عصبانیت   با   ما .  یدین بب   دوره  باید   و  است   دستورالعمل  و  قانون

نی مربی  سردار سلیما   .پردازدمی   آموزش  به   پادگان  در  بود،  دیده  گریمربی   دوره   که  سلیمانی
 ... بودح ما سال

  و  خوابندمی   ردیف  به  نفر  ۱۰  تیر  میدان  در.  رفتیم  تیر  میدان  به  که  بود  آموزشی  دوره  اواخر
  وقتی.  شودمی   برعکس  دوباره  و  کندمی   جمع  را   هاپوکه   هم  نفر   کی  و  گیردمی   نشانه  نفر   یک

  جز   به  همه  «ت؟هس  همه  هاپوکه »  گفت  سلیمانی  سردار  و  ایستادند   همه   شد،  تمام  عملیات 
  بدر   عملیات   در   شکنخط   گردان  فرمانده  عنوانبه   و  شد   ثارالله  لشکر  فرمانده   که  ـ   زادهعباس 

 . «هستند اهپوکه ه بل: »گفت ـ  رسید شهادت  رفیع درجه  به
.  بردار  کناری  از  گفتم  من  که  دارم  کم  پوکه  یک  کرد  اشاره  من  به  زادهعباس   موقع  آن

  پوکه  دنبال   گرما   و   بیابان   در   تیر   میدان  در   ساعتی  یک   شاید .  رد و آ  کم   پوکه   یک   آخر   نفر   خالصه
  نآ  مربی  که  هم  کناری  تیر  میدان.  نداشتیم  خروج   حق  شدنمی   پیدا   اگر  چون   گشتیم؛می

 
 

 https://www.yjc.news/fa/news/.7616449 
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  که  زدیم  شخم  را   تیر  میدان  هاسرنیزه  با  تقریباً .  شود  پیدا   پوکه  تا  بودند  ما  معطل  بود،  یدامغان
  اینجا   دیدیم .  بود  شده  پوکه   ۱۱  شمرد   وقتی   و  دارم   اضافه   کهو پ   یک   که   گفت  زادهعباس   ناگهان 

  شک  هم  همین  برای.  آوردیم  اضافه  پوکه  یک  بگوییم   سلیمانی  به   که  خواهدمی   شیر  دل
 زاده عباس !  شد  پیدا   پوکه   سلیمانی  برادر »  گفتیم   بعد   و   کردیم   خدا   به   توکل .  میبگوی   یم، شتدا 

:  گفتم  هم  من   و  زد  داد  زادهعباس   سر  لحظه   همان  سلیمانی   سردار.  «دارد  اضافه  پوکه  یک
  پیش   و  دادممی   جواب  جدی  صورتبه   هم   من  و  کرد  دعوا   به  شروع  من   با  بعد.  بود   من   تقصیر

  ندارید   را   سپاه   در   حضور   لیاقت  شما  گویندمی   نهایت  و  گویممی  خواهممی   یچ  هر  : گفتم  خود
  باید   چرا   ایم، دیده   آموزش   که  ما   که   داشتیم   را   قبل   عصبانیت   همان   چون .  شویممی   اخراج  و

 . ببینیم آموزش  دوباره
  گفتن   بلند .  انداخت  ما   گردن  بود،   هم  اشتباهات   اتفاقاً   هرچه  و   کردیم   دعوا   حسابی   خالصه

  حتی   و  دادم  را   قاسم  حاج  جواب   حسابی  و  نیاوردم  کم  موقع  آن  اما؛  بشنوید  یدا ب  را   سماق  حاج
  : گفت  و  آمد  اسلحه   با  هم  کناری   دامغانی  ندهما فر  که   بود  اثنا  همین  در.  کردم  او  به  هم  توهین 

  و  زد  کنار  را   دامغانی  اسلحه قاسم  حاج  که  «کند؟می  جسارت سلیمانی  سردار  به   اینطوری  کی»
  و   کردیم   بزرگی   خالف   ساعت  یک .  «کنیممی  شوخی   داریم   ماست،   یق ف ر   حسن،   ن ای»  :گفت

  با   قاسم   حاج.  بود  نیفتاده  اتفاقی  انگار   اصالً   اما  کردیم،  هم  پررویی  و   درآمدیم  ایشان  جلوی  تازه
 .دادمی  ما به  بزرگی  درس  رفتارش  هر

  کسی  ا ب. نداشت یرودربایست و مالحظه  که بود  طوری  سلیمانی سردار  مدیریتی شیوه اصالً 
  دادنمی   اجازه   هم  وجه   هیچ  به  بودند،  آشنا   ماه  دو  که  کسی  یا   داشت  رابطه  سال   ۴۰  او  با  که

  را   برخورد  شدیدترین .  شود  منتقل  بعد   روز   به  اشهی اندفرم  واسطه  به   ایشان  از  دلخوری 
 1. بخوابد  شب و نگیرد  را  طرف رضایت  نداشت امکان اما ،کردمی

_________________________________ 
 فارس؛ به آدرس:  یخبرگزار  1

 https://www.farsnews.ir/news/13981119000183 



 89 *  حلم و گذشت «6کارت شماره »

 

 هیقدم شدن در عذرخواپیش

بماند.    کسی از او دلخور  دادنمی  اجازه  وقت  حاج قاسم هیچ گوید:  ک می پالر   نسسردار ح
  وقتی .  نبود  همراه   تلفن   زمان  آن  هنوز .  داشتیم  باهم   تندی   برخورد  یا مسئله بر سر    روز  یک 

.  «دارد  مهمی  کار  شمار  با   حتماً   است  زده  زنگ  بار  سه   قاسم   حاج : »گفت  همسرم  خانه  رسیدم
  خودش  اینکه  تا  بودم  دلخور  من  اما  بگیرم،  تماس  قاسم   حاج  با  هک  کرد  ارر صا   همسرم  بعد

.  «بود  زشمندر ا   خیلی  دادی  انجام  که  کاری  آن  خوبی؟  حسن»  گفت  و  گرفت  تماس  مجدد
  : گفت  همسرم.  کرد  هم  تشکر  بار  چند   و  گفتمی   را   بود  شده  دعوایمان   هم   با   که   کاری  همان

  که   رفت   اآلن  گرفت،  تماس  .بردی من  خوابش  شب   قاسم  حاج  هیچی»  : گفتم  « بود؟  شده  چه»
  حاج   همیشه   مواقعی  چنین   در .  «درآورد  دلم  از   خواست  دلخورم،  کرد  فکر   چون.  بخوابد  راحت
 که ی طور به   ببرد؛   بین   از   را   دلخوری   نوعی   به  که   کردمی  سعی  و   شدمی   ناراحت  ر بیشت  قاسم 
 1. می داشت هم  با  دعوایی که انگار  نه  انگار  صبح فردا   یا  بعد  ساعت چند

 
 عفو عمومی اشرار 

 :  گویدسردار حسن پالرک می 
سلیمانی   شهید  برقرار   مأمور وقتی  توصیه   یبه  شد  شرق  جنوب  و  شرق  در    از   ایامنیت 

  به   و  برسد  خسارتی  مردم  به  اینکه  بدون  کنید،  امن  باید   را   کشور  شرق»  : به او شد  آقا  رتض ح
اشرار    قاسم  حاج  ی برا   سنگینی  مالحظه  این  . «شود  وارد  تلفاتی  مردم با  اگر  چون  بود؛ 

جنگید تلفات از هر دو طرف در جنگ ناگزیر است. برایش مهم بود که توصیه حضرت آقا  می

_________________________________ 
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 و   کردمی  دانستیم فکرمی.  کنم   کاری  یک  خواهممی  من  گفت  صبح  روز  یک.  را محقق کند
  اعالم   یومعم  عفو  خواهممی  :گفت.  است  خوانده  روال  طبق  را   شبش  نماز  و  جستمی   توسل

  که   کسی   هر   کنم   اعالم   خواهممی  بود   خیز   اشرار  که ...    و   کهنوج   و   جیرفت   منطقه  در .  منک
  را   خود   و   دهد   تحویل   را   سالح   روز   سه   تا   امروز   از   کرده   خطایی  تاکنون   و   دارد  دست  در   سالح 
 . بود خواهد امان در و دهممی  نامهامان کند،  معرفی

بوق   گشت  یهان ماشی   ها،ه اطالعی  ، استانی  یمایصداوس  یهارسانه    چه   هر  وها  چیو 
  تا   کرد  مشخص   هم  را   نقاطی  تا این اعالمیه را به گوش اشرار برساند. کرد  فعال را   بود  امکانات

  عمومی   عفو  اعالم  اول  روز   همان.  بگیرند  نامهامان  و  کرده  معرفی  را   شانسالح   و  خود  اشرار
  هم   هایش قطارچی  و   جلودار  ساواکی  نرا کام  همان   جمله   از  اشرار   از   نفر  ۵۰۰  تا   ۴۰۰  حدود
  ۱۴.۵  تیربار  حتی  و  گرینوف  تیربار  کالشینکف،  برنو،  اسلحه  که  را   شانیهاسالح   سرش،  پشت
  چطوری   دانستیمنمی   که  آوردند  سالح  قدرآن  و  شد  تشکیل  طوالنی  صف.  دادند  تحویل   بود، 
  کردند   اعتراض   یبرخ.  تندفر گ  نامه امان  و   آمدند  اشرار  روز   دو   ظرف .  کنیم  حمل   را   هاسالح   این
  دادند، می  تحویل را   سالح که اشراری. «ایستادم هم پایش و ام گفته  من» :گفت قاسم  حاج اما

  جمهوری  تسلیم  را   خود  و  سالحم  من  :گفتمی   و  بود  گرفته  تشدس  را   اشاسلحه  یکی
.  هستم  سلیمانی   قاسم   جمهوری   طرفدار   من   :گفتمی  دیگر   یکی .  امکرده  سلیمانی 

  کیست؟   سلیمانی   قاسم   جمهوری»  :گفتمی   قاسم   حاج  آنجا .  است  د موجو  ایش هفیلم 
 . «بگویید باید  را   رهبری معظم مقام  و ایران اسالمی جمهوری

ق ا   عتاً یطب حاج  میگر  مقدم  عمومی  عفو  بر  را  جنگ  محقق    داشتاسم  آقا  منویات  هم 
 1گشت.به این زودی برچیده نمی  هاشرارتو هم  شدنمی 

_________________________________ 
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 ایثار

شدیم به گروهانی  . مطمئن می کردیممیماند، وحشت  می  نخورده ت دسیش که  ذا ظرف غ
رمان. تا آن گروهان  به کا   کردمیاعتراض    یطور ن ی ا ی خط  لشکر غذا نرسیده؛  در یک گوشه 

ساعت    وهشتچهلزد. گاهی  شان، لب به غذایش نمی دادیم بهمی کردیم و غذا نرا پیدا نمی
 اند.ه غذا خورده خورد تا یقین کند همغذا نمی 

 
 از خود گذشتگی و رفتن به سربازی به جای برادر

 ژاندارمری؛  رساند  را  خودش نفس یک   ،اندگرفته  را   حسین شد  خبردار  وقتی
 کنی؟می  کار  چه اینجا  اداشد - 

 . سربازی بریم  که  اینجا آوردن رو ما  خواسته،می نیرو تعداد به ژاندارمری
  بود   کرده  دسیسه.  آمدنمی  خوشش  اعت مج   مذهبی  زا   .بود   روستا   خان  سر   زیر  چیز   همه

تا    تازه   ین حس.  بود  سلیمانی  خانواده  بزرگ   پسر   آنها   از   یکی   که   خدمت   ببرند   را ها  جوان  از   چند 
 . بود کرده ازدواج

  تا   صف توی بود  مانده  خودش. خانه فرستادش و کرد بزرگش برادر  گوش در  پچی پچ   قاسم
 . ازیبر س  برود دامادشتازه   برادر  جای به

.  بگیرند را  او بیایند که ژاندارمری دنبال  فرستادند  دوباره دیدند، را  حسین که خان تهسدودار 
 .کردند  صف به  را   همه دوباره ؛خواستمی سرباز  صد  کرمان موقع آن

 
 

 https://www.farsnews.ir/news/13981119000183 
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  بقیه   کرمان،   ببرند  که  خواندند  را   نفر   صد  اسامی.  قاسم  برادرش  جلوی  بود  ایستاده  حسین
  دوباره   اما   شد؛  معاف  که   بود  شانسخوش   قاسم .  شدند  پرچم  زیر   ت خدم  از   معاف  همها  جوان
 . حسین پیش  رفت

  خدمت   رفت   حسین   اسم  به  هم   آخر  قاسم، .  هستم  جات  به   من   برو،   کن   فرار   داداش  -
 1. سربازی

 سخن   یهاسوژه
از همه به    دیو نبا   شودینکته که عفو و گذشت، موجب حفظ آبرو و عزت م  نی ا   انیب •

  زانیحق قدم برداشت به همان م   ر یکس به هر اندازه در مس  ر ؛ بلکه هشتتوقع دا   زانی م  کی
 مرتکب اشتباه شود.  ریاست؛ گرچه در آن مس ری تقد  ستهیشا

و موجب رنجش    یقانون  فیمانع انجام وظا   دیمسئول نبا   گاهیمسئله که جا  ن یا   نییتب •
تفت  خاطره  به  اشاره  با  بشود؛  او  و  درجه   س یپل  شیخاطر  قاسم  حاج  از  سردممدار    ر ا انعت 

 .مافوقشاو توسط  خی از توب یمانیسل
برابر توه  صدرسعه گذشت و    یگاه • بر پاسخ هم دارد،    کهیدرحال  کنندهن ی در  قدرت 

ا   یمانیپش  موجب به خاطره مشاجره بگرددی مشترک م  یدوست   جادیاو و  پالرک و    د یشه  نی. 
 اشاره شود.  58در سال   ییآشنا یدر ابتدا  ی مانی سردار سل
که   ن یا   ن ییتب • پ  د یبا   نکته  عذرخواه  قدمش یبا  در  و  کدورت   ها،ی دلخور   ، یشدن  ها 

. به خاطرات  ردیقرار نگ   ریت تأثبرد تا روابط دوستانه تح  نیرا هرچه زودتر از ب  هایشکستگ دل
 ها اشاره شود. و رفع کدورت  یدر عذرخواه یمانیشدن سردار سل  قدمش یپ

_________________________________ 
 ز،یــ عز  یانمیســل کتــاب ،۱۷حماســه  یمؤسســه فرهنگــ  ویشر صوت مصاحبه موجود در آ  ؛سپاه بم    هیفرمانده اسبق ناح  ،یلی: سرهنگ خلیراو   1

 .13ص ، 1400، 73چاپ  ان،ر ایقم، حماسه  ،یعالمه طهماسب



 93 *  حلم و گذشت «6کارت شماره »

 

 

 معرفی کتاب 
 ی مانی حاج قاسم سل دی پهبد شهات س ر طبر خا  یور بهشت: مر  -پرواز بغداد کتاب 

 نثار محمد جان  : گردآورنده
 ی المنتهسدره : ناشر

 ( زی)شوم یرقع -صفحه  ۳۷۰حجم: 
  –در قنات ملک    ۱۳۳۵اسفندماه سال    ۲۰)زاده    « یمانیسل   »قاسم :  کتاب  تصرمخ  یمعرف
بغداد(    ۱۳۹۸سال    ماهدی   ۱۳  شهادت نظام  ک یدر  او    یرانیا   یفرمانده    گ طول جن  در بود. 

ثارالله کرمان بود. سپس، از سال    ۴۱، فرمانده لشکر  ۱۳۷۶و عراق و پس از آن تا سال    رانیا 
  ت یفعال  یقدس سپاه پاسداران انقالب اسالم  ی رو یفرمانده ن  عنوانبه تا زمان شهادت    ۱۳۷۶

در  کردمی ا ۱۳۹۸سال    ماهی د  ۱۳.  ارتش  و   االت ی،  ترامپ«،    ی متحده  »دونالد  دستور  به  را 
بغداد    یالمللن ی»آذرخش کبود« هنگام خروج از فرودگاه ب  اتیشور، در عملک  نیا   ر جمهوس یرئ

از    یو خاطرات  نامه یکتاب زندگ  ن یترور کرد. در ا   ی با مقامات عراق  ی رسم  ی دارها یانجام د  یبرا 
درباره    یا امام خامنه   دگاهید   نی . همچنشودی ارائه م  یمانیحاج قاسم سل  د یشه   ی دوران زندگ

 .در کتاب آمده است ی نامی سم سلقاحاج 
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 « 7»کارت شماره 

 «تواضع و خاکساری»
 

 اشاره 
  واقع   ستایش   مورد   قرآن  در   که   ست خدا   بندگان   پسندیده   صفات  از   یکی   فروتنی،   و  تواضع

اُد   َو »:  است  شده ِن   بِعَ مْحَ َی   ارل  ِ
ُشوَن   اّل  َنة   األْرِض   یلَعَ   ََیْ ُم   ِإَذا  َو   ََهْ َاِهُُل   ََخَطََبُ

ْ
ا  ََقُلا  َن اْل  و   «َسالمة

  چنین   وجود .  است  تواضع  جوشان  چشمه  از  ناشی   اخالقی   فضائل  بیشتر   که  گفت   بتوان  شاید 
  ×   ن یرالمؤمنیام.  شد  خواهد  دیگران  دانستن  بزرگ   و   داشتن  گرامی  موجب   انسان  در   حالتی

ْن   ُطوَب »:  ند یفرمایم ِسِه   ِف   َذل    َِلَ ْ ق    در.  «باشد  خوار  و ا   نزد   در   سشفن  که   کسی  حال   به   خوشا   ؛ن َ

 .است ترل یذل  ده بر  از و  ترسخت  صخره  از مهربان، و خونرم   مؤمن ایشان،  نظر
.  مینی بیم  او   زندگی  شئون  تمام   در   را   ویژگی  این   ، مینگر یم   یمانسلی  شهید   سیره   به   وقتی

  یک  را   خود  داشت،  را   نظامی  رتبه  باالترین  که   وقتی  چه   و  بود   گردان  فرمانده   که   زمانی  چه
  در  حتی  کهی طور به   ؛کردمی  دوری   القاب  و  عناوین   از  همیشه  و  دانستی م  ساده  یبسیج

 .سلیمانی  قاسم   سرباز بنویسید قبرم  روی  نوشت هم خود نامهوصیت
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 ت یخن والس
 فرمودند:  شهید سلیمانی رهبر انقالب در مورد روحیه این   

ما    ...» خوشبخت  تدبیر رفیق  ابزار  و  شجاعت  ابزار  برای خد  این  اهل  کردمی  خرج  ا را  ؛ 
 1. .«..تظاهر و ریا و مانند اینها نبود

چ عبادتی باالتر از عبادت   قدرت اگر با هدف  خدمت به مردم باشد، عبادت است. شاید هی»
که نیست  خود    مسئولی  امنیت   و  آسایش  و  راحت  از  مردم،  به  خدمت  و  تالش  خاطر  به 

میصرف روحیه نظر  این  خدمتگزار کند.  شناخت    در  تواضع  ،خاکساری   ،یی  و  مردم  مقابل 
  یا لحظه است. از خدای متعال عظمت مردم را برای خودتان حفظ کنید، که این نعمت بزرگی 

 2«غافل نشوید.
  دهند. وقتی انسانلوم معمولی، چه کارهای بزرگی را انجام میهای مظچه چهره  واقعاً »  

می  را  می صداهایشان  گاهی  شنود،  که  انجام  خی  یا کاره  قعاً ا و بیند  جالبی  و  برجسته  لی 
 3«دهندهمه کارهای مهم را انجام می مدعا، این و کم متواضع یهاانسانگیرد. می

نصیبی ندارند؛ از فهم اسالمی، از عمل   هاارزشاز آن  هایی کهسالمی، انسانامع ا در جو »
و آن    بندگان خدا   در مقابل   ی و فروتن  اسالمی، از جهاد اسالمی، از انفاق و گذشت، از تواضع

ردن  ی حکومت کای نداشته باشند، شایسته داشتند، بهره  ×  ن یرالمؤمنیامخصوصیاتی که  
این م پیغمبر،  اختیار مسلمانان گذاشتند نیستند.  را در  نشدنی  این، یك درس فراموش  ؛ وعیار 

 4.«است

_________________________________ 
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 خاطرات 
 تواضع 

  شخصیت نظامی بود اما   ترین منیتیاست و او ا   یکار پنهان  امنیتی،   متعارف  زندگی  قاعده 
دور نکرد.  نظامی بود که هرگز خود را از مردم  -شخصیت سیاسی  ترین در عین حال، مردمی

سبک   فرمانده   یک   و  متعارف   امنیتی  ارشد   مدیر   یک   زندگی  روش  با   تناقض   در  زندگی  این 
لمی   نظر  به  رتبه عالی  نظامی ائمهرسد  به  او  تأسی  او  ̂ اطهار    کن  تخلق  اوج  ه اخالق  ب  و 

 اشد. زیستی مردمی داشته ب  ×  امیرالمؤمنینموالیش   جب شد تا وی همچوننی، موید

  ایشان   محبوبیت  عامل  که  بود  مهمی  هایویژگی  از  سردار  بودن  مردمی  و  تواضعهمین  
دیگران سال  سلیمانی  سردار  انددیده   همه.  است  شده از    مجلسی   وارد  وقتی؛  کردمیم  زودتر 
؛ اگر صندلی  کردمی  روبوسی  و  دادمی   دست  همه   با  شیند،نب   کجا  دکر نمی   فرق  برایش  شدمی

در برایش  نمی می  نظر  بهتری  آن  روی  بر  و  گرفتند  عوض    اشیصندلنشست  . کردمی را 
  در   ش بودن  خاکی   و  داریمردمهمین    دلیل  به  وخاکساری حاج قاسم بر کسی پوشیده نیست. ا 

 . داشت جا  مردم دل
 

 ین خواب فرمانده بر روی زم

  زه تا.  کردیممی   سر  صبح  تا  تخت  یک  همین  با  باید  نفر  چهارده.  بود  اتاق  شهوگ  تخت  یک
  برویم  نزدهآفتاب   و  باشیم  آنجا  صبح  تا  شد  قرار.  مأموریت  برای  روستا  ژاندارمری  بودیم  رسیده

ها بچه .  خوابدنمی   نیروها  بین  اینجا   و  دارد   نه جداگا  اتاق   حتماً   که   حاجی  گفتم .  شناسایی  برای
  دممآ تخت روی از تندی. آمد حاجی دیدم  یکهو. کشیدم دراز  تخت  روی رفتم امده،ی ن اتاق  توی

 «. باش راحت: »گفت حاجی . پایین
  جا  همون کنممی امر هستم تو فرمانده  من .کن استراحت باال بفرما  شما حاجی، نهگفتم: 

 .بخوابی
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  تراحت سا   زمین   روی  کنج  یک  صبح   تا.  خودش  سختی   و  بود  من   راحتی  برای  فرمانده  امر
 1. نزد حرف  کام تا الم ولی شد  اذیت خیلی که دانممی. کرد

 
 تکلف یب

ها  رود یک جایی دور از هیاهوی رزمنده به خط فاطمیون. شب که شد گفتیم البد می د  آم
کفش  کند.  در   هایشاستراحت  اتاق  گوشه  سرش،  زیر  گذاشت  خجالت  را  خودمان  کشید.  از 

 ساعت استراحت کند.  دیم که چندتاق را خلوت کر کشیدیم؛ ا 
 

 ممانعت از قربانی گوسفند پیش پایش 

  باشد،   داشته   هارزمنده   با   دیداری   خواهدمی  قاسم   حاج   که  شدیم   لع مط  عملیات   یک   از   بعد
  قربانی  ی گوسفند   سردار،  پای  جلوی   که   شد  رارق  و  کردند   جمع  پولی  خودشان  جیب  از   همه
  جیب   با   هابچه   سردار   گفتم.  کرد  تفمخال  شدته ب  قاسم   حاج  کردن   قربانی  هنگام  اما  شود

  راضی  اما  کردند،   خریداری #   زمان  امام  و  شما   سالمتی  برای   را   قربانی   این   شانشخصی
.  ندارد  را   گوسفند  یک  سر  بریدن  دیدن  طاقت   شجاعت،   و  قدرت  این  با   فرماندهی  دیدم   نشد؛

  وقتهیچ   ر سردا   شد؛یم  تداعی  برایش   حرم  مدافع   شهدای  شدن   ذبح   تصاویر   فهمیدم   هابعد 
 2. شود  خرج  برایش  مازادی هزینه نبود حاضر
 

 برایم بنر نزنید

  بنرهای   هم   کرمان   شهر  سطح  توی .  همایش  یک   در   سخنرانی  برای   بودند   دهر ک  دعوتش 
  و   کرد  گالیه   حرفی   هر   از   قبل  تریبون   پشت   رفت   وقتی .  بودند  زده   حاجی  عکس  با   را   تبلیغاتی 

_________________________________ 
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»گفت   مداح .  زنندمی  را   تصاویرش  کند، می  نرانی خس  جا  یک  یدآمی   که  هر   که  رسم   این: 
  خوبی   کار .  است  اسراف  این  تبلیغات،   کلی  با   بعد  س، ک ع  با  آیدمی   روحانی  عکس،  با  آیدمی

  ظرفیتم   هستم،   فقیر هستم، عشایری  بچه  هستم،   دهات  بچه هستم،  نجایا   بچه  من ...  نیست
 1. «نیست کارها  این

 
 ممانعت از بازرسی مردم 

ک بوقبول  سخ رده  یادواره شهدر ند  مراسم  ان  برای  شد  متوجه  وقتی  باشد.  روستا  یک  ای 
کنم، مگر اینکه دست از بازرسی  کنند، گفت با این وضعیت سخنرانی نمی می   مردم را بازرسی

 مردم بردارید. 
خواست برای حفظ  دلش نمید  جان و امنیتش را فدای مردمش کرده بو  ،کسی که عمری

 . وندمردم اذیت ش ، امنیتش
  برای   آمدندمی  مردم.  گرفتند  ختم  مراسم  روستا  مسجد  : »تویکندیمنقل    ضلیفا یوسف  

.  افتادم  راه  سرش  پشت.  افتاده  اتفاقی   فهمیدم.  بیرون زد  مسجد  از   حاجی  یکهو. تسلیت  ضر ع
  خیلی.  گشتندمی  را   مردم  و   ندبود   گذاشته   بازرسی  گیت  مسجد،  ورودی  از  ترطرفآن  کمی
  آبرو   کسب  سال   سی  ما : »گفت  ناراحتی   با  و   رفت.  انداخت  نی چ  را   اشانی پیش  اخم .  آمد  بدش 

  همین  آسایش   برای   داریم   ما .  کنند  وآمدرفت   راحت  باید  مردم.  رو  هان ای  کنید   جمع   کردیم، 
 2. «تنگنا توی   بذاریم  رو هااون کهاین  نه  کنیممی  کار مردم

 و مقامز عنوان به دور ا

  نیروی   در   که   افرادی  از  اینکه  بر   مبنی   شد   بحثی  قوا   لک  فرماندهی  ستاد   در  1397  سال  در
  این   به  دوستان  طرح   شدن  نهایی  از  بعد...  شود  تشکر  و   دیرق ت  اندداشته   یا ارزنده   نقش  قدس

_________________________________ 
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  مطرح   ذوالفقار  نشان  پیشنهاد  بگیرد   صورت  تجلیل   هم   قاسم  حاج   خود   از  که   رسیدند  نتیجه
  این   بود   قرار  که  یا سه لج  در  شدن  رحاض  بنای   شد  موضوع  متوجه  قاسم  حاج  که   زمانی  شد

  را   نشان   این   من   دارم   اختیار   نشان   گرفتن   در  اگر  گفتمی  و  نداشت   را   شود   داده   او  به   نشان
 . کرد قبول که  بود نجای ا  شد ابالغ ایشان  به  قوا  کل فرمانده طرف  از اینکه  تا خواهمنمی 

 
 اشیداتوریکاند پیشنهاد به سلیمانی سردار واکنش

جمهوری  کاندیدای   کندی م  اقتضا  شما  بوبیتحم  که  گفتم   قاسم  حاج   به .  شوید  ریاست 
  این   در  هاستسال .  هستم  شهادت   نامزد  و  هاگلوله  نامزد  من»  : تندفگ  جواب  در  ایشان
 1« .کنمینم پیدا  را  او اّما هستم، خودم قاتل به دنبال  هاجبهه 

سلیمانی     ی ا بر   را   او  هک  جوانی  درخواست  به  پاسخ  در  ۱۳۹۶  اردیبهشت  ۶  درشهید 
»نگاشت   بود،   کرده   دعوت  جمهوری   ریاست  کاندیداتوری    قدر آن  ما   کشور   در   الحمدلله : 

نامی  و  گمنام   ارزشمند  و   مهمهای  شخصیت    پست   سربازی،   نیست   نیازی  که   دارد  وجود   با 
  که   باشم   ملتی   از   دفاع  پست  بر سر   صفر   سرباز   که   است   این  افتخارم .  کند  رها   را   خود   سربازی 

  کمین  در  گرگانی  که  شرایطی  در  را   پست  این  کردن  رها.  باد   آنها  یا فد  جانم  د:فرمو  امام
 2میدانم«.  خیانت  هستند، 

 کمک به پیک تیپ 

من مدتی پیک  گوید:  می  ثاراللهحجت االسالم محسن حسنی سعدی از رزمندگان لشکر  
یرون سنگر  ای داشتند. من بدهان لشکر ثارالله جلسه . فرمان کر بودم لش یهاپ ی تفرمانده یکی 

لنکروزیا  سوئیچ  و  بودم  تیپم  فرمانده  منتظر  و  د  ستاده  که  بود  من  دست  بیرون  در  تاریکی  ر 
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ای که من داشتم در میان  افتاد. همان لحظه  هان یپوت ر از دستم افتاد و به داخل یکی از  سنگ 
برادر  سنگر بیرون آمد و وقتی مرا دید گفت:  ج قاسم از  گشتم حا می به دنبال سوئیچ    هان یپوت 

د می بن به  چه  قاسمال  حاج  دیدم  گفتم؛  را  جریان  و    گردی؟  شد  خم    کیک ی متواضعانه 
تا سوئیچ را پیدا کند. حاج قاسم حتی    دهدمی گرداند و تکان  گیرد و برمی گلی را می  یهان یپوت 

 1به این امورات کوچک نیز توجه داشت.

 
 سربازان برای کارهای او یریکارگبهاز ممانعت 

  به   که  یقدر آن  حواسش.  گرفتمی  راحت  سردار   چون  بود،  سختی  ر کا  سردار  زا   »حفاظت
  برای   بودند،   گرفته   پدرشان  فوت   برای  بزرگداشتی   مراسم.  نبود  خودش   به   بود   المالبیت 

  دید،   را   صحنه  نای  و  شد  وارد  وقتی  حاج قاسم.  شد  گرفته  کمک  هاسرباز   از  فضا  سازیآماده
  را   حرفش  تا  گذاشتنمی   او  از   محافظت  اما  شوند،   مرخص  هاسرباز   بود  گفته  کرد؛  مخالفت

  کرد،   عذرخواهی  کرد،  روبوسی  هاسرباز   تک تک   با .  ذیرندپنمی  را   حرفش   دید  وقتی.  کنند  قبول
 2« ...بدهید را  سرباز  دوستان این  غذای اول: »گفت مسئولشان به  پذیرایی موقع  کرد،  محبت

 تواضع در برابر عالمان دینی 

  جمعه امام  حتی   یا   فالن  مقامات  تا   بگیر   عادی   مردم  از .  ا ر الزهبیت   دآمدنمی   هاخیلی
 آمدمی   پابرهنه  هاپله   از.  آمده  آقا   حاج   دادیممی   که   خبر.  بود  سید.  جعفری  آقای  حاج   کرمان،

  تا .  کناری  ندش نشامی  بردمی.  گرفتمی   را   دستش  بعد  بوسید می   را   دستش  اول.  پایین
 .دانستنمی   جایز  خودش ای ر ب را  نشستن حاجی نشستنمی  کرمان جمعهامام
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  و  سن   احترام  به   حاجی.  برود  شد   بلند   ، شد   تمام   که  منبر .  بود  آمده  شهر   عالمان   از  یکی
  توی  تا   را   ایشان   اما  ،کردمی  بدرقه   در   دم   تا   فقط   را   هاخیلی .  شد  همراهش   پیغمبر   لباس   و   سال

»گفتمی.  کرد  مشایعت  برهنه   پای   با  کوچه   مثل  باشم،   هت شدا   قبول  رو  ایطلبه   اگه  من: 
  رو  پیغمبر   دستورات  که  طوریهمون   پذیرم،می  رو  شراهنمایی   و  دستور .  دارم  قبول   پیغمبر

 1. «دهممی  انجام و کنممی  قبول
 

 بدون عُجب

اخالص و  و  مجاهدت    پرونده اعمالش پر است از آن همه ثواب سردار سلیمانی کسی که  
  ردیگی فرانمگردد و عجب او را  غّره نمی   های اعمالشخدمت و عبادت و... اما هرگز به داشته

داند تا خدا به  اجع بر کفنش میرار مردم به خوبی او و امضای مر و خود را نیازمند استشهاد و اق
 مردی او، وی را مورد عفو و رحمتش قرار دهد. به نیک  ن یمؤمن خاطر اقرار 
ق »گفت  حضار  به  رو  تریبون  پشتاسم  حاج    طلب   جمع   این  در   شما  از   که  چیزی  آن: 

  قبر  کنار  در   م دش  موفق   شهیدم  دوستان  از  بعضی  ای بر   که  چیزی   آن  است؛  این   کنممی
  مؤمنید   شما  و  دارد   مؤمن  که  است   حرمتی  دلیل   به   اقرار  این: »داد  ادامه  و   کرد  مکثی.  «بگیرم

  د کردی   که   لطفی  این   از   بیش  من  برای   که   چیزی   آن .  رددا   وجود  زیادی   مخلصین   جمعتان   در   و
 همخوا می   را   این   هستم؟   خوبی  آدم   شما   ذهن   در   من   آیا   که  است  اقرار   این   دارد   ش ز ار   برایم 

 « هستم؟ خوبی  آدم شما  ذهن  در  من  آیا: کنممی  سؤال شما  از. بدهید جواب
 سه بار پرسید. همه بلند جواب دادند: بله 

 «این؟ به  دیدمعتق: »پرسید  قاسم حاج
 ند. فرستاد  صلواتی و  «بله: »دادند جواب بلندتر
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  که   وریطهمان   کنممی  طلب  سبحان  خداوند  از  من: »گفت   حاجی  شد  تمام  که  صلوات
َلْ 
َ
َل   أ ن    ََیْ

َ
َمِ   روز   در  و  کندمی  مکتوب  و  بیند می  او  و  َیَری  اَِل   ِبأ ْصُدُر   ذ  ََیْ َ اُس   ی  َروا   أْْشااتة   انل   ِِلُ
  این   هم   من  جنازه  کنار   رد  روزی   ارم امیدو .  بپذیرد  را   شما   شهادت  این   کند، می   برمال   مأْعاََلُ 

 1.«دیگران  با  همراه بدهید  را  شهادت
 

 فاعت حواله ش

همدانی،   نوری  سبحانی،  شیرازی،  مکارم  آیات  )حضرات  قم  مراجع  تن  چند  نزد  به  او 
تمام   جلسه  وقتی  شدند  مشرف  آملی(  درخواس  شدیمجوادی  حضار  حرف    کردمیت  از  که 

را بیرون آورده و  رفتند ایشان کفن خود  می  ناضرین بیروخصوصی با آن مرجع دارد و وقتی ح
 2بر کفنش بزنند. کردند تا اقرار بر ایمان وی کنند و امضایی از آن مرجع گرامی تقاضا می 

 
 سرباز قاسم سلیمانی

 گوید:  آقای یوسف افضلی می 
:  که   بوده   این  کالمش  لّب .  بود  شنیده  فقط   حاجی  و  بود  گفته   روند  یک  دقیقه   چند

  حاجی  شده   ساکت   وقتی ...«  دونننمی   رو  قدرتون   اما   کشید،می   زحمت   قدر ن ای   شما!  جیحا»
  نگهبانی  دیگه  جای  برو  گنمی   نهایتش  سربازم،   یه   من  ناراحتی؟  چرا   شما: »گفته  جواب  در

 .«نداره ناراحتی  کهاین . چشم گممی  هم من بده، 
  نظام   سرباز   ، هسپا  سرباز   مردم،   سرباز   والیت،   سرباز   دانست؛می  سرباز   را   دش خو  عمر   یک 

 اش نامه وصیت   توی .  بماند  تاریخ   در  هم   نام  همین   با  خواستمی  دلش.  مرزوبوم  این   سرباز  و
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»بود   نوشته    محمود  .امکرده   مشخص  کرمان  شهدای   حرم  در  را   قبرم  جای   من  ،همسرم: 
  نه  د یسیبنو  سلیمانی   قاسم  سرباز  کلمه   آن   بر . شهیدم  ستانود مثل   باشد  ساده  من   قبر . داندمی
 1.«دارعنوان  هایت ر اعب

 

 ی سخن هاسوژه
ا  • زندگی  سبک  بودن،  فاصله    ^بیت  هلمردمی  آنها  از  و  بودن  مردمی  است. 

شد خواهد  مردم  میان  در  متواضع،  شخص  محبوبیت  موجب  تواضع    .نگرفتن،  خاطرات  به 
 شود.  واجهه با مردم اشارهسردار سلیمانی در م

بر  • و  دیگران  با  خود  دانستن  ندانستن همانند  بهره   تر  در  امتیازات،    بردن  خود  از 
به   شود.احتی و آسودگی دیگران نیز می کند و موجب ر و آسوده می تکلفی بشخص متواضع را  

  دم مقدر میان نیروهای فاطمیون در خط    اوحضور  خاطره خوابیدن حاج قاسم بر روی زمین و  
 اشاره شود. 

ا تواضع و خاکساری موجب کاهش هزینه  • ا ها و دوری  از  ود.  شسراف میز  خاطراتی 
او درباره ممانعت  تبلیغات  جلوی  از ذبح گوسفند    سردار سلیمانی  بنر  نزدن  به  توصیه  و  پایش 

 بیان شود.  برای او
امنیت خود، موجب تنگنا قرار گرفتن    مردمی نبودن یک مسئول و اهمیت دادن به •

نی از بازرسی  ا مت شهید سلیخاطره ممانع  .گرددش می ردم و دوری آنها از وی و عدم محبوبیتم
 د. ن شو بیا امنیت اوحفظ  به خاطرمردم کردن 
و   • نیست  برخوردار  ارزشی  و  اهمیت  از هیچ  فروتن،  نگاه شخص  در  مقام،  و  عنوان 

می  عناوین  پی  در  که  کسانی  دنبالکوشند  خود    به  دادن  جلوه  د برتر  هستند. یگرا به  به    ن 
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لفت با پیشنهاد  ذوالفقار و نیز مخا  نگرفتن نشاوی برای    یلی تما ی بخاطرات حاج قاسم درباره  
 شود.  ری اشارهجمهوست کاندیداتوری ریا

 

 معرفی کتاب 
 حاج قاسم کتاب: 
 صفاتاج  د یمج  :نویسنده

 ی دار ی روشن ب آفاق : ناشر
 ( زی)شوم یرقع -صفحه  ۳۹۶حجم: 

ج  حا  ی جهاد   ی زندگ  ی ای زوا   یاز برخ  ک ینزد  ییموجود، صرفًا نما   ر ثا :  مختصر کتاب  یمعرف
سل ق تار   ن یا   ، ینا میاسم  و  ن یزم   رانیا   خ یسردار  موجز  شکل  به  تصو   را  به    ده یکش  ر یمختصر 

و   یو عرفان ی قطعًا نکات اخالق  ،یمانیپرافتخار سردار حاج قاسم سل  یزندگ  خیدر تار  را یاست؛ ز 
و    ران یا   ندهیو آ  ی فعل  ی هاوجود دارد که نسل  یا شدهه تفکمتر گ  ی هاو فصل   ار یبس  ی هادرس

 . باخبر باشند هااز آن  ی ستیبا  ،یمالاس  یکشورها  ریسا



 



 109 *  یستی زهد و ساده ز «8کارت شماره »

 

 



 مکتوب  روایت * 110

 



 111 *  یستی زهد و ساده ز «8کارت شماره »

 

 
 
 
 

 «8»ه کارت شمار

 یستیزهد و ساده ز

 اشاره 
  روایات   و  قرآن  آیات   تأکید  مورد  که  است  متعالی  هایارزش  از  یکی  زیستی،ساده   و  زهد

  فضیلت   این .  دارد  بسزایی   ری تأث  انسان   معنوی   و   دی ام  و   اجتماعی  و  فردی   زندگی   در   و  است
  نامه  در   ×   علي   حضرت .  است  ترممدوح   جامعه  مدیران   و   مسئولین  برای  و   ممدوح  همه   یبرا 

توصیف می  خویش  زیستی  ساده  ، بصره  حاکم  به  البالغه  هج ن  45   که  بدان: »کنند را چنین 
...    است  کرده  اکتفا   نان  قرص  دو   به   خوراکش  از   و  کهنه   يجامه  دو  به  خود  دنیاي  از   شما  امام

 هاخوراك   بهترین   سوي   به  مرا   و  کند   غلبه  من   بر   سفن  هواي  است   ممکن   چگونه   هیهات 
  که   شوند   یافت   افرادي  یمامه  سرزمین   در  یا   حجاز   کشور  سراسر  در  شاید  که  صورتي  در  بکشاند

  آیا   است،   نشده   سیر   شانشکم  که  است   زماني   دیر   و   ندارند   هم   را   نان   قرص   یك   همین   امید
  جگرهاي   و   گرسنه  هاي شکم رافمطا   در  که  ي رتصو  در   کنم  صبح  سیري   با   را  شب  است  سزاوار
 « ؟دارد قرار سوزان
وضوح    شهدا   از   بسیاری  زندگی   در را    ×   ن یرالمؤمنیام  سیره  از   الگوپذیریتوان  می به 

کرد. شهید سلیمانی موقعیتش    مشاهده  به  توجه    امکانات   و  مواهب  بهترین   از  تتوانسمی با 
ببرد    ی روها ین  با   و   بود   ش یآال یب   و  ه ساد  بسیار  اام  باشد،   آسایش  و   رفاه   در   همیشه   و   بهره 

خواب مثل آنها بود    جایدر   حتی   نه  و  در غذا   نه در پوشش،  نه. نداشت  یتفاوت هیچ  ردستش یز 
گاهی چنان    و  در  حتی  بردی م  سر  به  بدیشرایط  اوقات    شرایطی   چنین   عادی  نیروهای  که 
 . نداشتند 
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 ت یسخن وال
ا و  گوییم که تقو یرید؛ ما به مردم میگ بنید و روزه  گوییم که نماز بخوا ما فقط به مردم نمی »

ی امور  بستگی به مال دنیا و مقام نداشته باشید، هدفتان در همه ورع و زهد داشته باشید، دل 
 1«.گوییم به مردم می  خدا باشد. ما این را 

ب» اینا جمهوری  مگر خدا  با  اسم قوم و خویشی دارد؟ من و شما هستیم که    اسالمی و 
 ست؛ این هم در رفتار ماست. جمهوری، اسالمی است، یا اسالمی نی نی معین کنیم ا باید 

این چیزها را کشیده  دندان  بسیاری هم هستند که  انداخته البته  زندگیاند و دور  به  و    اند 
 2«.ده است ها را به طرف خودش نکشانها این اند و وسوسه ساخته  ساده
رغبتی به زخارف دنیایی  زهد یعنی بی   ظ لمه، از لحامسئوالن کشور باید به معنای واقعی ک»

 3« سرمشق دیگران باشند؛ حد آن هم، حد ورع است.
دوستانه » انقالب، شعارهای  نه شعارهای  انقالب  پیروزی  از  قبل  ما  از شعارهای  ی  یکی 

باهم فکر می هایرفاقتی و مجموعه   یخودمان در مجموعه  بودیم،  کردیم و کار و  ی که باهم 
های دنیا! بعد که  بهره بردن از جلوه و کمتر    ساده   زیستی« بود؛ زندگی ه داکردیم »سمیمبارزه  

 4«بنا را دنبال کنیم.انقالب، پیروز شد، سعی کردیم بازهم همین روش، همین شعار و همین م

 خاطرات 
 دادند  او به هک مأموریتی  حق از سمقا حاج عصبانیت

 ... شنیدیم زیاد  هم  قاسم   حاج زیستیساده  از

_________________________________ 
 .1368ب، سالگذاری گروهی از طالهمامبیانات در مراسم ع 1

 .1370الس بیانات در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران 2

 .1369مراه حجة االسالم و المسلمین حاج سید احمد خمینی ساله بیانات در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران، به  3

 .1377شناسی انقالب سالکنندگان در همایش آسیبرهبری در دیدار شرکتظم بیانات مقام مع 4
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  حق   رفت   که   هاییمأموریت   از   کدام  چ هی  بابت  قاسم   حاج  که   داندمی  کسی  تر م ک  را   این
  را   حرف   این  من.  بود  ایشان  حق   قانونی  و  شرعی   لحاظ  از  اینکه  با.  نکرد  دریافت  مأموریت 

  ایشان   برای   که   هم  مواقعی  در   حتی .  زنممی   قدس   نیروی  در   نشاای  نزدیکان   از   یکی  عنوانبه 
  برای   من  مگر:  گفتمی  و  زدمی   تشر  ربط ی ذ   مسئولین  به  ایشان  کردندمی  یزوار   مأموریت  حق

 1کنید؟ می واریز  مأموریت  حق  من برای که  کردم سفر  مأموریت  حق دریافت
 مأموریت حق نگرفتن

  یک   سلیمانی  سردار  که  میگویم  اندشده   شهید  ایشان  هک  اکنون  اما  امنگفته   را   این  تاکنون 
  بچه   و  زن   زندگی  خرج  در   من  که  گفتمی  من   به   گاهی   نگرفت؛ توریمأم  حق   دالر   یک  یا  ریال
 2. مانممی خود

 جانبازی مزایای و حقوق نگرفتن

  حق   هم   داشت،  جانبازی  حقوق   هم  بود؛  درصد   پنجاه  باالی   جانباز  خودش  قاسم  حاج
  رو  توانش  که   کنید  یی جانبازها  درمان  خرج  را   پول   این   گفت  داد؛  را   اشبانکی   کارت .  پرستاری

 3. بود نزده  دست  کارت  موجودی به   سال، همه این . ندارن
 مأموریت حق ریختن به خاطر توبیخ

  فهمیده   طریقی  یک  از  ی پور جعفر .  بود  هاحرف  این   از  تودارتر.  گفتنمی   چیزی  که  خودش
  در  قاآنی  سردار  با  را  موضوع قاسم  حاج  چشم  از دور  و سروصدا بی . دارد مالی مشکل حاجی  بود

_________________________________ 
 ؛یدار شجاعمتن مصاحبه با سر  ن، یخبر آنال تیسا 1

 https://www.khabaronline.ir/news/1472279 . 

 وقت در سپاه قدس؛  هیفق یول ندهینما  ،یراز یش یبه با حجت االسالم علحمتن مصا ن، یخبر آنال تیسا 2

https://www.khabaronline.ir/news/ .1352130 

 به آدرس:   نیآنال  یهمشهر  تیسا 3

 https://www.hamshahrionline.ir/news/ .484363 
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  های مأموریت   از   ییک   بود  داده   دستور   مالی  اداری   معاون  به   هم   سردار.  بود  گذاشته   میان
 . حساب به  بریزند را  پولش و  کنند حساب را  حاجی
  ، یپور جعفر   ؛کرد  توبیخ  را   سه  هر  بعد  برگرداند  را   پول  اول  است،  قرار  چه  از  ماجرا   فهمید  تا
  شخصی  زندگی   ی و ت  کنیدمی  اه اشتب  شما : »گفت  َتشر  با.  را   مالی  اداری   معاون  و  قاآنی   سردار

  این  از   دیگه   هم   بعد من .  ندارم یا   دارم   مالی   مشکل  من   نداره  طیرب شما   به   کنید، می   دخالت   من
 . «نکنید کارا 

جعفر   حسین   بهش   برادر  از  و  بود  قاسم  حاج  رزمهم  و  سنگرهم   سال  وچندسی   یپور 
  روز،   و  شب   ؛ بودند  هم   ارکن  قدس   سپاه  در  را   سالش  ودوبیست  طوالنی   مدت   این  از.  ترنزدیک 

»گفتمی   خودش.  شهر  آن  به  شهر  این  از  و  کشور  آن  به  کشور  این  از   همه   این  ندارم  یاد: 
 1.«باشه  گرفته ریالی  کشورش از  خارج مأموریت  روز یه  برای  حاجی سال،
 

 نگرفت مأموریت حق و یکاراضافه  سلیمانی شهید

  به   بستگیدل   و  داشت  ا ر   دنیا  به  یوابستگ   عدم  و  واقعی  معنای   به  زهد  روحیه   قاسم  حاج
  حاج   : گویدمی  قدس   سپاه   مالی  سابق   مسئول   بود   مالی   بحث  به   سحسا  بسیار   و   نداشت  دنیا 

ها  پول  این  جمع با اینکه گرفتنمی  مأموریت حق و یکار اضافه  حق دالر  یک  و ریال  یک  قاسم
  و  بود  تنگ  شدست  و  داشت  مشکل  مالی  بحث   در   قاسم  حاج  که  بود   موقعی  یک  و  بود  زیاد 

  سردار   حساب  به   و  کندمی  حساب  را   شانیهای کار اضافه   وی  جانشین   و  کنندههماهنگ   معاون
  را   کسانی  بینیم می   مقابل   در  ولی  کندمی  تنبیه   را   او  و  شودمی  متوجه   سردار   و   زندمی   سلیمانی

 2. گیرندمی گزافهای کاری  العمل حق که
 

_________________________________ 
 .33ص  ،  1400، 73چاپ   اران،یقم، حماسه  ،یسباعالمه طهم ز،یعز  سلیمانی  کتاب ، یبه نقل از پور جعفر  یی: حجت االسالم رضا یراو  1

 : به آدرس وزیصاحب ن یخبر  گاه یبه نقل از پا ؛یاسیل سکارشناس مسائ یباقر  دی: حمیراو  2

 https://sahebnews.ir/.1031671 
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 بی تعلق نسبت به مال دنیا 

پال حسن  می سردار    و   بود  دستش  در  ارزشمندی  انگشتر  یک   امروز  اگر»گوید:  رک 
  بازسازی   ستاد  در  دوستان  از  یکی.  دادمی   هدیه  و  آوردیدرم  سریع !  زیباست  چه  گفتیممی

  پشت   لحظه   همان   که  پرسید   ی مانسلی   سردار  ساعت   درباره   سؤالی  ایجلسه   در   ایالم  عتبات 
  هایبچه   هم  وقتی  بود،  دن م سخاوت  خیلی.  داد  هدیه  و  درآورد  را   ساعتش  قاسم   حاج  تریبون

  گرفت   مغزی   تومور   خاکسار آقای .  کردنمی  دریغ  کوششی   هیچ  از  شدند ی م  مریض  زیرمجموعه 
.  کنید  وع ر ش  را   او   درمان  و   بفروشید  را   من   خانه   که   گفت  موقع   همان .  شدمی  باال   خرجش  که

 1نشد« سردار  خانه فروش  به  نیازی و خواست خدا  اما گفتمی  هم  جدی
 

 روستا ردم گرشد بکاش می
داد و گفت: اگر روزی آقا به من اجازه    مانمه جا را نشانبا هم رفتیم به محل تولدش. ه

دهم. پدرم  یگردم و دوباره کار پدرم را انجام مبه روستا برمی   حتماً بدهند از شغلم کناره بگیرم،  
کار درآمدزا    م برگردم و یکست خودش کاشت. دوست دار ها را با دکشاورز بود؛ تمام این بوته 
 روستا مهیا کنم.  یهاجوانت، برای آن ارزشی قائل نیسبرای از همین بیابان که کسی 

در مسیر    تواندمی کند و او  می  بار سبک انسان را    دنیا،  به   تعلق   عدم   و   زیستیساده   شکیب
به   و    یهاارزش نیل  انفاق  و  خدمت  و  شهادت  و  جهاد  همچون  بردا   ...معنوی  و  قدم  رد 

 دا بیابد. توفیق شهادت را از خوصول به مقام بندگی   ا بجام سران

_________________________________ 
 : فارس؛ به آدرس یخبرگزار  1

 https://www.farsnews.ir/news/.13981119000183 
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 ی سخن هاسوژه
اخالص   • از  زیستی  افراد  می  نشئت ساده  تنها  و  درک  می  ست یز ساده گیرد  با  توانند 

توفیق خ شرایط مردم مستضعف و مستم  آنان ند،  به  پیدا کنند.    دمت  به خاطرات   باره ن یدرا را 
 اشاره شود. یکار اضافه و  مأموریت تن حق شهید سلیمانی درباره نگرف

این   • به  فرد  اشاره  که  کم ستیز ساده نکته  خاطر  به  زندگی،    تواندمیاش،  هزینگی 
کند.   انفاق  نیازمندان  به  را  ج  بارهن یدرا مالش  حقوق  نگرفتن  در  قاسم  حاج  و  خاطره  انبازی 

 آن به جانبازان نیازمند، بیان شود.  مزایای مالی آن و بخشیدن
نت   انه ق نشانفا • تا    دنیا  به  تعلق  ه عدم جیو    ،از دنیا رها نکند  ش را خود  کسیاست و 

ه »عدم تعلق حاج قاسم به مال دنیا«  خاطر   به  بارهن یدرا طلب شهادت او ادعایی بیش نیست.  
 بیان شود. 

 معرفی کتاب 
 ( یمانیسل  د یو اصول مکتب شه ی )مبان می باش گونهن یا  د ییایب

 طالتپه ی محمدباقر بابائ :نویسنده
 پ و انتشارات موسسه چا ×  نی جامع امام حس نشگاها د: ناشر

 ( زی)شوم یر یوز  –صفحه  ۲۸۸حجم: 
کتاب  یمعرف مبان  نی ا   در:  مختصر  با  اصول مکتب شه  یکتاب  قاسم    د یو  سپهبد »حاج 

و    یچگونگ   ،ییچرا   ن ییبه تب  د یشه  یاز زندگ  یی . در ابتدا با ارائه دورنمادیشوی منا  آش  «یمانیسل
  یمانی سل  دی منش شه  ش ورو   نش،ی. سپس بشودیپرداخته م  ینا میسل   دیمکتب شه   یستیچ

فعال دشودیم  یبررس  شانیا   ی کار   ی هات یدر  گزاره  ر .  اجتماع  ی هاادامه  رفتار  بر  و    یحاکم 
ا   یشناخت  وهیش م  شانیمکتب  پا شودیارائه  در  معرفت  انی.  اصول  به  گفتار  در سه    یدر چهار 

»خداباور  وح  ن یقیو    ی اصل  »ت  ت یدانبه  راهبک فاو«،  آخرت  یی وال   ی رد ر  اصول  »  و  « ینگر و 
 .شودی م اشاره «یزشیو انگ  یارزش
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 «9»شماره کارت 

 «ابهت اقتدار و»

 اشاره 
  تعبیر   «اقتدار»  به  آن  از  که  رودمیبه شمار    موفق   جامعه  لوازم  جمله   از   صالبت  و   قدرت

  اداره   را   آن  صالبتی  با   و  ردمقت   فرماندهان  و  حاکمان  که  شودیم  قوی   زمانی  جامعه.  شودیم
به عبا   در...  و  اقتصادی  سیاسی،   نظامی،   ی هاعرصه   همه   در   موفقیت  کسب  رت دیگرکنند؛ 

 . استیک جامعه   فرماندهان  و مدیران جسارت  و اقتدار گرو
  و   نظامی  عرصه  در  مقتدر  فرمانده  یک  عنوانبه   شهید سلیمانی  شخصیت  در  مسئله  این

  اندام  بر  لرزه  نیز  سماق  حاج  نام   حتی  که  طوری  به  است  ایانمن  خوبی  به   بارتک اس  با  مبارزه
  و   صالبت  کنار   در  روحی  لطافت  و  مهربانی  باطن،   صفای  بودن   دارا .  انداختی م  دشمن

  او   شخصیت   از   زیبایی   ترکیب  داشت،   دشمنان   به   نسبت   جنگ  میدان  در  ایشان  که   اقتداری 
  به تمام معنا   ک یو چر   یابرقدرت نظام  کی یمانیسل  قاسمحاج    .نمود  اضداد  جامع  را   او  و  آفرید 

 خداپرست بود. و  نینشسجاده عابد زاهد   کی در عین حال، و 
 

 ت یسخن وال
می» این دشمن  بازسا خواهد  دوران  و  جنگ  از  بعد  دوران  که  کند  تبلیغ  یعنی  طور  زی، 

و    ایمان جوشانها و  حماسه ی انقالب در آن نیست. یعنی آن  دورانی که دیگر شور و حماسه 
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م  و صالبت   های اکار دف مقابل دشمن،  و حاال  در  بود  دوران جنگ  دوران خصوص  آن  دیگر 
 1. «تمام شد

کند. هم انجام وظیفه، هم نشان  وقتی با مردم مواجه است، کار ظرافت پیدا می  انسان»
  البت ص   دادن اقتدار قانون، هم جلوگیری از هرگونه تخّطی و تجاوز از قانون، هم نشان دادن

ت و چقدر این  ها چقدر به هم نزدیك اساین   نشان دادن رحمت؛ ببینید مرز   یفه، هم ظوانجام  
از میانه  این همه نشانه و عالئم می خّطی که  گذرد، خّط ظریفی است. هرچه موفقّیت در  ی 

 2«و برای این مردم به وجود آمده است، برای رعایت همین خصوصیات است این نظام 
 

 خاطرات 
و  »  : دنفرمود   × ادی  م هاما ُطاع  ی  اِل  اطاع  َِق َم  ن ُي   اِل  ِِق  ن ي    بترسد   خدا   از   که  کسی  ؛ «َم 

 . ترساند خواهد از او را  دشمنان ویژهبه  را  بخشد که همهبه او ابهتی می  خدا 
  کتاب   نویسنده   و  امریکا  ویژه  عملیات  مشترک  فرماندهی  پیشین  یسرئ   کریستال مک

»گویدمی  «یتواقع  و  افسانه :  جهانی  رهبران»   که   است  یسک  بهترین (  سلیمانی  قاسم)  وا : 
  بررسی   مورد   را   او  ،کردیممی  تالش  هاایرانی  با   مقابله   برای  که  زمانی  ما.  دارند(  ایرانیان)  هاآن

.  است  کاریزماتیک  بسیار   است،  جنگ   میدان  در  وقتی  او  فتم، ر گ  نظر  زیر  را   او.  دادیم  قرار
  نظامی  رهبران  ترینکاریزماتیک   وزج  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس   نیروی   فرمانده

 3.«دهدمی انجام العادهفوق  اثربخشی و آرامش با  را   کارهایش و است جهان

_________________________________ 
 .1371های مختلف مردم سال ر در مراسم دیدار قشمقام معظم رهبری بیانات  1

 .1378نتظامی سال وی ا در دیدار فرماندهان و گروهی از پرسنل نیر مقام معظم رهبری بیانات  2

 : به آدرس ن،ی جوان آنال تیسا 3

 https://www.javanonline.ir/fa/news/ .986398 
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 باز نکردن نامه رئیس سیا

رئیس  بود،  بوکمال   در  سلیمانی  قاسم   سرلشکر  که  زمانی پمپئو    سیا   وقت سازمان  مایک 
  ایشان   اما  فرستاد   سلیمانی  سرلشکر  برای   اینامه   منطقه،   در   خود   رابطان  از  یکی   لهیوسبه 

 1.«ندارم صحبتی  افراد این با   اصالً  و خوانمنمی و گیرمنمی   را  تو نامه» گفت
  است   واقف   خوبی  به  میدندان  بزرگ  شیطان   را   آمریکا  که  & امام    مکتب   از   تأسی   با   ایشان

  آمریکا  دراهبر   به  تواننمی   و  نباید  گاهچ یه   اینکه  دلیل  به  لذا   است  ریرناپذییتغ  شیطان  رفتار
 .نکرد  آن به  توجهی و نداده پاسخ   را  سیا نامه  علت  ین هم  به  کرد  اعتماد
 

 نجات سربازان گروگان در عمق خاک افغانستان 

  نظر   از   پاکستان. مسیر   و   افغانستان  و  ایران  مرز  بود؛  منطقه  استراتژیک   نقطه  الر،  دهنه
پنجاه.  بود   سخت   آن  به  دسترسی   راه  و  عالی  استراتژیکی از    حمید   سرکردگی  به  شرور  بیشتر 

که  راه  سر  بودند   کرده   کمین  انینوت   به   تقسیم   برای  داشتند  و  بودند  دیده  آموزش   سربازهایی 
  کمین   ودستگاهی  دم  و  سازمان  ینچن   با  اشرار  نداشت  سابقه  وقتچ یه .  رفتندمی  زاهدان

  یهال قع  عربستان   و   یلاسرائ  و  آمریکا .  خوردمی   آب   دیگری  جای   از  قضیه   بود   معلوم .  کنند
  جلوی   بعدازظهر   دو  ساعت .  بودند  کرده   عملیات  طراحی  و   هم  روی  ندبود  ریخته   را   ناقصشان

  با  خواستندمی  . فتندر گ  گروگان  را   همراهشان  داراندرجه   و  سربازان  تمام  و  گرفته   را   اتوبوس   دو
  بیاید   منطقه   ای هملت   چشم به   ایران  ضعف   که   بکشند؛ طوری  ببرند   بعد   و   کنند   مصاحبهها  این

 . کند کاری نتوانست کسی و  بردند را  ایران نظامی  روهایین  روشن  روز  در  بگویند  همه و
  و  دبالگر   یک  با .  پیشمان  رسید   شبنصفه .  افتاد  راه  کرمان  از  حاجی،   گوش   به  رسید  خبر

  دویست   مجوز   بدون  نباید  که   گفتمی  یالمللن ی ب  قانون.  اشرار  سر  باالی  رفتیم  آتش  تیم  یک
_________________________________ 
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.  بودیم  افغانستان   خاک  عمق  در   کیلومتر   25  آمدیم   که  خودمان  به  اما  ی، نک  عبور   مرز   از   متر
.  کنند   منهدم   را   بودند  آمده  اشرار  کمک   به  که  ییهان یماش  دستور داد  و  کرد  شناسایی  را   منطقه

  هم  کمی  تعداد   رفتند،   بین  از   که  شانیهای لیخ  گرفت؛   را   دامنشان  هوانیروز ریخت،   که  شیتآ
  با   داد، پیشروی دستور هم پیاده نیروهای  به. درآمد سپاه نیروهای لر تکن  تحت مرز. ندکرد فرار

.  بودند  شده  زندانی  سنگرها  در   مانی هابچه   که   جایی.  رباط  روستای   به  رسیدند  تا  آمدند  تانک 
  و   پیاده  گردان  سه   با   ×  سیدالشهدا   1تیپ  .  هوایی  هم  زمینی،  هم   بودند،   ما   چنگ   در   راشرا 

  مرگ  تا  هم  بقیه  شدند،   کشته  نفرشان  ۲۵  که  بودند   نفر  ۷۵  اشرار.  شد  لمع  وارد  ادوات
  سالم   را   تانیهاگروگان  شما  که  گذاشتند   گرو  ریش  افغانی   یدها یسفش یر .  نداشتند  یا فاصله 
  خوب   قدر آن.  کرد  قبول   را   شرطشان   هم  حاجی.  باشید  نداشته  کاری   بقیه   با   و  ید بگیر   تحویل 

  نفر   ۹۶  عین  دازظهرعب  چهار  ساعت.  امدی ن  روستایی  یک  غدما  از  خون  حتی  که  کرد  مدیریت
 . کردند پیدا   نجات نوتانی دارودسته  چنگال  از سالم  و صحیح  ایرانی نیروهای 

  مرز   در  را   سربازان  خواستیم می  که   بود   این   ما   هدف   گفتند   و  کردند   اعتراف  خودشان   بعدها 
  را  اسالمی ریوهجم ضعف  تا  کنیم  اعدامشان تا  بیست تا  ده بعد  و کنیم مصاحبه  آنها با بگیریم

 .شود  مشخص ما ضعف  که کردید  کاری شما ولی کنیم ثابت  دنیا  به
  از   ترکم   چیزی  افغانستان  خاک   عمق  در  نیروها  آزادی  شیرینی  کارستان،  کرد  کاری  حاجی

  و   باعزت   قدر همان   اقتدار،   با   قدر همان  نداشت؛   فاو   در   ۸  والفجر  عملیات   پیروزی   شیرینی
 ت. الب باص قدرهمان

  آمده   برایش هم  احضاریه  کهبل  بودند،  نکرده  آماده  افتخار  مدال  تنها نه بود گشتهر ب  که  حاال
  عملیات   و   هماهنگی  بدون  ورود  جرم  به  دادگاه  بودند  خواسته  را   حسن   فرزند  قاسم .  بود

 .یمرز برون
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  صبر   توانستم نمی  : بود  کرده  قانع  را   مسلح   نیروهای  قضایی  سیستم  بود،   داده  که  جوابی  با
  که   جایی  کنند  منتقلشان  یا  بکشند   را ها  بچه   بود  ممکن  شود،  انجام  نظامی  یهماهنگ   کنم

 1. رسیدنمی  بهشان   دستمان دیگر
 به تهدید آمریکا یتوجهیب

  ها آمریکایی   تنف   در   رفتندمی   «بوکمال»  سمت   به  «سین»  فرودگاه  از  هانیرو   «تنف»  در
  ی کوپترها یهل  و  هااپیما و ه   شوید   هایییکا آمر   محدوده   وارد  شد   داده   دستور   بودند   مستقر

  را   راهش اما  کردند،   تهدید  نکرد  ی نینشعقب   قاسم   حاج   نترسید،   کسی  اما   شدند،   بلند  آمریکایی
 2. رفت و داد ادامه

 

 سخن   یهاسوژه
توسط   • اقتدار و صالبت  دادن  م  فرمانده نشان  در  تحت    ان یمجاهد  را  نبرد، دشمن 

مک    فی به توص  بارهن یدرا .  کند یاو را مختل م  ی اهبرنامه   شبردیپو    دهدمیقرار    و انفعال   ری تأث
اشاره    یمانی سل  د یشه   ک یزماتیکار   تی از اقتدار و شخص   کایآمر   ژه یو  ات یفرمانده عمل  ستال یکر 

 شود.
با • ب   ی مبتن  دی اقتدار  دق  نش یبر  شناخت  و  وقت  قی درست  باشد.  دشمن  به    ی نسبت 

شناخت   را  دشمن  باطل  پمنطق  برابر  در  من  ی هاام یهرگز  ع عفدشمن  نمالنه  .  کندی مل 
 اشاره شود.  یمان یتوسط سردار سل   ای سازمان س  سیبه باز نکردن نامه رئ  بارهن یدرا 

مقتدرانه قبل از آنکه فرصت از دست    تواندمی که از دشمن نترسد و نهراسد،    یکس •
 و قاطع بزند.  ع یبرود، دست به اقدام سر 
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  رانیا   ینظام یهاگروگان  ی آزادساز   ان یجر   . بهم از دست برودتا فرصت اقدا   کندی نم •
 در درون خاک افغانستان، اشاره گردد.   یمانی در دست اشرار، توسط سردار سل

دشمن    دیاگر تهد   یاهداف خود، حت  بردش یپ  ینکته که فرمانده مقتدر برا   ن یا   انیب •
ناد   یجد  را  باشد، موانع  به تهد حاج قاسم نسب  یتوجهی ببه    باره ن یدرا .  انگاردیم  ده یهم    د یت 
 اشاره شود.  مقاومت در منطقه تنف  ی روهایبه بمباران ن   هاییکایآمر 

 

 معرفی کتاب 
تب کتاب   هدفمند:  بر   ن ییترور  س  یرسو  رسانه  ی حقوق  یاسی ابعاد  شه  یا و  سردار    د یترور 

 ی مانی قاسم سل
 : اسدالله افشار نویسنده

 اردهال  ر ی: سفناشر
 ی ر یوز  –صفحه  ۴۴۶: حجم
د  یمعرف کتاب:  ا مختصر  به    ن یر  ترور سردار »حاج    یو حقوق  یاسیابعاد س   ی رسر بکتاب 

سل »چگونگ   «یمانی قاسم  مباحث  چارچوب  سل   یدر  سردار  با    یی»آشنا   «؛یمانیشهادت 
فرمانده    نیلشکر ثارالله و نخست   سی»تأس  «؛یمانیسل  دیسردار سپهبد شه  یاز زندگ  یا گوشه

  ات ی»شرح عمل   رو«؛ین  نیفرمانده ا   نیدوم  عنوانبه   انتخابو  سپاه  قدس    یرو یلشکر«؛ »ن  نیا 
سل  سردار  رسانه  یمانیترور  نگاه  شه   ات ی»جزئ  «؛ ییکایآمر   یهااز  سردار  از    یمانیسل  دیترور 

پ  »متن  ترامپ«؛  »تش  ت یتسل   امیزبان  انقالب«؛  معظم  شه  کریپ  باشکوه  عییرهبر    د یسردار 
انقالب«؛  تز متفاورزمانش در عراق«؛ »نماو هم   یمانیسل سه  ام»بازتاب خلق ح  رهبر معظم 

ایر میلیون  رسانه ها  در  مقاومت  سردار  بدرقه  در  امر   رانیا   یلی»س  ا«؛ یدن   ی هااني  و    کا یبه 
افسر    ت ی»روا   کا«؛یبه امر   یو علن   حی پاسخ محکم، صر   رانیآن«؛ »حمله ا   یالمللن ی انعکاس ب

به توان    ویآو»اعتراف تل   االسد«؛ ن یر ع سپاه د  ی هااز لحظات ترسناک فرود موشک   ی دانمارک
 .شودو... پرداخته مي االسد«؛ ن یبه ع یدر حمله موشک  رانیا  زیانگ تشگف
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 «10»شماره کارت 

 «یاریشو هو یرکیز» 

 اشاره 
خصلت   یرکیز  که   یشگ یهم های  از  است  اکرم    لسان  در   مؤمن    مؤمن   از  ’پیامبر 

َحِذر  »:  است  شده  یاد  «کّیس»  عنوانبه  ِطن   َ ف  س   كَیِّ   در   جامعه  و  دگینز   صحیح  تدبیر  .« اَُلؤَِمُ 
. گرددی م  مینض ت  زیرکی  با   نیز  اجتماعی   و   فردی  سالمت   و  فراهم  خردمندی   و  هوشیاری   سایه

  و  باطل  و  حق  تشخیص  بینی،روشن   و  بصیرت  به  توانیم  زیرکی   و  کیاست  یهاشاخصه  از
 .کرد  اشاره جوئیچاره  و دوراندیشی

مقام    ×   نیحس  امام ا   ترین عالی در  عنصر واهخعدالت  یهانقالب رهبر  همواره  از    ی ، 
جنبه از    نیاز مواقع، ا   ی ار یبا فراست و ذکاوت را از خود نشان داده است. بس   خته یشجاعت آم

د  ینی حس  رهیس مجالس  در  و  واقع شده  غفلت  خطابه  ی نی مورد  پرداخت  ، ی حماسهای  و    ن از 
ا  ر  ص نع   ست یبامی  اسه، روح حم   دن یشده است که در کنار دم  یپوشچشم   مسئله   ن یکامل به 

 . ختینسل جوان برانگ  ویژهبه مخاطب   انی را در م یگر چاره عقل و هوش و 
اسالم ب  رانیا   یانقالب  د   شی امروز  زمان  هر  فه   یمدافعان  ازمند ین  گریاز  و    م یهوشمند، 

هجمه   لگری تحل برابر  در  بتوانند  تا  و  های  است  اس  ده پیچینرم    کنند.   یآور تاب تکبار  جبهه 
ح چون  سلیم افرادی  قاسم  تبل  که  انیاج  برابر  دستگاه    غاتیدر    گانه، یب  ایرسانه هدفمند 

ب   ود ب  ار یهوش با مراقبت نسبت  م  مانه یبه ظاهر حک   های ی ساز ان یه جر و  و    قابل، اردوگاه  خود 
نجات   اشتباه  و  از مخمصه  را  هوشیاری شهید    هب   نیز  دشمنان  حتی   چنانکهداد؛  اردوگاهش 

 . داشتند  اذعان سلیمانی
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 ت یسخن وال
 رهبری  م از زبانسادرایت حاج ق

  متمایـل   مذهبـی  ظاهـر   به      جریـان  یـک   بـروز   مسـئله   این.  بـود  تیزهوشـی   و   درایت   دارای
  مدتی   از   بعد.  کـرد  بینیپیش  قبـلها  مدت  ایشان  را   مقاومـت  علیـه   وها  فرقه   از  یکـی  بـه

  بـا   کـه   ـوریما   یاداره   در.  ودبـ  باهوشـی   آدم  بـود،   بادرایتـی  آدم .  آمـد  وجـود  بـه  داعـش
 1.کردمی  رفتـار درایـت  و  عقـل کمـال بـا   بـود، دخیـل  آنهـا  در  او و داشـت  ارتبـاط  کشـورها

 
 با شجاعت شهید سلیمانی از زبان رهبری توأمتدبیر 

رف  د؛ بو  ر یباتدب  هم   بود،   شجاع  هم  سلیمانی،  شهید »   شجاعت   هابعضی   نبود؛   شجاعت   ص 
  اّما   تدبیرند  اهل  هابعضی.  ندارند   را   شجاعت   این  بردن   به کار   ی ا بر   الزم   عقل   و  ر تدبی  اّما  دارند
  -  داشت جگر  و  دل   هم   ما  عزیز   شهید  این .  ندارند را   کار  جگر و  دل   ند، ستنی  عمل   و  اقدام  اهل

  دفاع   دوران  در[  بلکه]   روزها،  این  ثحواد  در   فقط   نه  نداشت؛  ابا  و  رفتمی  خطر   دهان  به
  بود؛   ر یباتدب  هم   -لشکرش  و  خودش   بود؛   ی جور ن یهم   هللثارا   لشکر  هیاندفرم  در  هم   مقّدس

  فقط  توأمان،  تدبیر    و  شجاعت   این .  کارهایش  برای   داشت   منطق  ،کردمی   تدبیر   ،کردمی   فکر
 2بود«.   جورهمین  هم سیاست میدان در  نبود،  هم نظامی میدان در

 طرات اخ
 روسیه در بحران روسیه  وارد کردن

 درتمند روسیه در بحران سوریه بود. وارد کردن کشور ق مای ویژه حاج قاس هاز جمله درایت 
_________________________________ 
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 گوید:  می باره ن یدرا  نصراللهسید حسن 
  با   سلیمانی  قاسم  حاج   و  شود   سوریه   در   جنگ   وارد  که  بود   مردد  امر  ابتدای   در  روسیه
  که   ایجلسه   در   واقعی  توضیحاتی   و  نقشه   روی   همآن   خود  تیککاریزما  شخصیت  و   استدالل

  از  جلوگیری   و  هاتروریست   با   مقابله  برای  که  کرد  متقاعد  را   او  داشت،   سیهور   جمهوررئیس   با
  قاسم حاج  به  پوتین  دوساعته،  جلسه  آن در. کند ورود  کشور این مسئله  به سوریه، تدول سقوط

  و  استدالل  با  توانست  قاسم  حاج.  شنیدم  قاسم   حاج  از  که  بود  چیزی   این.  شدم  قانع  من  گفت
 اآلن.  بود  خواهد  چه   ورود  این  نتیجه   که   کند   روشن   توانست  و  کند  نعا ق  را   پوتین  قعیت ا و   تشریح 

 1.بازگشت دنیا  به سوریه   دروازه از روسیه  ه ک دانندمی  همه
می  اسدی  »پسسردار    سردار   سوریه  در  ایران  مقاومت  و   مبارزه  سال  چهار   از   گوید: 

  گفتگو   و  دیدار   تینوپ   با  دقیقه  بیست   و   ساعت  دو  مدت  به  که  بود  روسیه   به   سفری   در  سلیمانی
  لحاظ   به  گفتمی   من  به   ینبدرالد  مصطفی.  یابند  حضور  سوریه   در   کند   قانع  را   هاروس   تا  کرد

  کشوری  جمهورسیرئ   با   تواندمی  مشخصی  زمان   مدت   در  سطحی  هر   در  فرد  هر  دیپلماتیک 
خارجه    مثالً   کند   دیدار   هسیرو  مانند  امور  وزیر  می  10به  وقت  به  ددقیقه    ر و هجمس یرئهند؛ 

آمریکا   جمهور س یرئ مثالً و در باالترین سطح  دهدمی دقیقه وقت  20سطح کشورهای غیر هم 
تا    45و یا چین اگر بخواهند با پوتین مالقات کنند     اما ؛  دهندوقت می   نهایتاً ساعت    1دقیقه 

  تعجب   خیلی  کرده،  دیدار   پوتین  با   دقیقه  بیست  و  ساعت  دو  سلیمانی  ارسرد  شنیدم  که  وقتی
  این   اگر  و  است  شرق   جبهه  سنگر  آخرین   سوریه   که  کرد  تفهیم   پوتین  به  سلیمانی  سردار  .کردم

 2«. نیستند  قائل شما  برای  ارزشی هاغربی  بدهید، دست  از ا ر 

_________________________________ 
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ایران در روسیه می  صفری   مهدی    سلیمانی   سردار   بود   قرار  که   بار  گوید: »هر سفیر سابق 
  جمهور رئیس   با  دیدار  و  ایشان  آمدن  از  لقب  بیاید،  روسیه  در  پوتین  مالقات  به  منظوری  برای

  فکر   خود   با   داشت،   پوتین   دیمیر ال و   شخص   که  محکمی   و   سفت   شخصیت   لحاظ   به   روسیه
  همه  برای   دیدم می   آمدندمی  ایشان   وقتی   اما ؛  داد  تغییر   را   وی   نظر   شودمی   مگر  کردممی

  تا   بود   برنامه   با  ایشان  حرکات  و   اهصحبت   تمام   و   داشته  ریزیبرنامه   بینیپیش  قابل   شرایط
  برای   را   روسیه   جمهور رئیس   موافقت  و  برده   پیش  را   مباحث   بود  کرده  اراده  که  طورآن   که  جایی

  برای   ممکن  احتماالت   تمام  قاسم  حاج  .کردمی   کسب  خاص  اقدامی  انجام   یا   و  همراهی
  را   ی بتصح   و  حرکت  وی،   واکنش  هر   برای  و  بینیپیش  را   پوتین   تارهایف ر   و   سخنان

 1بودند«.   کرده یز یر برنامه 
 

 فتح خاکریز عراقی بدون یک گلوله 

  چند   بود داده  دستور  لشکر  تدارکات واحد  به قاسم  حاج: »گویدمی  فراهانی   حمیدرضا  آقای
  کنند  درست آتش داد  دستور  قاسم  حاج ،خط  به  رسید کهها دنبه. کنند ارسال خط به کیلو دنبه

  را   خط  تمام  کباب،  بوی  و  کرد   سوختن  به  شروع  هادنبه .  ازندندبی   هاآتش  داخل  را ها  دنبه   و
ها  رزمنده   یه ی روح  تقویت  برای  بود  داده  دستور   ارکات دت به قاسم  حاج   ، دوم  و   اول  روز .  برداشت

  نوشابه  و  چلوکباب  مقدم،  خط  غذای  روز،  آن.  کنند  آماده  خوشمزه  و  گرم  غذایی   مقدم،  خط  در
 ... بود خنکهای قوطی   با

  کنند،   اجرا   آتش  دشمن  خط  روی  اینکه  جای  به  داد  دستور  رک لشهای  بچه   به   مقاس   حاج
های  قوطی  باران.  هایعراق  خاکریز   پشت  بیندازند  نارنجک   ل مث  را   شاننوشابه های  قوطی
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  عمل   نارنجک   مثل   هم   هاقوطی .  گرفت  باریدنها  عراقی   خاکریز  پشت   به  ما   خط  از   خالی،
.  بودند  کرده  اسیدی  انفجار  دچار  را   هن تش  و  گرسنه  اقیر ع  سربازهای  یمعده   که  طوری  کردند؛

  راه  به  عراق  پدافندی  خط  در   یا زلزله  ،نوشابه   خالیهای  قوطی   و  شده  کباب  یدنبه   بوی
  و  رکابی  سفید  هنپیرا   زیر   با  عراقی  سرباز  اولین  که  بود   نگذشته  دقیقه   چند  هنوز .  بود  انداخته

  خودش   و   آمد   به دو  عراقی  باز ر س .  شد  ظاهر   کریز ا خ  دو   بین   تسلیم   ینشانه   به   باال   یی هادست
  پرس   یک  داد  دستور   قاسم  حاج  .قاسم  حاج  پیش  بردند  را   او  خاکریزها.   پشت  انداخت  را 

  د دا   دستور   قاسم   حاج   شد،   تمام   که  عراقی   سرباز   غذای .  بدهند  او  به   با نوشابه خنک   چلوکباب 
 گشت، برمی رفتی م  که  قدم  هرچند   ، همین  برای ... شدنمی   باورش   اول  سرباز، .  کنند  آزاد  را   او
.  شد  خاکریز ناپدید  تشپ  و  خودشان،  خاکریز  به  رسید   اینکه  تا  ؛کردمی   نگاه  را   سرش  پشت  و

  زمین   روی  رمقی ب  که   ماری  مانند   خاکریز  پشت   از  عراقی  سربازان  از   ستونی  بعد،   دقیقه   چند
  ارکات دت  به  رسید،  قاسم  حاج  به  که  عراقی  سرباز  ۲۰  شدن  تسلیم  خبر...  شدند  ظاهر  ،خزدمی

  یک لش  بدون  قاسم،   حاج ...  کنند  ارسال   خط   به  گرم  کباب  پرس  چند صد  داد  دستور   لشکر
 1.«کرد فتح  را  عراق  خاکریز  ،ی زی ر خون بدون و  تیر یک  حتی

 
 بینیپیش  اشارهشناخت، 

پیرامو اوضاع  از  سلیمانی  اوشهید  داشت.  کافی  شناخت  منطقه    ی شناسمردماز    نی 
 داد.های درستی انجام می بینیو پیش  هال یتحل   لدلید و به همین برخوردار بو

  و   ژاپن   با   عراق : »گویدمی  قدس   نیروی   پاسداران  ع جم  در  ۱۳۸۸  بهمن   در   عزیز   سردار   آن
  و  بمانند   عراق  در  بتوانندها  آمریکایی   ندارد  امکان.  دارد  اساسی  تفاوت  جنوبی  یکره  و  آلمان  با

  در   تفاوت،   این.  شد  نخواهد  آلمان  و  ژاپن  و  کره  مثل   عراق  ، روزی   هیچ .  بکنند  درست  پایگاه
  شنیدم میها  قدیم ...  است  مردم  این   و  اسالمی   ی جمهور   وجود  در   و   اطراف  مرزهای   و   فرهنگ 
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  را   دستش  رفتمی   ،×  حسین   امام  زیارت  به  برود  خواهدمی  که  یکس  هر  دگفتنیم  که
  اتفاق   انفجار   هار یمس  این   در   که   نددانی م  همه  و  بینیم می  خودمان  چشم   به  اآلن!  دادمی
  کربال   سمت  به  برهنه  ی پا  مردم   و  ،ترپررنگ   قبل،   سال   از  سال   هر   چندساله،  این   و  افتدمی

بینند  ها را بهم عقل داشته باشند و این صحنه   گرمی لیمیک  ها  اگر آمریکایی .  کنندمی  حرکت
 1دانند عراق جای ماندن نیست«.می

 
 بسیار اهل مطالعه 

صحی  درست   تحلیل  فهم  نیا   ،ح و  کافی  گاهی  آ کسب  به  برای  سلیمانی  شهید  دارد.  ز 
مطالع بسیار  گاهی،  دینی،  .  کردمی ه  آ تاریخی،  اخالقی،  موضوعات  در  و  ایشان  تفسیری 

 تاریخ شفاهی جنگ مطالعات بسیار داشت.  ی هاکتاب
  و  دهند   نمره  یخوانکتاب   در   اگر   کنممی   فکر  مطالعات  گوید: »درک میسن پالر سردار ح

  خاص  ایهکتاب   داشت،  که  هاییمشغله   تمام  رغمعلی .  است  اول  نفر   دهد،  ارائه  را   شمطالعات
  در   سفر  مسیرهای  طول  در.  بود  خوابکم   قاسم  . حاجردکمی  مطالعه  روز   یک  ظرف  را   روزبه   و

  و  شیعه   و  اسالم   تاریخ   زمینه   در   بیشتر   هم   هایشکتاب   و  کردمی   العهطم  دائم   هواپیما   و  ماشین 
  چگونگی  و  اهداف  و   اسرائیل  پیرامون  هم   مطالعاتی .  بود  اسالم   در   ر مؤث  هایشخصیت 

  نوشته  را   خاطرات  این  تمام   تقریباً .  بود  هم  نوشتن  اهل.  داشت  سرطانی  غده  این  یگیر شکل
  دستاوردهای   نسخه   و   نوشتمی  تهران  تا   شق دم  از .  نوشتمی   که  داشت   ای دفترچه  و   است

  تکلیف   کسب  و  نوشت می  را   حرکت  ترین کوچک   . فرستادمی  آقا   حضرت  دفتر  به  هم   را   سفرش
 2. «کردمی
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  نام   به  و  کتاب  شما  به  من : »گویدمی  ۱۳۹۷  بسیج  یهفته   در  انیسلیم  قاسم  حاج  سردار
قطو  را   "اسالمی  نخستین  قرون  در  آن  نقش   و  کوفه" کتاب  مهمی  که  اما    معرفی است  ر 

 چرا .  امکرده   مطالعه  موضوع  ن ای   در  هم   دیگری   هایکتاب   ؛ام خوانده   دقت   با   را   کتاب  .کنممی
 آن   از  اگر  که  آیدمی   بود  به  هم  مهمیهای  ت آف  مهمی،  جریان  هر  در   چون  بخوانید؟  گویممی

  آسیب  است،   طمع   و  موردتوجه   که  ای   دلیل   به  مهم،  و   اثرگذار  جریان   آن  نشود،  مراقبتها  آفت
  ؛... نداشت  کاری   منینمؤلا امیر   ماقبل   خلفای  با  او  معاویه،  یدوره   در   بینید می  شما .  دید  خواهد

  کشورها   از  خیلی.  داریم  جهان  در   امروز  ما  هک  وضعیتی  مثل  ؛... نداشتند  او  به  کاری  آنها  چون
این  .  دارند جنگ  سر  ما  کشور  با  اما  ندارند؛  آنها  با کاری  صهیونیستی،  رژیم  و  آمریکا  که  هستند

  امام.  است  معاویه   ی اهسیاست  با  ؤمنین امیرالم  سیاست   و  منهج   تضاد   همان  دقیقاً موضوع  
 1.« کند تحمل اسالمی حکومت از بخشی بر  را  فاسق  جریان  یک  حاکمیت توانستنمی   عادل
 

 اهل علم و مطالعه

ست  کتاب شیعه ا ترین گوید: »کتاب الغارات را که قدیمیسردار سلیمانی در جای دیگر می 
استمرار حکومت علی    ر این حکومتی که د  خوانید امروز برایکامل است. اگر ب   بخوانید. مقتل 

ا  ابی طالب  گاهانه ست  بن  دهیم و  می   کنیم نظرحزبی نگاه میو بدون تعصبات فردی و    ترآ
 2کنیم«. دفاع می 

 ی الملل نیب یهامانرآشنا به ادبیات و 

  یا   کشور   هر  برجسته   نویسندگان  های : »حاج قاسم رمانویدگسردار علی اکبر پوریانی می 
  جنگ »  کتاب  پوتین،  با   مالقات  و  روسیه   به   عزیمت   از  پیش  مثالً .  دکر می  مطالعه  را   ایمنطقه

  که   بداند  یا   کند   صحبت   سوریه  جنگ   درباره   پوتین   با   بتواند   تا   خواند  را   تولستوی   و ئل  « صلح  و
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 مطالعه   مشغول  که  گفتمی  اواخر.  کند   کار  یهسور   در  روسی  فرماندهان  با  چطور   بعدها
  من  و  است  خوبی  کتاب  چه  که  گفتمی  و  تمسه  مارکز  گارسیا  یلگابر   «تنهایی  صدسال»

  دلیل   این  به  هم  را   کشورها  برجسته  نویسندگان  هاینمار  .کردم  شروع  دیر  را   آن  مطالعه
 1کردند«. می ارائه جامعه آن تاریخ   و بطن از دقیقی   هایگزارش و  شناخت که کرد  انتخاب

 10مطالعه در عملیات والفجر 

ر محسن ححجت االسالم   از  ثارالله میندگان  مزسنی سعدی  تیپ  گوید:  لشکر  من پیک 
دیدم  ، مدتی در سنگر حاج قاسم حضور داشتم؛ می 10الفجر  و   لشکر بودم و در زمان عملیات 

به دست گرفته و  کتابی  سته و  نش  هام یسی بحاج قاسم در اوج خستگی مفرطی که داشت کنار  
استمشغول مطالعه   گاهی  آن  از چند  را    و هر  ب  صورتبه کتاب  زمین میباز  روی  و  ر  گذارد 

را  را می   سیم بی به مطالعه   دهدمی گیرد و دستورات الزم  را گرفته و  ادامه و سپس کتاب  اش 
به    کامالً و    دهدمی هم  لحظهبی   ی هاصوتحواسش  را  او  مطالعه  و  هست  هم  از سیم  ای 

 2رماندهی کردن غافل نکرده بود. ف
 مطالعه با حال خوش

گوید: »این کتاب را زمانی  طالعه کتاب خاطرات شهید خوش لفظ میان درباره زمان مایش
 3.«رفتم و حال خوبی داشتم ز بغداد به اقلیم کردستان می خواندم که ا 

_________________________________ 
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 وحدت شیعه و سنی

شد، یک نفر از پشت سر گفت نماز    در فرودگاه دمشق نماز جماعت خواندیم. نماز که تمام
با   را  بود.خوانیب  تأخیردوم  قاسم  حاج  می  م؛  سنت  اهل  از  گروه  جماعت  یک  نماز  خواستند 

ب مانعشان  ما  رو   خواستمیود.  بخوانند، جماعت  بخوانند که  نماز جماعت  اهل سنت  ی  اول 
 وقت حساسیت بیشتری داشتند. 

 
 هاتصمیم بر اساس اولویت

  به   سوریه  هوای   وقتی.  برادر   عین  بودیم؛  رفیق  حاج   باکند:  فی نقل می حجت االسالم عار 
  وایمخمی  ما  حاجی: »گفتیم.  کرمان  فرهنگیان  دانشگاه  رئیس  با   سراغش؛   رفتیم  د،ز   سرمان

»گفت.  «سوریه  بیایم »گفتیم  «چی؟  برای:    ما .  بیایم  خوایممی   هم  ما  رن،می   دارن  همه: 
»گفت  و  خندید«  چی؟  اونجا  هستیم،  شما  پیش  جاهمه   کرمان  توی  جااین   تو   که   تو: 

  کار   اونجا   برید.  ستسوریه   از  ترمهم   دانشگاه  جبهه  امروز .  طورهمین   هم   قا آ  این  دانشگاهی،
  نیاز   وقت   هر  داریم،  زیاد   سوریه  داوطلب .  کنید  راهنمایی  بدید،   نجات   رو  دم ر م  هایبچه   کنید 

 .«کنممی  خبرتون شد
 1. کنی اشراضی توانستینمی  رقم هیچ  دیگر  آورد، می که  نه
 

 سخن   یهاسوژه
تیزهوشی قام معظم رهبری د پرداختن به سخن م • حاج قاسم و نقش    رباره درایت و 

ی برای  بینی نسبت به اتفاقات آینده و ایجاد آمادگو پیش   آن در فهم جریانات نفوذی و بصیرت
 مقابله با آن وقایع. 
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باشد   • شجاعت  با  توأمان  باید  عقالنیت  و  به  تدبیر  کدام  هر  و  ببرد  پیش  را  کار  تا 
کا  سرانجاتنهایی،  به  را  نمی ر  خود  درست  تدبیر  به    بارهدراین ساند.  ر م  درباره  رهبری  سخن 

 انی استناد شود. توأمان با شجاعت شهید سلیم 
راه  • از  و بینش درست است. یکی  گاهی  آ نتیجه  تدبیر،  و  بینش  درایت  های حصول 

کتاب  زیاد  مطالعه  اسمفی  هایدرست؛  و  د  سلیمانی  شهید  مطالعات  خاطرات  به  اشاره  با  ت؛ 
 شد.ها، مشغول به مطالعه میبسیار، اما در اندک فراغتهای وجود مشغله  اینکه با 

 
 معرفی کتاب 

و  ی دالشهدا یس  ، یمانیسل   کتاب نماد    ی هادل   گریار ی   اد یبه    یواژگان  ژهیمقاومت  عاشق، 
 یمانیحاج قاسم سل  د یسردار شه  ریجهاد کب 
 ی تربت  شادکام د یمج  :ندهنویس
 شاملو : ناشر

 ( زیشوم) یرقع -صفحه  ۱۴۲حجم: 
کتابمخت  یمعرف سال    ۲۰)زاده    ی مانیسل   قاسم :  صر  ملک    ۱۳۳۵اسفندماه  قنات    –در 

بغداد(    ۱۳۹۸سال    ماهدی   ۱۳  تشهاد نظام  ک یدر  او در طول جنگ    یرانیا   یفرمانده  بود. 
از سال  ثارالله کرمان بود. سپس،    ۴۱نده لشکر  ، فرما۱۳۷۶و عراق و پس از آن تا سال    رانیا 

  ت یفعال  یقدس سپاه پاسداران انقالب اسالم  ی رو یانده نفرم  عنوانبه ادت  تا زمان شه  ۱۳۷۶
در  کردمی ا ۱۳۹۸سال    ماهی د  ۱۳.  ارتش  و   االت ی،  ترامپ«،    ی متحده  »دونالد  دستور  به  را 

بغداد    یالمللن یوج از فرودگاه ب»آذرخش کبود« هنگام خر   اتیکشور، در عمل  نیا   جمهور س یرئ
سردار سپهبد،    نامهیکتاب زندگ  نی ا   درور کرد. تر   یمقامات عراق  با  یرسم  یدارها یانجام د  یبرا 

 .شودی م یبررس  شان،یا حاصل از شهادت  ی ارائه و دستاوردها «،یمانی شهید »حاج قاسم سل
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 «11»کارت شماره 

 «یو شرع ینیمراقبت بر مسائل د»
 اشاره 

  و   حدود  رعایت  ،میاسال  های ارزش   به   معتقد   و   مؤمن  انسان  یک   ی هانشانه   هجمل   از
  و   هدانست   ایمانی  تعهدات  به  ملزم  را   خود  حال  همه  در  واقعی  مؤمنین.  است  شرعی  مسائل
  طلبانی منفعت  آنان برخالف .هستند تسلیم آن مقابل در و نهندمی گردن الهی حکم به همواره
  به  باشد  ازگارس  آنان   منافع   با هاارزش   این   که   جایی   تا   تنها  و  است  زبانشان لقلقه  دین   که  هستند 

دسته   صراحت   به   قرآن .  بندندپای  ا آنه ا   َن َیُُقُل   َو »:  خواندمی   ایمانبی   را   افراد   این  ـِه   آََم    َو   اِبلل 
ُسوِل  َطْعَنا  َو   اِبرل 

َ
َول    ُث    أ م  فَِریق    ن َي َ ُ ْ ِد   َِمّ   ِِّمّ وَل   َما   َو   َذِلَک   ََبْ

ُ
نَی   َک ـئ ِ أ ْؤَِمِ ُ

ْ
  و   تقید   عدم   ریشه   1«. اِبَل

  آن  به  ×  حسین  امام  شی در فرما  که  گرددیبرم  آن  بردگی  و  دنیا  حب  به   حدود،  به  یپایبند 
ق  یلَع  ُی َو اّل  ا،ي  اّلن   ُد یَانّلاُس بَع »: است ه شد تأکید  م  عَلِ ت ََما وطوَنُه َُی أسِلَنَِتِ ُه ن ِ ِبِه ما َدَرّ  «. س ُ

  و  انقالب   به شان  تعهد  وعملی    ایمان آنها حاکی از    جان   نثار  و  فداکاری که    شهدا   زندگی   در 
می   اسالمی  هایرزشا  وضوح    شرعی  احکام  و  حدود  به  تقید  توان بود،  به  کرد.را    مشاهده 

  همواره  بود؛  الهی  احکام  و   شرعی  حدود   به   پایبند   شدیداً   خود   تنها   نه   نیز   مقاومت  سیدالشهدای 

_________________________________ 
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  و  یداتتق همین  از   ناشی  شودیم  رزمندگان  نصیب   موفقیتی  اگر »  :که  شدیم  یادآور   دیگران  به
  در   که   است   یا خانه   صاحب  به   قاسم   حاج   حاللیت   طلب   نامه،  ادعا   این   شاهد .  «است  تعهدات 

 ند. بود کرده استفاده  فرماندهی مقر عنوانبه  او منزل  از سوریه 
 

 ت یسخن وال
 بریشرعی از زبان ره حدودی مراقبت سردار سلیمانی

به    حــال   نعیــ   در  هــم  ـود،بـ  نظامــی  عرصــه  بر  مسلط  جنــگاور  فرمانــده  یــک  هــم
  را   الهــی  حــدود   افــراد  ـیهـگا  جنــگ،   میــدان  در .  بــود  شــرعی   حــدود  مراقــب شدت  

.  بــود  مراقــب   او  نــه،   او  نیســت؛   هاحرف   ایــن  وقــت   گوینــد می   کننــد، می  فرامــوش 
  کســی   بــه   ـه کـ   بــود   مراقــب   برد؛ نمی   کار   به   سلـاح  برود،  کار   بـه   سلـاح   نبایـد   کـه   ایی آنج

 1. نشــود  ظلــم نشــود،   تعدی
 

 خاطرات 
 اسالنحق اهمیت به 

وقتی جنگ به قسمت شهری کشیده شد، برخی به ناچار وارد منازل مردم شدند. ایستاد به  
تان شوند؟! خیلی  حمله شود، دوست دارید وارد خانه  سخنرانی برای نیروها: »اگر به شهر شما

ذارید سر جایش.  بگ   ای به اشتباه جابجا شده ؛ حتی اگر وسیله اسالنحق بت کنید از  باید مراق
 امتحان سربلند بیرون بیایید«.  گیرد، از شما امتحان میخدا از 

_________________________________ 
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 خانه در بوکمال سوریهنامه به صاحب 

  برای   مانعملیاتی   مقر  شد   بودند   کرده  رها   خدا   امان  ه ب  که  ایخانه .  نداشتیم  ایچاره
  از   تا  نوشت   نامه .  شد  قلمبه   دست   حاجی   کنیم   تخلیه  را   خانه  تیم خواس  وقتی .  بوکمال  آزادسازی

 .ایمکرده  استفاده جااین  از ناچار  به کهاین  از کند عذرخواهی تا  بطلبد،   حاللیت خانهصاحب
  شیعه   من ...  هستم  سلیمانی  قاسم  برادرتان  من .  علیکمسالم  محترم  و   عزیز  خانهصاحب»

  اعتقاد   خدا   رسول   سنت   به   چون   هستیم   سّنی  شکلی  به  هم  ما  ولی  ستیه  سّنی  تو   و  هستم
  هستی   شیعه  جهتی  به  هم  تو.  کنیم  عمل  او  روش  و  راه  به  کنیممی  یسع  شاءاللهان   و  داریم
  دیگری   های کتاب   و   ی ار بخ  صحیح   کتاب   و   کریم   قرآن  از   من.  داری  دوست   را   بیت اهل  چون

 . هستید متدین فهمیدم   بودم تانخانه  در  که
 .ایمکرده  استفاده تانخانه  از اجازه  بدون چون  بپذیرید را  ما  عذر خواهممی  شما  از اوالً 
 ...بپردازیم را  آن بهای   هستیم حاضر ایمزده  خانه به  خسارتی اگر ثانیاً 
  تعالی   و   سبحانه  خدا   از  و   خواندم  شما   نیت  به   هم  رکعت  دو.  خواندم  نماز   شما   خانه  در   من
 . «سلیمانی رادرتان ب و پسر.  خواستم ی خیر بهعاقبت  برایتان

  کافی   دربیاید  خانهصاحب  دین  زیر   از  کهاین   برای  هنوز   خط،   چند   این  کردمی   فکر  انگار
»نوشت  دیگر  باریک   نامه  آخر.  نیست   در   اجازه  بدون  تصرف  خاطربه   ما   کنیدمی   تصور  اگر: 

  .بگیرید   تماس   کنم می  خواهش.  است  من   خانه   تلفن   شماره   این   هستیم   مدیون   شما  به   نه اخ
 . «بدهم انجام  بخواهید شما  کاری هر امآماده من

 1. نوشت چپ  سمت برگه  پایین را  اشخانه  تلفن  شماره هم  بعد
رابطه می این  بیگی در  اسد    شهروند   این   به   خطاب  نامه   این  در  قاسم   گوید: »حاجسردار 

  در   چارچوب  الی   را   ایهزینه  کردیم،   استفاده  شما  خانه  از  مدتی  که  بود  نوشته  ریسو

_________________________________ 
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  تمام  تا   بزنید   زنگ   امنوشته   نامه   در   که   ایشماره   به   نیست   کافی   هزینه   این   اگر   ام؛اشتهگذ
 . کنم پرداخت  را  تانطلب

  عاشق  و   شده   نامه   متوجه  گرددیبازم  خود   خانه   به   منطقه  آزادی   از   بعد   خانهصاحب   وقتی
  به  اشخانواده  که  است  یمذهب   سنی  فرد  یک  او  که  حالی  در  شودمی   سلیمانی  شهید  مرام

  مرد  این   خانه  اینکه   با   حاضر  حال   در   بودند،   گذاشته   «صدام»   را   نامش   صدام  به   عشق   خاطر
  یکی   روی  که  مانده  باقی  خانه  آن  از  ستون  دو  همچنان  ولی  شده  ویران  داعش توسط ساله  ۴۵

 1. «است شده نصب سلیمانی  سردار  عکس هاستون  از
گذارد؟! آن هم شماره منزل؟!  می   ره شما  گرفتن   رضایت   ی برا   متعارف،   امنیتی   مدیر   کدام

 استمسائل شرعی  رعایت وی بر اقبت و اوج مر این عمل حاج قاسم حاکی از 
 

 نکشتن خانواده یک داعشی

  نفر   دیگر   عبارت  به   و  النصره  جبهه   شرعی   مسئول   محیسنی،  عبدالله  شیخ   نام   به   فردی»
  به   او  با  رابطه  در  موثقی   هایگزارش   بودیم،  او  پیگیر  شدت  به   ما   که  تکفیری   هایگروه  دوم

  خانه  یک  به  و  خیابان  یک  در   صبح  ۵  تا  شب  ۱۲  ساعت  در  او  بود  قرار  بود،  رسیده  دستمان
  آخرین   کسب  جهت  فرماندهی  مقر   به را   نظر   مورد   محل  مختصات  ما  رو این   از  برود،   شده   رصد

  بود   منطقه  در  هم   مانی سلی   سردار   اتفاقاً   کنیم،   نابود   را   او  پهپادهایمان  با   تا  کردیم   ارسال   دستور 
  او  که   شنید   وقتی  ولی  بود،   خوشحال   بودیم   ده ر ک  پیدا   را   عبدالله  شیخ   اقامت   محل  کهن ی ا   از  و

  شیداع  سرکرده  این   کشتن  و  محل   آن  انهدام  با  است  رفته   آنجا  به  همسرش  حمل  وضع  برای
 2. «ببینند  آسیب گناهی ب افراد و اشخانواده نباید  وجه هیچ  به  گفت و کرد مخالفت

_________________________________ 
 .۶۰۰۲۷ ام ی، پ1399 ید 13فارس،  یخبرگزار  1

 .همان 2



 143  *  یو شرع ینیمراقبت بر مسائل د  «11» کارت شماره

 

 بقیه  مثل هم ما

  های نوه :  گویدمی  سلیمانی   شهید   از   ایخاطره   در  اطفال  تخصص  فوق   ترکمن   محمد 
  اطفال  پزشک   آن  در   من  که  آمدند  دنیا  به   بیمارستانی  در  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  دوقلوی

  یکم  بسیار  وزن  و   ندبود   نارس  خاطر  همین   به.  آمدند  دنیا  به  موعد  از  زودتر  نوزادان  این .  بودم
  بیمارستان   ایزوله  شخب  در  کوتاهی  مدت  باید  داشتند  آنها  که  خاصی  شرایط  دلیل  به.  داشتند
 . نداشتیم خالی ایزوله اتاق  ما روز،   آن در اما شدند،می بستری 
  و   کردم  شناسایی  را   نبود  بحرانی  شرایطش  که  ایزوله  بخش  در   بستری   نوزادان  از  یکی  من

  به   نیاز   و   هستند  ما   بیمارستان  در  سلیمانی  قاسم   اجح  هاینوه : »گفتم   مادرش   به   آرام  رفتم 
  به   رو   هم  شما  فرزند  وضعیت.  نداریم  کردنشان  بستری  برای  خالی  اتاق  اما  د، دارن   ایزوله  اتاق

  آن.« کنیم بستری اتاق  این  در  را  هابچه   ما تا  بروید  بخش  به  شما باشید  موافق اگر . است بهبود
  و   آرامش  وقف   را   جانش   ایشان!  نه  چراکه: »گفت  و  پرید   جا   از  شنید،   را   سم قا  حاج   اسم   تا   مادر 

  توانممی  من   که   است  کاری   کمترین   این.  شودنمی   جبران  چیز   هیچ   با   که  کرده   ما   امنیت
  را  قاسم حاج  که  رساند بیمارستان  لیاص راهروی به را  خودش  داشت، که  حالی آن با  او.« بکنم
 . ببیند

  بستری   را   شما  دوقلوهای  اآلن: »گفتم  قاسم   حاج  به  کردیم،  خالی  ا ر   اتاق   کهاین   از   بعد
  این  چرا : »که  کرد  اعتراض  من   به  شد،  اتاق  کردن  خالی  نحوه  متوجه  ایشان  وقتی .«  کنیممی
  لطف شوند؟  بستری من  هاینوه که ردید و آ بیرون  ایزوله اتاق  از را   بیمار نوزاد  یک کردید؟  را  کار

  ما .  نیست  دیگران  هایبچه  و  من  هایبچه   بین  رقیف  هیچ.  برگردانید   ایزوله  اتاق   به  را   او  کنید
  بچه   آن  مادر   از   ما!  سردار: »گفتم  ایشان  به .«  شود  خالی  اتاق  تا   کنیم ی م  صبر  مردم  بقیه   مثل

  اتاق  اصرار  با  خودش  کنند،   بستری   را   شما  هاینوه   است  قرار  شنید   تا  خدا   بنده.  گرفتیم  اجازه
  بچه  و  دهید   انجام  را   گفتم   که  کاری !  دکتر  آقای  نه »:  گفت  قاسم  حاج   ما ا .«  کرد  خالی  را   ایزوله

 . شد برگردانده اتاق  به  دوباره  نوزاد  آن و  افتاد اتفاق این.« انیدبرگرد  اتاق به را 
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  اتاق   تا   ماندند   منتظر  مارستانیب   در   ساعت   سه   مردم   تمام   مثل   سلیمانی   قاسم   حاج   خانواده
 . شد خالی ایزوله

  من .  آمد  بیمارستان  به  دوقلوها   دیدن  و  فرزندش  قاتمال  برای  قاسم   حاج  که  بود  دوم  روز 
  عمومی   هایمکان  در  ایشان  حضور  مقدمات  دانمنمی   و  آورمی درنم  سر   یتیامن   مسائل  از  زیاد 

.  شدند  بخش  وارد  در   جلوی  همان  از  فتکلبی   و  ساده  ایشان  روز   آن  اما  شد،می  فراهم   چطور
 ولی  بودند،   خوشحال   که   این  با   آنها .  بود  جالب  و   غیرمترقبه   پرستارها،   برای   قاسم   حاج   دیدن 
  حاج   صمیمی  نباشید  خسته  و  ساده  احوالپرسی  و  سالم  با  که  ن یا   تا.  نداشتند  رفتن   جلو  روی

  جمع   ایشان  دور  بخش  پرستاران  تمام  زدنی،  هم  بر  چشم  در   و  شد  آب  پرستارها  یخ  قاسم، 
  و  زده  حلقه  قاسم  جحا  اطراف  بخش  ارانپرست  تمام.  بگیریم  یادگاری  عکس  شد  قرار.  شدند
  تی  حال  در   سالن   انتهای  در  که  خدماتی   نیروهای   از  یکی  ایشان  که   بودند  گرفتن  عکس  آماده

»گفت  و  کرد  صدا   را   بود  کشیدن   خوشحالی  و  ذوق  با  او.«  باش   ما  عکس  در  بیا  هم   شما: 
 . شد برداشته یادگار به  عکسی و رساند  را  دشخو

  از  اطمینان   برای   داشت،  که   سنگینی   ولیت مسئ  و  مشغله  همه   نآ  با   سلیمانی   قاسم   حاج
 . شد آنها  حال  جویای  و آمد تانارسبیم   به بار  چند هانوه  سالمت
  ایشان   هم  بار  یک   شدند،   مرخص   بیمارستان  از   و  شد  خوب   هابچه   حال  که  این  از  بعد
  آمدن  خبر   منشی   وقتی .  بود  تر شلوغ   همیشه   از   روز   آن  قضا   از.  آمد  من   مطب   به   قلوها ود  همراه

  احوال،  و   حال  و   مالس   از  بعد.  آمدم  بیرون  اتاقم  از  آمدگوییخوش   برای  داد،  من  به   را   شانای
  از   یکی  که   حالی  در   قاسم   حاج  .داخل  بفرمایید :  گفتم  و  کردم  راهنمایی   اتاق   داخل  به   را   ایشان

.  بگذارد نوبت در  را  ما اسم سپردم  منشی خانم به.  ممنون خیلی: »گفت بود، کرده بغل را  هانوه 
  و   نداشتم  گفتن  برای  حرفی  داشتم،  را   ایشان  سابقه  چون.«  بشود  ماننوبت   تا  مانیممی   منتظر

 شاننوبت   تا   نشستند   مطب  در   بیماران  بقیه  مانند  خانواده  همراه  قاسم  حاج .  شدم  شرمنده  فقط
  ایشان  با   ادگاری ی عکس  خواستم  اجازه  کردم،  ویزیت  را  دوقلوها  و  شدند  وارد  که  این   از  بعد   .شد
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  شما   دکتر،   آقای: »گفت  و  داد   هدیه   من   به   انگشتر   یک   ایشان  روز   آن.  پذیرفت  احترام  با . گیرمب
 1.« دارید مقدسی شغل
 

 صف ایستادن 

می افزون  »عباس    همه   رفتگمی  غذا   و  ایستادمی   صف  در  شدمی  بارها گوید: 
 2.«گفتندمی

 
 آور نانسردار 

 3ا نان تهیه کند.ایستاد ت دش صف می او حتی گاهی در نانوایی نیز خو

 
 المالبیت رعایت 

س سردار  دختر  سلیمانی  زینب  می خانم  تعریف  ایشان؛  کند:  لیمانی  دفتر  رفتم  روزی  من 
یا با خرما؟!    ی خور یمد  سردار گفت: یک چای برای زینب بیاورید؛ آوردند؛ گفت: چای را با قن 

انج  و  توت خشک  ایشان همیشه  نه! روی میز  بود و خیلی گفتم:  دوست داشتند.    یر خشک 
خشک   توت  تا  سه  دو  بپومن  لباس  رفت  وقتی  ایشان  خانه،  خوردم.  برگردیم  هم  با  که  شد 

تا دونه توت خوردی؟ گفتم: نمیدونم  پرسی بابا چند  تا د:  یا شای  چند  تا یا چهارتا  د  خوردم! سه 

_________________________________ 
 . کتاب »متولد مارس« زبه نقل ا  ۱۳۹۹ ید ۱۰، ۱۲۹۸۵۴۲کد خبر:  ن، یم جم آنالجا 1

 : نیخبر آنال تیسا 2

 https://www.khabaronline.ir/news/ .1404912 

 : مشرق تیسا 3

 https://www.mashreghnews.ir/news/ .961066 
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  ردم. من متعجب شدم پنج تا. گفت: این را به حساب من بنویسید چون دخترم خورده؛ من نخو
ه برای  ای من گذاشتند نگفت: این رو بر  ه از جای دیگه!گفتم: من از توی اتاق شما برداشتم ن

 1تهیه شده.  المالت ی بهست و با پول  المالت یب شما؛ از این 
 

 مقید به حرام و حالل

سلیمانی    شهید  رزمانهم  و   دوستان  از   سعدی  حسنی  محمدرضا  پاسدار  دوم   پسرتی   سردار
  و   حرام  به  ایویژه   نگاه  سلیمانی  شهید :  گفت  و  کرد  اشاره  حالل  لقمه  به   ایشانگوید:  یم
  دلیل  به -برداشت المالبیت  ماشین  از را  شکالتی کوچکشان  بچه  دارم  خاطر به . داشت لالح

  دنبال  در   به   در   و   بود  شده  قرار بی   قاسم  حاج .  کرد  میل  و  -دانستنمی   داشت  که   کمی  سن
  المالبیت   برای   شکالت   این  بود   قرار   چه   از   ماجرا   که   ید پرسمی   دائماً   عنی ی؛  بود  امر   اصالح

 2است؟ بوده  هابچه   برای  یا  بوده
 

 ی سخن هاسوژه

مجاهد در راه خدا برای رسیدن به کماالت و نیل به فیض عظیم شهادت  بیان اینکه  •
با    ؛کند   ی پافشار جهاد بر حدود شرعی  جنگ و  ترین لحظات  اید در همه حال حتی در سخت ب

_________________________________ 
 فارس؛ به آدرس:  یرگزار خب 1

 https://www.farsnews.ir/media/.13991012000182 

  م؛یتسن یخبرگزار  2

https://www.tasnimnews.com/fa/news/ .2421188/10/10/1399 
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ترین  ت ه سخنان رهبری درباره محافظت شدید حاج قاسم بر حدود شرعی حتی در سخاشاره ب
 .طیشرا 

است، بلکه نیروهای خود    الناسحقیک فرمانده نه تنها خود مراقب حدود شرعی و   •
حدو از  مراقبت  به  هم  میرا  توصیه  شرعی  به  د  سلیمانی  شهید  سفارشات  به  اشاره  با  کند؛ 

 نبرد شهری.  در جبهه  الناسقحبه رعایت  د نسبت نیروهای خو
و   • شرعی  مسائل  رعایت  که  نکته  این  آنها  بیان  اثرپذیری  و  هدایت  در  مردم  حقوق 

طلب    به خاطر است؛ با اشاره به اثرپذیری صاحب خانه سوری از عمل شهید سلیمانی    رگذار یتأث
 حاللیت از حضور در خانه او.

دشمن   • باعث  نباید  مرد،  یک  ا پنداشتن  دشمنی  با  خانواده  تقابل  در  نباید  و  بشود  و 
خانواده به  بشدشمن،  ظلم  و  تعدی  او  ممانعت  های  از  سلیمانی  شهید  خاطره  به  اشاره  با  ود 

 ه در منزل در کنار خانواده حضور داشت.بمباران خانه فرمانده تکفیری ک
  خارج از   باید در چهارچوب قانونی و شرعی استفاده شود و هرگونه تصرف  المالبیت  •

بزرگان  معیارهای و  از شهدا  بسیاری  مانند  است. شهید سلیمانی  دینی،    معین، حرام شرعی 
کوشا بود و حتی پول سه دانه توت خشکی که دخترش در دفتر کار    المالبیت بسیار بر رعایت  

 . وی خورد را محاسبه کرد
 

 معرفی کتاب 

 ی مانی لدر خاطرات حاج قاسم س  یحاج قاسم: جستار کتاب 
 ی مزدآباد ی اکبر  یعلیسنده: نو

 ÷ زهرا  ا ی: ناشر

 ( زی)شوم یرقع -صفحه  ۱۶۸حجم: 



 مکتوب  روایت * 148

 

مجموعه   کتاب:  کتاب  تصر مخ  یمعرف حاضر،  قاسم    یا مصور  »حاج  خاطرات  از 
بخش  «یمانیسل قالب  در  که  زبان  یهااست  با  و    یکوتاه  شده   ی میصمساده  اند.  نگاشته 

پا  ی کربال  ات ی»عمل خدا  »از  خو   ان یپنج«،  را  من  نم  کسچ ی استم«، »هعمرم  »به  بود«،  انده 
از    یبرخ  ی هاداد« عنوان  میهادامه خوا   نبود«، »کربالها را   ی»زمان جنگ حاج   «،یظلم کرد

  انده فرم  «یمانی: »من »قاسم سل میخوانی از کتاب م  یکتاب هستند. در بخش  ن ی ا   یهابخش 
هفتم   سال  صاحب سپاه  در  کرمان هستم.  روستا  1337الزمان  توابع  »قنات    یدر  از  ملک« 

 . آمدم« ای ان به دنکرم
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 «12»کارت شماره 

 م کری قرآن انس و ارتباط با 
 اشاره 

  ی هام خ  و  پیچ   در  و  است  آخرت  و   دنیا   در   هاانسان   همه   سعادت  و   هدایت  کتاب  کریم   قرآن
ا  ِإَنّ »:  است  کمال  سوي  به  آنان  راهنماي   و  رهبر   زندگي آَن   ََهَ ي  َيْهِدي  اْلُُقْ ِ

ُم   ِهَ   لِِلَّ ْْقَ
َ
  قرآن   نای  ؛أ

 فراوانی  آثار   قرآن   با  داشتن باط ارت  و  انس   1. «هاستراه  ترین مستقیم  که   کند مي  هدایت   راهي  به 
دنبال    درونی   آرامش  و   نشاط  و  باطل   و  حق  تشخیص   و   بصیرت  جمله   از به    .داردرا 

  و   سر   راه  و  دردها  همه   داروی  آینده،  و   گذشته  علوم  همه  جامع  را   قرآننیز    ×   ینامیرالمؤمن
َم   یفِه   ِان    َاال»:  انددانسته  زندگی  به   خشیدن ب   سامان  َو   داِئُکْ   َدواَء   َو   اَلاىض  َعِن   اْلََحَی   َو   َیأیت  ما  ِِعْ
َم  ْ ط  َ ُکْ  ما ی   . «َبنْیِ

  به   قرآن  هدایت   با  و   یابددرمی  را   سعادت   راه  دباش   مأنوس   قرآن  با   کس  هر   اساس   این  بر
  و   کریم  قرآن  با  انس  با  که  هستند  اریخ در طول ت  عادتمندانس  جمله  شهیدان از.  رسدمی  کمال
  و  وجود  با   سلیمانی  شهید  سیره  در   انس با قرآن  اند.راه را پیدا کرده   آن  ی هایی راهنما  از  پیروی 
که    سفرهایی   دره شده بود به نحوی که همیشه  نهادین  سنگین   های مسئولیت  فراوان و  مشغله

بر  شدیم  غولمش  قرآن  تالوت  به  داشت  هواپیما   با   آیات   از  بسیاری   تالوت  بر   مداومت  اثر   و 
 . بودکرده   حفظ قرآن را 

_________________________________ 
 . 9آیه  اسراءسوره مبارکه  1
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 ت یسخن وال
یا    -کنندمیکسانی هستند که برای خدا در شب قیام    -اند آن کسانی که اصحاب اللیل»

  دهند، یا آن کسانی که حملة القرآن هستند و با قرآن در شب انجام میکار دشوار را برای مردم 
نور قرآن و  دارن  انس با  این قرآن حرکت می  هدایتد و  ی که  ها هستند. کسانکنند، »اشراف« 

آن  دارند،  اجتماعی  جایگاه  و  دارند  ثروت  دارند،  ار پول  نظام  در  و  منطق  در  اسالمی  ها  زشی 
 1. «شوند»اشراف« محسوب نمی

تاب  کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سالمت، کتاب رشد و تعالی و ک  قرآن»
 2«قرب به خداست 

 

 خاطرات 
 حفظ قرآن 

به جلسه قرآن روستا. مثل  سرزده از   آمد  به خواندن  بقیه نشست یک گوشه و شروع کرد 
در  گفت:  داشتنید؟  قران  حفظ  فرصت  چطور  مشغله  همه  این  با  شما  پرسیدم:    حفظ. 

 خوانم.نشینم و قرآن میی بین شهرها را عقب ماشین می فاصله  هات یمأمور 
 

 رآن در ماشین حفظ ق

  گروگانشان   حتی  یا   ماشینشان  جلوی   بریزند   اشرار  ود ب  ممکن  هرآن .  بود   پرخطری   مسیر
بار.  بگیرند   را   کار   همین   سرکشی،  برای  زاهدان  رفتمی   شدی م  بلند  کرمان  از   حاجی  که   هر 

  بود   طوری  راه.  کردمی  استفاده  گشتی های  ماشین   از  نه   برد،می  خودش   با   فظ محا   نه.  کردمی

_________________________________ 
 .1378ت دولت سال جمهوری و اعضای هیئدیدار رئیسدر  بیانات 1

 .1373ن سال ی مسابقات قرائت قرآبیانات در مراسم اختتامیه 2
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  اشراننده اب اما حاجی خودشان، با بردندمی  محافظ باید هم رماندهی ف  پایینهای  رده تیح که
  به  دست   راننده .  رفتندیم  باهم   را   کیلومتر  پانصد   باالی.  جاده  به   زدند ی م  دوتایی.  رفتمی

  باالی   چراغ  عقب،   صندلی  نشستیم  هم   کشور   شرق  جنوب  منیت ا   مسئول   و  بود  فرمان
 .کردمی حفظ را ها سوره  داشت. خواندمی را  قرآنای  هآیه  و کردمی  روشن را  سرش

  هم   اشهمه   بارانی،   و  سرد  هم  هاوقت   خیلی   بود،  گرمها  وقت   خیلی   د،بو  روز   بود،   شب
  که  ییهاه یآ و بود  دستش  توی قرآن  با جانشودل . خوردنمی  تکان دلش توی  آب حاجی. منا نا

 1. کردمی  شانزمزمه
 

 ترویج حفظ قرآن 

  بد   نکرده  رعایت   را   ادب  سخنرانی  و   رسمی  مراسم   در  الله ثار   لشکر  مهدیه   در   سربازی 
  او  اینکه  وجود  با   و  کرد  صدا   را   او  جلسه  از  بعد   سلیمانی  سردار.  کردمی   صحبت  و  شستهن

  رسمی   جلسه  عزیزم  برادرم: »گفت  او  به  بنویسد  خدمتاضافه   توانستمی   و  بود  لشکر  فرمانده
  اشتباه   مقابل  در  نکردی،   رعایت  را   نظم  و  ننشستی  مؤدب  که  شتمدا   تهران  از  سخنرانی  و  بود

  حسابی ب  شما   با   حفظی   دیدم  و   کردم   سؤال  آمدی   و   کردی   حفظ   را   قرآن  30  جزء   اگر   کاریت 
 2.«کنممی  انضباطی برخورد  شما  با   صورت این  غیر  در   و شویممی

 تدبر در قرآن 

تدبر در خودش می  به  را توصیه  فَاَل کند:  قرآن همگان 
َ
ُروَن   »أ َدَبّ َ آَن«.   َيي  از    3اْلُُقْ حاج قاسم 

 برد.گرفت و در فکر فرو می و گاه یک آیه او را می  کردمی کسانی بود که در قرآن تدبر 

_________________________________ 
 . 32ص ، 73چاپ  اران،یقم، حماسه   ،یطهماسبعالمه  ز،یعز   یمانیکتاب سل یار یشهر  می: ابراه یراو  1

 به آدرس:  وز؛ یبه نحصا تیسا 2

 https://sahebnews.ir/.1034565 

 . 82آیه  نساء سوره مبارکه   3
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  یک   که  هم   الحا  بود   نخوابیده  درست   که  شب گوید:  حجت االسالم کاظمی کیاسری می
  دمان   نگاهش  تمام  اعت س  یک .  کرد  باز   را   قرآن  بود   شده  پیدا   کارهایش   بین   استراحتی  وقت
  « دیدی؟  چی  حاجی   ببخشید: »مگفت .  فکر  توی  رفت   و  بست  را   قرآن  بعد.  قرآن  خط   یک  روی
  فهمی می  هم   رو  توظیفه   کنی،می  پیدا   رو  زندگیت   مسیر  گهمی  چی   قرآن  بدونی   اگه: »گفت
 .«چیه

 1. نبود روزش  آن مختص بودمش؛ دیده   طوراین  هاوقت  یخیل
 

 انس با قرآن

.  بود  آیات در  تدبر  اهل و کردمی تالوت قرآن زیاد   بود، أنوسم کریم  قرآن  با  انیسلیم شهید
  قرآنی   گوشه  در   را   خودش  هایبرداشت   و  کردمی  توجه   آن  معانی  به   کریم   قرآن  تالوت  هنگام

خصوص   حتی   باشد  نداشته  توجه   و  تدبر   آیات  به  که  نبود  کسی.  نوشتمی  داشت،  که   در 
  به   کند  تدبر  روایات  و  آیات  در  و  باشد  کرذ  اهل  اگر  انسان.  دبو  چنین  نیز   دعاها  و  احادیث
 2.رسدمی آرامش

  مأنوس  کریم قرآن  با  روزشبانه  سلیمانی قاسم شهید  گوید: »سردارایشان در جای دیگر می 
 3شد«.می مشغول قرآن تالوت به  هم  استراحت هایزمان   در حتی و  بود

_________________________________ 
 .149ص ،  73چاپ   اران،یقم، حماسه  ،یمه طهماسبعال ز،یعز  ی مانیکتاب سل 1

 : ستاد اقامه نماز؛ به آدرس تیسا  ؛یراز یش یم عل: حجت االسالیراو  2

 https://www.namaz.ir/ .15/10/1399 

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ به آدرس: 3

 https://www.yjc.news/fa/news/.7238053 
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 سخن   یهاسوژه
با • و  است  بشر  هدایت  کتاب  کتقرآن  این  با  انسان  تعالیید  داشته  اب  انس  بخش 
 س همیشگی شهید سلیمانی با قرآن کریم، اشاره شود. به خاطرات ان  بارهدراین باشد. 
یمانی  و آثار بسیاری برای حفظ قرآن بیان شده است. شهید سل   هالت یفض در روایات   •
کم استفاده  تاز  هم  لحظات  می  کردمیرین  قرآن  حفظ  به  طوری  و  سرانجام  پرداخت،  که 

ماشین حتی هنگام اعزام به    ات حفظ قرآن او در به خاطر   بارهدراین قرآن را حفظ کند.  توانست  
 مناطق پرخطر، اشاره شود. 

ع  • سلیمانی  شهید  است.  قرآنی  جامعه  ساختن  لوازم  از  قرآن  فرهنگ  بر  ترویج  الوه 
خ تشویانس  به  اشاره  با  بود؛  دیگران  به  قرآنی  فرهنگ  مروج  قرآن،  با  به  ود  خاطی  سرباز  ق 

 قرآن به جای تنبیه انضباطی او. 30ظ جزء حف
مرحله   • تعالی  تالوت،  برای  خداوند  اما  است،  قرآن  با  ارتباط  را    هاآن  ن یمؤمناول 

می  آیات  در  تدبر  به  آیات  کندتوصیه  در  سلیمانی  تدبر  . شهید  ساعت   کردمی قرآن  ها  و حتی 
 .کردمیداشت ی خود از آن را یادهارفت و برداشتدرباره یک آیه به فکر فرومی

 

 معرفی کتاب 

 ی مانی قاسم سل د یسرباز اسالم شه ی جهاد  یندگز  ؛ندارد  ان یمرد پا ن یا کتاب 
 راه بهشت : ناشر

 یلوح ی بن  یعل د یس  :سندهینو
 رقعی  –صفحه  260: حجم
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کتاب مخت  یمعرف ا :  صر  که    ن یدر  تصو   صورتبه کتاب  و  شود،  می   منتشر  یرنگ   ر یمتن 
 خواندمی   را   یتشر نشده از فرمانده جبهه مقاومت، خاطراتمن  ریتصاو   یبر برخ  مخاطب عالوه

 شوند. می بار منتشر  نیاول ی برا ها از آن  ی که تعداد
سامان    یا گونهبه کتاب، نگارنده تالش کرده است که مطالب کتاب،    ن یا   ر یواقع در س   در

 . بشناسد شتر یرا ب «یمانی»قاسم سل  د یتا خواننده، مکتب شه  ابد ی
 : از کتاب یبخش

د   نیلاو  را  او  که  در    1360  ماهبهمن در    دم یبار  ما  که  بودبود  و    م یپادگان دوکوهه مستقر 
روز که در گلف    ک ی.  کردیممی   آماده  نیفتح المب  مهم  اتیعمل  یرا برا   ×  نیلشکر امام حس

  د نبه ما گفت  م یجلسه داشت  ات یمنطقه عمل   یکارها   یهماهنگ   یبرا   یو حسن باقر   میبا آقا رح 
از   است  قرار  کرمان    یج ی بس  ی روهاین که  پاسدار  چو  لیتشک   پی ت  کی و  و  مقدار  شود  ما  ن 

آبادان از محاصره و فتح بستان به دست آورده    ی آزادساز   اتیسالح و مهمات در عمل  یاد یز 
اخت  نکه یا ضمن    م یموظف شد   م ی بود را در  از دوکوهه    س یتأسدر حال    پ یت  ار یچند ساختمان 
 . میبده ها به آن  زاتی، مهمات و تجهحسال  مازه سه گردان هبه اند م یدهمی قرار

دو   همان به  برگشتروز  اول  م یکوهه  جوان  دارید   نیو  به    مای سخوش   یبا  را  دوستان    اد یما 
 . میسوختمی ها در فراغ آن ریاخهای  انداخت که در ماه  دمانیشه

 : کندمی به آن روزها اشاره   گونهنی ا قاسم در خاطرات خودش  حاج
اولا   محل بودما دو   ه یستقرار  ا کوهه  از  آنجا قبل  در   الله ول رسمحمد    پ یتهای  بچه   نکه ی. 

بچه  وقت  ×نیام حسام  پ یت های  مستقر شوند  بودند  ن  یمستقر شده  به دوکوهه    روهایما  را 
ند  میآورد امکانات  نداشتمیاشت هنوز  آشپزخانه  نداشتمی .  مهمات  و  صالح  تغذ می .  و    هی. 
ت   حات یتسل را  را آن  یغذا .  کردمی  تأمین   ×ن یامام حس  پیما  . بعد هم قرار  دادندمیها  ما 

 . م یرا هم بدهند بعد خودمان آرام آرام خودکفا شد ما حات یشد تسل 
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 «13»کارت شماره 

 « ه شهداخانواد میعالقه به شهدا و تکر» 
 

 اشاره 
جانبازان تکریم  و  شهیدان  با  موضوعات    شهدا   خانوادهو    انس    دینی   منابع   موردتوجهاز 

َاََنَ ََخفَيُتُه ف  »:  ستا   آمدهچنین    قدسی  حدیث  درباره عظمت و جایگاه خانواده شهدا  در   است.
َاْس  د  َطُهْ ََفَ َ ْد َاْرضاىن َو ََمْ َاْسخ  َطىنَاْهِِلِ َو ََمْ َاْرضاُهْ ََفَ َ   و  اویم   خانواده  در   شهید   جانشین  من  ؛خ 

 .«است آزرده مرا  رد بیازا   را  آنها  کس  هر و کرده راضی مرا  کند راضی را  آنها کس هر
  مورد   مسائل   از  آنها  به  رسیدگی  لزوم  و  دا شه  نوادهخا  منزلتعالوه بر آیات و روایت، تبیین  

  تکیه   با  که  بود   افرادی   معدود  از  یمانی سل   قاسم  حاج   . هستنیز    انقالب   امامین   بیانات   در   تأکید 
  کرنش  شهدا   رزندانف  و  خانواده  برابر   ر د  همواره   ای خامنههای امام  توصیه   و   رهنمودها   بر

فراوان  عالقه   و  کردمی اشتیاق  و    مقام  به   نسبت  او  و  روشنی    رفتارش  در  شهادتشهید  به 
 بود.  هویدا 



 مکتوب  روایت * 160

 

 ت یسخن وال
 شده فراموشواجب 

  همیشه   و   امروز  بزرگ   واجب   آنان،  صبور  هایخانواده   برابر  در  تعظیم  و  دانشهی   تکریم»
 1.«ماست
 

 انمقام خانواده شهید

  شهدا   خود   با  فقط  حرکت،  و  رفتار  ارزش  و  تأثیر   نظر  از  ایثارگران  و  نشهیدا   یخانواده»
  ارزش   . نیستند  سهیمقاقابل   مجموعه   این   انقالب،   در   دیگری   قشر   هیچ   با   هستند؛   سهیمقاقابل 

  حفظ   را   شهیدشان   خون   حرمت  که   بازماندگان  و  فرزندان  و  همسران  آن  پدران،   و   مادران  آن
  افاهد  پیشبرد  در  فداکاری  از   شدند  دیگری  مظهر  ذشتشانگ  با   صبرشان،  با  شانخود  و  کردند

 2. «کشورند عناصر   ترینآفرین نقش  و مؤثرترین  از  یکی که  است این انقالب،
 

 هستند گرفتن قرار الگو و تجلیل هشایست جانبازان، یکایک

  جانباز   که  نهایی آ  شدند،   شهید   که  آنهایی   مردان،  و   زنان  این  نستوه،   و   مؤمن   جوانان  این
  را   عزیزان  فراق   که  آنهایی  کردند،   تحمل  را   اسارت  دوران  سخت  یهازندان   که  آنهایی  د، شدن

  از   نفر   هزار   شما   امروز   و  کردند   تحمل   را   جنگ   میدان   ی هایسخت  که   آنهایی   کردند،   تحمل 

_________________________________ 
 ؛ 05/07/1397 ثارگران،یو ا  دانیاز شه لیتجل مناسبت هفته دفاع مقدس و روز به   یرهبر  ام یپ 1

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/ .1838765/05/07/1397 

 ؛27/20/1386خراسان،  ثارگرانیشهدا و ا  یهاخانواده داریدر د ،مقام معظم رهبری بیانات 2

 https://www.yjc.news/fa/news/.6838300 
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  هر   د دار   جا  که   هستند   عالی  و   ممتاز  ینمونه   یک  اینها،   از  یک   هر.  دیکنی م  تشییع   را   اینها 
 1. دهد قرار  الگو و بدارد بزرگ را  او کند؛ تجلیل  را  او باشد،  داشته  را  شهدا  این از  نفر  یک ملتی
 

 خاطرات 
 پیرو فرمان امام

  از   پس های  آسیب   از  نگرانی  با  که  بود   اللهروح   امام  فرمان  از این  پیروی عملی   قاسم   حاج
  دیگری   انامتح   فردا   و  گذشت  که  بود   الهی  امتحان  روز   فرمودند: »دیروز  خود  یاران  به  جنگ
  شما   میان  در  من...  داریم  پیش  در  را   یتر بزرگ   بهمحاس   روز  نیز  ما   همه  و  آیدمی   پیش  که  است
 . نباشم یا  باشم 

  نامحرمان   و  نااهالن  دست  به  انقالب  نگذارید  که  کنممی  سفارش  و  وصیت  شما   همه   به
  سپرده  وشیفرام  به   خود  روزمره  زندگی   وخمچ یپ   در   خون   و  شهادت  پیشکسوتان  نگذارید .  بیفتد 
 . «مراقب باشید و  هشیار که کنم یم سفارش ایران عزیز ملت  به  اکیداً . شوند
 

 تکریم جانبازان 

  کارهای   تمام.  اصفهان  آبادنجف   رفتمی.  بود  کرده  درصد  هفتاد  جانباز  نذر  ماه  از  روز  یک
 . نظافت و لباس  شستن  تا  بردن  حمام از داد؛می  انجام را  جانباز

جانباز ا  آن    قطع   ؛ ثارالله  ۴۱  لشکرهای  گردان  از   یکی  فرمانده  بود؛  هاایوبه ت  ناصر   سم 
. اشخانه   اصفهان  رفتمی  یدع   نزدیک  حاجی.  خانه  کنج  بود  افتاده  حرکتی ب  بود،  شده  نخاع

 :گفتمی ناصر همسر  به  رسید، می  که ین هم

_________________________________ 
 ؛ ۱۲/۱۱/۱۳۷۵تهران  ینماز جمعه یهادر خطبه  مقام معظم رهبری بیانات 1

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=.7525 
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  ناصر .  کردمی   آماده  را   مامح  همه   از   اول.«  من  با   کارها   همه  اینجام   که  روزی   دو   این   »توی
  ،کردمی   صابون  و  لیف  را   بدنش   ،زدی م  وشامپ  را   سرش.  حمام   بردمی  و  گرفتمی  بغل  را 

  خشک  حوله  با   و  شستمی  گرم   آب  با   حسابی  را   تنش   هم  بعد .  کشیدمی  کیسه   را   کمرش
  دوباره .  کردمی   تنش  بود   خریده  ناصر   برای   که   را   جدیدی   لباس  یکدست   هم  آخرسر.  کردمی

  مثل  درست  ؛دکر می  ورگلش  ترگل  حسابی   خالصه.  بیرون  آمدندمی  مام ح  از  و  گرفتیم  بغلش
  را   غذا   وعده  سه   هر.  بگذارد آشپزخانه   توی پا خانه  خانم  گذاشتنمی  دوروزه  این.  داماد  تازه  یک

  طبیعت   دل   توی   رفتند می  و   کردندمی   جمع  باروبندیل   هم   وعده  یک   تازه .  کردمی   آماده   خودش
  افتاد می   اهر   روز   دو  بعد   .بود  قاسم   حاج   با   کارها   همه   هم   آنجا  . کند  عوض   وهوایی  آب   ناصر   تا

  . باشد«  مادرش  و  پدر  خدمتگزار  رفتمی .  ملک  قنات  روستای   سمت  کرمان،  سمت   رفتمی
حاج قاسم    . رسید  شهادت  به  جانبازی  عوامل  اثر   بر   یسالگ   ۵۱  در   ۹۲  دی   ۷  ها، یا ه توب  شهید 
  مراسم  در   هم  ،آبادنجف   برود  کرد  مأمور  را   نفر   یک.  دادند  را   جانباز   ت شهاد  خبر   که  بود   سوریه 

 1. نماند  زمین  روی کاری هم  کند،  رکتش
 

 مهربانی با خانواده معظم شهدا 

  دشمن   علیه   وجود   تمام  با   و  بود   وار است  و  محکم   جنگ   میدان  در   اینکه   با   قاسم   حاج
  بود،   مهربان  و   بالقلق یرق  خدا   وستان د  و  الهی   اولیای   پروردگار،   با   ارتباط   در   اما   جنگیدمی

  .بود  آموزدرس   و   دیدنی بسیار شهدا   فرزندان و  خانواده  الدین،و   برابر در  ایشان  مهربانی   و  تواضع
  شهدا   خانه   درب  سال   ۴۰  کرد،   تالش   ر بسیا  شأن  و   مقام  این  به  رسیدن  برای   سلیمانی   سردار

  نیست   آن  نای مع  به   این   و   کنند  عا د   شهادتش  برای  خواست  ملتمسانه   شهدا   فرزندان  از   و   دوید
 2. است سرخ مرگ  تمنای مقصود  هبلک  کند  عمل  تکلیف به  نخواهد  ایشان که

_________________________________ 
 یونیز یسعادت نژاد در برنامه تلو حجت االسالم تی، به روا 42ص ، 1400، 73چاپ  اران،یاسه قم، حم  ،یعالمه طهماسب  ز،یعز   سلیمانیکتاب    1

 .مایش شده از شبکه سوم سپخ ر،یسالم عصربخ

 مهر به آدرس:  ی؛ به نقل از خبرگزار وقت در سپاه قدس هیفق یول ندهینما ،یراز یش یه با حجت االسالم علمتن مصاحب 2

 

 



 163  *  خانواده شهدا میو تکر عالقه به شهدا «13کارت شماره »

 

  سلیمانی،  شهید : »گویدمی قاسم   حاج مکتب بنیاد  با  وگو  گفت  در حسنی محمدرضا سردار
  لیست   شهید  یخانواده   ۱۵۰  حدود  یشماره   آن،  در  که  داشت  خود  همراه  تلفنی  یدفترچه 

 ادرانم  بعضی  با   قاسم   حاج  ارتباط .  گرفتمی   تماس   تایشان  د چن  با   روزها   برخی  و  بود   شده
  گاهی. داشت را  احساس همین هم  شفیعی علی  شهید مادر به   نسبت.  بود خاص خیلی شهدا،

 .«زدی م زنگ او به  سوریه از حتی
  صادق   صبح  ینامههفته   با  مصاحبه  در   سردار  یراننده   به  جهانشاهی  نصرالله  آقای

»گویدمی   دیدار   به  یافت،می  کوتاهی  فرصت  و  رفتمی  کرمان  اگر.  بود  ارک  مرد  حاجی،: 
  از   بازدید  به   ،کردمی   پیدا   وقت   ساعت   یک  و   بود  تهران  در  اگر .  رفتمی   شهید   یخانواده
  از  بازدید  به  ،کردمی  پیدا   فرصت  که  موقع  هر  ، رفتمی  اگر  مشهد .  رفتمی  شهید   یخانواده
 .«داد می  صاص اخت شهدا  یخانواده

»دیگویم.  اللهثار   لشکر  فرماندهان   از   مغفوری   مهدی   حاج   شهید   دختر   فاطمه،   دخترم : 
پور  آقای    با   قاسم  حاج .  بردیم  بیمارستان   به   را   او.  داشت  عمل  به   احتیاج .  شد  مریض   زینب
  تا  ماند  هم   را عمل کنند. باز   تا زینب  ایستاد   کاری   مشغله  یهمه   با .  آمد  بیمارستان  به   یجعفر 
  برای .  رفتیم   منزلش   و به   آمد  منزلمان   به   بارها .  بود  صمیمی   ماها   با   یلی خ.  آمد  هوش   به   زینب 

 1.«گیردنمی  آرام اشکی هنوز  ماه، چند از پس . زد آتشم رفتنش . بود  پدر یک   مثل من
 خانواده شهدادست به دامان 

  کار  اتاق در .کند زندگی  رفقا با خواستمی ایشان و شدند  شهید  قاسم حاج ناب  رفقای همه
  با   سال   ۴۰  قاسم   حاج  و  بود  حرم  مدافعان   و  ثارالله  لشکر  شهدای  عکس  منزل،   نخانهمهما   و

  ۴۸  شدند  جمع   ثارالله  لشکر  مسئوالن  ۵  کربالی   عملیات   از  قبل   شب  یک .  کردمی  زندگی  آنها

 
 

https://www.mehrnews.com/news/.5110695 
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 گفت می   و  بود  سخت   قاسم  حاج  برای   خیلی  این.  شدیم  نفر  ۲۴  عملیات  از  بعد  که  بودیم   فرن
  ایروحیه   چنین  هم  قدس  نیروی  در   حتی  و  جنگ  از  بعد  .« دارم  نهاای  از   را   عزتم  همه  نم»

  فقط   نه.  «کنید  دعا  برایم»  که  نوشتمی  نامه  یا  گفتمی  شهدا   فرزندان  به  اواخر  و  داشت
: گفتمی   و  دادمی   اهمیت   هم   بود،   سوریه   خانه   در   که   هاییمرغ  به   حتی  بلکه  شهدا   فرزندان

  وقتی   قاسم  حاج.  «دارم  نیاز  هم  اینها   دعای  به   من   کنید،  توجه   هم  هامرغ   این  غذای   به»
  خانه   شما »  که   نوشت   نامه   برایشان   شوند،   مشرف  مکه   به   خواستند می  شهدا   فرزندان  از   برخی

 1. «شوم شهید  کنید دعا  آنجا  روید،می خدا 
 

 وصیت به گذاشتن نامه دختر شهید در قبرش

  سری   پور   نصرتی   شهید   خانه   به  او  شهدا،   فرزندان با   قاسم  حاج   هایدیدار   همین   از   یکی در
  حاجی   به   خطاب  اینامه   سعیده،  آن  از   پس  و  کندمی   دیدار  شهید   خترد  سعیده،   با   و  زندمی

  و   یادماندنیبه  روز  آن  چگونه دانمنمی  و  تاس  قاصر  زبان»  :بود  کرده   قدردانی گونهن یا   و  نوشته 
  پدر   حضور  امساله  ۳۵  زندگی  دوران  کل  در  که  بود  روزی  تنها.  کنم  توصیف  را   خدا   روز   بهترین
  شهید   فرزند   توفیق   و   خدا   لطف  به   که   بالیدم   خود   به   واقعاً   و   کردم   ساحسا  کنارم   در   را   شهیدم 
 «.آورممی  و وردهآ جابه  شکر سجده . داشتم را  حضورتان لیاقت  شدنم،

  محبتت،  از  پر  نامه»  : بود   داده  را   پور  نصرتی  سعیده  پاسخ   گونهن یا   هم  قاسم  حاج  و
  در   سرزنده  مرا   پیوسته  آنچه!  مدختر .  زدود  اتنشسته   انتظار  به  جامانده  عموی  از  را   خستگی

  تو   نوشته   این   کنم می   وصیت.  شماست  با   معنوی   ارتباط   همین   است،   داشته   نگه   دوستانم   خط
 «. بود خواهد تاریک   تنگنای آن در من  ناجی که  دارم  یقین و بگذارند   کفنم در را 

_________________________________ 
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  سید   تربت   آقا،   های شب  نماز   عبای   پور،   نصرتی   سعیده  نامه  زمستانی،  سرد  هسحرگا  آن
 1. شدند گذاشته خاک  میان  در  قاسم   حاج اربای اربا  بدن  با  هم... و× الشهدا 
 

 ر شهیددخت دیداربا پای برهنه به 

. تا برایش کفش  بدون اینکه کفش بپوشد  پابرهنهراه افتاد به دختر یکی از شهدا سر بزند؛  
 2د، رسیده بود. ببرن

ح  نیالدن یز شهیدان    مادر تسلیت  عرض  سردار  برای  مادر  یادبود  مراسم  در  ضوری 
می می سلیمانی  قاسم  حاج  به  خبر  وقتی  برهنه    رسدرود  پای  فراوان  با  شوق  و  عجله  به  و 

 3های شهدا. شتابد. این است ارادت سردار به خانواده مادر شهید می استقبال 
فر  منزلت  و  ارج  چنان  واال  او  را  شهدا  فرمود:  میزندان  چنین  وصیتش  در  که  دانست 

  آنها   پاک  دستان  اصابت  برکت  به  شاید  گیرند،  دوش  بر  شهدا   فرزندان  را   امجنازه  دارم  دوست»
 .« دهد قرار عنایت  مورد مرا  خداوند  جسدم،  بر

 کرد می شهدا را یاد ایصحنهبا هر 

  نصیبم   خدا   خانه   زیارت   توفیق   که  بودم   کسانی   از   یکی  هم  من .  رسیدم  آرزویم   به   جوانی   در
  و  حس   از   احوالپرسی،  و   سالم  از   بعد   دیدم   را   حاجی  آسانسور   توی .  بودیم  ی رهبر   بعثه .  بود  شده
»گفتم.  پرسید  حالم   با .«  طواف  برم   میخوام  و  پوشیدم   حراما   لباس   که   خوشحالم  خیلی : 

.  رشک  رو خدا : »گفتم رهدوبا «داری؟ حالی چه! نه: »گفت و پاشید  به صورتم مهربانی نگاهش
_________________________________ 

 باشگاه خبرنگاران جوان، به آدرس: 1

 https://www.yjc.news/fa/news/.7621976 
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  حالم   از   دوباره   باشد،  نشده   قانع  که   انگار .  «خوبیه  خیلی   حس  خدا   خونه   کنار  شدن   محرم
:  گفت  و  گرفت  را   هایشچشم  جلوی  اشک  پرده  .بودم  گفته  که  بود  همانی  من  جواب.  پرسید

  عملیات   شب  هستم،  شلمچه  توی  اآلن  کنممی  احساس  پوشیدم،   رو  لباس  این  که  من»
  یاران  یاد  که  نبود  یا لحظه  نبود،  جایی  نبود،  روزی  .«ستنده   دورم  همها  بچه   ،۵  کربالی

 1. داشت شهادت تمنای  و  ریختمی  اشک وصال  برای  بود، تا . شود کمرنگ  برایش شهیدش 
 

 قاسم به شهید کاظمی  عالقه شدید حاج

مورد  در  او  داشت.  آنها  خانواده  و  شهدا  با  وافری  ارتباط  و  عالقه  سلیمانی  شدت    شهید 
 گوید:می  به شهید احمد کاظمینسبت  اشعالقه 

  من  یا داشت دوست را  من  بیشتر  احمد دانمنمی   من هرچند. بودیم رفیق  خیلی احمد با »ما
  به  طوری  یک  من  شدمی  کاش   ای  که  بود  این  مذهن  در  همیشه.  داشتم  دوست  را   او  بیشتر
  ثابت   را   نای  تواندمی   که  چیزی   بهترین  کردمی م  فکر.  دارم  دوستش  چقدر  که  کنم  ثابت  احمد
  همه   تداعی  بود،  ما  جمع   در  احمد   وقتی  .احمد  به   بدهم   کلیه  یک   ن م  مثالً   که  باشد   این  کند،

  احمد  در  را   باکری   چهره.  بودیم   شخو  آن   به  زندگی  در   که  چیزی   هر   ؛کردمی  را   مانزندگی
  احمد  در   را   همت.  یمدیدمی  احمد  در   را   الدینزین .  دیدیممی  احمد   در  را   خرازی  دیدیم،می
  همه   یادگار   کسی  یک  وقتی  شما.  دیدیممی   خالصه  مداح  در  ما   را   شهدا   از   خیلی.  دیدیممی

  عمرت  دوران  ینبهتر   همه  یادگار  است،  تیهایبستگ دل   همه   یادگار  است،  هایتیادگاری 
  خودش،   رفتن  با   احمد.  نیست  معمولی  دادن  دست   از  یک   این  دهی،می   دست  از  را   این  است،

_________________________________ 
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  بدهم،  را  عمرم همه خواهدمی دلم. شودمی امحسودی  احمد به  کنید اور.. ب.زد آتش را  ما ههم
 1. بشنوم«  را  احمد صدای  دیگر  بار   یک فقط

حاج    عراقی  عبدالله  سردار عالقه  کاظمی قادرباره  احمد  حاج  شهید  به  گوید:  می  سم 
  گریه   و   مناجات  واند،خمی  قرآن  و  نماز   کاظمی   حاج  مزار  سر   بر   هاهفته   سلیمانی  »سردار

 2. «کردمی  شهادت طلب  خودش  رای ب و آمرزش طلب رفیقش برای و کردمی
 

 عالقه شدید به شهید یوسف الهی 

تا وی کرد  این شهید، وصیت  به  فرط عالقه  از  قاسم  یوسف    حاج  مزار شهید  در کنار  را 
 الهی به خاک بسپارند. 

الهی   یوسف    ودش خ   شیفته   را   سلیمانی   قاسم  که   ی جور ک ی   بود،   خاصی  جور ک یشهید 
  به  کردمی   صحبت  لشکر  نیروهای  برای   داشت  باراولین   تیوق  حسین  شهادت  از  بعد .  بود  کرده
  عارف  که  بخندد   لبی   نهچگو: »گفت.  گرفت  را   گلویش   بغض  رسید   که  الهییوسف   حسین   اسم
 . «...نباشد ما  آقای  حسین ما، مخلص ما، عاشق ما،

  هایش، خلوت   توی  ،کردمی  ور مر   را   خاطراتش  وقتی  ؛کردمی  صحبت   الهییوسف   از  زیاد 
  دیگر  جای  یک.  «بود  برجسته  بود،  الهی  اولیای  از  حسین: »گفتمی.  هایشانی سخنر   توی
  حقیقی   بنده.  بود  کلمه  حقیقی  معنای  به  عبد   یک   باطن  در  ظاهر  در  حسین: »بود  گفته  هم
 . «نشناختیمش ماها شناسه، می  رو حسین  قاسم،  حاج: »گفتندمی هاخیلی . «بود خدا 

_________________________________ 
 مشرق به آدرس: یخبر  گاهیپا 1
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 : نوشت   کتاب اول حاجی  نوشتند الهییوسف  حسین برای  که را   سوخته نخل تابک
  دوست   من   از   بیشتر   را   حسین   و   بخواند   دیگر  کسی  را   کتاب   این   شود می  امحسودی»

  عزیز   حسین  اوست  دوستی  امسرمایه   همه  باشد،  من  قلب   در  تنها  او  خواهممی.  باشد  اشتهد
 حترامیا   مورد   پیر    وارسته   عارف  هر   مطمئنم   . ستابدی   من   قلب  در   فاطمه  حسین   عشق  من،

 1.«سلیمانی قاسم   برادرتان. گذاردمی بیابان  به  سر بخواند   را  کتاب این که
 

 سخن   یهاسوژه
جایگاه   • به  پیش اشاره  تجلیل  و  تکریم  و  در  خانواده شهدا  شهادت  و  جهاد  کسوتان 

ه  تربیت یافت  عنوانبهی  قاسم از این منش اله  و الگوپذیری حاج  &سیره و گفتار امام راحل  
 مکتب خمینی کبیر. 

بیان خاطره سردار سلیمانی درباره نذر یک روز در ماه برای خدمت به یک جانباز و   •
موجب دلگرمی  خاطره با موضوع جایگاه و آثار خدمت و سرکشی به جانبازان که  گره زدن این  

 شود.می  شانخانوادهآنها و 
وقت در نیروی قدس    فقیه ولیده  زی، نماینحجت االسالم علی شیرا اشاره به سخن   •

بود اینکه حاج قاسم معتقد  راه  درباره  از  به  یکی  های رسیدن به مرگ سرخ، جلب نظر شهدا 
از   اینخود  از  است؛  آنها  خانواده  با  مهربانی  و  خدمت  ویژه   طریق  ارتباط  و  رو  خانواده  با  ای 

 فرزندان شهدا داشت. 
این نک  • الهی می موجب جلب رحم دان شهدا  ته که جلب رضایت فرزنتبیین  شود؛  ت 

ویژه  ارج و منزلت  آنها  از  چراکه  به وصیت شهید سلیمانی که  اشاره  با  دارند؛  نزد خداوند  ای 
 خواهد تا نامه رضایت از وی را بعد از مرگ یا شهادتش در قبر او بگذارد. شهید می  فرزند 
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 کردمیشهدا یاد  از جبهه و    یا بهانه و به هر   جاهر  بیان این روحیه حاج قاسم که در  •
و یاد شهدا، انسان را در همه حال به یاد جهاد و شهادت    یطلب شهادت و تبیین اینکه روحیه  

 اندازد.می
 

 کتاب معرفی 
 ی مانیحاج قاسم سل  د یحاج قاسم سالم: سردار شهکتاب 

 سانکهن  د یمج  :نویسنده
 فتح   تیروا : ناشر

 ( زی)شوم یرقع -صفحه  ۲۷۲حجم: 
خاطراتش از حضور    ییباز روا به    «یفراهان  درضایحمکتاب »  نیا   در:  ر کتابمختص   یمعرف

ا   «یمانی و نقش »حاج قاسم سل  8والفجر    اتی در عمل   ات ی داخته است. عملپر   اتیعمل  ن یدر 
عمل   ا ی  ۸والفجر   فاو،  اول  ا   یروهاین   ی تهاجم  -  یخاک-  یآب  اتینبرد  در خالل    ران،یمسلح 
ا  بود   و   رانیجنگ  فرما  عراق  به  پاسدا   ترک مش  ی ندهکه  ارتش، در بهمن سپاه  و  ماه سال  ران 
ا   ۷۵مدت    به   ۱۳۶۴ در  شد.  انجام  جمهور   ات یعمل  ن یروز  ارتش  ارشد  افسران  توسط    ی که 

ن  ی ز یر طرح   رانیا   یسالما  بود،  بس  ی روها یشده  و  پاسداران  غافلگ   ج، یسپاه    ی روهاین   ی ر یبا 
کرد  ،یعراق عبور  اروندرود  شبه ند  از  ج  ره یجز و  در  عرا فاو  اشغال    قنوب  به  درآوردند.  را  خود 
ساعت  ۸والفجر    ات یعمل در  روز    10و    22،  سال  بهمن   ۲۰دقیقه  منطقه    ۱۳۶۴ماه  در 

»رأس  تا  گرد  شه«یالب»خسروآباد«  تار   دی آغاز  در  پ   ۱۳۶۵سال    ماهن ی فرورد  ۲۹  خ یو    ی روز یبا 
 . دیرس  انیبه پا   ،یرانیا  ی روهاین
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 «14»شماره کارت 

 «به شهادت اق یو اشت عشق»
 اشاره 

دف از خلقت انسان رسیدن به کماالتی است که از طریق عبودیت و بندگی خدا به دست  ه
آ   عنوانبه آید و شهادت  می راستین خویش  قله  بندگان  به  و بهترین هدیه خداوند  ن کماالت 

بندگان  بهترین چیزی را که به    خواستمی به کسی که از خدا    ’است. چنانکه پیامبر اکرم  
مستجاب شود، خونت    تیاگر دعا سته خود مرحمت فرموده به او عطا نماید، فرمودند: »شای

به  شود  در راه خدا ریخته می  به چنین مقامی نه  فیض شهادت می]و  رسی[«. شوق رسیدن 
در   ^تنها در سیره معصومین   را  این مقام  از خداوند  بوده و همواره  خواست  ساری و جاری 

بلکهمی بوده و    کردند،  امام خویش  به شهادت در رکاب  نیل  نیز  ایشان  پیروان  یاران و  آرزوی 
 هست.

از   یکی  سلیمانی  قاسم  معصومین    پیروانحاج  ائمه  مکتب  در    ^راستین  چه  که  بود 
ها و چه در میدان مقاومت در برابر  های دفاع مقدس، چه در مبارزه با اشرار و تکفیری جبهه 

ستکفیری  چهل  دنبال  ها  به  در  ال  او  رسید.  خویش  آرزوی  به  نهایت  در  تا  دوید  شهادت 
ز زیبای من! عروس حجله من! کجایی؟  ن! عزی نویسد: »آه مرگ خونین مای مینوشته دست

کند، دود  چقدر مشتاق دیدارت هستم، آه وقتی بوسه انفجار تو همه وجود مرا در خود محو می 
ا کند و میمی دارمین منظره  سوزاند، چقدر  زیباست،  را دوست  راه عشق جان دادن چه  در   .

کرده  مبارزه  این لحظه  برای  رقبا خدایا سی سال  با همه  افتاده ی عشق  ام،  دهدر  زخم  ها  ام. 
 حق من است«. نوعروسام، این برداشته 
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 ت یسخن وال
 عشق او به شهادت در زبان رهبری 

  رفتــه   هــم   یــشرفقا  از  لــیخی  خــب   ؛کردمی   گریـه   شدن  دیشه   بـرای   داشـت؛  آرزو  »او
  کـه  بـود  جـوری  شـهادت   بـه   شـوق  خـودش  در  اما  بـود،  هـم  رفقایـش  داغـدار  هم  و  بودنــد
 1. رســید« خــودش  آرزوی بــه ؛کردمی  جــاری  را  او اشـک

»ما فرمودند:  شهادت  به  او  شوق  درباره  رهبری  معظم    بین   در  داریم؛   زیاد   شهید   مقام 
  خود  دست  به که  شهیدی  اما  داریم؛  شهید  هم  معمولی  آحاد  بین   در   داریم؛  دشهی  هم  انسردار 

  را   این   که   کنند   افتخار   آنها   و  برسد   شهادت   به ها  کایی آمری  یعنی  عالم های  انسان   ن یتر ث یخب
  بزرگی   جهاد   جهادش،  این.  آیدنمی   یادم  من   قاسم  از حاج  غیر  شهیدی  کنند،  شهید   توانستند

  به  جورن یهم   باید   قاسم  حاج...  داد  قرار  بزرگی  دتشها   هم  را   او  شهادت  ل، متعا  خدای  بود؛ 
؛ کردمی شدن گریه    و آرزو داشت؛ برای شهید به آرزوی خودش رسید؛ ا او    ... رسیدمی   شهادت

به   شوق  هم  در خودش  اّما  بود  هم  رفقایش  داغدار  و  بودند  رفته  هم  رفقایش  از  خیلی  خب 
 2د«. خودش رسی؛ به آرزوی دکر می اری شهادت جوری بود که اشک او را ج

 
 پیروز از زبان رهبری شهید

سنیین  دو   هر  به   سلیمانی   فرمودند: »شهید مقام معظم رهبری   -  شد   پیروز   هم   رسید؛   ح 
  و  آمریکا  میدان،  مغلوب  است،  سلیمانی  شهید   میدان  پیروز  منطقه،  در  که  است  سال  چند

  خدای   یعنی  رسید؛  شهادت  به  هم  -است  جورنایمنطقه   این  یهمه   در  آمریکایند؛  عوامل
لَتا متعال سَنَیین  ک   3. داد« عزیز شهید  این  به  را  الح 
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رهبری   معظم  نیز    مقام  دیگر  جای  »شــهید   باره دراین در    در   هــم   ســلیمانی،   فرمودند: 
  همــه .  داد  شکســت   شــهادتش  بــا   هــم   داد،  شکســت  را   اســتکبار  بودنــش  زنــده   زمــان 

  مقاصد   بـه   -عراق  در   بخصـوص -  ســوریه   و   راق عــ  در   یــکاآمر   کــه   کردنــد   قبــول   دنیــا 
  را   دشــمنان  هــم   شــهادت  از  پــس .  بــود  ســلیمانی  کار   ایــن  قهرمــان.  نرســیده  خــودش 
  را  اسـتکبار نـرم  جنـگهای ژنرال  شــد عــراق و ایــران در کــه تشــییعی ایــن. داد شکســت

 1. کــرد« متحیر 
 

 رات خاط
 شهادت

خمینی درباره    1365بهمن    16در    & امام  اسالم  رزمندگان  و  شهیدان  از  تجلیل  برای 
که ارزش شهادت    خبرانیبدنیاپرستان و   اندغافل است: »چه    عشق به شهادت چنین نگاشته 

ها و شعرها  ها و حماسه کنند و وصف آن را در سرودهمی  وجوجستهای طبیعت  را در صحیفه 
و حاشا که حل این معما    خواهندیمکتاب  تعقل مدد    نر تخیل وه  کشف آن از   جویند و درمی

 جز به عشق میسر نگردد«.
بود عاشقانه در کوه    &و امام خمینی    ×  نیحست یافته مکتب امام  حاج قاسم که تربی

 و بیابان در طلب شهادت بود. 
گفت:     شهید   ،شدن   شهید  شرط.  شودنمی   شهید  نبود،   شهید   کسی  تا   بدانید »خودش 

اگر  است  بودن او .  اخالق  از  او،  رفتار  از  او،  کالم  از  شهید  بوی  که  دیدید  را  کسی  امروز 
از    استشمام قبل  داشتند؛  را  مشخصه  این  ما  شهدای  تمام  شد.  خواهد  شهید  او  بدانید  شد 

و خود، شهیدانه زیست و مصداق آشکار »منهم من ینتظر«  ا   « اینکه شهید شوند شهید بودند
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شهادت بود که ذکر و دعای شب و روزش، شهادت    تابیبادت بود بلکه چنان  شه  منتظران
 . بود

  دنبال   جوانی  از   قاسم  حاج : »گویدمی  نیز   لبنان،   اللهحزب  کل  ر یدب   نصرالله،   حسن   سید
  از   که  گفتمی   او.  بردمی  گریبان  در   سر   ،کردمی   شهدا   یاد  کهها  شب   از   بسیاری.  بود  شهادت 

  کاروان  به   پیوستن   مشتاق   بسیار .  شودمی   تنگ  اشسینه   شهدا،  ار دید  و  لقاءالله   شوق  شدت
 1.« بود شهدا 
 
 شهادت تابیب

با  دیدار  آنها    در  به  شهدا،  فرزندان  و  بچه   خصوصاً مادران    حرم   مدافع   شهدای های  به 
بچه .«  بشوم  شهید   کن   دعا »:  گفتمی به    «محرابی»  حرم   مدافع   شهیدهای  وقتی 

 2.از خدا بخواهند را  ششهادت گرفت تا نها قولز آا  داد  را هدیه انگشترهایش
د مدافع حرم حسین محرابی  به خانه شهید  عرفه  روز  در  به دخترش  وقتی  رفت  ر مشهد 

  زود   من  شهادت   دانممی   و  برسم   شهادت   به  اینها   مثل   هم   من  که   کن   دعا  زینب گفت: »زینب 
  نتوانست  جنگ   اهل سا  طول  در   که  کسی.  آمدم  مشهد   به   شهادت  طمع   به  امروز   گفت.  است

  لیست   این  در   کن  دعا  شود،می  امضا  نامهشهادت   امروز  گفت.  گیردمی   امروز  بگیرد   ا ر   شهادت
  دعا   شهادتم  برای  گفت  حسرت  با   و   کرد  نگاه   فاطمه   و  من  به   برود  خواستمی   وقتی .  باشم
 3نمانم«.  جا  شهدا  قافله  از که  کنید

کند:  راز میبرای شهادت را چنین اباش  تابی خود بی   نامه وصیت سردار سلیمانی در بخشی  
  آن  سوی   به   را   کسانی   تهپیوس  و  اممانده   جا   کاروانی  از  است  هاسال   من !  عزیز  ای   »خداوند،

_________________________________ 
 .127ص ، 1399و پنجم،  یقم، نشر خط مقدم، چاپ س ،یاز ر یش یعل ،یمانیسل دیمکتب شه یهاشاخص 1

 :فارس؛ به آدرس یخبرگزار  2

 https://www.farsnews.ir/news/.13991014000047 

 .209ص ، 73چاپ  اران،یقم، حماسه  ،یالمه طهماسبع ز،یعز  یمانیکتاب سل 3



 177 *   به شهادت اقیعشق و اشت «14کارت شماره »

 

  پیوسته .  ببرم  یاد  از   را   آنها  نتوانستم  هرگز  میدانی   خود   تو  اما  ،ام مانده   جا  خود  اما  ، کنممی  روانه
 . شدند یاد  آه و اشک  با  چشمم، در  و م قلب در  بلکه   ذهنم در  نه  آنها،  نام آنها،  یاد

  سال   هل چ  که   کسی [  است]  ممکن   چگونه .  است  شدن   علیل  حال   در   من   جسم !  من  عزیز 
  خواستم   تو   از  پیوسته   که  من  عشق  من،  محبوب  من،  خالق  نپذیری؟  را   است  ایستاده  درت  بر

 .بمیران و بسوزان خود فراق در  مرا  کنی؛  خودت  به  عشق از  مملو  را  وجودم سراسر
  این  از امیدی  به  من ؛امگذارده هاابان یب  به  سر جاماندگی،  رسوایی   و یقرار ی ب از من ! زمعزی

  به   حبیب،   کریم، .  روممی  تابستان  و  زمستان   در   صحرا   آن  به  صحرا   این   از   و  هر ش  آن   به  شهر
  به  مرا .  خواهمنمی   را   تو   جز  میدانی  خوب.  دارم  دوستت  میدانی  خود  تو  ،امبسته   دل  َکَرمت

 . کن تصلم تخود
  رسوایم   نیستم،   خود  نفس  مهار  به  قادر  من.  است  گرفته  فرا   را   وجودم  یه هم  وحشت  خدایا

رمت  به  مرا .  نکن   حریمی   شکستن  از  قبل   ای،کرده  واجب  خودت   بر  را   حرمتشان  که  کسانی   ح 
 . کن متصل  آمدند، سویت  به  که ایقافله  به مرا   کند،می  دارخدشه  را  آنها  حرم که

  توانم نمی  کردم،   حس  و دیدم   را   تو   بارها .  ارمد  دوستت   من،   معشوق   و   ن م  ق عش  من،   معبود
 1. باشم«  تو  شایسته  که چنانآن اما  پذیر،ب مرا .  بس است،  بس.  بمانم جدا  تو  از

 
 شهید حسین بادپا برای نوشتهدل

بسیار   قاسم  را    تنگ دل حاج  او  روح  جاماندگی،  حسرت  همواره  و  بود  خود  بهشتی  یاران 
 د.فشر سخت می 

ای به شهید بادپا  نوشته کند چنانکه در نامه دل همواره اظهار می حسرت جاماندگی خود را  
  رفتی   اگر  کن؛  دعایم  تو  و  کنممی   دعایت   شب  هر   نویسد: »منن می)قبل از شهادتش( چنی
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  را   همه  و  همه   میرحسینی،   احمد،   حاج   حسین،   یونس،  به  مرا   سالم  دادی  قول  نرود  یادت  مرا 
 : بگو  آنها هب  دارد، حدی هم  معرفت : گوب  برسان، سالم

 شکسته  ال ـب  ا ـب  روازـپ  تـوق  هـغروب هـت ـخس ان ـج و روح  ا ــب  مـ بـ غری
 آزاد گردم خود دام  از شود  کی خدایا  صیاد دام در من اندرفته   کبوترها

 1. «12/12/1392 سلیمانی قاسم  برادرت  دارم دوستت
 

 من است نوعروسشهادت 

  گفته   شهادت  برای  خود  حدومرزی ب  شوق  از  دخترش  به  ایه نام  در  سلیمانی  قاسم  حاج
 ست:ا 

 عزیزم  »فاطمه
 . داری دوست مرا  مقدسانه  دانممی  چون نویسممی  تو  برای  را  صفحه  چند  این

  و   غربت  و  تنهایی  این  در  کنممی  احساس  اما  نویسممی  برایت  را ها  حرف  این  چرا   دانمنمی 
 . کنم باز  دل عقده  کسی با  دارم نیاز  غم، 
 کجایی؟  من حجله  عروس  من، یبای ز  عزیز  من، خونین مرگ هآ

  ، کندمی   محو   خود  در  مرا   وجود   همه  تو  انفجار   بوسه   وقتی  آه  هستم،   دیدارت  مشتاق   قدرچ
 . دارم دوست را  منظره این چقدر  سوزاند، می  و کندمی دود

  با   ،ما کرده  مبارزه   لحظه  این   برای  سال   سی   خدایا   زیباست،   چه   دادن   جان   عشق   راه  در 
 ،امتاده دراف عشق  رقبای همه

 ... است من حق نوعروس این  ،امبرداشته  زخم ها ده
 2دمشق«.  17/10/87 غریبت  پدر 
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 صدها بار در معرض شهادت

در    ... فرماید: »حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بودمقام معظم رهبری می
چیز پروا نداشت؛    لله پروا نداشت. از هیچا   راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل

 زحمت پروا داشت«. ن پروا داشت و نه از حرف این و آن پروا داشت و نه از تحملنه از دشم 
»گویدمی  زاده  فالح   محمدرضا   پاسدار  سرتیپ  سردار   خطوط   تمامی  در  سوریه،  در : 

  داعش  یم تقمس  ی هاهجوم  مورد   حلب،  باشکوی   در.  شد  حاضر  دفاعی  و   هجومی  عملیاتی
  هجوم   مورد   حلب،   قلعه  در .  بستند رگبار  به  را   او  ماشین   ،حلب جنوب   در  سابقیه،  در .  گرفت  قرار
  قاسم  حاج   نزدیکی  در   دشمن،  انتحاری   حماه،   شمال  در .  گرفت  قرار  دشمن   یه سقنا  تیر 

  حلب   وارد   هلیکوپتر   با  که   بود  نفری  اولین.  شد  منفجر  او  نزدیک  مسلحین،   موشک .  شد  منفجر
  با   که بود نفری  اولین. گرفت  ارقر  دشمن  ضد هوایی هجوم  وردم و گردید  بود،  شده صرهحام که

  کل  النصره،  ۲۳  توپ  مستقیم  تیر  که  بود   حالی  در  این.  شد  حلب  فرودگاه  وارد  شبانه   هواپیما
  با   روشن   روز  در  که  بود   نفری  اولین.  آوردند  را   نیروها  دیگر  آن،  از   بعد  و  داشت  آتش  زیر  را   باند 
  ضدهواییهای  موشک   برد  زیر   اپیما، هو   که  بود   حالی  در   این  و  شد   حلب  فرودگاه  وارد  ا یمهواپ

  قرارها  تروریست   یتوپخانه   و  کاتیوشاهای  راکت  وها  موشک   زیر   فرودگاه،  باند  و  بود  دشمن
  با   را   تدمر  فرودگاه  که  بود  فردی   اولین.  شد  یروز شبانه   حلب  فرودگاه  این،   از  بعد  و  داشت

  در  داعش و راست جناح در مریکاآ حضور به  توجه با  که بود نفری  اولین. کرد ییشابازگ فرودش
  ی روحیه   تقویت   باعث   و  رفت  طیاریه   بئر  و   سنجری   الغراب،  جبل   به   هلیکوپتر   با  چپ،   جناح 

.  کرد  ی زیر طرح   را   عملیات   ی ادامه  جبهه،   بررسی   با   و   شد  میدانی  فرماندهان  و   رزمندگان
  دفاع   نیروهای  به   جاآن   و  سد الوعر رفت  به  داعش  سر   باالی  از   کوپتر لیه  با   که   بود   نفری   اولین

  تیر  هجوم   مورد  ابوکمال  در   او.  کرد  سرکشی  فاطمیون   و  سوریه   ی عه یش  و   سنی  مردمی
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  دیوار  بلوک  به  تیر   اصابت  و  داعش  یگلوله   رفتن  خطا  با  که   گرفت؛  قرار  داعش  یه سقنا
 1« .بود  ریخته  حاجی  چشم و رت صو سر،  به  بلوک یخردشده های تکه  ، بامپشت
 

 امام رضا  دعای شهادت در ضریح

.  بود  غبارروبی  با   زمانهم  شد  مشرف  ×  رضا  حضرت  بارگاه  به  قاسم  حاج  که  بار  یک

  آمده   قاسم  حاج   که  روزی .  کنند  پیدا   حضور   مطهر   ضریح   داخل  توانستندمی  علما   فقط   همیشه 
  اشک   و   کرد  دا ی پ  رضا  حضرت  با   ارتباط   ل حا  شد،   تمام   غبارروبی  این   مراسم  اینکه   از   بعد   بود 

 . ریختیم
  × رضا  امام  برای  و  است   ایستاده  اینجا  که  آقایی  آمد  ذهنم  به  شد  تمام  که  غبارروبی

 . است کرده خدمت عالی ^  بیت اهل حرم  به  ریزد،می اشک

  ×   رضا   حضرت  واقعی  م خاد  سلیمانی   قاسم   حاج .  منطقه  در   بلکه   مشهد   در  فقط   نه 

 .است
  ضریح   داخل  علما  همیشه  که  را   رسم  این   بار  ناولی  برای  رسید  ذهنم  به  نزما  آن  در

  ضریح  داخل  بگویید  قاسم  حاج   به  گفتم  دوستان  به.  کنم  نقض   فلسفه  و  حجت   با  آیند،می
  آرزوی  و  طلب   رضا  حضرت  از   ایشان  که   جاهایی  از .  داشت  عجیبی   معنوی   حال.  بیاید  مطهر

 2. بود جا همان  کرد  شهادت
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 حکیمشهادت آیه اهلل  مانندبه آرزوی شهادت

  قاسم   حاج   دیدارهایمان   از   یکی  گوید: »در آقای محمود خالقی از دوستان حاج قاسم می 
  من   از  چیزی   و  کند  متأثر  را   من  بدن  ذرات  همه  که  شوم  شهید  طوری  دارم  دوست  گفتمی

هایت هم  ر ن د  . شوم  شهید   او  مثل  دارم   دوست  : گفت  و  زد   مثال  را   حکیم  آقای  بعد   و  نماند  باقی
 1.شباهت را محقق کردخدا آرزوی این 

 
 از شهادت  یآگاه

  به   و   دیده  را   شهید   وقت بنیاد   رئیس  شهیدی،   قبل از شهادتش، آقای   چند هفته حاج قاسم  
.  داستشه   آخر    آخر    تو   پرونده  گفت:   شهیدی  آقای  کجاست؟  من  شهادت   پرونده  بود  گفته  او

  است  مهم   خیلی  این .  «شهدا   پرونده   روی   روی   ور یاب  را   من   پرونده»  بود:   داده   جواب  قاسم   حاج
 2شود.  حاصل یقین   طورن یا  طرف  برای که

  با .  بود  آرام  هنوز  خط  کنیم؛  عملیات   بود  قرارگوید:  حجت االسالم کاظمی کیاسری می
:  گفتم.  جلو  رفت   و  شد   رد  ارمانکن  از  آمد،   موتوری  یک  دفعهیک .  دورهم  بودیم  نشسته  هابچه 

 . بود  پوشانده  را  صورتش. «سمت اون بره  نذارید بگیرید   رو جلوش  زود  دیگه؟ کیه این»
  خون .  شدم  کفری .  بود  قاسم   حاج .  زد  کنار   را   اشچفیه  و   ایستاد.  دنبالش  افتادند   هابچه 

  روی   شتمگذا   دست .  رفت  طفره  «کنی؟می  کار  چه  جااین   حاجی،: »گفتم.  خوردمی   را   خونم
  آقا  دل  برگردی  وقتی  تا  میای  شیمی   بلند  که  رانای  از  دونیمی   حاجی: »گفتم.  ضعفشنقطه

_________________________________ 
 قدس؛ به آدرس:دفاع م یخبرگزار  1
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  و   اسالم   امت  برای  اتفاقی  چه  دونیمی   بیفتی  دشمن   دست  اگه  اصالً   جوره؟چه   شما  به  نسبت
 « میفته؟ مظلومین  جبهه

ی  دونم می  من : »گفت.  کرد  نگاهم   به   گره.  برم  بده  اجازه.  نباش   نگران.  شممی   شهید  ک 
 . «یمدیم  شهید خیلی نرم اگه افتاده،  کار

 . بگویم  چیزی نتوانستم .  شد قفل  دهانم . بود من  با  منطقه زا  قسمت  آن مسئولیت
 خواست می   که  را   اطالعاتی  مخفیانه .  تنها  تنهای  دشمن،   خط  داخل  رفت  کیلومتری   چند

 .نقشه  روی کرد پیاده  آورد و کرد جمع
 1. شمردم دم خو فقط را  جنازه وچندشصت . گرفتیم هاتکفیری   زا  زیادی   تلفات عملیات آن
 

 عشق به خدا 

و    ستادن یرا ناتوان از ا   یکه موس   یدار ی همان د  دارتم ی . خداوندا عاشق دریداوندا مرا بپذ»خ
 .« ری بپذ زهینمود. خداوندا مرا پاک  دنینفس کش

 
 اثر خون 

  حاجی   شهادت   از  حرف  م نشستیمی   دورهم  که  هایی وقت  یک گوید:  می  منشرانیا مهدی  
  دعا   بشیم   عصبانی  ما   حاجی»  : گفتم   شوخی  سر   از   بار   کی .  دبو  طبیعی .  آمدمی   پیش   هم
 .«اه سال صدوبیست  از بعد : »گفتم  بالفاصله .  «بشید شهید  کنیممی

 . بود آمده خوشش
 . بشم  شهید اآلن کن دعا  سال؟  صدوبیست از بعد  چرا  ـ
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  جمهوری  داره، نیاز شما  به مقاومت جبهه داره، زنیا شما به   آقا حضرت. میاد حیفم حاجی ـ
  از  بعد   کنید   خدمت  و  باشید   داره،   نیاز   شما   به   اسالم   دنیای   داره،   نیاز   شما   به   المیاس

 . سال صدوبیست
 . نبود  ماجرا  کن ول حاجی

  بین  در اآلن من خون که اثری اون نداره، آینده توی داره  اآلن من خون که اثری اون نه،  ـ
 . نداره  آینده توی  داره هاجوون

  توی   ریختند  جمعیت   یونمیل   میلیون   وقتی .  رسیدم  فشحر   به   تا   گذشت  نیم  و  سال   یک 
  حرف .  ریختندمی   اشک  دست،   به   حاجی  عکس   هاجوان.  پیکرش  تشییع   برای   ها،خیابان 
 . بود همراهم  تشییع قدم   به  قدم حاجی

 1. داره اثر اآلن من  خون ـ
 

 استشهاد برای قیامت

می  قم  وتا  می   رود  را  وارسته  علمای  یکایک  خانه  تا سراغ  کنندکفن  گیرد  امضا  را  یا    . ش 
قبول دارند و    مؤمن  عنوانبهگیرد که آیا او را  اش را به اصرار به استشهاد می طبان رزمنده مخا

 حاضرند روز قیامت، همین را گواهی کنند؟ 
 

 قدرت شفاعت حاج قاسم

شاء   کندیم  درخواست  انقالب   ر رهب  از   ،یاللهروح   جواد  خانواده،   بزرگ   داماد ان    الله   که 
 ... کنید  شفاعت هستیم   اینجا که را  ما همه  امت قی فردای

_________________________________ 
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  من   باید   شهید   مادر  و  کنیم؟ پدر  شفاعت  را   شما  که  میا کارهچه   ما :  گویند می  ایخامنه   امام 
شفاعت    مشمول  است   این  به   آرزویمان  و   است  این   به   سعادتمان   ما   ... کند  شفاعت  را   شما   و

 . باشیم  اینها امثال  و شهدا  این  ل یقب از  بانیخو
  حاج   آقای  این   : میگویند  سلیمانی   قاسم  حاج   به  نگاهی   با  و   دشونمی   خم   انقالب   رهبر   بعد

 ... الله شاء ان کندیم شفاعت که  ست آنهایی  از  هم قاسم 
 . پوشاندمی  را  صورتش  دست  دو  با  و اندازدمی پایین   سر سلیمانی  قاسم حاج

 ! نزنند قولشان  زیر که شرطی به  بگیرید،   قول  انایش از! بله -
انداخته  به  سر  زدهخجالت   که  سلیمانی  سردار  جزبه   همه  ، خندندی م  ههم   رهبر ...  زیر 

 اآلن  کردنشان،  شفاعت  و  قول دادن  امکانات  ایشان،  امکانات  چون:  دهندمی  ادامه  بالانق
سالی  چهل،  همین   مثل  بدارند،  نگه  بتوانند  را   همین  اگر است؛    خوب   خیلی   نگه   که   پنجاه 
 " ...دارند ایشان که  است هنری یک   هم این " .است خوب خیلی ؛ اندداشته

  مراسم   رمضان، در  ماه   دیدار،   آن   از   بعد   ماه   چند :  دیگویم خانواده[    ]داماد  یاللهروح   جواد
  شفاعت   قول   ایشان  از   در   همان جلوی    جنگ   و  جبهه های  بچه  به   قاسم   حاج   هرساله   افطاری 
کند  به  دست  خواستمی  حاجی.  خواستم   ددا   ندهی،  قول  اگر  والله!  ی حاج:  گفتم   که  سرم 

 اوضاع  دید   که   قاسم   حاج   گفتند؟   چه   روز   آن   تو   درباره   آقا  میگویم  هامهمان   همه   به  و   زنمیم
 1! اوریدرن را  صدایش  فقط  ؛دهمیم  قول باشد،:  گفت شود؛ می ناجور 

_________________________________ 
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 سخن های  سوژه

ب  • شهدرب  ایخامنه امام    انات یذکر  عشق  تب  ی مانی سل  د یاره  و  شهادت    زان یم  ن ییبه 
 به قافله شهدا. دنی در رس ی قاسم به شهادت و جهاد و تالش و حاج  یفتگ یو ش ی مند قه عال
و به    کندی م  یتابی ببه آن    دنیرس   یشهادت باشد برا   ضیبه ف   لین   یکه در پ  یکس •

  ی مادران شهدا و حتاز دوستان خود،    شهیهم   ی مانی سردار سل  شود؛ی متوسل م  ی هر آبرومند 
 نند. شهادتش دعا ک  ی تا برا  تخواسمیفرزندان شهدا عاجزانه 

رضا    انیب • امام  حرم  در  طلب شهادت  معروف  شه  × خاطره  و    ی مانیسل  دی توسط 

 است. ^به شهادت، توسل به ائمه معصوم  ل ین  یهااز راه  یک ینکته که   نی اشاره به ا 

  قت، یقخداوند ح  شوندیواصل م  قتیو به حق   درندی دار مکه حجاب پن  یاله  مردان •
را به عاقبت   گاه  ر یخآنان  گاه ب  سازد؛ یم   خودآ به خاطره آ از نحوه و    ی مانی سل  د ی شه  یا اشاره 

 زمان شهادت خود. 
آورد؛ هم در عرصه مبارزه    به دست   ی روز یدو پ  یمانیسل   د یاست، اما شه   روز یپ  د یشه •

  د یشه   دنی حضرت آقا درباره »رس  ش یدت؛ با اشاره به فرمابه مقام شها  لیبا دشمن و هم در ن 
سن  به هر دو یمانیسل  . ن«یح 

جمل  اشاره • شهبه  »من  گفتمیکه    یمانی سل  دی ه  من    دیشه  اآلن:  خون  اثر  شوم 
آ   شتر یب در  تا  تب  نده یاست  و  شه   نی ا   نیی دور«  خون  که  در    د یمسئله  اما  دارد،  فراوان  برکات 

 است.  شتریآن باثر و برکت  ،یمقاطع زمان یبرخ
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 معرفی کتاب 

 ی مانی سل حاج قاسم  دیسپهبد شه  مه ادنایمحور مقاومت:  یلشهدا دا ی س ی پا  یجا کتاب 
 یکرم عباس  :نویسنده

 باران دی خورش: ناشر
 ( زی)شوم یرقع -صفحه  ۱۱۲حجم: 

خود به    ی از سفرها  سندهینو  ک ی  ی هاادداشت یکتاب، حاصل    نی ا :  مختصر کتاب  یمعرف
ا   ه یسور  و  لبنان  س  ی هاستان و  و  در   ستانیکرمان  که  است  بلوچستان  آن،    ان یم  و  کلمات 
ب   هیسور و مردمان    رانیا   ارگرانثیا   یصدا    ده یشن  گانگانیو عراق و فرهنگ مقاومت در برابر 

و اثر آن    ده ید  ی مانی قاسم سل  دی فرمانده بزرگ مقاومت، شه  یآن رد پا   ی جای و در جا  شودیم
 . ندیشنی زنده در حافظه م  یر یمانند تصو
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 «15»کارت شماره 

 «ی ریپذتیمسئولتعهد و »
 اشاره 
ویژگی   یکی و    هایاز  اخالقی  انجام  مهم  به  نسبت  تعهد  داشتن  انسانی  هر  شخصیتی 

مسئولیت  و  دیگران وظایف  اعتماد  مورد  فردی  چنین  طبیعتًا  دارد.  عهده  بر  که  است  هایی 
در واقع ارزش و اهمیت هر انسانی به    است.   ترک ینزد خواهد بود و به پیروزی و موفقیت هم  

بر    یتیمسئولاندازه   که  را  برخالف تصور کش  گیرد.دوش میاست  دیگر که مسئولیت  ورهای 
می قاسم  ریاست  حاج  خدمت.  یعنی  مسئولیت  اسالمی،  انقالب  فرهنگ  در   عنوان به دانند، 

ه ادای این امانت جان  بود و در را   ر یپذت یمسئول، به معنای واقعی کلمه  ار یعتمام یک انقالبی  
ر و دفاع از مظلوم شانه  بارزه با استکباار مسئولیت م هرگز حاضر نشد زیر بخویش را نثار کرد. او 

 طلبی را برگزیند. خالی کند و کنج عزلت و عافیت 

 ت یسخن وال
نظام    ت یمسئول  م؛یکن   تیاحساس مسئول  م، یکه هست   ی در هر کار » از  و  انقالب  از  دفاع 

 1. «و عزت کشور از اسالم، حقوق مردم یعنی ؛ یاسالم یجمهور 

_________________________________ 
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و  مسئولیت» ما  یعنیویی«؛  پاسخگ پذیری  آن کاری    هستیم، مسئولیت   در هر بخشی که 
مسئولیت    ی ماست، احساسایم، این را بپذیریم. زیرمجموعه، زیرمجموعه که بر عهده گرفته 
 1ت را بایستی پذیرفت. ای وجود دارد، آن مسئولیشدهای مسئولیت تعریف کنیم. در هر نقطه 

احساس» و  هرچه  کا   مسئولیت  تعهد  بی و  در  بیر  میلیونی  و  قشر عظیم  این  باشد،  ن  شتر 
 2«.رودارزش جوان باالتر می 

ی اول از خود سؤال کند،  که هست، در درجه   یا مرتبه مسئولیت، یعنی هر انسانی در هر  »
  ؛ عاقالنه و بر اساس پرهیزگاری بود، یاگیری او تحت تأثیر چه بودببیند رفتار و گفتار و تصمیم 

ن توانست وجدان خود را آرام کند  و اغراض شخصی بود. اگر انسا  خواهانه و برای شهواتخود
و  و به ندای اندرون خود پاسخ گوید، خواهد توانست به دیگران هم پاسخگو باشد.   »اّن اسّلمع 

مسئوال«.   نعه  اکن  اوئلك  ّک  ؤاد  الق  و  چشمی  ابلرص  داریدهمین  شما  می   -که  ببیند،  که  تواند 

حق را بشنود و به دل    تواند سخنکه می  -ی که داریدهمین گوش  -تشخیص دهد  سد وبشنا
دهد قرار  تأثیر  تحت  را  شما  جوارح  و  کند  منتقل  دارید  -شما  که  قلبی  می  -همین  تواند  که 

 3. «کند، تصمیم بگیرد و راه را انتخاب کند احساس
گذار شده است، در  ما وا مسئولیتی که هستید و هر خدمتی که به ش   در هر نیرو و در هر»

احساسبر  آن  نی   مسئولیت  ابر  و  و  موّظف  که  کنید  احساس  هم  کنید.  توانایی  احساس  ز 
کار   این  بر  که  کنید  احساس  عمیقًا  دهید، هم  انجام  بهترین وجه  به  را  کار  این  که  مسئولید 

 4.«توانایید؛ و حقیقت، همین است
_________________________________ 
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 خاطرات 
 رزنددر مقابل مریضی ف مأموریتاولویت به 

  سر   به  مأموریت  در  حاجی  چون.  شد  مریض  پسرش  بود،  قدس   اهقرارگ  در   حاجی  که  انیزم
 1. کرد فوت و رفت  دنیا  از  بیماری  آن اثر بر  حاجی  پسر. برساند   را  خودش نتوانست برد،می

 
 رفتن به جبهه در فردای عروسی

و    منشرانیا   مهدی دوستان    زد   نهخا   از  نزدهآفتاب گوید:  شهید سلیمانی می   مانزهماز 
  سه   دو  و  افتادند  راه  کرمان  از.  اهواز  بروند   ه ک  راننده  کنار  نشست   و  آمد  رطون ی هم.  بیرون

  شد   معلوم.  زبانش  سر  دمآ  مانده فر  دل  حرف  که  بود  موقع  آن.  سیرجان  به  رسیدند  بعد  ساعت
 «. بود  ازدواجم شب دیشب: »گفت اش انندهر  به . آمده و جاگذاشته اش خانه  در  پشت  را   قلبش
 اومدید؟  چرا . موندیدمی  شما  آقاحاج  -
 .داره نیاز  من  به  بیشتر ناآل جبهه  نه، :

و    نبرد   میدان  وسط  خاکریز،  پشت   بود  آمده  تن   به   رزم  لباس   دامادی،  رخت  جای   بهاو  
  خود  از   بیشتر   ا خد  که   داشت  یقین .  خدا   به   بود   سپرده   روزها   همان   از   را   اشخانه   عروستازه 

 2.اوست مراقب حاجی
 

 زمان ترین زی کابل در کوتاهآزادسا

مسئولیت وقتی  قاسم  میحاج  را  کوتاه ی  در  داشت  سعی  آن  پذیرفت  ممکن،  زمان  ترین 
 پذیری است. های مسئولیتسرعت عمل، از شاخصه مسئولیت را به سرانجام برساند. 
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می پالرک  حسن  رس  78»سال  گوید:  سردار  خبر  کردهوقتی  حمله  طالبان  که  و  ید  اند 
 1راه افتادند«. صبح به سمت افغانستان  8عت کند، ساه زودی سقوط می افغانستان ب 

می  دیگر  جای  در  پالرک    را   آنجا   و   حمله  کابل   به  طالبان   که   »زمانیگوید:  سردار حسن 
  موقع   نآ.  بود  کرده  سقوط  کابل   نوعی  به  و  گرفته  پناه   یرشپنج  در  مجاهدین  بود،   کرده  تصرف

  آنجا   از  و  رفت  مسعود  شاه  احمد  شپی  شیرپنج   دهنه   د و در خود را به افغانستان رسان  قاسم  حاج
 .گرفت پس  زمان  نیتر کوتاه در  را  کابل و کرد عملیاتی  نظامی طراحی

  با   شیرپنج   دهنه   از  ثریا   ایماهواره  هایتلفن   با  صبح  ۸  ساعت   شد،  مستقر  آنجا  در  وقتی
  و   توپخانه.  «باشد  شیر   نج پ   دهنه  در   باید   توپخانه   آتشبار   دو  امشب  تا »  گفت  و   گرفت  تماس   من

  طول   هفته  دو  تا   هفته   یک   برود،   خودمان  مرزهای   در   بخواهد  تهران  و  اهواز  اصفهان،   از  یگان
  قبضه   ۱۲  یعنی   توپخانه   آتشبار  دو  خواهدمی   و  گیردمی  تماس  صبح   هشت  ایشان.  کشدمی

  تا  سه   مبنا،  بار  مهمات   تریلی  دو  است،   بار   تریلی  دو   وپ ت  هر.  باشد  شیرپنج   دهنه   امشب  توپ
  بامداد   ۲  ساعت   هاتوپ   این   خالصه .  خواهدمی  نظیف ت  وسایل  و   یدکی  ابراز   و  دمه خ  نفر   چهار 
  این   انتقال  و   تهیه  فلسفه.  بود   زمین   روی  شیر  پنج  دهنه  در  داد  دستور   قاسم   حاج  که  شبی
  دو  ارسال  که  شوندمی  متوجه  هستند  رشناسکا  که  کسانی  اما  بگویم،  خواهمنمی   را   هاتوپ 

  انجام   روند   تا   شیر   پنج   دهنه  از  قاسم  حاج   دستور   از  پس   صبح  هشت  ز ا   خدمه  با   توپخانه   شبارآت
  ساعت   خالصه .  چه  یعنی  کابل  شیر  پنج  دهنه  در  بامداد  ۲  ساعت  تا  آن  استقرار  و  تهران  در  آن
  های ورودی   در   شیرپنج   دهنه  در  دمسعو  شاه  احمد  توپخانه  آتش.  خوردند  آتش  هاتوپ   صبح  ۶

.  است  داده  رخ   انفجاری   که  اشتند د  تصور   و   کردندنمی   باور   هاآن .  کرد  دیوانه  را   لبان طا  کابل، 
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.  کند  ی نینشعقب   دشمن  شد  باعث   و  انداخت  دشمن   دل  در  وحشتی  اقدام  این   با   قاسم   حاج
 1.شد«می اجرا  زمان  کمترین در  که بود  ایشان  فرماندهی نوع  این

 ت بسیار در مسئولیت جدی

  دارد؟  فایده چه» :گفتم  او به  شد، وارد که  وقتی هم عراق  درگوید: سردار حسن پالرک می 
  گرفتیم، می  تماس  عراقی  مسئوالن  با   وقتی  دوران  آن.  «است  رفته   بغداد  دروازه  پشت  داعش
  اج ح  موقع  آن.  هستند  آنجا  تحویل  آستانه  در  و  فرار  حال  در  بود  مشخص.  دادندنمی  جواب
  ضمن  ساعت   ۱۲  از   کمتر  فظر .  کرد  راهنمایی  و   داد  ط خ  هاآن   به  و  رفت   بغداد  به   تنها   قاسم 

  بیرون  بود،  آمده  بغداد   قرآن  دروازه  پشت   تا   سامرا   جاده   در   که  داعشی   داد،   نجات   را   بغداد  هاینک 
 .کرد

  کار   این.  کرد  خط  به   هم  را   ماشین  ۲۰  و  هاداعشی  سیطره  اولین  در  رفت  ماشین   با   خودش
 2. رفت  هاآن  دنبال  به سامرا  تا.  ودبر  سامرا  به  و کند  فرار  داعش که  شد باعث

د روز بخش وسیعی از شمال عراق را گرفت و تا نزدیکی بغداد آمده  ظرف چن  وقتی داعش
بود سامان نیروهای نظامی از بین رفته بود و فرماندهی منسجمی برای مدیریت میدان وجود  

ر برابر داعش سازمان  تواند نیروهای نظامی و مردمی عراق را د نداشت. حاج قاسم برای آنکه ب 
  زبانعربلبنان که    اللهحزبهتر است از فرماندهان زبده  اد که بان ببخشد به فکر افتو سام
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هستند استفاده کند و شبانه به لبنان رفت و از سید حسن نصرالله خواست تا تعدادی فرمانده  
 ند.را مهیا ک  اللهحزب زبده عملیاتی 

  که   بود  و   ۱۲  عتسا [  عراق  در   داعش  حضور   یبرهه   ]در: »گویدمی   نصرالله  حسن   سید
  ۱۲۰  آفتاب،   طلوع   تا   است  شب  دوازده  ساعت  اآلن  گفت  که   هست  یادم .  من  پیش   درسی

  من . است شب دوازده ساعت اآلن حاجی گفتم من! خواهممی شما از لبنانی عملیاتی  فرمانده 
  تنها   این، .  داریمن  دیگری  حلراه   گفت  بیاورم؟!   عملیات   ه فرماند  ۱۲۰  شما   برای   کجا   از

  ما   از   را   میدانی   فرماندهان   این   که   بود   عراق   رای ب  هم   آن  و  کرد   ما  از   که   بود   درخواستی
  حدود  توانستیم  و  برادران  یک  یک  با  تماس  به   کردیم  شروع  و  ماند   من   پیش  او  بعد،.  خواست
  یه سور های  جبهه   در   که   بودند  برادرانی   نشایهای بعض .  کنیم  تأمین   میدانی   فرمانده   شصت

  خواب  از   که  بودند  لبنان  در  هم  رادرانب  از  برخی.  دمشق  فرودگاه  ید برو  گفتیم   آنها  به.  بودند
  با   را   آنها  خواهممی   من  گفت  حاجی   چون  ؛ مشانیآورد   بیرون  شانیهاخانه   از   و  کردیم   بلندشان

  ج حا هواپیمای  و دمشق سمت رفتند  صبح  نماز  از بعد. ببرم ،روممی خودم که هواپیمایی همان
  میدانی   فرماندهان   بیشتر،   یا   نفر  شصت  یا   پنجاه   که  ردک  ترک   حالی  در  را   دمشق   قاسم، 
 1. بودند همراهش اللهحزب
 

 فرمانده در میدان 

نمی  دارد  میدانی  و  عملیاتی  مسئولیت  که  دور  کسی  از  و  بنشیند  خود  کار  دفتر  در  شود 
مدیریت میدان از دور نبود؛    سلیمانی اهل نشستن در محل کار و  میدان را تدبیر کند. سردار

 رساند تا بتواند از نزدیک مدیریت کند. همواره خود را به میدان می  لکهب
_________________________________ 
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حسن   کل    نصراللهسید  می   اللهحزبدبیر  فرماندهلبنان  یک  سلیمانی  »سردار    در   گوید: 
  به   و  بگذارد  جلسه  آنها   با  دبگوی   دیگران  به  و  بنشیند   تهران  در   توانستمی   و  بود   سپاه
و  صورته ب  را   مسائلشان  و  بدهد  گوش  شانیهاحرف هر    مثالً   و  کند  پیگیری  خوب  طبیعی 
؛  کنندمی  رفتار یطور ن یا  فرماندهان،  برخی. بزند ...   و  لبنان به   سری هم  سال  یک  یا  ماه شش

  از.  دیگران  یسو   به  رفتن   عمل؛  میدان  و   عملیات  یعرصه   به  رفتن   مکتب حاج قاسم یعنی   اما
شد.    وعشر   او  با   مانرابطه  و  اختیم شن  را   قاسم   حاج   که  پیش  سال  ۲۰  از  ش یعنی بی  1998  سال

  در   حضور   این   عتاً یطب .  ما  پیش  آمدی م  که   بود   او  همیشه .  رفتیم  او  پیش   ما   کمی،   خیلی   دفعات 
  و   رودب  میدان  به   ماً یمستق  خودش  و  ببیند   را   برادران  همه  اینجا  شدمی   باعث  میدان  و  عرصه
  رفتمی   ؛رفت می  مرگ   دهان  به   همیشه   قاسم،  حاج  .بشنود  را   مجاهدان  و   رزمندگان  حرف

  تماس   ما  با   بعد .  دمشق  آمد  تهران  از  ،۲۰۰۶  سال  جوالی   روزه،  ۳۳  جنگ   در ...  قدمم  خطوط
  اصالً !  ؟چه  یعنی:  گفتیم  ما .  شما  پیش  جنوبی،  ضاحیه   بیایم  خواهممی  من:  گفت  و  گرفت
  سرائیل، ا   جنگی  هواپیماهای  ؛اندبسته ها  راه  ؛اندزده   را   هاپل  همه  دارد؛ن  امکان  چیزی   چنین

؛  رسید   بیروت  و  ضاحیه   به   شودنمی   اصالً   ست؛   جنگی   کامالً   وضعیت،  ؛زنند می   را   هدفی   هر
  پافشاری !  آیممی   و  افتممی  راه  خودم   نفرستید،  ماشین  اگر:  گفت   و  کرد  اصرار  قاسم  حاج  اما

 .« ماند کنار ما  هم مدت و تمام ما  به  رساند را   خودش و کرد
  در   روز   ۳۳  این  در  کامل  رطوبه   و  برنگشتم   جنگ  پایان   تا   من: »گویدمی   سلیمانی  سردار

 1.« برگشتم ایران به  من  شد،  تمام جنگ  اینکه  از  بعد.  ماندم لبنان

_________________________________ 
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  به مناطق   رفتم،   کنار (  عراق )  ی ر یوز نخست   از   آنکه   از   بعد: »گویدمی  المالکی   نوری   دکتر
  نیروهای  و  داعش  میان  که  رسیدیم   ایمنطقه   به.  رفتم  ،اندشده  واقع  دیالی  باالی  که  گیریدر 
  ندادند   اجازه  من  به  وبود    خطرناک  وضع.  بودند  هم  با  حشد  و  ارتش  که  جایی  داشت؛  رقرا   ما

  او.  شد  پیاده   خودرو   از   قاسم حاج  دیدم  لحظه   یک . داشت  ادامه  بارانگلوله  زیرا  بمانم؛ زیاد آنجا
  اجازه  من  به   درانبرا   که  بود   مقدمی   خط  در   او...  دبوآمده    تماس  خط   و  دشمن   جبهه  سمت   از

 !«است  خطرناک منطقه که گفتندمی من به  و  بمانم آنجا  در  دادندنمی 
  ، زادهمؤذن  مصطفی  مهندس.  داشت  را   روحیه  همین  هم  سالههشت   جنگ  دوران  در   وی

»گویدمی  مقدس،   دفاع  دوران  در   ثارالله  لشکر  مقامقائم    دار سر   یک،  کربالی  عملیات  در: 
  قلب   سمت   به   رفت   موتورسیکلت  با   و  عملیات   اطالعات های  چه ب  از   یکی  اتفاق   به   سلیمانی

 .« بودند  پراکنده منطقه  درها عراقی  که حالی در  شود؛  یساز پاک  خط  که نشد  منتظر  و  جبهه
.  بودم  سپاه   زمینی   روینی   قرارگاه  در  ، ۵  کربالی  عملیات   در: »گویدمی   امیری  موحد  آقای 

  رفتم   ماهی  کانال   در   بصره  شرق  به  دوستان  از   نفر   چند   همراه  عملیات،   این   ریانج  در   روز  یک 
  چند   و  بود  اتیو عمل  نوک جبهه   آنجا،.  کنیم  بررسی  بعدی   عملیات  برای   را   منطقه  موقعیت  تا

.  شدم  قاسم  حاج  حضور  متوجه   آنجا  در...  نداشتیم  فاصله  دشمن  نیروهای  با  بیشتر  متر
  فرقی  چه  لشکرهای  بچه   یهبق   با   من   مگر:  گفت  قاسم   حاج  د؟ کنیمی  کار   چه   اینجا:  پرسیدم

  وجود   ما   بین   تفاوتی   و   هستم  بقیه  مانند   هم   من   باشم؟   داشته  حضور ها  بچه   سر   پشت  که  رمدا 
 1.« ندارد
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 به فکر بعد از خود

بر   دغدغه  قدر آناو   هم  شهادتش  از  بعد  برای  حتی  که  داشت  گروهمسئولیت  های  ای 
راه   نقشه  می  سالهپنج مقاومت  شهاترسیم  گویی  چون  و  کند  است  شده  الهام  وی  به  دتش 

 داند که دیگر نخواهد بود تا جبهه مقاومت را مدیریت کند. می
 .دمشق  ؛ 98 دی دوازده شنبه پنج گوید: »مسئول ستاد لشکر فاطمیون می

  پرسی، احوال  و  سالم   از  بعد.  دشومی   وارد  صبح   8  ساعت.  بیاید  فرمانده   منتظریم   همه
 . کندمی شروع را  جلسه
 . بنویسین رو گممی  چی هر . بنویسن همه ـ

.  بنویسیم  را   مطالب  تمام  کندمی   تأکید  حاجی  اما  بردارییادداشت  به   داریم   عادت
 .رودمی  پیش  بخشبخش 

 آینده  سال  پنج  منشور ـ
 بعد  سال  پنج  در  مقاومت هایگروه  تکتک   برنامه ـ
 یکدیگر  با تعامل  شیوه ـ

.  جلسه  کی  برای  مطالب  از   حجم  این  ردندا   سابقه.  سردار  کلیدی  نکات  زا   شودمی   پر  کاغذ
  جور   بار   نیا   اما   کند؛  قطع  را   حرفش  نداشت   جرئت   کسی.  بود  جدی   خیلی   جلسات   وقت  سردار

 .«بشه  تموم من  حرف بذار . نکنید عجله : »گفتمی آرامش با  ، کردیممی که  سؤال. بود  دیگری
.  گرفتیم  پی  را   جلسه  مهادا   نخورده،  خورده   ناهار. نماز  رفتیم   کرد  تعطیل  را   جلسه  اذان  وقت

  را   جلسه  پایان  صلوات  یک   با   هم   عصر  سه   ساعت.  نوشتیم  و  گفت   داشت  دل  در  چه  هر  حاجی
 . کرد اعالم
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  د ی س  خواستمی.  بود  بیروت  عازم.  کردیم  اشبدرقه   بودیم،   منتظرش   که   خودرویی   پای   تا 
 1«. ببیند را  اللهنصر  حسن
 

 سخن های  سوژه

ادای وظیفه و  تبی  • این نکته که  بای ین  اولویت دیگر  مسئولیت برای هر مسئولی  د در 
در   سلیمانی  شهید  نرفتن  مرخصی  خاطره  ذکر  به  اشاره  با  باشد؛  بیماری  کارهایش  زمان 

 فرزندش که منجر به فوت وی شد.
مان ممکن به سرانجام برساند  ترین زفرد مسئول موظف است مسئولیتش را در کوتاه  •

دچار اشاره  تا  با  نشود؛  زمانی  تو  فرسایش  کابل  آزادسازی  خاطره  در  به  سلیمانی  شهید  سط 
 زمان ممکن.   نیتر کوتاه 
با • خود،  مسئولیت  انجام  بر  عالوه  مسئول  نیز  فرد  خود  از  بعد  مسئول  برای  ید 

، دو روز قبل از شهادتش  انداز مشخص نماید. سردار سلیمانیگذاری مناسب کرده و چشم ریل 
با فرماندهان مقاومت، چشهای طوال لبنان رفت و در جلسهبه سوریه و   پنج م نی  ساله و  انداز 

 های مقاومت را تبیین کرد. برنامه 
نظامی • کارشناسان  همه  که  حالی  مطمئن    در  بغداد  سقوط  از  عراقی  مسئولین  و 

به    های بغداد تا سامرا دور ساخت. اینهبودند، شهید سلیمانی به عراق رفت و داعش را از درواز 
خیل  ری پذتحقق معنای   تصو بودن  در  که  است  کارهایی  از  و  ی  ناممکن  مسئولین  گفتار  و  ر 
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حیطه    یهایگذار هدف م در پی تحقق  هر مسئولی باید با جدیت تما  ن یبنابرا است؛    ریناپذانجام
 مسئولیتش باشد. 

 

 معرفی کتاب 

 ی نما یسل  دی مکتب شههای شاخص کتاب 
 خط مقدم  : ناشر

 ی راز یش یعل :سندهینو
 یرقع -صفحه  132 حجم:

  ی بعد از شهادت برا   یمان ی حاج قاسم سل  دیاز شه   دنیگفتن و شن  :مختصر کتاب   یمعرف
تبد   کی به  ها  یلیخ برا   شده   لیموضوع مهم  ا ها  کتاب  ن یهم  ی است.  منبع    ک یزمان    ن ی در 

و   »شاخص   نان یاطمقابل خوب  کتاب  شهمکت های  هستند.  کتاب   « یمانیسل   دی ب  آن  ها  از 
 د.را به مخاطب ارائه بده  ی تند خوب و مس عاتاطال  تواندمی که است

ن  فقیهولی   ندهینما  ، یراز یش   یعل  االسالم  حجت جنگ،    یرو یدر  زمان  از  سپاه  قدس 
نزد   رزمهم روا   یم یو صم   ک یو دوست  و  نوشتن  بود.  قاسم  داده    ن یا   تی حاج  انجام  را  کتاب 

از   کتاب جامع و خالصه و مستند  کیو خاطراتش،   دی سخنان شه یده بر مبنا کر  یاست و سع
 . سدیبنو   یمانیسل  دیشه مکتب و تفکرات  اتیخصوص

 ست: کتاب آمده ا  نی ا  اشارهاز  یدر قسمت
را بشناس  د یبا   یمانیحاج قاسم سل   د یمکتب شه   نییتب  یبرا  از  می اول مکتب اسالم  . پس 

را    ×  هدا دالشیو مکتب حضرت س  میبرو  یاله  یایولو ا   ’  امبری مکتب پ  حیآن، سراغ تشر 

 . می بشناس  قی و عم ق یدق
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امام    آن مکتب  که  است  پ  &  ی نیخمزمان  خمکندی م  دا ینمود  مکتب  با شناخت    ی نی . 

  م، یهمه آنچه نگاشت  ن ییشناخته شده است. تب  ز ین  یمانیسل  د یمکتب شه  یهاشاخص   ر، یکب
حوصله  ا   ن یا   یاز  در  ما  است.  خارج  کوش ک   نینوشتار  اشاره   میا ده یتاب  از  ه  ب  یکل  یا پس 

محمد  ناب  اسالم  به  ’  یمکتب  حس  مکتب  و  شاخص ×  نی امام  امام    یها،  مکتب 

ب   &ینیخم تب  میکن   انیرا  بزرگوارمان، شاخص   نییو ضمن  امام  از مکتب    ی هاهر شاخص 

 . میده  قی تطب &ینی را با مکتب امام خم  یمانیسل دیمکتب شه 

ا   ان یشا نوشته   ییهاشاخص   نکه ی ذکر  م  میا که  شمار   د،یخوانی و  شاخص   ی فقط    ی هااز 
سل  اه  ی مانیمکتب  ز و  آنهاست؛  شدنشاخص   یهمه   ن ییتب   را یم  از    ست ین  یها    ی حوصله و 

 خواننده هم خارج است. 
را به    گرانیبهره برده و البته نگاه د   یمانیسل  دی ها، از سخنان سردار شهشاخص   ن ییتب  در

 . شده باشددر دست مخاطبان باز  تری خواندن یتاب تا ک میا کرده  مهی ضم دینگاه شه 
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 «16»اره کارت شم

 «مخدمت به مرد ضهیفر»
 اشاره 

فرهنگ اسالمی دارای ارزش بسیار و ثواب فراوان است، خدمت به  از جمله اموری که در  
انسان محبوب خداوند آن  نتیجه  در  که  ُ گردد:  می   بندگان خداست 

ْ
اَل بُّ  ُُیِ  َ اِل   ْحِسینَن«. »ِإن  

 عنوان به در کنار ایمان به خدا،    ^  بیتاهل مند است که در لسان  ارزش  چنانآن این مسئله  
واالی   در  ویژگی  است.  شده  عنوان  خدا  خانه  طواف  برابر  ده  معادل  ثوابی  دارای  و  انسان 

شود.  فرهنگ انقالب اسالمی، فلسفه پذیرش مسئولیت بر مبنای خدمت به مردم تعریف می 
 »ما تشنگان خدمتیم، نه شیفتگان قدرت«. فرمود:  بارهن ی درا شهید بهشتی 

رو بود که    خدمت به مردم است و از این ن راه تقرب به خدا،  حاج قاسم هم معتقد بود بهتری
با سختی  مردم  وقتی  بسیج  مواجه    زدهزلزلهو    زدهل یسهای  با  و  آزرده گردید  آنها  رنج  از  شد، 

 کرد به آنها یاری برساند.  کردن نیروها تالش 

 ت یسخن وال
 تجلیل رهبری از خدمات حاج قاسم

  به   دادیم  گزارشی  وقت هر  عزیز،   شهید   این: »اندده فرمو ۱۳۹۸  دی  ۱۸  در  ایخامنه  امام
  را   او  زبان  و   قلب  بنده  بود،  کرده   که  کارهایی  از.  شفاهی  گزارش  چه  کتبی،  گزارش  چه.  ما
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  منطقه  برای   بلکه  ور، کش  برای   و   شد   آن  سرمنشأ   او  آنچه   قابل م  در   امروز  اما  ؛کردمی م  تحسین 
 1. کنممی  تعظیم من  او مقابل در آورد، وجود  به

 
 دیوان عدل خدا ذخیره در 

فرماید: »زحمات و خدمات ارزشمند  مقام معظم رهبری درباره خدمات شهید سلیمانی می
مسلمین،   و  اسالم  به  سلیمانی  د ذخیره   شکی بسردار  ارزشمندی  الهی  ی  عدل  دیوان  ر 

 2.«است
 

 خاطرات 
اعمال از نگاه  ترین  بخشتعالی صالحان، از    و  مؤمنان   به  خصوصاً   و  مردم  به  یرسانخدمت

ن»:  است  فرموده  ×   حسین  امام.  است  اسالم
َ
اِس   َحَواِئَج   أ ِم   َِمْ   ِإَِلْک   انل  ِ   ِِنَ یْک،  اِل  ا   فَاَل   َِعَ ُلُّ   ََتَ

َعم؛   از   پس .  آورندمی   شما   نزد  را   خود   حوائج   مردم،   که   است  این   خدا ی  هانعمت   از  انلِّ
سلیمانی    شکبی   .« دنشوی  ملول   و  خسته [  است  مردم  حاجت   که]  خدا های  نعمت  شهید 

امر کوشیده است این  در  تمام وجودش  با  و  نموده  به مردم  را وقف خدمت  همین    ؛ وخویش 
مهم  از  یکی  دال امر،  مترین  نزد  او  ویژه  محبوبیت  است.یل  همانند    ردم  که  است  کسی  او 

»قّو علی خدمتک جوارحی« او    خواهدت میکه از خدا توفیق خدم  ×  نی رالمؤمنیامش  موالی
توفیق خدمت طلب می از خدای خود    که   خواستم  چیز  یک   خدا   از   گوید: »منکند و می نیز 

  این   در   آنقدر  کنم،   نقالب ا   آن   وقف  را   خود   باید   کنم  خدمت  تو   انقالب   به  بخواهم   اگر   خدایا
 3نکنم«.   گناه که بده مشغله من  به  انقالب
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اعظم   فرمود:    ’ پیامبر  یض  ََمْ » که  َد   کَمن  َن اک  احهج  اَلؤَِم   ألخیِه   ف َ   هر   1َدهَره؛   اَِل   بَعَ
  خدا   عبادت  به   را   خویش   عمر  که  است  کسی  مانند   برآورد،  را   خود   مؤمن   برادر  نیاز  یک  کس

ب  نیز  شهید سلیمانی  .باشد«  کرده  سپری بود: »ما مدیون هستیم به    گونهن یا ه مردم  نگاهش 
مردم   این  به  نظرم کسی  به  اینجا؛  انمردم  را  عبادت  بهترین  کند  این  خدمت  چون  داده  جام 

مردم همیشه دژ مستحکمی برای این کشور بودند. دست و پای این مردم را انسان باید ببوسد  
 . م کار مهمی نکردیمو حتی اگر ببوسیم ه

  راه  بهترین   بود   معتقد   قاسم  گوید: »حاج در سپاه می  فقیهولینماینده  ی صادقی  آقای حاج
  در   زلزله  و  سیل  وقوع  و  مردم  هایسختی   با   وقتی  .است  مردم  به  خدمت  خدا   به  تقرب  برای

  و  اقتدار   نعی   در   او  .گرفتمی  قرار   سختی   در   مردم   رنج  از   و  بود  آزرده   بسیار  شدمی  مواجه  کشور
 2«.آوردنمی  طاقت  است  رفته مردم  پای  در  ریخا که دید می اگر فرزانگی

 
 ارکردن کسب روزی حالل برای اشرامنیت جنوب شرق ایران و فراهم  تأمین

 منش رانیا  مهدی: راوی
جنگ،  اتمام  از  قاسم  پس  و    سیستان  کرمان،  کشور،  شرق  امنیت  برقراری  مأمور  حاج 

شد  و  بلوچستان سالحهرمزگان    تا .  اشرار  وبالدست   توی   بود  ریخته  ونبات نقل  مثل  گرم  . 
ک  سوزانده   آتش   توانستند می سلب  را  منطقه  را  مردم  امنیت  بودند. و    را   شرشان   حاجی   رده 
.  زد  اول  را   آخرش  حرف .  کرد  دعوت   را ها  طایفه   بزرگان  هم   کرد،   اعالم ها  رسانه   از   هم .  اباندخو 

 
 

 https://www.aparat.com/v/AywBo 

 .۱۰۵۱ ح  ،۴۸۱ ص  طوسی، مالی شیخا  1

 مهر؛ به آدرس: یخبرگزار  2

 https://www.mehrnews.com/news/4825356. 
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  ندید  تحویل  اگه   و  جرمه   سالح   داشتن .  بدید  تحویل   رو  تون هاسالح   باید   فالن   تاریخ   تا : »گفت
 «. کنممی برخورد  شما  با  ورر ش عنوانبه 

  اسلحه  طورن ی هم. است امان رد نرود شرارت دنبال و بدهد  لتحوی سالح هرکس بود گفته
  فکر .  داد  نامه امان  تکشانتک  به   و  کرد   وفا   قولش  به   حاجی .  دادند می  تحویل   آوردند می  که   بود 
  دوباره   داشت   تضمینی   چه   باشد  نداشته   درآمد   و   باشد   بیکار   که  آدمی .  بود  کرده  هم   را   ن یازا بعد

  آب  تلمبه   چهارصدتا   توانست  تا  د ز   در   آن  و   در   این   به   چقدر و    بسیار کند   ی هاچاه .  نلغزد  پایش 
  لقمه  هم   کرد   گرم  کشاورزی   و   زمین   به   را   سرشان   هم .  بینشان  کرد   تقسیم   را   همه .  کند  جور

 1. شانیهاسفره توی   اشتگذ حالل
  هم   کالنتری   عیسی  ،رفسنجانی  هاشمی   جمهوری   ریاست  وید: »دوره گحسن پالرک می 

  وقت   وزیر   بار   سه   کهنوج  در  درجه   ۴۰  گرمای   در   قاسم  حاج   زمان   آن  . بود  کشاورزی  وقت  وزیر
 و   گروه  هر   به  و  کرد  آماده  کشاورزی   زمین  و  زد  را   چاه  هایحلقه   زیادی  تعداد  و  نشاند  را 
  کار  من  گفتمی.  کنند   امرارمعاش  تا  داد  کشاورزی  رایب  آماده  زمین  و  چاه  حلقه  یک  ایایفه ط

 ادامه  دیگر  را   روند  این  تا   کنم  درست  کاری  هاآن   برای  باید   گرفتم  هاآن  از  را   گریقاچاقچی 
 2. «نداریم اشرار دیگر کرمان در  دیگر که شد  همین  باالخره. ندهند 

اشرار منطقه جنوب شید: »گومی   شهریاری  ابراهیمآقای   از  باند  و  یک  تسلیم نشدند  رق 
دارمری حریفشان بود و نه  ها را به اسم جمهوری اسالمی ناامن کنند. نه ژانخواستند جاده می
بار هم مثل دفعات قبل چند نفر را سر ببرند بقیه هم  ته. فکر می کمی این    ی نینشعقب کردند 
آدممی قاسم  حاج  اما  کم  کنند  که  نبود    را   روستا   ینقطه   به  نقطه  روزشبانه   هفتبیاورد.  ی 

  را   هایشانزن   چادر   ، اندشده  محاصره  زمین   و  آسمان   از   دیدند   وقتی .  آوردیم  گیرشان  تا   گشتیم
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  خودش   سر   آخر .  بودیم  درگیر   روز   دو   نداشتیم؛   ی نینشعقب  خیال   ما .  کردند  فرار   و   پوشیدند 
  صحبت   قاسم   حاج   با  کرمان  بیاید   تا   یم گذاشت  گروگان   پاسدار  پنج .  شود  تسلیم   شد   داوطلب

 . کند
گریه  زار   بیرون،  آمد  وقتی  طرف  که   گذشت  چه  جلسات   اتاق   در   دانمنمی  . دکر می   زار 
  کشته   اگر  بذارید.  گرفته  رو  من   مرد  این  ابهت : »گفت  «افتاده؟  یاتفاق  شده؟  چیزی: »پرسیدم

 « .باشه برام افتخاری  که بشم کشته  مرد این  دست  به  میشم
  شد،   و ریس   راست   که   کارهایش .  داد  تأمین   را   طرف   و   شد  وارد  رأفت   در   از   بار   ین ا   حاجی
  در .  خدا   بنده  آن   توبه  پذیرش  برای   شود   واسطه  ×   رضا  امام  خواستمی  . مشهد  فرستادش 

  وقتی   مشهدی .  داد  بهشان  کشاورزی  زمین   هم  برد  آب  تلمبه   روستایشان  برای   هم   مدت،   این
  زاده   مادر  از  تازه  که  لیطف  مثل  بود  شده  پاک  دیگر.  کشاورزی  و  کار  به  چسبید  برگشت،

 1.شودمی
 

 زدگان خوزستان حضور در کمک به سیل 

ابتدای سال   از    گرفت فرا ل چند استان کشور را سخت  سی  1398در  اما شرایط خوزستان 
ن  گرفتاری را مشاهده کرد خود وارد میدا همه بدتر بود. حاج قاسم که تعلل مسئولین در رفع  

ا ا   .شد و  امکانات  کردن  بسیج  با  بخشیدنو  گروه  نسجام  جهادیبه  سیل  های  وضعیت   ،
 مدیریت کرد. یخوب به خوزستان را  

  به   ایشان.  شود  فراهم  موتور   ،هاخانه   آب   تخلیه  برای  و  علوفه   هادام   یبرا   دادند  دستور 
  استان   وارد  فراوان  امکانات با   عراق   مردمی  های گروه  از   زیادی  تعداد و  داد   دستور   حشدالشعبی

_________________________________ 
 .29-28ص ، 1400، 73چاپ  اران،یقم، حماسه  ،یعالمه طهماسب ز،یعز  سلیمانیکتاب  1



 مکتوب  روایت * 208

 

  کامیون   بلدوزر،  لودر،   مثل   امکاناتی  با  هااین .  دادند  خدمات  مردم  به  ساعت   ۲۴  طوربه   و  شدند 
 . شدند مستقر نشادگا در   و آمدند مجهز صورتبه ...  و سواری و

و به کمک    رفتمیکه در وسط میدان سیل در درون آب    حضور چند روزه او در خوزستان
 بود. دم را بسیار دلگرم و امیدوار کرده پرداخت، مر مردم می

ای از همه مواکب اربعین  سیل به خطر افتاده در طی نامه  به خاطر وقتی دید تغذیه مردم  
  150تا جایی حدود  گرم به مردم بکوشند.    و در تهیه غذایاست کرد که به میدان بیایند  درخو 

 ی مردم شدند. آشپزخانه ثابت و سیار در خوزستان مشغول تهیه غذای گرم برا 
  روستاهای  کنار  در  حضورش  هنگام  و  خوزستان  سیل  ایام  در  او  جمله  ترینتاریخی   شاید
  و   خوزستان  زدهل سی  مردم  به  کمک  برای  حرم  عانمداف  به  دادن  فراخوان  گرفته،   سیالب
 . بیایند خوزستان  به  زدهسیل  مردم به   کمک برای حرم مدافعان: گفت که بود  لرستان

  در   که  روزهایی  در  و  ۱۳۹۸  همافروردین   همان  در  پاسداران  سپاه  سقد  نیروی  فرمانده
  اصرار  بسیاری   حاضر   حال   در :  گفت  تاریخی   ایمصاحبه   در   داشت   حضور   زدهسیل   خوزستان 

  حادثه   این   در   خوزستان   اما  شوند   اعزام   سوریه  به   بیت اهل  حریم   از   دفاع   ای بر   که  کنند می
  را  انسان یک کرامت که است این  از باالتر  چیزی چه حرم از دفاع  زیرا   است حرم از دفاع نوعی
 1. شود حفظ کرامتش هااردوگاه در  اینکه  یا  نشود آواره اشخانه  از  تا کنید  حفظ
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و  ب المهندس  ابومهدی  سیل   هایبچه ا  کمک  شادگان،  بود  آمده  الشعبی  ها.  زدهحشد 
انداختیم.   سفره  محافظ   تکتک برایشان  و  ز نیروها  اسم صدا  به  را  سفره.  ها  سر  بیایند  که  د 

 1گذاشت در دهانشان؛ مثل مادر گرفت و میمی برایشان لقمه 
  ، خوزستانسیل    در : »گویدمی   عالیات،  عتبات  ستاد   رئیس  مآب،   جالل  محمد   مهندس 

  خاطر   به .  کند   ترک   را   هخان   نبود   حاضر   مردی ...  زدی م  سر   مردم  تک تک های  خانه   به   انایش
  رفت   سلیمانی  سردار .  ایدبی  بیرون  خانه  از  که  کردندمی  راضی  ا ر   او  باید  اشی جان  امنیت  و  سیل

  منطقه   این  از  ، خودت  امنیت   و  سالمت   خاطر   ه ب  و  بیا   شما  که   بوسید  را   پیرمرد  آن  دست  و
 2.« شو خارج 
 

 بم  زدهزلزلهخدمت به مردم 

زلزله سهمگین بم رخ داد حاج قاسم خود را به همراه سردار شهید    1382وقتی در سال  
در  احمد   و  رساند  بم  به  را    یامدادرسانکاظمی  امور  از  بسیاری  نمود.  فراوان  کمک  مردم  به 

 سامان داد.
  ما   منزل  حیاط  از  و  بود  دیوار  به   دیوار  قاسم  حاج  تاقا   و  من   گوید: »اتاقآقای قالیباف می 

  گفتم  و  زدم  صدایش  است  بیدار  قاسم   حاج  بودم  مطمئن  چون  شد،می   منتقل  ایشان  به  صدا 
  را   موضوع  و  خواندیم  را   نماز  بالفاصله»است  دهآم  زلزله  بم  شهرستان  در  ظاهراً   سمقا  حاج»

 . شدیم فاجعه عمق   متوجه و کردیم پیگیری 
  احمد  حاج و قدس نیروی در قاسم  حاج مانز آن در: افزود اسالمی شورای مجلس رئیس

  شد   قرر م  و   گرفت   صورت   کار   تقسیم   بالفاصله   ولی  داشت   مسئولیت  هوایی  نیروی   در   کاظمی
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  را   رودبار  زلزله   تجربه  ما  اینکه  به  توجه  با   و   بروند  بم   به  پرواز  اولین  با  انزم همان  در  عزیز   دو  این
  بم  به   من   نیز   روز  همان   غروب  در  و  شد   ارسال   بم   به   پرواز  همین  با   اولیه  نیازهای  داشتیم،   نیز 

  آنها  شود   سؤال  بم  زلزله  در  قاسم   حاج  نقش  دوران  آن  مدیران  و   مردم  از  اگر  امروز   . رفتم
 1.داشت  حضور میدان در آخر روز تا قاسم   حاج دهندمی  شهادت

  کاظمی   احمد   شهید   و   سلیمانی  گوید: »شهید نژاد استاندار سابق کرمان می  سردار رئوفی 
 . شدند مستقر بم   فرودگاه در بود  سپاه  هوایی نیروی  فرمانده   زمان آن هک

  برای   وبرینا  امکان  و  بود  دیده  آسیب  زلهزل  از   بعد  بم  فرودگاه:  کرد  عنوان  نژادرئوفی 
  این   در   سپاه   هواپیماهای   کاظمی   احمد   شجاعت  و  جسارت  با  اما  نداشت،  وجود   هواپیما
  آوار  ر یز   از   که   مجروحانی   که  بودم   قاسم   حاج   ثارگری ای   شاهد  نزدیک   از   من   و   شستندن  فرودگاه

  برد، می  باال  هواپیما  هایلهپ  از  مشقت  و  سختی  با  خود  شانه  و   دست  روی  را   بودند  آورده  بیرون
 2. داشت بم  زلزله  بازماندگان به  ماندگاری  و بزرگ خدمت  و خوابیدنمی   شب تیح

  هواپیما   یک  بم  زلزله  »درگوید:  می   سعدی  حسنی  محمدرضا  پاسدار  دوم  سرتیپ  سردار
  بم   شهر  کل  دقیقه  چند  ظرف  قاسم  حاج  شد،  کشورمان  وارد  اروپا  از  یابزنده   هایسگ  حامل

  اگر   و   بچرخند   آوارگان  میان  یابزنده   های سگ   این   تا   کرد   دهآما   را   خودروهایی   و   کرد  تقسیم   را 
  در   ایشان  عمل  سرعت  از  نشان  و  بود  العادهفوق   یحاج  کار  این .  بیابند  است  مانده  زنده  کسی

 3داشت«.  فرماندهی 
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 اربعین  یروادهیپاحیای 

  دار گوید: »سر اربعین می  ی رو ادهیپدرباره نقش حاج قاسم در احیای    سردار حسن پ الَرک 
خود  شود؛   گرفته  کار  به  راه  این  در  کشور  امکانات  تمام  باید   که  بود  باور  این   بر  سلیمانی   او 

  از   تنهایی  به  و  نیست  کوچکی  اقدام  کار  این  گفتمی  و  شدمی  میدان  وارد  متولی  نوانعبه 
  و   داد  پیشنهاد  ساختاری  او.  ودش  بسیج  کشور  کل  باید   آید؛برنمی  فرد  یا  نهاد   ارگان،  یک  عهده

  پای   مختلف   دستگاه  و  نهاد  سازمان،  ۲۰  ستاد  این  در.  شد  تشکیل   اربعین   ستاد  مانند   نهادی
 . آمدند کار

  این   در   که  زدمی   زنگ  سامرا   از   نمونه  طور   به   بود؛   حاضر  میدان  در   فرماندهی   برای   ردارس
  با .  کردمی   مشکل  فع ر   درخواست  مرتبط   نهادهای   از   و   دارد   وجود   ماشین   کمبود   شهر 

  فرستادیم  سامرا   به   را   اتوبوس   دستگاه   ۳۰۰  ساعت   ۲۴  از   کمتر   داشت   ایشان  که   یی هاپیگیری 
  پتوهایی   تمام   چه   هر   سرعت با   ایشان   دستور   و   پیگیری با   ۹۷  اربعین   یا . نندک  جاجابه   را   زائران تا
  و   بود  میدان  مرد  او.  ندنخور   سرما  زائران  تا   کردیم  تخلیه   نجف  فرودگاه  به  مهرآباد   فرودگاه  از

. کردمی  تشکر همه  از  نیز مراسم پایان از  پس کنیم؛  کمک  باید و هستیم  مسئول همه گفتمی
  از  پیش  ماه دو او که دانستنمی  کسی اما رددا  حضور نبرد میدان در سردار کردندمی  فکر همه

  زائران  امنیت  برای  را   همسو  هایجریان   تمام  و  حشدالشعبی  و  است  عراق  در  اربعین
 1. «کردمی  فراهم را  لجستیکی و پشتیبانی امکانات حتی او کند؛می  ساماندهی
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 نجات مسیحیان 

  ربودند   یهودی   زن  پای   ز ا   د مرامی که دشمنان، خلخالیشهید سلیمانی پیرو مرام علوی بو 
و  کردمی   مرگ   آرزوی بود  انسان دوست  او  وا مظلومای  .  ندای  و    هر مظلومی به  با هر کیش 

 .گفتمی لبیک  که بودنژادی 
  داعش   دست  از  بود،  شده  بلند  شانخواهیکمک   فریاد  هاایزدی   و  هاارمنی   ن،مسیحیا

  و  بودند   هاداعشی   دست   یرز   هایشان زن  نکردند،   شانکمک  مسیحی  هایدولت   از  کدامهیچ 
  بود   کسی  کرد،  شانمحافظت   و  ایستاد  کنارشان  نیروهایش  با  که   مردی  تنها.  اسیر  شانمردان

 . سلیمانی  حاج قاسم بود،   شده تربیت ^  بیتاهل  سایه زیر   و قرآن با  هک

»گفت  بروکسل   پارلمان  در   ایران  کلیمیان  نماینده    تنها   بکشند؛   خجالت  ایدب  هااروپایی : 
  کار  این.  مسلمان  یک  است،  سلیمانی  سردار  کند،می  دفاع  شرقی  مسیحیان  از  هک  کسی

 1.«خورندمی  را  شانمعدنیآب و اندانداخته  پا  روی  پا  پاارو نمایندگان که است  یدر حال سلیمانی
 تخلیه مردم حلب با ماشین

  کمک   شهر   از   مردم  تخلیه   برای   اً شخص   حلب،   در : »گویدمی   زاده   فالح   محمدرضا   سردار
  و  کنند   تالش   بیشتر   دیگران  تا  کردمی  جاجابه   را   مردم   ماشین،  با   خودش   یعنی   ؛کردمی
  و   پتو  و  زمستانی  پوشاک  دارای  ستان، زم  فصل  این  در  مردم  این  دکر می  سفارش  الدوامیعل

  غذا،   آب،   تأمین   خصوص  در   جدی   پیگیری  و  سفارش   و  توصیه   باشند؛   راحت  خواب  لوازم
  برای  را   خود  توان  از  بخشی  سوریه،  کال  و  ابوکمال  حلب،  در.  داشت  آنها  درمان  و  بهداشت
 کردمی   رخوردب  یا گونهبه   و  داد  ختصاصا   مردم  درمان  و  بهداشت  و  تغذیه  و  اسکان  و  حفاظت
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  ، تتوانسمی  که  آنجا  تا... هستند  او  فرزندان  و  خواهران  برادران، مادر،  پدر، مردم،  این  انگار  که
 1.« کردمی  روا  را  مردم حاجت

 بوسمدست هر کسی را می 

  به  قاسم  گوید: »حاج در سپاه پاسداران می  فقیهولیحجت االسالم حاجی صادقی نماینده  
  را   خدا   بندگان  به  خدمت  او  .بود  مردم  عاشق  و  دلواپس.  داشت  را   مردم  دغدغه  واقعی  معنی
  که   فشارهایی .  دکر می   هزینه   کار  این  برای  ا ر   عمرش   و   دیدمی  اللهإلی  تقّرب  ابزار   ترین قوی 
  اصالح   قابل   فشارها  این  که  بود  معتقد  که  مخصوصاً   داد،می  رنج  را   او  خیلی  بینندمی  مردم
  این   توانندنمی   یا  و  خواهندنمی  یا  مسئولین  و  مدیران  از  بعضی  چرا   که  خوردمی  هغص .  است

  قاسم   ج حا  کردم   عرض  او  به   باریک .  شدمی   وارد  توانستمی  که   جا   هر .  کنند  رفع  را   مشکالت
  این  کنیدمی  را   کار  این  چرا   دهیدمی   نشان  تواضع  همهاین  مدیران  از  بعضی  به  نسبت   شما

  به   من  .«بوسممی  را   هرکسی  دست  مردم  مشکالت  رفع  برای   من»  :گفت.  نیست  سزاوار
.«  بگویید  ایشان  به   را   جمله   این   شما   که   ندارند  را   این   شایستگی  افراد   از   بعضی»  گفتم:   ایشان
  به   مسئولین  که  شود  سبب  من   بوسیدست  بوسم و اگرمی  را   هرکسی  دست  مردم  برای»  گفت

 2.« مندار  کار  این از  باکی  کنند خدمت  مردم این
 هاپیگیر نامه

مهدی    ردارس پاسدار  دوم  » می  منشرانیا سرتیپ  ایشان    ییهانامه گوید:  به  مردم  که  را 
دنبال    دادندمی جدیت  مگفتمیو    ردکمی با  به  کسی  وقتی  را  :  نامه  جواب  داده  نامه  ن 
 3خواهد. من تکلیف دارم و باید جواب بدهم«. می
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 دقیقه زندگی تو  5همه اعمالم در عوض 

  فرزانه   بزرگ   عالم   یک   کنار   در   شهادتش،  از   قبل   روز   چهار »  : گویدمی   خرازی   صادق   آقای 
  ۵  من   مرع  از   خدایا،:  گفتم  خدا   به  نسحرگاها  در:  گفت  عالم  آن  به   سلیمانی   سردار .  بودیم
  مکتب   برای   است  سال   ۷۵:  گفت  و   کرد  تبسمی   عالم   آن!  بده  عالم  این   به   و   بگیر   سال
  جمع  اصولی  و  فقهی  مستدرکات  مختلف،های  رساله  ؛امکرده تحقیق   ؛امنوشته   کتاب   بیتاهل
  شاگرد  صدها  ؛امنوشته   تفسیر  و  فقهی  و  علمی  یرساله   و  کتاب  ۱۵۰  -  ۱۴۰  از  بیش  ؛امکرده

  در   حضورش   و   او  مناجات   و  سلیمانی   قاسم   یدقیقه   ۵  فدای  ،هان یا   همه   ؛امکرده  تربیت 
  ۵  برای  بدهم  تو   به  حاضرم  را   خودم  زندگی  همه .  کرد  خلق  و  خدا   به  که  خدمتی   و  خدا   محضر

 1!اشقه یدق
 

 سخن های  سوژه
ند و خدمت به آنها  مسئوالن هست نعمتیولاشاره به این مسئله که مردم عیال الله و  •

 بادت است؛ با تبیین نگاه شهید سلیمانی درباره خدمت به مردم و انقالب. بهترین ع
کار • شرایط  مسئولین  اگر  که  نکته  این  ک  بیان  برای  را  حالل  کسب  به  و  که  سانی 

اقدام   معیشتی،  گرفتاری  و  فقر  می خاطر  شرارت  شرارت  به  از  دست  سازند  فراهم  کنند 
آوردن شرایط کسب حالل برای اشرار شرق    به خاطره حاج قاسم در فراهمکشند؛ با اشاره  می

 کشور پس از دفع شرارتشان با تحویل زمین و وسایل کشاورزی به ایشان.

_________________________________ 
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کالت  خود نسبت به رفع مش  ئوالنی، در انجام مسئولیت ن این مسئله که اگر مستبیی •
خدمت و  کم مردم  آنها  به  ظرف رسانی  که  دیگرانی  کردند،  رفع  کاری  و  کمک  توانمندی  و  یت 

شهید  مش حضور  خاطرات  به  اشاره  با  بیایند؛  میدان  به  اختیار  به  آتش  باید  دارند  را  کالت 
 لزله بم. سلیمانی در سیل خوزستان و ز 

اتحاد   یآخرالزمانمظاهر    نیتر بزرگ روی اربعین از  این باور بود که پیادهحاج قاسم بر   •
و عراق در این راه به  د تمام امکانات کشور ایران  است و بای   ^  بیتلاهشیعیان حول محور  

خودش   و  شود  گرفته  سردا   عنوانبه کار  خاطره  به  اشاره  با  شد؛  میدان  وارد  پالرک  متولی  ر 
 روی اربعین. ید سلیمانی در احیای پیاده درباره نقش شه

ح • به  خادم  کردن  خدمت  برای  مسئولین  کردن  خط  به  برای  که  است  کسی  قیقی 
از به میدان بیاید. وقتی به حاج قاسم گفتند:  شود بدر چشم آنها کوچک می  مردم، حتی اگر

گفت:   نیستند  شما  تواضع  شایسته  مسئولین  برای  برخی  دست  »من  مردم  مشکالت  رفع 
 بوسم«. رکسی را میه

 

 معرفی کتاب 
 ؛ ت یهستم، سرباز وال  یمانیمن قاسم سل کتاب 

 : ناصر کاوه نویسنده
 نا یناشر: نوآوران س 

 صفحه  112 حجم:
درباره    یا ادنامه ی  «تیهستم؛ سرباز وال   یمانیتاب »من قاسم سل کمعرفی مختصر کتاب:  

قاسم سل  د یسردار سپهبد شه ا اس  یمانیحاج  با    ن یت.  رهبر   انات یب   ارائهکتاب    ی مقام معظم 
درباره    یاجتماع  یهال یو تحل  هاادداشت ی از    یا و مجموعه   ی مانیحاج قاسم سل   د یدرباره شه 

 را بازگو کند.  یمانیسل  دی شه تیوب راز محب کوشدی م یو 
بخش   نیا  در  »توص  یی هاکتاب  شه  ی رهبر   ف یچون  قاسم    «،یمانی سل  دی از  مردم  »چرا 

»ر   یمانیسل داشتند؟«،  دوست  ا   کی ا  و  »تقد  ن یخون  برکت...«،  صبور    میهمه  همسران  به 
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جنا  یقسمت»شهدا«،   »پ  ات یاز  داعش«،  جنگ   رانیا   ی روز یهولناک    انه«، یخاورم  یهادر 
سرما  دا   نمای مل  ه ی»چگونه  دست  از  کامل    م؟« ی درا  »متن  قاسم    د یشه  نامهوصیت و  حاج 

 . شده است ی نخواند «یمانیسل
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 « 17»شماره کارت 

 « یزیستدشمن و  ی شناسدشمن » 
 اشاره 

مهم  جمله  شاخصهاز  انقالبی ها  ترین  الزامات    ی ز یاستکبارستو    یشناسدشمن گری  و 
اختصاص یافته و این نشان از    یشناسدشمن مسئله  از آیات قرآن به    یتوجهقابل است. بخش  

دای خلقت  از این دشمنان از ابت اهمیت این مسئله دارد؛ زیرا به تعبیر آیات نورانی قرآن برخی  
بوده او  به همراه  بر  انسان  را رها نخواهند کرد. در فرهنگ اسالمی عالوه  او  تا آخر هم  اند و 

  اند عبارت ایی بیان شده است که  منان نیز راهکارهبرای مقابله و مبارزه با دش  شناخت دشمن، 
تقویت  ی از نفوذ او، آموزش و  از: تقویت قدرت ایمان و اراده، عدم دوستی با دشمن و جلوگیر 

از   در بخشی  قاسم  رزمندگان. حاج  مبارزه و جهاد  روحیه    نامهوصیت نیروی نظامی و داشتن 
برادران به  خطاب  به    خود  نسبت  خود  ارتشی  و  اهدا   موقعبه شناخت  سپاهی  و  از  ف 

 های دشمن، همچنین اتخاذ تصمیم و عمل به هنگام در برابر او تأکید دارد. سیاست 
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 ت یوال سخن
 یشناسشمنداهمیت و ضرورت 

»ِإن  فرمود  ×   امیرالمؤمنین َهاَد   :  ِ
ْ
اِب   َِمْ   اَبب    اْل ْْبَ

َ
ِة   أ َن 

ْ
َحُه   اْل ُ   ََفَ اِئِه   ِة ِِلَاص    اِل  ْوِِلَ

َ
اُس   َُهَ   َو   أ  بِلَ

ى ُْقَ ِ   ِدْرُع   َو   اتل  َِصنَیُة؛  اِل 
ْ
ر   خداوند  که  بهشت  درهای  از   است  دری   جهاد   اِل   خواّص   بر   ا آن 

 1اوست«.  قوّی  سپر  و تعالی حّق  محکم  زره و پرهیزکاری و  ا تقو  لباس و هگشود خود  دوستان
 ن و یقین به بطالن آنان است. توفیق جهاد و ستیز با دشمن، متوقف بر شناخت دشم 

تبلیغاتی    های روشسیاسی و    هایروش شناخت.  مقام معظم رهبری: »امام دشمن را می 
 2ایستاد.« محکم می شناخت و در مقابل آنهاو می فهمید آنها را می 

والیت  عظمای  و  مقام  کار  اساسی  »رمز  فرمودند:  دیگر  جای  و    در  امام  پیشرفت 
که دشمن را شناخت و با همه    و رهبر استثنایی، در این بود الهی آن مرد بزرگوار    یهات یموفق

 3د. قدرت و استقامت بدون کمترین اعتماد به او و تسلیم در مقابل او ایستا
  اّوالً :  است  اسالمی  جمهوری   آحاد  عنوانبه   مردم،  انعنو به   ما   یوظیفه   »آنچه

  خب   که   نگویید.  نکنید  اشتباه   دشمن  شناخت   در   ؛ [ بشناسیم]  را   دشمن   است؛   شناسیدشمن 
  صهیونیسم   دشمن  است،  استکبار   دشمن  کیست؛  دشمن  که  میدانید   شما  بله،  میدانیم؛  همه

  برای  ردیگیم  انجام  دارد  یعیوس  تالش  اّما  میدانید  شما  را   اینها   است؛  آمریکا  دشمن  است،
  ی؛ تبلیغات  یپیچیده   هایشیوه  با   کنند،   عوض   را   مردم  نظر   کنند،  عکسبه   را   قضّیه   این  اینکه
  ینقشه   دانستن   بعد،   این؛  یکی   است؛   مهم  بسیار   شناسیمن دش   باشند؛   مراقب   باید  همه
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  یمقابله   یشیوه   دانستن  بعد،  و  بکند؛   خواهدی م  کار  چه  ، کندی م  دارد  کار   چه   دشمن  دشمن؛ 
 1. بدانند« ما مردم باید  را  این دشمن؛  ینقشه  با

  این   رهن   ؛ کشندیم  نقشه نشینند، می ن بیکار دشمنان  که   بدانند  ما   عزیز  یهاجوان  ی »همه
  است،   دشمن  یحمله   آماج  که  را   اینقطه   را،  دشمن  یتوطئه   را،   دشمن  ینقشه  که  است

  طرح   دشمن،   کار   کردن  خنثی  برای   او،  با   یمقابله   برای  او،  با   یمواجهه   برای   و   بشناسیم
  یدروازه  دشمن،  ابلمق  در  وادادگی  .  باشیم  داشته  فکر  باشیم،  داشته  انگیزه  باشیم،  داشته

 2.«شودی م وارد کشوری  یک بر  که  است هایییب آس یهمه 
سل تربیت شده سردار  این  و والیی  یمانی،  امام  را شناخت؛ دشمن  در مکتب  ت، طاغوت 
را  بعثی  و    غدار  داعش  منافقین،  صهیونیستی،  غاصب  رژیم  جهانی،  استکبار  شناخت؛ 

دهه با    4بیش از    در برابر آنان موضع گرفت وو  خلیفه را شناخت    و آل و آل سعود    هاست یترور 
 مبارزه کرد تا شهید شد.  تمام وجود با دشمن

 
 های دشمنخنثی کردن نقشه

  توانست   سلیمانی،   قاسم  حاج   یزمان، عز   شهید   آدم،   این»فرماید:  رهبری می  مقام معظم
  هایتوانایی   با   آمریکایی،   سیعو  تبلیغاتی   تشکیالت   با  پول،   با  که   ییهانقشه   ی همه   مقابل   در

دنیا    هایی کایآمر   که   ییها ییزورگو   ریکایی، آم  دیپلماسی  سیاستمداران    خصوصبه روی 
ین منطقه غرب آسیا  ها را در ا بود، قد علم کند و این نقشه   کشورهای ضعیف دارند تهیه شده

 خنثی کند. 
به   با   او را   غرب   در   آمریکا  نامشروع  های نقشه  همه   توانست  منطقه   ی هاملت   کمک    آسیا 
  که   دارند  نگه   در ضعف  را ها  آن  قدر آن  که  بود   این   فلسطین  مورد   در  کاآمری  نقشه.  کند  خنثی

_________________________________ 
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  مقاومت   بتوانند   که   دکر   کاری .  کرد  را پر   هافلسطینی   دست   او   اما  بزنند   مقاومت   از   دم  نتوانند 
بنده   مکرر  فلسطینی   برادران.  کنند   وریه، س  در   آمریکا   نقشه  ...اندداده   شهادت   را   این  پیش 

 1شد«.  خنثی  شهید  ن ای کمک با لبنان عراق،
 

 خاطرات 
 معیار شناخت دشمن در فتنه داخلی

با سلیمانی    بهمن   در  دشمن،  از  دوست  تشخیص  و  ۸۸  یفتنه   از  دقیق   شناخت  شهید 
  تشخیص   دشمن   از  را   دوست  که   این  برای: »گویدمی   قدس  نیروی   پاسداران  جمع   در   ۱۳۸۸

  بدهیم؛  تکان  را   همدیگر  باید  ما .  است  تاریک  است؛   شب  مثل  ، فتنه...    کنید؟ می  چه   بدهید،
ل   نه    آن  موضع   اعالم   که   چیزی  آن   به  نسبت  چیز؛   دو  به   نسبت  کنیم  موضع   اعالم ...    بدهیم   ه 

  بکنید،  موضع  اعالم  وقتی...  اسالمی  جمهوری   نظام   و  فقیه والیت   پیرامون  است؛  مهم
  ما   داخل  ر د قطعاً  ضدانقالب. بدهیم  خیص تش  دشمن   از  را   دوست تاریکی، همان  در   توانیم می
 2.« کنیم تفکیک   انقالبی و ضدانقالب بین  باید   ما است؛  شده وارد

 
 شناس دشمنفرمانده 

نسردا  قاسر  حاج  جامع  شناخت  درباره  اقدم  پیش وعی  و  آمریکا  به  نسبت  بینی  م 
  یعنی  اخت،شنمی   خوبی  به  را   دشمنش  اوگوید: »های او در برابر اقدامات ما میالعملعکس

  این   بر   قاعده .  بردممی  برایشان  را   عملیاتی  طرح   ÷   زینب  حضرت  قرارگاه  ده فرمان   عنوانبه   من
 کردمی  تأیید   را   عملیات   رحط   که  وقتی   صورت   هر   در .  کردمی  تأیید  یا   و  اصالح   را   طرح  که  بود 
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  ین ا   دشمن  حتماً   بزنی،   بخواهی  دشمن  خط  به  نقطه   این  از  اگر  ، نیابو حس:  گفتمی   من  به
  باشی؟  داشته  خواهیمی  واکنشی  چه  تو.  داد  خواهد  نشان  جمت تها  قبال  در  را   العملعکس

  ، شناختمی   را   دشمن   ایشان  قدر آن   نشده،   رد نب  صحنه   وارد   و  نرفته   خط   به   هنوز   یعنی 
  خواهد  نشان  واکنشی  چه  من   عملیات  مقابل  در  و  موقعیت   این   در  دشمن  ،کردمی   بینیپیش 
  باید  چیدم،می   برنامه  ،فرماندهم  هدایت  و  کالم  بر  بنا  العملس عک   آن  برای  هم  من  داد،

  غافلگیر   صحنه   آن  در   من.  آمدی درم  درست   هایشبینی پیش   درصد،   ۹۹  کنم،   اذعان
 1.شدمنمی 

 
 م به مقام آمریکاییپیام حاج قاس

  سلیمانی،   قاسم   حاج   شهید  درباره   مفصل  گزارشی  در   FBI  سابق   مأمور   صوفان،   علی
  روحیه   تضعیف  و  استکبار   با  سلیمانی   شهید   مبارزه  شیوه  درباره  او.  دارد  یتوجهقابل   اعترافات
 : نویسدمی ها آمریکایی
  جالل   شخصی  همراه  گوشی  به  پیامی  ارسال  طریق   از ]  سلیمانی  ، ۲۰۰۸  سال  اوایل
  آمریکا  رهبری  تحت  ائتالف  فرمانده]   «پترائوس  دیوید»  ژنرال  به  خطاب  آمرانه  پیامی[  طالبانی

  است  بهتر !  عزیز  پترائوس   ژنرال: »نوشت  و  داد   عراق،   ر د  آمریکا  وقت   مقام   ن یتر رتبه ی عال[  و
  را   غانستان اف  و  غزه  لبنان،  سوریه،   عراق،  درباره  ایران  سیاست  سلیمانی،   قاسم  من،   که   بدانید 
  قدس   نیروی   اعضای   از  یکی  بغداد،   در [  ایران]  سفیر   که   است  این   واقعیت   و   کنم می  کنترل 

 2«.است قدس یروی ن  عضو هم  شد  خواهد او ایگزین ج که فردی . است
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 گنجشک  مغز با فیلی آمریکا؛

 ناپذیر ندید. و شکست او از دشمن هراسی نداشت و هرگز قدرت آنها را بزرگ 
می  پالرک  »ایشانسردار    در   رهبری   معظم  مقام  و  &  خمینی  امام  فرمایشات  گوید: 

  :گفتمی  هم  بارها  و  «است  پوشالی  قدرت  آمریکا  قدرت»  فرمودند:می  که  بود   ذهنش
  کوچک  قدر ن یا   را   دشمن .  « است  شانکله   در  گنجشک  مغز  که   هستند  فیلی  هامریکاییآ»

 1.داشت« ها آن از  تحلیلی  چنین و شمردمی
ها آمریکایی : »گویدمی  سلیمانی   قاسم  حاج  شهید  شهادت  مراسم  در  اللهنصر   حسن  سید

  روند، می   سوریه   ه ب.  بینندمی  را   سلیمانی   قاسم   حاج   خودشان،  مقابل   روند، می   منطقه   در   جا   هر
  با   مرتبط   جای   هر   در   و  افغانستان  در   و   یمن   در   لبنان،   در   عراق،   در .  بینندمی   را   قاسم   حاج

  را   سلیمانی   قاسم   اسرائیل، .  بینندمی   را   سلیمانی  قاسم   حاج   ، مقابلشان  مقاومت،   محور 
 2دید«. می  خود مقابل  مرد  نیتر خطرناک 

 
 عاشورایی  غیرت

  از   یکی  کردیم می  نگاه  آمرلی  به   دوربین   با   خورماتو  طوز  ت ارتفاعا  در   فرماندهی  مقر  از
 !« دارد وخیمی  وضعیت آمرلی! حاجی» :گفت شهید سپهبد  به   محلی فرماندهان 

  آمرلی   من: »گفت  و  انداخت  نظر  آمرلی  سمت   به  و  گرفت را   دوربین  سلیمانی  شهید  هبدسپ
  در   ^  طهارت   و   عصمت  بیتاهل  که   بینم می  را   ×   حسین  کربالی   بلکه   بینم، نمی   را 
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  اشک   از  خیس  صورتش   کرد،  جدا   شیاهچشم   از  را   دوربین   وقتی  و.«  اندگرفته   قرار  محاصره
 . بود

  بود   شده سرازیر چشمانش از اشک که گفتمی را  خاطره این حالی در االمامی ابومصطفی
  شهید   سپهبد  کنیم،  شروع  را   لیآمر   آزادسازی   عملیات  خواستیممی  که  هم  زمانی:  داد  ادامه  و

 !« کنیم آزاد را  ×  حسین کربالی  برویم: »گفت

  کل »  که  بودند   معتقد  و  است   کربال  مثل   آمرلی  سرزمین  که   داشت  کامل   تقاداع  ایشان
 1. بود  گذاشته  کربال نام  آمرلی روی همین برای و «عاشورا  یوم کل و  کربال ارض
 

 بینی جنگ سنگینپیش

 گوید:  ی میحجت االسالم مهدی دیان
  و  کردم   لتعطی  را   بحث   و   درس  خورد،   گوشم   به   که  حریم   از   دفاع  « رناص  من   هل»  ندای 

  پشت   عملیات.  شب  و  روز  نه  داشت،  تابستان  و  زمستان  نه  ،بودیم  جنگ  گرم.  سوریه  رفتم 
.  َکندیم  را   شانریشه   که   بود  هاداعشی  سنگر   آخرین   بوکمال .  بوکمال  به   رسیدیم   تا   عملیات، 

.  بگوید  خداقوت  هابچه   به  بود  آمده.  دیدم  را   حاجی  اهقرارگ  توی.  بود  نمانده  باقی  دشمنی  دیگر
؛  « زندگیم  و  درس  سر  برگردم  من  توناجازه   با شده،  تموم  دیگه جنگ!  حاجی. »کنارش   نشستم

  شهدا،  قافله   از   موندیم   جا   ما   کردن،   جمع   رو   جنگ   سفره: »گفتم  و  دادم   فرو  را   بغضم   بعد   و
  به.  نکن  عجله  خیلی!  فالنی: »داد  شارف  و  دستش  توی   گرفت  را   دستم.  «کنید  دعا   ما  برای

  آرزو  حرم  مدافع   شهدای   و   مقدس  دفاع   شهدای   همه  که   داشت  خواهیم   سنگینی   جنگ   زودی 
 . «جنگیدندمی  شما کنار جنگ این  در و بودند  کاش  کنندمی
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  انگشتر   که   نشد   یار   من  با   بخت   فقط   هارزمنده   بین   بود،   آورده   انگشتر   همه   برای   حاجی
  یادگاری   عکس  یا ب   انگشتر   جای  به : »گفت  و   زد لبخندی  حاجی  شد،   تمام   که  انگشترها .  بگیرم

 1. «بگیریم
 

 سخن های  سوژه
در  های الهی،  دینی و نظامی در پیشبرد آرمان  -پیشرفت و موفقیت رهبران سیاسی •
تسلیم گرو   و  استقامت  و  دشمنان  است.  شناخت  آنان  برابر  در  سخنان    بارهدراین ناپذیری  به 

 اشاره شود.  یشناسدشمن و   ستیزیدشمن اهمیت رهبری درباره 
دفا • برابر هجمه الزمه  در  برنامه   جانبه همه اخت  دشمن، شنهای  ع  زودهنگام  و  ها  و 

پیش  خاطره  به  اشاره  با  است.  غافلگیری  از  قبل  او  به  اقدامات  نسبت  قاسم  حاج  بینی 
 اقدامات ما.  آمریکا در برابر هر یک از یهاالعملعکس
اقتدار خود در صح کسی که نقاط ضع • با نشان دادن  نه  ف دشمن را خوب بشناسد 

و  تواندمی ستیز،   تحقیر  و    به  مقتدرانه  پیام  به  قسمت  این  در  بپردازد.  دشمن  روحیه  تضعیف 
 تحقیرآمیز شهید سلیمانی به دیوید پترائوس ژنرال آمریکایی اشاره شود.

اعث ترس و هراس در  را قدرتمند و بزرگ دید چون ب در ستیز با دشمن نباید دشمن   •
دانست مریکا را پوشالی می نقالب، قدرت آ سی از امامین ا شود. حاج قاسم با تأصحنه نبرد می

 و تعبیرش درباره آمریکا این بود: »فیلی با مغز گنجشک«. 
 

 

_________________________________ 
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 معرفی کتاب 
 1357ا ت 1335 یمانیخودنوشت قاسم سل نامهی زندگ ؛ دمیترسنمی  یز یچ  ازکتاب 

 ینما ی سل قاسم :  سندهینو
 حاج قاسم  مکتب: ناشر

 ی رقع -صفحه 136 حجم:
  د یشه  یشخص  یهانوشته دست  یآور جمع حاصل کتاب که  نیدر ا : ختصر کتابمعرفی م

قنات    ی که در روستا   یو از زمان  یاز کودک  زی آن عز   یمختلف زندگ  ی است، ماجراها  یمانیسل
در    یانقالب اسالم  یز رو یکه در کشاکش پ  یتا زمان  گفته شده   اندکردهیم  یملک کرمان زندگ

 بوده است. ی، مشغول مبارزات انقالب ۵۷سال  
 است.  ده ینوشته به چاپ رسدر دو بخش نوشتار و دست  دم« یترسنمی ی زی کتاب »از چ

 :کتاباین بر   رهبر انقالب ادداشتی
برجستگ   اد ی اوج  در  اگرچه خداوند  را  بد   یاو  و  داد  پاداش  ن یقرار  اخالص و    یی ایدن   گونه 

ا  صالح  هدعمل  بدو  را  ول  ه یو  هرکدام    یکرد  هم  هنوز    . میدار   ی ا فه یوظما  را  حاضر  کتاب 
 راه باشد.  نی در ا  یگام تواندمیام اما ظاهرًا ه نخواند

ِل  رزنقااِل ص   ما رزقه َم ف 
7/10/99 یا خامنه  ی دعلیّ س
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 «18»کارت شماره 

 « أفترو  ی معجزه دوست» 
 اشاره 

میان است:  مایه رحمت عال ’و پیامبر گرامی اسالم  رأفت، رحمت و موّدت، الم دین اس
ْرَسْل 

َ
أ نَی«. »َو ما  ِ

َ
که او نیکوترین اخالق    دهدمیتاریخ و سیره ایشان گواهی    1اَك ِإالَّ َرمْحَةة ِلْْلاَل

سوه اخالق  ا   عنوانبه   ؛ چنانکه قرآن او را و بهترین گفتار، حتي با دشمنان خود را داشته است
ل»عظیم ستوده است:   عَلَ َك  «  ِإَنّ مي 

َعط  ق  
ثی است که در  انی و رأفت رسول خدا، میرا مهرب   2.َُخُ

جای مانده است. این فضیلت عظیم در    طول تاریخ برای پیروان حقیقی او و مؤمنان واقعی بر 
دستان خود  ی که آنان با زیر شود. رفتار می   سیره فرماندهان شهید دفاع مقدس به وفور یافت 

وبیت  ت گونه و همین امر موجب محبستانه و برادرانه بود نه آمرانه و ریاس داشتند، رفتاری دو
شد. حاج قاسم سلیمانی نیز به علیرغم اینکه فرمانده سپاه قدس بود؛ اما  می   فزون از حد آنان

هی  از آنکه فرماند  با زیردستان خود مهربان بود که بیش  چنانآنهمچون دوستان شهیدش  
  ترین مقامات نظامی دنیا قرار کرد او در زمره باال نمی  کسی باور   کهی طور به ؛  کردمی  کند رفاقت 

 داشته باشد. 
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 سخن والیت 
اما حاج قاسم چنان  ؛  آوردمی  بار   خشن  را   متعارف  جنگجوی  و  است  جنگ  ذات  خشونت،

  نمایش  د به از خو   را   عواطف باالترین   سخت،   هایجنگ   بحبوحه  در  خودساخته و رئوف بود که
 . گذاشتمی

 حاج قاسم از زبان رهبری  یوستدنوع

نژادش نباشد؛  مذهبش و هم و هم   شیکهم گرچه  شعارش دفاع از مظلوم بود ا   حاج قاسم، 
  روحیه  طرفـی  که رهبر و موالیش درباره او فرمود: »از  طورآندوستی است؛  این اقتضای نوع 

[  مطـرح]  نهاای  مانند   و  ملت  آن  و  ملت  یـن ا   برایـش  یعنـی  داشـت،  یدوستنوع  و  فـداکاری 
 1داشـت«.  همـه بـرای  فـداکاری  حالـت عاً واق بـود، دوستنوع .  نبـود

 

 خاطرات 
 جذب حداکثری 

و   غیربسیجی  جرم به را   کسی. بود «بینهم  رحماء» مصداق و  دیدمی  یکپارچه را  ملت ایشان
  بودند  عزیز  وی   برای  مذهبی  گرایش  ز ا   فراتر ایران  ملت  تمام.  راندنمی   خود   از   بودن  ی هبرمذیغ
  به   ایشان  نقد .  بود  عزیز   بیونمذه   غیر   و  مذهبیون   از   اعم   همه  برای   نیز   او  دلیل   همین   به   و

  به  نسبت   را   ایشان   نگرش   که   است   اینمونه   جماعات   ائمه   توسط   و   مساجد   در   جذب   شیوه 
  جذب   هم  با  را   حجاببی   و  باحجاب   بتواند   باید  جماعت  امام: »دهدمی  نشان  حداکثری  جذب

  است،   حجاببی   این.  خودم  هایید مر   و  من  خودم،  رفقای  و  من  خودم،  هایدم آ  و  من...  کند

_________________________________ 
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 اصولگراست،  او  است،   طلباصالح   این   است،   راست  آن  است،  چپ   این .  است  باحجاب   این
  ما   دختر .  است  من   دختر   حجابکم   دختر   همان  کنید؟  حفظ  خواهیدمی   را   کسی  چه  پس   خب

»فقط...  ماست  جامعه   اما  شما،  و  من   خاص  خترد  نه  شماست؛  و   با   اللهیحزب  رابطه   «. 
.  دارد  موضوعیت   است  ترضعیف  دینش  که  کسی  با  اللهیحزب  طهراب.  ندارد  معنا  اللهیزبح

 1.« هستند ما  هایبچه  هااین . هستند ما  مردم همه هااین . ماست خانواده ما جامعه
شد. گفت: قبل  می   ناراحت  کردمیته آنها رد  وقتی واحد گزینش، افرادی رو به دلیل گذش 

باعث شدمسلم  کیکدام   57از سال   امام  بودیم؟ نفس  ببینیم    ان  باید  ما  ما مسلمان شویم. 
بهانه گذ به  تا حاال  بودیم،  افرادی  انقالب چگونه  از  آنها  شته قبل  با  افراد    رد برخو  گونه ن یا ی 

 نکنیم. 
 آمدند   زهرابه خانه مادرشان 

محمو میحاج  کریمی  »بعدد    ئت یه   از  قی اتا  در   عزاداری  مراسم  شدن   ام تم  از  گوید: 
  به   که   بدحجاب  های خانم   این  به   چرا   گفت   و  شد   اتاق   وارد  عصبانیت  با   مردی  بودیم،   نشسته

  شما   حاجی  که   گویدمی   و  کندمی   رو  سلیمانی   حاج قاسم   به   و   کنیدنمی   اعتراض   آمدند   ئت یه
  شما   خانه  به  مگر  گویدمی  و  کندمی   رو  مرد  به  سلیمانی  ارسرد.  بگویید  هااین   به  چیزی  یک
 2.اند«آمده ÷  زهرا  مادرشان خانه به هااین. یدشد شانمعترض  که اندآمده

_________________________________ 
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 ی رکالمیغ معروفامربه

عکس یادگاری بگیرند. از ماشین پیاده شد. یک گروه دیگر برای دومین بار از    خواستندمی
پیاده  عکسماشین  برای  کردند  دفعه   اش  خانم    گرفتن.  یک  با  سوم،  بگیرد؛  عکس  خواست 

کردم با من عکس بگیرید.  ا او هم عکس گرفت. گفت: باور نمی نامناسب. پیاده شد و بحجاب 
 درست کنم.  حجابم را  کنممی از امروز سعی 

 هدیه تسبیح به خانم بدحجاب

  پروازی از  او.  دارد  ببدحجا  خانم   یک  با سردار  این   از   خواندنی  روایت شهید سلیمانی،  دختر
  هم   پدرش   و  او  و   بود   هواپیما   پنجره   کنار  خانمی   و  داشتند   تهران  سمت  به   پدرش   با   که   دگویمی

 . بودند نشسته او دست کنار
»گویدمی   سلیمانی   زینب    هم   کنار  پدر   و   من .  شدیم  مستقر   هواپیما   های صندلی  در : 
  این   در   چی  همه  گفتمی  و  بود   زدن   غر  حال  در  خانم  آن  و  داشت  تأخیر  کمی   پرواز.  نشستیم
  چه   دیدنمی   اما  شنید، می  را   صدا   پدر .  ..پروازهایشان  از  هم  این  و  است  دارمشکل  مملکت

  و   درآوردند  شیرینی   چند   شانجیب   از   بعد   و   انداختند   خانم   آن  به   نگاهی   گوید می   را   هااین   کسی
  گذاشتم  کاغذی   دستمال   یک  داخل  را   هاشیرینی   هم   من .  کن  تعارف   خانم   آن  به  گفتند   من   به
  از  خلبان   اینکه  تا.  بود  ندیده  را   ر پد   هم   هنوز.  برنداشت  شیرینی  خانم   آن  اما  کردم،   تعارف   و

  پدر   ولی  برود،   هاآن  کابین   به   که   خواست  پدر   از   علیک   و  سالم   از   بعد   و   آمد  بیرون  کابین 
 . بخوانم کتاب خواهممی  و است خوب  جان یهم :گفت و نپذیرفت 

بار   ختشنا  را   ایشان  و  شد   پدر   متوجه  تازه  خانم  آن   پدر   بعد   و  کرد  نگاه   و  شد  خم  یچند 
  بگویم  خواستم  کردیمی  گله  مملکت  اوضاع  از  شما  که  شنیدم  که  کرد  او  با  صحبت  به  شروع

  این   برای   ایشان .  رهبری  نه  است  مسئول   من   گردن   دارد   وجود  که   مشکالتی   و   هاکاستی   که
  از  و  کرد  پیدا   ادامه  یمبرس  تهران  به  که  زمانی  تا  انهایشصحبت.  اندکرده  کار   همه  مملکت

  های صحبت   حتماً   من   که  گفتند   خانم  آن.  رسیدیم  که  تهران  د، کردن  صحبت   مسائل  از  لیخی
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  دست   شانجیب   در   پدر .  کنندنمی   باور  را   حرفم   احتماالً   اما  گفت،   خواهم  دوستانم   به   را   شما
  که   بگو  ستانتدو  به   گفتند  و  زدند   لبخندی.  دادند   خانم  آن  به   و  درآوردند  تسبیح  یک  و  کردند

 1.« کنندمی  اورب  را  حرفت حتماً  دادم را   تسبیح  این من
 نگاه وسیع در جذب 

  و   بود  باال  قاسم  حاج  روح  قدرآن: »گویدمی  مستضعفان،  بنیاد  رئیس  فتاح،  پرویز  مهندس
  کردند یم  کار   قاسم  حاج  برای آنها  و  کردمی   کار   کشور   از  خارج   در  افرادی  با   بود،   وسیع   ذهنش

  کار   اینها  با  عمراً   دارند،  یاللهحزب   نیروهای  مخصوصاً   که  روحیاتی   این   با  ایران  در  واقعاً   که
 و  یاللهحزب   نیروهای  با   نبود  این   فقط.  بود  وسیع   خیلی  اشدامنه   سلیمانی،  سپاه.  کنندنمی 

 خواهم می   من  ولی  د؛ بو  اینها  روی   ،اشیاصل  حساب   البته  که  کند؛   کار  حرم   مدافعین  و  ارزشی
 2.« کند جذب ودشخ سپاه به  دنیا  در را ها یلی خ توانست قاسم   حاج بگویم ت قاطعی  با

 فامیلسرکشی به 

  بهشان   و  رودی م  فامیل   تک تک   سراغ.  زندمی  جاده   به   دل  شود، می  فارغ   که ها  مأموریت   از
  اسم   به   را   همه  چهارساله،   سه   بچه   یک  تا   گرفته  هشتادساله  پیرزن   یک   از .  زندمی   سر
  و   دارد  هم  را   آنها  هوای   ولی  باشند،   داشته   ی حاج  با   دورتری   نسبت   شاید ا  هخیلی .  شناسدمی

 3.آوردمی  دست به را  دلشان
 رأفت عجیب

 گوید: شیرازی نمایندگی وقت نیروی قدس می حجت االسالم علی 
می  تالش  خود  فرزند  برای  چگونه  پدر  مردم  یک  برای  قاسم  حاج  الش  ت   گونهن ی ا کند، 

  بچه  از   بیش  شهید  یک  بچه  برای   لشد   قاسم  حاج   گویممی  شاهد   کی  عنوانبه   ... منکردمی
_________________________________ 
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  سوری   زن  یک  یا   عراقی  زن  یک  دید می  عراق   یا  سوریه   میدان  در   وقتی .  سوختمی   خودش
  او  کردمی  تالش و ریخت می اشک باران مثل است محاصره  تحت یا گیردمی  قرار تعرض  مورد

 . بدهد نجات  را 
  دارد  امکانات  هرچه  وجود امتم   با  کردمی   تالش بودند  هصر ا مح  در  الزهرا   و  نبل  مردم  وقتی

  طورن یهم   هم   موصل   و  حلب  در.  دهد  نجات   را   الزهرا   و   نبل  مردم  بتواند   تا  کند  صحنه   وارد  ا ر 
 1. بود همین   مقاومت جبهه جای  جای  در.  بود

  م تروریس  و  اشغال  با  مبارزه  هفرماند  سلیمانی  قاسم  کند؛می  فرق  هاجنگ   همه  با  جهاد،  اما
ّنی  خانه   صاحب   برای   که  کندمی   تربیت  را    حاللیت   و  نویسدمی   نامه  سوریه  شرق  در جنوب   س 

  حوصله .  است  کرده   استفاده  بوکمال   آزادسازی   عملیات   در  او  منزل   از   اینکه  از   طلبدمی
  نامه  زیر  هم  را   خود  منزل  شماره   و  نکنی  بسنده  همین  به  جنگ،   هنگامه  در  که  خواهدمی

 . گیردب  تماس خسارت جبران برای  ایل،تم صورت  در  بخواهی خانهحب صا از و بنویسی
 

 هادلسردار 

دوستی آنها شدن، نتیجه همان نوع   ی هادل مردم و سردار    ی هادل حکومت حاج قاسم بر  
 حاج قاسم بود.  منتی ب  یهاخدمت و  غی در ی بهای  و محبت  های فداکار و 

محمدرضا به اسد   سردار  اسد،  حاج  به  معروف   لشکر  سربازان  عالقه  و  شقع  بیگی 
  کرده  اشاره  سلیمانی  سردار  با   ایلحظه   دیدار  برای  یونزینب   و   حیدریون  حسینیون،   اطمیون،ف
  دانستند،می   خود   معنوی   پدر   را   او  همه   که   بود  مهربان  و  رئوف  ی قدر به  قاسم  حاج : »گویدمی  و

  که   بود  گرفته   قرار  ار سرد  رفتارهای  ر یتأث   تحت  چنان   روسی   رتبهعالی   فرماندهان   از   یکی   حتی
  زیردستانش و  سربازان   با   ولی  است   جهانی   بزرگ  ژنرال  یک  اینکه  با  سردار   ،گفتمی   ما   به  ا باره
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  ترپایین   درجه یک  قطارانهم با  ما که حالی در  آنهاست، ردههم گویا  که کندمی  رفتار یا گونهبه 
  خودم  الگوی  را   سلیمانی  دارسر   رفتار  تا  کنممی   سعی  که  مکنینمی  مناسبی  برخورد  خودمان  از

 1. «دهم قرار
 

 هایمانخانه  عمق تا  فرماندهی؛ فاطمه دخترم بر سالم

  من   به   روزی  چند   لطفاً   گفتم   بروی،   مأموریت   به   باید:  گفت  من   به   قاسم   حاج   روز   یک 
  به  کاغذ   یک  ت:گف  بله،   گفتم:   جدی؟!  گفت:  کند؛ می   یتابیب  کمی  فاطمه   دخترم   بده،  مهلت

  سالم   بود:  این   شمطلع.  نوشت  نامه   فاطمه   خترمد  برای  برگه تقویم رومیزی  بده. در یک  من
نوشت: »دختر عزیز و بزرگوارم فاطمه سالم علیکم. از   فاطمه برای  خط چند . فاطمه  دخترم بر

در    خداوند منان خواهم تا همانند پدر مجاهد و بزرگوارت به شما دختر عزیزم توفیق مجاهدت
ر هر  مادرت را ب  د منان و رضایت پدر وترم! دوستی و عشق به خداونراه دینش را عطا کند. دخ

پدر   دارد. دخترم! هم  دنبال  را  تو  آخرت  و  دنیا  امر، عزت  این  بده.  ترجیح  رضایتی  و  دوستی 
 ات را و هم حقیر را از دعای خیرت فراموش مکن.مجاهد و شهید زنده 

 «. 26/7/1397قاسم سلیمانی  
  را   قاسم   حاج   نامه   تصویر  وقتی  ز؛ تبری  گردمی برم  بودم  داده  قول   فاطمه   به   تهران؛   آمدم

  ما   خانه   عمق   تا  او.  سوریه  برو  جا   همان  از!  بابا  بیایی  خواهمنمی  گفت:  فرستادم،   فاطمه   برای
 2.کردمی فرماندهی  هم

_________________________________ 
 .۶۰۰۲۷ امی، پ1399 ید 13رس، فا یخبرگزار  1

 .۱۳۹۹اسفند  ۹، 5155279اقدم، کد خبر:  ینوع میمهر، مصاحبه با سردار رح یخبرگزار ، اقدم یعنو میر رح: سردا یراو  2



 مکتوب  روایت * 238

 

 تنبیه کتبی؛ نه!

برای آبروی دیگران بسیار اهمیت می    گوید: »حاج قاسم، ن پالرک میداد. سردار حساو 
  خدا   و  کرده   توبه   شاید   نکنید،   یه تنب  کتبی  را   کسی  :گفتمی  و  بود   شفاهی   هم   هایش تنبیه   همه 

 1نیست«.  خوب  باشد،  پرونده در اگر اما بخشیده 
 

 سخن های  سوژه
مهم   یدوستنوع • فضیلت از  جامعه  هایترین  آحاد  اگر  است.    دوستنوع ،  اجتماعی 

ایثار در آن اجتماع گسترش   باشند حس فداکاری  با اشاره به سخنمی  و  رهبری درباره    یابد؛ 
 و فداکاری حاج قاسم نسبت به همه.  دوستیروحیه نوع

جاذبه اسالم که بر مبنای رأفت و رحمت بنا شده است بیش از دافعه آن است. حاج   •
ثری بود. او ه را در اخالق اجتماعی خود بکار بسته بود و نگاهش جذب حداکقاسم همین نگا

نبودن و    یاللهحزب رگز به بهانه چپ بودن،  ها در کشور بود و هع خودی شدت مخالف دفبه 
 راند.کسی را از خود نمی  یحجابیب

ابزار رأفت،  رأفت، یکی از آموزه  • در  های دین برای هدایت و تبلیغ است. استفاده از 
همچون   واجبات  و  فروع  منت   معروفامربه همه  منکر،  از  نهی  و  و  دین  به  افراد  جذب  به  ج 

 سم عکس گرفت اشاره شود. که با حاج قا یحجابی بخانم  شود. به خاطره هدایت ق میاخال
موجب   • که  است  اسالم  دین  اکید  از سفارشات  مهربانی  و  رأفت  با  توأم  ارحام  صله 

های  مشغله   رغمی علگردد. حاج قاسم  خانواده و جامعه می   گسترش همبستگی و صمیمیت در
داشبسیار  بسیار  توجه  امر  این  به  فراغت ،  در  و  ک ت  کوتاهی  میهای  فراهم  برایش  به  ه  شد 

 پرداخت.های شهدا و جانبازان میی از اقوام و دوستان و خانوادهسرکش
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دال  • از  یکی  است.  مهربانی  و  دوستی  ابراز  محبوبیت،  عوامل  از  محبوبیت  یکی  یل 
 ران بود. او به دیگ  منتی ب و الطافبی شدن وی، به خاطر محبت قل  هادل حاج قاسم و سردار 

 

 کتاب  یمعرف
 یمانیحاج قاسم سل  یات شفاهاز خاطر  ییهابرش  -ذوالفقار کتاب

 ی مزدآباد اکبری عل: سندهینو
 زهرا  ا یناشر: 

 زی شوم  یرقع -صفحه  247حجم: 
بار از دوران دفاع مقدس    ن یاول  ی را برا   ی خاطرات  مختصرمعرفی مختصر کتاب: این کتاب 

  نی . همچنکندی م  انیا بو عراق شکل گرفته ر   هی سور   که در جبهه مقاومت  ییهااهدت تا مج
از    یا نشده   دهی ناب و د  ریکتاب را به انتشار تصاو  نیصفحه از ا   100بار حدود    ن ینخست  یبرا 

 ام.اختصاص داده ی مانیسل اسمحاج ق د یسپهبد شه
خاطرنشان    ی مانی اسم سلق   دی در مورد مضمون کتاب »ذوالفقار« و خاطرات سپهبد شه  یو 

به خاطرات  کرد: ک ا   ی مانیاسم سلق  د ی سپهبد شه  رزمهم   دانیشه تاب »ذوالفقار«    ن یاز زبان 
امن ا   تیسردار  است.  سپ   ن یپرداخته  سردار  زبان  از  شهخاطرات  سل  دیهبد    انی ب  ی مانی قاسم 

ابعاد    انی که به ب  ی جذاب و خواندن  ی است، خاطرات  1393تا    1360  ی هاشده و متعلق به سال 
تحم  ر   ، یلیجنگ  و  هشت   ییهاداد یو روابط  خالل  در  برا   که  مقدس  دفاع  ان  رزمندگ  ی سال 

 . اسالم رخ داده پرداخته است
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 «19»کارت شماره 

 «  بیتاهلعشق و ارادت به »
 

 اشاره 
انسان رستگاری  و  هدایت  موجب  که  اموری  جمله  به  می  از  محبت  و  ارادت  ابراز  گردد 

ُ »ََمْ اید:  فرممی  ’است. پیامبر    ^بیت  اهل َاِل  َرَزَقُه  اهل  َِمْ  ِة  ِئم 
َ ْ
َاأل ت ُحب   ْد   ن ي  َصاَب   ََفَ

َ
  أ

َر  ْ ا  َخی  َ ن ْي  ِة؛  َو   َالُّ َن 
ْ
َاْل ِف  ُه  ن 

َ
أ ََح  

َ
أ ن   ک  َس ُ ن  فَاَل  او    بیت مرا روزی کسی که خداوند، محّبت اهل  َاْْلِخَرِة 

 .او اهل بهشت است«نکند که  رسیده است و احدی شک  گمان به خیر دنیا و آخرتگرداند بی 
ندگان  توسل و ارادت به خاندان وحی بارها و بارها در میادین و مواقع مختلف جنگ، رزم

از سخت را  آنان  را یاری کرده و  ها نجات بخشیده است. به طوری که هر  ترین مهلکه اسالم 
ا  آن بود. کسی که ب  یشاگگره  ̂   تبی اهلافتاد، روضه و توسل به  می   وقت گرهی به کارها 

زندگی خویش تجربه    ̂   بیت اهلت  محب در  را  این عنایات  بارها  باشد،  کرده است.  مأنوس 

داشت،   اعتقاد  مسئله  این  به  بسیار  آن،  از  پس  چه  و  مقدس  دفاع  دوران  در  چه  قاسم  حاج 
ت حضرت زهرا  ادمنزل پدری خود را تبدیل به فاطمیه نمود و هر سال در ایام شه  کهی طور به 

 .کردمیخدمت  ^ بیت اهل عاشقان  افتخار به شد و با می  در آنجا حاضر÷
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 سخن والیت 
اهل » ا   ^  تیباگر محبت  به  اله  نی و عشق جوشان  ربان  یعناصر    مسلماً   ، بودی نم  یو 

  ی نهمه دشم  ن یا   انی در م  خ،ی ار معارف مستحکم آن، در طول زمان و ت  یبا همه   عهیش   انیجر 
ا   ن یا .  ماندی نم  یباق را،  ر   نی عواطف  محبت  نباشور  گرفت.    دی ا  کم  به    ناً یق یدست  در  منطق 

تأث   ندن نشا  یکرس را    یحق  چ یمنطق و حکمت، ه   یبانیدارد و بدون پشت   ی ادیز   ر یسخن حق 
اما گسترش گرا   شودی نم پا نگه داشت؛  بقا   شیبر    خ یطول تار   حق ماندگار  در  نی ا   یبه حق، 

 1« نبود.  ر یپذامکان ، یو عاطف ی قلب  وندیت، با مودت، با پاسالم، جز با محب
ا » ائمه،  قرآن هم رو   ی ز یچ   ن یهم  -  بیتاهل محّبت    ن ی محّبت  تک   ی که در  شده؛    ه یآن 

ف اَلوّدة   
ّ
سخنان    نیا   -  «الُقب  »اال به  انگشت    ی هاییراهنما و    بیت اهلتمّسک  و  آنها 

همه آن  یاشاره   یراهگشا در  عامل    یها  آن  توان  یمهممسائل،  که  ا است    ی شهیاند   ن یسته 
که مقهور پول و    یگزندها محفوظ نگه دارد. عالمان و متفّکران  از [ را  یعیکم ]ش سالم و مستح

بق و  ن   هالغزشگاه  یه ی زور و قدرت و شهوت  و    اندتو میکه    ی . آن عاملستندیشدند، کم  عالم 
  نی ف است. ا با عواط  یخته ی آم  مان ی جوشش ا   ن ینگه دارد، هم   دور   هالغزشگاه  ن یرا از ا   یعام
 2« است.حفظ کرده  عهیرا ش

 خاطرات 
  بیتاهل ثروت اشک بر 

نویسد:  اش مینامهبود چنانکه خود در وصیت حاج قاسم عاشق و ارادتمند خاندان نبوت  
  ارزشمند  ذخیره  یک   ها، پاکینا   همه   کنار   در   آن   ثروت  که  امآورده  بسته   چشم   دو   خود   همراه.»..

او که عمری    است«.  ت بیاهل  بر   اشک  گوهر   است؛   اطمه ف  حسین   بر  اشک   گوهر  آن   و  دارد
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مجاهدت و خدمت در پرونده اعمال خود دارد اما توشه آخرت و ثروت خویش نزد خدا را اشک  
 شمارد.می ̂  بیتاهل و عشق به 

  پیشانی   رّزاق،  رحمان  ای  و   عزیز  قادر   ای!  خداوندا »گوید:  می   نامهوصیت در جای دیگر از  
  عطر ـ تشّیع  مذهب در فرزندانش و اطهر فاطمه مسیر در مرا   که سایممی  آستانت بر شرم شکر

  مندبهره   اطهر   فاطمه   و   ابیطالب  بن   علی   فرزندان  بر   اشک   از  مرا   و   دادی   قرار   ـ   اسالم   حقیقی
  نور آن در  که نعمتی   است؛ تی هانعمت   ندترینارزشم و باالترین که عظمایی   نعمت  چه نمودی؛ 

  معنویت  و  آرامش  که  غمی  دارد،   را   قرارها  باالترین  خود  درون  در  که  یقرار ی ب  معنویت،  است،
 دارد«.
 

 های خانگیروضه

 ،کردمی   برگزار  خانواده  حضور   با  منزل  در  هفتگی  برنامه  یک  جمعه  عصر  سلیمانی  شهید
  دو  یکی  تقریباً   ماا   کردمی  فرق  مختلف  فصول  در   انزم  گذر  با   آن  برگزاری  ساعات  گاهی

  به  منبری روحانی یک جلسه  این ابتدا  در .شدمی برگزار مراسم این  فتابآ غروب از قبل ساعت
  عزاداری  و  یخوانبت یمص   به   مداح   سپس   پرداختمی   شرعی  احکام  و   دینی   مسائل   بیان 

  و  کردمی   گریه   بلند   صدای   با   ار سرد  کردمی  یخوانروضه   به   شروع  مداح   وقتی   شد؛ می  مشغول
اینریختمی  اشک   گاهی   که   داشت  هخانواد  و  خود  برای  تربیتی  نبه ج   بیشتر  دائمی  هیئت   . 
 . کردیممی  شرکت مراسم این  در دوستان برخی و بنده  نیز  اوقات

  حضور  با  عمومی صورتبه  اربعین  روز سالیانه  که داشت نیز  دیگری یخوانروضه جلسه  یک
  زمانهم   را   روضه   این  اواخر  این   که   شدمی   اربرگز  ایشان  منزل   در   سردار   ریان همشه   و   دوستان

  که   بود   این   نیز   هدفش  ،کردمی   برگزار  «ملک  قنات»  خودش  زادگاه  و  روستا   در   اربعین   روز   با
  کرمان   در  را   خودش  منزل  قاسم  حاج .  باشد  داده  انجام  زادگاهش  مردم   برای  تربیتی  کار  یک

  مراسم   آنجا  در   شب   پنج  حدود  طمیه فا  ایام   در  سال  هر  بود،  کرده  لتبدی  ÷  الزهرا   بیت  به
  دوران  دوستان   برخی   حتی   کردند؛ می   شرکت   جلسه  آن   در   کرمان  مردم   و   شدمی  برگزار  فاطمیه

 . یافتندمی  حضور مراسم این  در  …  و تهران  بندرعباس، مختلف  شهرهای از  جنگ
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  نیه حسی  این   و   کرد   تأسیس  کرمان   در   ثارالله   حسینیه   عنوان  با   ایحسینیه   سردار   همچنین 
  این   در  شب  ده  ت مد  به  محرم   ایام  در   خصوصاً   د،بو   هاروضه  و  مذهبی  هایبرنامه   محور

 1.شدمی  برگزار  کشوری مداحان و سخنرانان حضور  با یخوانروضه  و عزاداری  مراسم حسینیه 
 

 عشق به حضرت زهرا 

  جاری   انش چشم  از   اشک  شنید می  را   ÷   هرا ز   حضرت  و   ×  حسین   امام   نام  که   زمانی
 . داشت ÷ زهرا  حضرت خانم  به  خاصی ارادت شد؛می

خیلی زد.  غیبش  شد،  تمام  شستن    روضه  سراغ  است  رفته  شدیم  متوجه  تا  گشتیم 
کند.  سرویس کمکش  نگذاشت کسی  بهداشتی.  افتخارم گفتمیهای  خادم    :  که  است  این 

 . باشم ÷ ی حضرت زهرا روضه
اکرمی   رضا  سید  االسالم  مشکلی  میحجت  قاسم  حاج  برای  جبهه  در  وقت  هر  گوید: 

گره ما را    ÷  زهرا با نام حضرت فاطمه  خوانی پیدا کنید که دید روضهبگر   گفتمیآمد  پیش می 
 2برطرف کند. 

گوید: »سردار سلیمانی،  شهرستان رفسنجان می  جمعهامامحجت االسالم اصغر عسکری  
 3افتاد«. نمیداشت و ذکر یا زهرا از زبان ایشان  ÷ زهرا ص و عنایت ویژه به حضرت  اخال
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 8عملیات والفجر در شب  توسل به حضرت زهرا 

االسالم   نقل  حجت  ثارالله  لشکر  رزمندگان  از  مختاری  »میمحمدرضا  اطالعات  کند: 
بدانند که    700عملیات، حدود   تا  دارد. بر اساس  چه زمانی آب رودخانه سکون  بار میل زدند 

را زمان حرکت از عرض رودخانه    64بهمن    21ها، فالن ساعت و دقیقه از شب  خروجی داده
ک نیرواعالم  وقتی  عملیات  شب  اما  آنردند  در  رودخانه  که  دیدند  آمدند  اروند  ساحل  به    ها 

ه است. فرماندهان  قبل، تازه مواج هم شد  های شب   برعکسساعت وحشی و متالطم شده و  
م ریخت. فرمانده گردان غواص، حاج علی  ه  هایمان بهما ماندیم چون همه برنامهگفتند  می

با حاج قاسم تماس بی  خراب است؛ آبی که قرار  سیم گرفت و گفت: حاجی وضعمان  امینی 
دانی قضیه چیست؟ این آبی که  ده. حاج قاسم به او گفت: می وحشی ش   اآلنبود ثابت باشد  

را بخوانید    ÷   زهرا است. روضه حضرت  ÷  زهرا حضرت  خواهید واردش شوید مهریه  می   شما
یک  به  و  کرد  شروع  خودش  امینی  علی  حاج  بشوید.  آب  وارد  و  و  پاشو  گفت  هم  نیروها  از  ی 

  ها گفت: برید توی ا حال عجیبی پیدا کردند. حاج علی به بچه ضه حضرت را بخوان. نیروهرو
آب متالطم    قدرآن متر با طناب در درون آب فین بزنند و    30ا  ت  20ها فقط توانستند  بچه   آب؛

رها کردند و می را  از  بود که طناب  اسلحه  بودیم که  رها  گفتند فقط مواظب  دستمان در آب 
به عنایت  ؛  رفتیممی  هوا ی بزدیم و  فین می نشود و فقط   با وجود موج و تالطم بسیار آب،  اما 

ه  ÷  ا زهر حضرت   از  ما  مینقطه   مانهمه  که  شدیم  خارج  آب  از  نقشه  ای  طبق  بایست 
 1رسیدیم و یک نفر هم اشتباه نرفت. می

  ، « نفر  ۲۳  آن»  کتاب  نویسنده   و  مقدس   دفاع  دوران  یآزاده   زاده،  یوسف   احمد  آقای
»گویدمی   قد  فق ا   از   ناخوانده  ابری  شود،   انجام  هشت  والفجر  عملیات  بود   بنا  که   شبی: 

  باید   قاسم  حاج !...  باران  هم  هست،  باد  هم   حاال،  و  آسمان  توی  شودمی  پخش  و  کشدیم
  تصرف   ا ر   دشمن  خط  تا  دهد  عبور  رود  از  صدا یب  و  آرام  هوا،  شدن  تاریک  با  را   شیهاغواص

_________________________________ 
 .29سه لج مه؛یموجود در موسسه نور کر  ؛یصوت مصاحبه با حجت االسالم محمدرضا مختار  1



 مکتوب  روایت * 248

 

های  غواص   اینکه  جز  بکند  توانستمی  چه  قاسم  حاج   ،موقعی ب  باد و  سمج  ابر  آن  با  اما...  کنند
  آلوداشک  چشمی   و   آرام  صدایی  با   و   بدهد   فرو  را   بغضش   خودش،   دور   کند  جمع   را   لشکر
  واروند،  ،صاف   آسمان،  باید  اآلن  ، بینیپیش   طبق.  شده  حاال  شد،می   نباید  آنچه  برادرا،:  بگوید

  را   آب   است؛   مانده   راه  یک  فقط  اروند   سرکش های  موج   از   عبور   ی برا  حاال.  نیست  اما  باشد؛   رامآ
 1!« بدهید قسم ÷  زهرا  یشکسته  پهلوی  به

  به سجده   بارها   افتد؛ نمی  زبانش   از   فاطمه الزهرا   یبی ب  یا  ذکر   عملیات   حاج قاسم در طول 
 2…کندمی  دعا و افتدمی

 
 4در کربالی  عنایت حضرت زهرا 

  گویم ب  کالمی  خواهمنمی  که  کاری  ،۴ کربالی  از  بعدگوید: »ی م  بارهدراین سردار سلیمانی  
.  بود    ÷   زهرا   ی بیب  هم   آن.  نفر  یک   قطعاً   کرد،   نفر   یک   را   ارها ک  همه   کند،   ایجاد  غرور   که

  هم   پیکش  که   بار  سه   ،کنممی  اعتراف  عملیات،   شب  در .  گرفت  را   ما   همه  دست  که   مادری
  عملیات   این  در  را   ریسک   پرخطرترین   که   تم نوش   قرارگاه   فرمانده  برای  بار   سه.  است  حاضر

  داخل   هایجی بس  که  یا لحظه  در.  کنید  لغو  را   عملیات  که  نوشتم  بار  سه .  دهیممی   انجام  یمدار 
  دشمن   بهها  بسیجی  از  کدام  هیچ  گفتممی  و  کردممی   گریه  ترس   از  و   لرزیدمی  بدنم   شدند   آب

  ،گفتمی  را   همین   هم   عقل  ،فتگمی  را   همین   هم   علم   ،گفتمی  را   همین   فکرم.  رسندنمی 
  عمل   این .  رسدنمی   خط  به  جبسی  این  که  فتگمی  را   اینها  همه.  گفتمی  را   ین هم  هم  امتجربه 

  دیدهها  بچه   شعاعی  چه  تا  ببینم   که  کردمیم  کنترل  را   عملیات  مهتاب  در.  است  ناموفق 
  دیدم   هک  را   این.  شودمی  دیده  غواص  نستو  تمام  خاردارم یس  پشت  تا  دیدم.  شدندمی
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  دد م  به   را     ÷   زهرا   یبیب.  بخوانید  توسل  دعای   گفتمیم  عاجزانه .  نداشتم  امید  لرزیدم،می

  لشگر  کردنمی  باور   کس  هیچ  شاید .  کرد  تاریک  را   مهتاب  و   شد  داده  قرار   پرده   ا یگو  . بطلبید
  همه،   چون.  میگوی نم  غرور  ب با  من   را   این  فقط .  باشد  کرده  عبور   ماهی  دریاچه   از  ثارالله

 1.«کنم می عرض  را   کار عظمت ولی. بود کارههمه  او، و  بودند کارهچ یه
 
 حاج قاسم یهاارتیز

 شدممی   مشرف  عالیات   عتبات   و  مقدس   مشهد   به   زیارت  برای   قاسم   حاج  اههمر   وقتی
  در  تضرع   با   نشستمی  و   رفت می   ایگوشه   ایشان   دادندمی  اجازه   مردم  اگر   اوقات   بیشتر 

  و  راز  به  و  ساییدمی   ریحض  به  سر  ،کردمی   التماس  ،ریخت می  اشک  ^  اطهار  ائمه  محضر

 . کردمی  رفتار معمولی بسیار  بود  ایشان همراه کسی اگر البته  پرداخت؛می  نیاز
  به   و  کند   پیدا   خلوتی  تا  رفتمی   خدام  های اتاق   از   یکی  به   ×   رضا   امام  حرم  در   معموالً 

  ه طبق  به   آوردند می   هجوم  ایشان  سوی  به  مردم  و  شدمی  شلوغ  هم   اگر.  شود  مشغول  مناجات
.  شدمی  مشغول  عبادت  به  و  نشستمی   تاالر  از  ایگوشه   در  و  رفتمی  ×  رضا  امام  حرم  دوم

 2. بود  نینشگوشه  بیشتر  ^  معصومین  ائمه قبور زیارت   در

  اما   داشت،   دوست  خیلی  را   ^  ت یباهل  حرم  زیارت   حاجیگوید: »حاج محمد خالقی می

  رفتن   برای   پایش  دید می  را   مردم  حبت م  ضریح  کنار   و  حرم  رفت می  که   بار   هر .  بود  سختش
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 گیرن می  فاصله  ضریح دور  از مردم میام وقتی. حرم بیام  زیاد  سختمه: »گفتمی . شدمی بسته
 1.« میشه احترامیبی  حرم اون صاحب به  جوری این . میان من طرف و

نو به  رسید زا می     ÷ اسم وقتی به حرم حضرت زینب  گوید: »حاج قسردار نوعی اقدم می
 «. شدیمبوسید و سپس وارد حرم زد؛ آستان را می زمین می

آبادی، معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران می  حجت یاسین حسین  گوید:  االسالم 
  × ادت و انس با امام زمان  »سردار حاج قاسم سلیمانی، محسوس و نامحسوس، برای عب

 2شد«.کران مشرف میبه مسجد مقدس جم
 

 به ساختن تونل در خانه  نقالباضدشایعه 

فرمان  ضدانقالب بودند:  تونل زیر خانه شایعه کرده  از ترس، یک  ساخته که    اشده لشکر 
بود    های خاک بتواند فرار کند.   بودند. گفته  دیده  را  بسازیم که    نیرزمیز جلوی خانه  را طوری 

بوسید  بّنا را می آمد آنجا، دستش هم هر وقت می خوانی برگزار کرد. خودبشود داخلش روضه 
 سازد. که دارد حسینیه می

 

 سخن های  سوژه
عشق   محبت  • مهم و  وحی،  خاندان  به  آخرت    ترین ورزی  برای  انسان  توشه  و  ثروت 

را تنها ثروت خود    ^  بیت اهلشهید سلیمانی که در آن، اشک بر    نامه وصیت است. اشاره به  
 شمارد. برمی

_________________________________ 
 .171ص ، 73چاپ  اران،یقم، حماسه  ،یسبعالمه طهما ز،یعز  یمانیکتاب سل 1

 .33-32ص ، 1399و پنجم،  یقم، نشر خط مقدم، چاپ س ،یراز یش یعل ،یمانیسل دیمکتب شه یهاشاخص 2



 251 *   ^ تیبعشق و ارادت به اهل  «19کارت شماره »

 

  بیت اهلبرپایی مراسمات عزا و شادی    ترش شعائر، های تبلیغ دین و گسیکی از راه  •
  ÷ های هفتگی، خانه خود را به بیت الزهراء  است. حاج قاسم، عالوه بر برپایی روضه   ^

 تبدیل کرد. 
به حضرت   • توسل  با  رزمندگان  دفاع مقدس،  و    ÷  زهرا در  عنایات خاص  مشمول 

می   یمددها مختلفی  رز  بارهدراین .  شدندغیبی  و  قاسم  حاج  توسل  خاطرات  در  به  مندگان 
 اشاره شود  لیات والفجر هشت و کربالی چهارعم

با   • های کسب سعادت و زیارت بامعرفت شیوه  یکی از راه  ^  بیت اهل ارتباط قلبی 
حوه  به خاطرات ن   این ارتباط معنوی،حاج قاسم به  ایجاد این ارتباط است. درباره اهمیت دادن  

 اع متبرکه اشاره شود. زیارت حاج قاسم از بق
 

 کتاب معرفی 
 کتاب: قاسم زمانت باش 

 نویسنده: زهرا امینیان 
 ناشر: دارا 

 صفحه در قطع رقعی  96حجم: 
معرفی مختصر کتاب: این کتاب حاوی مطالبی پیرامون حاج قاسم و پیوند آن با موضوع  

کوتاهی    های است. در این کتاب بخش است که برای مخاطبان نوجوان نوشته شده    مهدویت 
زبان  به  عربینیز  چراکه   های  است،  روان  کتاب  زبان  است.  شده  ارائه  و  ترجمه  انگلیسی  و 

و نوجوان   نوجوانان هستند  در  نمی  نامهحت ینص مخاطب آن  از محورهای مهمی که  خواهد. 
بارز حاج قاسم  های  بودن فطرت و شخصیت از ویژگی  ه برابراین است ک  این کتاب بیان شده 

اخال که  را  بود  این می   به وجود ص  و  میلیونی    آورد  پیکر  تشییع  باعث شد که شاهد  اخالص 
 . ایشان باشیم
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 «20»کارت شماره 

 «و احترام به پدر و مادر  یکین» 
 اشاره 

اخالقی و دستورات مهم دینی، احترام به والدین و نیکی کردن به    های ترین آموزهاز مهم 
است والدین آنها  رضایت  بدون  الهی   .  درگاه  عباداتی مقبول  نمی وا   هیچ  آنهاقع    شوند؛ چراکه 

  ی گر   تی. تربردیگیآنان صورت م  قیانسان از طر   یخلقت ماد  و  هستند  یاله  ضیف  یمجرا 
خداوند    تی نهای باز رحمت    ی ا جلوهآنها نسبت به فرزندان    یخدا و مهربان  تی از ربوب  ی آنان پرتو 

اوند بر انسان  خد  از حق   یا جلوه   ن یاطاعت از والداحسان و    ،ی شناسحق   ل یدل  ن یاست. به هم 
از مهم  تا آنجا که در    نی د  ی اخالق  یهاآموزه   ن یتر و    ن ینخست   م،یقرآن کر   آیاتاسالم است؛ 

 است.  نیسفارش نسبت به احسان به والد ،ی کتاپرستیو  دسی به توحفرمان خداوند پس از امر 
ا  دنیات در آخرت خواهد بود؛ بلکه در ها موجب سعادت و نجنیکی و احسان به والدین نه تن

اثرگذاری   مختلف    یا العادهفوق نیز  مراحل  در  را  انسان  الهی،  برکات  نزول  بر  عالوه  و  دارد 
سازد. از میان همه خصوصیات و فضایل بارز حاج  های چشمگیری نائل میزندگی به موفقیت 

جه و احسان او نسبت به پدر و  ترین آنها، توجسته قاسم سلیمانی، شاید بتوان گفت برترین و بر 
در جایگاه یک فرمدر  ما او  بود.  نظامی، شیرین خود  ارشد  و  انده  افتادن  به خاک  را  کار  ترین 

 دانست.بوسه زدن بر کف پای مادرش می 
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 سخن والیت 
  که میدانید در اسالم، هیچ انسانی نباید در مقابل انسان دیگری خود را کوچک و با این »

ای اما  از موارد استثنایی است. کوچکی تحقیر بکند؛  اسن  ن  از موارد  تثنایی  سبت به والدین هم 
ِلّ    » است. انسان پیش والدین باید خودش را کوچک بکند؛   اُّلّ اَح  ََم ََجَ ََلُ  ْ ص  ِ خودت را    1؛«َواْخف 

بشود،    کس نباید ذلیلدر مقابل پدر و مادرت ذلیل کن. در حالی که انسان مسلمان پیش هیچ 
 2«. است طوردر مستثنا هستند؛ معلم هم همین اما پدر و ما

 

 خاطرات 
 رسیدگی به پدر 

به   بر عشق  قاسم عالوه  و مادر است. حاج  پدر  و آخرت، در گرو رضایت  در دنیا  سعادت 
 .کردمیه آنها خدمت والدینش، بسیار ب

پدری  خانه  انداخت گوشه حیاط  را  فرش کوچکی  پیرمرد  آفتاب.  توی  آورد،  اش؛  از حمام 
ف کرد. دستروی  را خشک  و سرش  نشاند  را میپیشانی  و  رش  و  اش  : همه  گفتمی بوسید 

 من توی این دنیا پدرمه. یخوشدل
می  شهریاری  »ازابراهیم    خودش   هم   بعد.  حمام  بردمی   را   بابا   ،د یرسیم  که  راه  گوید: 

  را   اشخورده   چروک  و   زمخت  های دست .  بابا  کنار   نشست   .شستمی  را   حسن   حاجهای  لباس
.  حسن  حاج   پای  پایین   رفت   بعد .  بوسید  را   ستش د  و  آورد   پایین  را   سرش .  گرفت  دست   ی تو 

 3. بابا«  پاهای  کف گذاشت را  شیهالب  و کرد خم  را  سرش. درآورد را   حاجیهای جوراب
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  بود   افتاده  پا  از  حاال  که  را   پدرش  شد،می  برگزار  فاطمیه  مراسم  که  ÷  الزهرا   بیت  در
  و   منبر  از  یراحتبه   بتواند  که  یطور .  کردمی  درست  یگاههیتک   تکام  و  پتوها  از  برایش.  دآور می

 1. کند استفاده روضه
 

 تماس هر شب

  مسائل   باید  و  بود  قدس  نیروی  فرمانده.  بزند  زنگ  مادرش  و  پدر  به  شب  هر  داشت  عادت
  از   یا  ،کردی م  عوض  را   کارتشم ی س  باید   زدمی  زنگ   که  بار  هر.  کردمی  رعایت   را   امنیتی

  شبش   هر   تماس   بود   که   هم  سوریه  و   عراقهای  اه پایگ   دل   در  ،کردمی   استفاده   من   کارتم یس
 2.کردمی جاری  را   شانیدعا چشمه و کردمی خوششاندل  تماس یک   با.  شدنمی  ترک 

 
 بوسیدن پای مادر

.  ستانبیمار   رساند  را   خودش  یمعطلی ب  آمد   که  سوریه   از.  بود   بستری  بیمارستان   در  مادرش
  با   وقتی.  یشخواهرها  و  برادر  حتی  دبرون  بیرون  خواست  همه  از  اتاق،   توی  آمد  که  همین

  صورتش   که  حاال.  مادر  خسته  پاهای  روی  کشیدمی  را   دستش.  زد  کنار  را   پتو  شد،  تنها  مادرش
 3.دادمی  شستشو را  مادر  پای  چشمشهای اشک مادر، پای  کف  بود گذاشته را 

 
 ر ماد پای کف بوسیدنآرزوی 

با   چند   از  پس  تند، ف ر   دنیا   از  که   سلیمانی  قاسم  حاج   سردار   بزرگوار  مادر     از   جمعی  روز 
ملک  روستای   به  تسلیت  عرض  برای  گرفتیم   تصمیم  خبرنگاران   هماهنگی   با.  برویم  قنات 
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  دیدیم  را   ایشان  رسیدیم   وقتی.  شدیم  داشتند، عازم  حضور   روستا  در  هم  سردار  که  روزی   قبلی، 
  به   من:  گفت  ما   ه ب  یاحوالپرس  و   م الس  از   بعد .  خوانندی م  فاتحه  نشسته و  شان مادر   قبر   کنار  که

.  رفتیم  پدری ایشان  منزل   به  فاتحه  قرائت   از   بعد .  بیایید  و   بخوانید   فاتحه   هم   شما   روممی  منزل 
  منتشر   جایی  گویممی  که  را   این مطلبی:  گفت  و  کرد  صحبت  مادر  حرمت  و  جایگاه  از  برایمان

  توفیق  ین ا   ا چر   دانمنمی   ولی  ببوسم   را   مادرم  پای   کف  خواستمی   دلم  همیشه :  گفت.  نکنید
و    کردم  پیدا   سعادت   باالخره  آمدم،   اینجا   که   مادرم  مرگ   از   قبل   بار   آخرین   ...شدنمی   نصیبم 

  حاجتم  این و داد خدا توفیق  که امی رفتن  حتماً  کردممی  فکر خودم با. بوسیدم  را  مادرم پای کف
  : گفت  ،کردمی   پاک   را   شیهاگونه   ر ب  شدهی جار   اشک  کهی الدرح  سردار .  شد  برآورده 

 1... باشم  داشته بوسیدن  فرصت  تا  دید نخواهم خسته را  پاهای  این  دیگر  دانستمنمی 
 

 آرزوی حشر با والدین در آخرت 

از   بخشی  در  سلیمانی  می   نامهوصیتشهید  چنین  والدینش  به  نسبت  گوید:  خود 
  در   پیوسته  و  تیباهل  عاشق  و  متدّین  اما  فقیر،  مادر  و  پدر  از  مرا   که  سپاس  را   تو!  »خداوندا 

  کنی   قرین  اولیائت  با  و  بهشتت  در   را   آنها  خواهمیم  عاجزانه  تو   از.  نمودی  مندبهره  پاکی  مسیر
 فرما«.  مندبهره  محضرشان درک از  آخرت عالم در مرا  و

 
 توصیه به احترام والدین 

  و   منشأ   که خود   وی معن  کماالت  خصوصاً   دند یرس   کمالی  به  که  کسانی   تمام !...  جان  مهدی 
  شما   سن   در   شب   نماز  دریاب  را   سحر   . است  سحر   آنها   همه   منشأ  باشد،   تواند می  هم   دنیوی  پایه 
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بار  اگر  دارد  شگرف  تأثیری را   چند   آن   به  شودمی  موجب  آن  لذت  کردی،  تجربه  با رغبت  آن 
تمام...  یابی  تمسک   مقابل  در  خضوع  و  حتراما ...است  دروغها  زشتی  و  های بد   زیربنای 

ببوسی،    را   مادرت   و   پدر   دست  شرم   بدون  بده   عادت   ت خود  به  ا ر   مادر   و   پدر   خصوصاً   ترهابزرگ 
 1قاسم. عمویت ... دارد خودت  بر وضعی اثر هم  و یکنی م شاد را  آنها هم

 

 سخن های  سوژه
با   • سلیمانی  شهید  است.  والدین  به  خدمت  و  رضایت  گرو  در  آخرت  و  دنیا  سعادت 

سلیمانی به پدر و  دمت شهید  های احترام و خ. به صحنه کردمیو محبت به آنها خدمت    قعش
 مادرش اشاره شود. 

مادر،   • فراق  در  ریختن  اشک  و  قاسم  توسط حاج  مادر  پای  بوسیدن  بیان خاطره  با 
که   »کسی  نبوی:  بوسیده  روایت  را  کعبه  آستانه  که  است  این  مثل  ببوسد؛  را  مادرش  پای 

 . داست«، تبیین شو 
نوران • بیان  به  خامنه اشاره  امام  وی  اهمیت  درباره  اح   ای  از  ضرورت  اطاعت  و  ترام 

هم   کنید.  ابراز  آنها  به  را  دوستی  این  هم  و  بدارید  دوست  را هم  مادرهایتان  و  »پدر  والدین: 
 ید«. احترام و هم اطاعتشان کن

برا  • مدافع حرم  رزمندگان  به  نکته که شهید سلیمانی همواره  این  به  کسب    یاشاره 
 .کردمیاز اعزام، تأکید  رضایت والدین قبل

 

_________________________________ 
 .50ص ، 1389چاپ اول،  نا،ی، تهران، نوآوران سهستم، ناصر کاوه یمانیکتاب من سل 1



 مکتوب  روایت * 260

 

 کتاب  معرفی
 . یمانیحاج قاسم سل دی و رزم سردار شه یبر زندگ  یگذر  ؛ز یعز  یمانیسل ب کتا
 یقربان ی مهد  ،یموسو  الی ل ،ی طهماسب عالمه گان: سند ینو

 ارانی حماسه : ناشر
 صفحه  ۲۵۶حجم: 

کتاب:  خاطرات  ن یا   معرفی مختصر  خوان  یکتاب  و  سردار شهدمتفاوت  از  نشده  حاج    د یه 
سل ا   یمانی قاسم  سردار شه   یزندگ  بر  یگذر   کتاب  ن یاست.  رزم  سل  دیو  قاسم  به    ی مانی حاج 

 سردار است. نامهوصیت انضمام متن 
نت   نیا  شفاهمصاحبه   جه یاثر  خاطرات  و  گفتگوها  هم   ی ها،  آشنادوستان،  و    ان ی رزمان 
سع  یمانیسل   د یشه قلم  ی که  با  و    ی دارد  زندگ  یا گوشه   ، نینشدل ساده  هم م  یاز  در    شهیرد 

 . کندینگاه خوانندگان م ش شک یپ ا  صحنه جبهه مقاومت ر 
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