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 مقدمه

خدای سبحان در قرآن مجید نسبت به برخی از بندگان خاص  
ویژه تعابیر  موسی  خود  حضرت  به  خطاب  مثاًل  دارد؛  ای 

«فرماید:  می َْفِسن !( من تو را برای  ؛ )ای موسی1»َواْصَطَنْعُتَك ِلن

ای به این بنده  خودم ساخته و برگزیدم. خدای متعال نگاه ویژه
های  ای که هر کجای فراز و نشیبسالک الی الله دارد به گونه

بینی؛ چه در صندوق روی رود  کنی خدا را میزندگِی او را نگاه می
...؛ هر چه هست   و  در کوه طور  در کاخ فرعون، چه  نیل، چه 

نور خ  انسانتجلی  میان  های غیر معصوم هم وقتی  داست. در 
می برمیخوب  افرادی  چنین  به  بیشتر  نگری  هرچه  که  خوری 
 ها خدا مشهود است. زندگی آن کنی در لحظه لحظهدقت می

شه  سپهبد  افراد،  جمله  آن  عزیز    دی از  سلیمانی  قاسم  حاج 
که   شخصیتی  گرگ  40است؛  دهان  در  تمام  عالم    یهاسال 

فا و  درآورده،  جنگیده  اهتزاز  به  را  توحید  و  والیت  پرچم  تحانه 
عرصهبزرگ در  که  امنیتی،  مردی  فرهنگی،  گوناگوِن  های 

و بوی   و...رنگ  و معنوی  اجتماعی، مدیریتی، سیاسی  نظامی، 
 

 . 41 طه: آیه  1
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می استشمام  او  از  را  می  .کنیخدا  هرکجا  را  به  خدا  یاد  رفت 
م  ؛آوردمی سخن  که  هر  م   گفتیبا  تصویر  به  را  ؛  دیکش یخدا 

  ، در جنگ  ؛شدها به او ختم میها نگاهنبود که در بحران  جهتیب
ناامنی نابسامان در  و  سها یها  زلزلههالی ،  حادثه،  و  در    هاها  و 

آن رادمرِد الهی بود که در  او  گشا بود.  او گره  ، محاصره دشمنان
  ، برد کرد و از دروندرجه آمرلی، وسط دشمن هلی  360محاصره  

را   دشمن  آمدمحاصره  بیرون  فاتحانه  و  که    .شکست  بود  همو 
 ماه دیگر، ریشه حاکمیت داعش کنده است.  3فرمود کمتر از  
توانیم او را توصیف کنیم که قبل از شهادتش، ولّی  چگونه می

او در نگاه امامش فرد نبود    !امرش، او را شهیِد زنده خوانده بود
بود تربیتی  مدرسه  بود،  مکتب  حاج    .بلکه  شخصیت  معماران 

عزیز  ای  امامین انقالب یعنی خمینی کبیر و خامنه  ،قاسم عزیز
مبین    اندبوده و  مفسر  محمد که  ناب  اهل’  ی اسالم    ت یبو 

و    هستند.̂ عصمت و طهارت   در مکتب حماسی عاشورا  او 

و سازمان  تمهدوی  افق ساماندهی  مقاومت  هسته  یدهتا  های 
که    یابه گونه  ؛ه جلو رفتبرای زدودن همه حاکمیت نظام سلط

کشید استیصال  به  را  سلطه  نظام  پوشالی  اشتر    ؛قدرت  مالک 
درهم   را  دنیا  نظامی  غول  هیمنه  ما  روزگار  در  توحید  و  والیت 

برایشان که هیچ راهی جز ترور ناجوانمردانه او را   تا جاییشکست  
 نماند. 

مدرسه  آری.   و  مکتب  و  بود  مکتب  یک  عزیز  قاسم  حاج 
شده است و این    او آغاز  ؛حاج قاسم تمام نشد  .است   ینشدنتمام
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نه در پندار خود و نه در گفتار    ،اند وعده قرآنی است که شهدا زنده
مدرسه   یهاآموز است و کالس ها را مرده مدانید. او درس خود آن

  . او والیت و توحید و شجاعت و ایثار و نثار و اشک و توکل است
شهادت او تازه ابتدای راه    و  ساز استسرنوشت  سلیمانی  مکتب
 است. 

 پایان سلیمانی نیست خط خون نقطه
 1بهراسید که این اوِل بسم الّله است  

و    الله  الی  سالک  شهادت  سالگرد  دومین  آستانه  در  اینک 
سردار سلیمانی عزیز، جمعی از اساتید و    ،مجاهد فی سبیل الله

از    پنج  انددهیپژوهشگران عزیز کوش سخنرانی مکتوب روشمند 
در    تا مبلغین و راویان بتوانند  تدوین کنند ساز  این مکتب سرنوشت

دهند ارائه  گوناگون  مجموعه  محافل  این  در  که    پنجبه  .  رکن 
 تجلی بیشتری دارند پرداخته شده است:

والیتهای  مؤلفه أ. خصوصًا  قاسم  حاج  در  مکتب  که  مداری 
 ؛هجلسه اول اشاره شد

معنویت ناشی از ایثار و اخالص و مجاهدت و در یک کالم   ب. 
 ؛ هزندگی شهید گونه ایشان که در جلسه دوم مطرح شد

خط ج.  و  انقالبی  شدت  به  جلسه  روحیه  در  که  ایشان  شکنی 
 ؛پرداخته شده صورت مبسوط  سوم به

چهارم  مدیریت   د. جلسه  در  که  تیزبینانه  تدبیر  و  هوشمندانه 
 ؛تبیین شده

 
 یبرقع درضایحم دیس 1
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غیظ نسبت به بیگانگان و فروتنی و مهربانی نسبت به ضعفا   ه.
 .مطرح شده است که در جلسه پنجم  

که با توجه به بحران جمعیت و لزوم تکثیر نسل،  نکته ویژه این
  هر جلسه مقام مادر و فرزندآوری به صورت پیام ویژه در قسمت 

با   .رفتارسازی آورده شده است الزم است مبلغان و راویان عزیز 
  ی امنطقه  یساز یخالقیت و زیرکی خودشان این معارف را بوم 

دهند.  قرار  بحثشان  اولویت  در  را  جمعیت  گره  و   بنمایند 
آنچه پیش رو دارید زحمات عزیزانی از موسسه روایت سیره شهدا  

حجج   بیان؛  امیر  خطابه  تخصصی  موسسه  تقی  و  حاج  اسالم 
مهدو   لیوک مهدی  کریمیان،  عباس  نادم،  محمدباقر    ی پور، 

علی   ،حسین هداوندی  ی،عارف، مجتبی حجتی، مسعود مختار 
حسین    ،پورهمت  میسید محمدعلی موسوی زاده، ابراه  ،یزدی

  حقیر  است. یاوری یمحمدمهد  و دستغیبی یعل دیس  ،ابراهیمی
 به طور ویژه  ، همچنینکنمیاز همه عزیزان قدردانی و تشکر م 

و حسن    سپاسگزارماز حمایت مدیران سازمان تبلیغات اسالمی  
 عاقبت همه را خواستارم. 

 حسین جوشقانیان
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 «&  ین یخم یایمکتب پو »  اول:  جلسه

 موضوع: تبیین جایگاه حاج قاسم و مکتب حاج قاسم

 

 

 قاسم در اوج و قله معرفی حاج 

 پایان سلیمانی نیست خط خون نقطه
 1بهراسید که این اوِل بسم الّله است  

سلیمانی   کهشخصیتی  سردار  مقاطع    است  همه  از  دارد  جا 
اش فیلم و سریال تهیه شود تا مردِم جهان بیشتر به وجود  زندگی

 کنند.  افتخار  او
های  وعده  ناامید از  هاو آن  بود  های مردم آمدهسیل به خانه •

بعضی از مسئولین، چشم به راِه یک قهرماِن جهادی بودند  

 
 سید حمیدرضا برقعی 1
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شان، راه که وارد معرکه شود و برای زندگی به زیر آب رفته
 نجاتی بیابد. قهرمان کسی نبود جز حاج قاسم سلیمانی!

حسین   • امام  جهانِی  راهپیمایی  ×عاشقاِن  آرزوی  که 

امنیت سفر  برای  و اربعین حسینی داشتند،  تدابیر  به  شان 
میریزیبرنامه حساب  نفر  یک  شخص های  آن  و    کردند 
 نبود جز حاج قاسم سلیمانی!  کسی

گرفتار   • بحرانی  در  وقتی  جهان  سیاسیوِن  که  شخصیتی 
میمی حساب  او  کمک  روی  تنها  جنوب  شدند  در  کردند. 

شهرستان در  کرمان،  در  استان  و  جیرفت  و  کهنوج  های 
اشراری   طوایف،  از  سرطایفه  بسیاری  که  داشتند  وجود 

یا    ۷۲حاج قاسم در سال    .رسدزورم به اشرار نمی  :گفتمی
سران طوایف را در فرمانداری جیرفت جمع کرد و گفت:    ۷۳
دهم تا اشرار خود را تسلیم  روز به همه شما مهلت می  ۱۰

خود را تحویل دهند    کنید. باید از کوه پایین بیایند و اسلحه
جمهوری نظام  تسلیم  تمام    و  باید  ناامنی  شوند.  اسالمی 

شود؛ در غیر این صورت همان کاری که با طایفه عیدوک  
 1کردم با طایفه شما خواهم کرد. 

بزرگ • اشرار  شر  دفع  با  سلیمانی  طرح    نیتر سردار 
برای  اشتغال کرمان  جنوب  در  احرار  طرح  نام  با  را  زایی 

شده   پشیمان  خود  اقدامات  از  و  شده  تسلیم  که  افرادی 
اندازی  حلقه چاه راه  700دند، در یک هزار هکتار زمین با  بو

 
1 https://b2n.ir/n83712.خبرگزاری فارس  
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با   طوایف  و  قبایل  تا  شد  موجب  سردار  اقدام  این  که  کرد 
آن اشتغال  معضل  و  شده  متحد  تشکیل  یکدیگر  با  نیز  ها 

شود حل  افراد  این  حضور  با  سردار    .تعاونی  اقدام  این 
 1سلیمانی بازتاب خوبی در سطح سپاه و کشور داشت. 

پ • دروازهداعش  بود.  شت  رسیده  عراق  اربیل  همان های 
  ها نیزم ؛  فروختبرد و میها را به اسارت میداعشی که زن

ویرانه میبه آتش می را    ، ها کرد. رهبر کردکشید و شهرها 
بارزانی  می  ،مسعود  احساس  گوشش  بیخ  را  با  خطر  کرد. 

گرفت آمریکایی تماس  انگلیسی  ،ها  با  دادند.  رد    ها جواب 
، محل نگذاشتند. با ترکیه، فرانسه، حتی  هم تماس گرفت 

یک    !عربستان تنها  بود.  کرده  فوران  اضطراب  و  اضطرار 
مرد مانده بود، حاج قاسم سلیمانی! با ایران تماس گرفت؛  

چون    ؛پاسخ نگذاشت او بودها را بیتنها کسی که تماس کرد
آنِی رهبری برای همه این تصمیمات  با منویات و مبانی قر 
گاهی کامل داشت   َتُكوَن  فرماید قرآن می  .آ

َ
ُُلُُهْ َحََتى َل : »َوََقتن

» ن َى يُن لِلن َنٌة َوَيُكوَن النى ْ و با کفار جهاد کنید تا فتنه و فساد از   ؛2ِفن

گفت:    .روی زمین برطرف شود و دین خدا حاکم باشد و بس
مقاومت   فردا  تا  نماز صبح در  »کاکا مسعود!  از  بعد  کنید، 

کنید.«   حفظ  را  اربیل  استاِن  امشب  بود.  خواهم  اربیل 
  ۲۴ها. ظرف  حرفش را عملی کرد و خودش را رساند به آن

 
1 https://b2n.ir/m72458 .خبرگزاری فارس  

 . 193بقره،  2
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ساعت همه مشکل را حل کرد و داعش را از اربیل عراق  
 1دور کرد. 

 

 مکتب نه فرد 

ما ایشان را   !شهید حاج قاسم سلیمانی و ما ادراک حاج قاسم
ک  !شناسیمنمی شهید  خصوصًا    هاین  و  جهان  مردم  که  بود 

 ؟ بالند، میقله افتخار ایرانیان، هنوز به این  
چه   اجتماعی  چه  امنیتی  چه  مختلف  فضاهای  در  اینکه 

، به شد یها به حاج قاسم ختم م فرهنگی چه مدیریتی و... نگاه
یک فرد نبود بلکه به تعبیر رهبر انقالب یک  او  که  بود    علتاین  

یک   قاسم  حاج  کنند  تصور  است  ممکن  بعضی  بود.  مکتب 
فقط و فقط یک  یعنی    ؛ای بود، آمد و شهید شد و رفتاسطوره
بود ا  نفر  اما  تمام شد  نماد    ؛نیست  طور نیو  آن  شهید سلیمانی 

رگ در  همیشه  که  بود  موجی  و  جریان  و  ایرانیان  تفکر  های 
قاسم  جوشمی حاج  شهید  به  فرمودند:  رهبری  معظم  مقام  د. 

به چشم یک مکتب، یک  سلیمانی به چشم یک فرد نگاه نکنیم؛  
 2کنیم. آموز نگاهراه و یک مدرسه درس 

 

 
1 yun.ir/holbt7.خبرگزاری صدا و سیما  

 27/10/98 بیانات مقام معظم رهبری، 2
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 چرا غیر معصومین الگو شوند؟

حاج قاسم که معصوم نیست پس چرا باید به عنوان یک الگو  
 معرفی شود؟ 

شخص دیگری   ^و امامان شیعه    ’با وجود پیامبر    آیا

 تواند الگو و مکتب ساز باشد؟ می
 :در جامعه دو مقام و جایگاه وجود دارد

است  ،اول  جامعه  امامت  صراط    امامان،  .مقام  و  نور  منبع 
هستند  1مستقیم  ز   . هدایت  »ََنُن  فرمود:    ×  ن یالعابدنیامام 

امُلسََتمُي« اُط  مستقیم  ؛2اِّصلر صراط  آن ماییم  که  آنجا  از   .
خوبی در  کامل  الگوی  و  کامل  انسان  مصداق  ها  حضرات، 

آن به  خدا  همگان  هستند،  بر  آنان  از  اطاعت  و  داده  والیت  ها 
که در دوران غیبت کبری،    هی فقیحتی اطاعت از ول  ؛واجب است

 هست، بر مردم واجب است.  #نائب و نماینده حضرت حجت 

 
 در پاسخ مفضل بن عمر که از معنای صراط پرسیده بود فرمود:  × امام صادق  1

فَ  ََمرن إىل  ريُق  الطَّ ا  »ُُه  فأمى  ، َرةن اآلخن يف  اٌط  ِصن و  ا  ن ي  الُّ يف  اٌط  ِصن  : اطانن ِصن ُُها  و  لجَّ  و  َعزَّ  الِلى ن  ةن 

ىلع   ََمَّ  داُه  ُ ِبن اتَقدى  و  ا  ن ي  الُّ يف  َعَرفَُه  ََم   ، الطاَعةن امَلرفوُض  اإلماُم  فُُه  ا  ن ي  الُّ يف  اذلي  اُط  اِّصلر

«؛ َ يف اآلخرةن َّنَّ رُس ََجَ اطن اذلي ُه جن ه شناخت خداوند عّز و جّل است و دو صراط آن، را   اِّصلر

که  است  امامی  همان  دنیا  صراط  آخرت.  در  صراطی  و  دنیاست  در  صراطی  دارد:  وجود 

هایش پیروی کند از صراط اطاعتش واجب است. هر که در دنیا او را بشناسد و از راهنمایی

 (.1/32آخرت که پلی است بر روی دوزخ، بگذرد )معاني األخبار: 

 . 35/5ي األخبار: معان 2
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و   یر یپذدر اطاعت افراد . بعضی ست امقام مأموم و پیرو  ،دوم
قله مرتفع    1. شوندیاجرا کردن فرماِن امام جامعه، اسوه دیگران م

که در این دامنه طبیعتًا  ] نداشته باشد    امامت و رهبری اگر دامنه
 دیگر قله نیست.  گیرد[ میسلسله مراتبی شکل  

بودند که در میان مردم    ی انصار   ،تر از امامهای پاییندر رده
مطرح    تواندها را رهبری نمیها و حرفبعضی از پیام  .دالگو بودن

را در جامعه برای مردم بگوید که    ها امی تواند این پکسی می  کند؛
عنوان یار و ناصر تعریف شود و رهبر به حقانیت او  ذیل رهبری به
جای حضرت علی  به  ÷ باید حضرت زهرا  . گاهی  شهادت بدهد 

  ها عضی از حرفببسته است، به میدان بیاید و   که دستانش   ×
 بگوید.  را

و   ×امیرالمؤمنین    از  اطاعت افرادی همچون مالک اشتر 
و اطاعت آقا    ×   نیرالمؤمن یآقا ام  ازیا اطاعت سلمان فارسی  

در همین جایگاه قرار    ×نسبت به امام حسین    ×ابوالفضل  
 دارد.

است که هر    وجه اشتراِک حضرت سلمان و آقا ابوالفضل این
دو نفر، مطیع محض خدا و امامشان بودند و خواسته امامشان را  

 . داشتندبر خواسته خود مقدم می

 پذیری سلمان محمدیالگوی اطاعت 

از ایشان پرسید: چقدر از شما    ×یکی از یاران امام صادق  

میمی نام  را  فارسی  سلمان  که  اُن    !بریدشنوم  ْل َسْْلَ اَل َلَ ََتُ »ََفَ

 
می   1 قرآن  در  َحَسَنٌة«؛فرماید:  خداوند  ْسَوٌة 

ُ
أ ْم  هين فن َلُُكْ  اكَن  ْد  َ از    »لَق  است  شایسته  شما  بر 

 های نیکوخصلت و خداجو الگو بگیرید.انسان 
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 َ «؛َالْق  یُّ دن َحمَّ ُ اُن َاملْ ْن ُقْل َسْْلَ ُّ َو َلکن ِسن حضرت فرمود: نگو سلمان   ارن

می محمدی.  سلمان  بگو  را فارسی،  سلمان  نام  زیاد  چرا  دانی 
 دانم. فرمود: به خاطر سه ویژگی: : نه نمیبریم؟ عرض کردممی
َی  .1 ن ْؤِمن ُ

ْ
َامل رن  ِمن

َ
أ ی  اُرُه َُهَ ن ي َ ی    ×  »إن « ىلَعَ َُهَ ِسهن ْ ایشان 1ن َق  ؛ 

آقا امیرالمؤمنین   بود؛ بر    ×خواسته امام زمانش را که 

 داشت. رأی و نظر خودش مقدم می
«؛ .2 َددن َاْْلُ َو  ْرَوةن  َاثلَّ ْهلن 

َ
أ ىلَعَ  ْم  ََلُ َیاُرُه  ْْخن ان َو  اَء  ََقَ ُ َالْق  ُه  را    »ُحبُّ فقرا 

 داد. دوست داشت و بر ثروتمندان ترجیح می
ْْلن َو  .3 ْْلن ُه لن «؛»ُحبُّ اءن َْلَ  داشت. علم و عالمان را گرامی می  َاْْلُ

َن«؛ ِکن ْْشن
ُ َاملْ  َ َمن اكَن  ما  َو  ًا  ُمْسْلن فًا  َحِنن ًا  َصاِلن دًا  ََعْ اَكَن  اَن  َسْْلَ نَّ   »إن

حق خدا،  صالح  عبد  مشرکین  سلمان  از  و  بود  مسلمان  و  گرا 
 نبود. 

 لفضل ا پذیریِ آقا اباالگوی اطاعت 

صادق   ز   ×امام  ابوالفضل    نامهارتیدر  تصریح   ×آقا 
ن  فرمود:   ُسوِلن َ َوِلن لِلى  یُع  طن ُ املْ ُح  الن الصى ْبُد  اْْلَ أهَیا  ََعیک  الُم  »َاسلى

 
قن   1 ادن َالصَّ ن  َالِلَّ دن  ََعْ ِبن 

َ
اَن    ×  ِلن َسْْلَ َر 

ْ
ک ذن ی  دن ََسر َک  ْ ِمن َر  َ ث 

ْ
ک
َ
أ اُن َما  َسْْلَ ْل  ََتُ َلَ  اَل  ََفَ ر  ِسن ارن

َ َالْق 

َحُ 
َ
أ اَلٍث  َ ثلن ََقَل   

َلَ قُْلُت  ؟  َِلُ ی  رن
ْ
ک ذن َرُة 

ْ ث 
َ
ک َما  ی  َتْدرن  

َ
أ یُّ  دن َحمَّ ُ َاملْ اُن  َسْْلَ قُْل  ْن  َلکن َو   ُّ ِسن ارن

َ اُرُه َالْق  ن ي َ إن َها 

َی  ن ْؤِمن ُ
ْ
َامل رن  ِمن

َ
أ ی  ُة   ×  َُهَ َ ان ني 

َاثلَّ َو  ِسهن  ْ ن َق  ی  َو    ىلَعَ َُهَ ْرَوةن  َاثلَّ ْهلن 
َ
أ ىلَعَ  ْم  ََلُ َیاُرُه  ْْخن ان َو  اَء  ََقَ ُ َالْق  ُه  ُحبُّ

ًا َو   فًا ُمْسْلن ًا َحِنن دًا َصاِلن اَن اَكَن ََعْ نَّ َسْْلَ اءن إن َْلَ
ْْلن َو َاْْلُ ْْلن ُه لن ُة ُحبُّ َ اثلن َددن َو َاثلَّ َن َاْْلُ ِکن ْْشن

ُ َ َاملْ .  ما اكَن َمن

 .1/267ضی:بشارة المصطفی لشیعة المرت
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َُسین 
ْ
ََسنن َواِل

ْ
َی َواِل ن ؤِمن ُ

ْ
امل رن ِمن که    «؛1َوَلن بود  صالحی  عبد  ایشان 

داشت؛ خواسته امامان زمانش را بر رأی و نظر خودش مقدم می
بود مطیع و    ×  یعنی تا زمانی که امامت با امیرالمؤمنین علی 

حلقه خواسته  بهغالم  بر  را  امام  نظر  و  رأی  و  بود  ایشان  گوش 
اصاًل نظری غیر از نظر    ،به بیان بهتر  ؛داشتخودش مقدم می

  ×بعد از ایشان تابع نظرات امام حسن    .نداشت  ×  یعلوال  م
مقدم بود.    اش یو امام خواهی او بر خودخواهی و اراده شخص  بود

رسید، سراپا گوش در    ×بعد که والیت و امامت به امام حسین  
خدمت امام بود و حتی در سرزمین کربال با شادابی تمام در رکاب  

را به عهده داشت؛   ، علمداری و سرداری سپاه امام×اباعبدالله  
یعنی ایشان با همه وجود طوری به میدان آمد و قوای خودش را  

 . آورد که سردار این لشکر شد

 سلیمانی سردار  پذیریِ شهیدالگوی اطاعت 

دین، الگو شد و   مداری و یاری سردار سلیمانی در مقام والیت
منش و سلوک و طرز تفکر ایشان نیز به یک مکتب جاودانه تبدیل  

 2است.غیر از اسوه شدن امام و رهبری جامعه    بودن  این الگو  شد.

 
 . ×سقای تشنگان کربال، بخش پیوست، زیارتنامه حضرت ابوالفضل العّباس 1

مداری، سردار سلیمانی باید قسم جالله بخورد و بگوید روز قیامت از  مثاًل در بحث والیت   2

والیت نظام سؤال میمیزان  به  ما  تعهد  و  رهبر مداری  اینجا چون  در  کنید  کنند. مالحظه 

نمیآن موقعیت  انقالب خودشان در از حرف اند،  و تصریح خیلی  تأکید  با  بزنند. توانند  را  ها 

انتقاد بکند،  بعضی مواقع ما می از ما  انقالب  انتقاد بکنیم، ولی اگر رهبر  از همدیگر  توانیم 

از دست می  روحیه  اعتبارمان را  بنابراین یک  و  بکنیم؛  انتقاد  از خودمان  باید  ما  دهیم. پس 

ا نقش برای  اسوههایی  اطراف رهبری جامعه فراد  بعضًا خود رهبر ای که  دارد که  اند، وجود 
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  ه خط  شهید حاج قاسم سلیمانی فرزند دالور ایران اسالمی از
اسالم و    شدگانتیبرجسته از ترب   یاکرمان، روستازاده و نمونه

خمینی امام  و    بود.  &  مکتب  مرام  روش،  سلیمانی،  مکتب 

انسان  تواندمی است که   یمسلک برای  زندگی  با  درس  باشد.  ها 
  توان همانند او عزیز و الگوگیری از گفتار و رفتار آن بزرگوار می

خوشبخت شد. بعد از شهادتش همه ایرانیان خود را به او و راهش  
بارهایی که برداشته    به طریقیخواستند  دانستند و میمدیون می

شعار همه    از این رو  ؛هایش بر زمین نماندبود را بردارند تا خواسته
 « .ایرانیان شد: »ایران پر از سلیمانی است

 سؤال این است که از کجا و چگونه او یک مکتب شد؟ 
اند  حاصطال در  مکتب   »مجموعه  یک    هاشهییعنی  افکار  و 

 1« .استاد که در فرد یا افرادی نفوذ پیدا کرده باشد

 
ها را انجام بدهد، به همین دلیل شخصی همچون سردار سلیمانی  تواند این نقش جامعه نمی

 شود که باید مطالعه کرد.آن مکتبی می

اندیشه   1 یا مجموع  یافتبه کتاب، مدرسه  نفوذ  استاد که در جمعی  افکار یک  و  باشد،  ها  ه 

 . 2/367شود. تربیت و تعالی:مکتب گفته می

 مکتب در منابع علمی یعنی تفکری که:

 ؛ )اصلها اثتب(شاکله و پشتوانه فکری عمیق دارد  •

 ؛(ء)فرهعا يف اسلم دارای ابعاد گوناگون و وسیع است  •

 ؛ )تؤیت اهلکا لک یحن(ابتکار و نوآوری دارد یعنی پویا و به روز است  •

 . )بإذن رِبا(قابلیت الگوبرداری دارد   •
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 های مکتب حاج قاسم مؤلفه

کسانی   چه  مکتبی  استاد  این  شخصیت  و  مکتب  معماران 
به   را  خودش  که  آموخت  کجا  از  و  چگونه  قاسم  حاج  بودند؟ 

 جامعیت یک مکتب برساند؟ 
 ؛ های ناب اسالمتبعیت از فرمول .أ

اهلاز  تبعیت   . ب با مکتب  ارتباط خاص  )این مکتب    بیتو 
تفاوت که این  با  است؛  اسالم  از    همان مکتب  را  اسالم 

 ؛ یشه به عمل تبدیل کرد(اند همرحل
خمینی . ج امام  از  اهل  &تبعیت  مکتب  مبین  در  که  بیت 

 ؛زمانش بود
نوین   .د تمدن  سردمدار  که  جامعه  امروز  امام  از  تبعیت 

 1. اسالمی است
ویژگیدل  سردار برجستهها  هم   دارد  ایهای  گرد  وقتی  که 

کشند و او را به  آیند، جامعیت یک شخصیت را به تصویر میمی
آموز معرفی  مکتب و یک چراغ راه و یک مدرسه درس   عنوان یک

و منظومه  ؛کنندمی همگون  یکدیگر  با  آن  اجزای  همه  که  ای 
 : اند ازها عبارت. برخی از ویژگیاند هماهنگ

 
شاکله فکری مکتب شهید سلیمانی برخاسته از اسالم ناب محمدی و هدایت امامان شیعه    1

گرفته است؛ یعنی همان    و رهبری معظم نشأت   &است و از رهنمودهای امام خمینی  ^

روز این فکر و مرام  مکتب به روز و پویای اسالم که قابل صادر شدن به جهانیان است و روزبه 

یابد. مکتب حاج قاسم، مکتب اسالم، والیت، مقاومت و  در مردم جهان بیشتر گسترش می

 کردند.ی ها قبل به آن تکیه معینیت بخشیدن به مکتب امام بود که مقام معظم رهبری سال
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 توحید عملی . 1

می موج  قاسم  حاج  زندگی  ارکان  همه  در  شه توکل    د ی زد. 
باعزت  یکس   یمان یسل عمر  تمام  که  عنوان    بود  به  را    ک یخود 

خداسرباز برای  انسان   ،  پاداش    تیوقف  به  آن  برابر  در  و  کرد 
  د یبا خانواده سردار شه   دار یرهبرمعظم انقالب در د1د ی شهادت رس

  ز یچ   چ یکس و ه  چی: حاج قاسم در راه خدا از ه یمان ی قاسم سل
 پروا نداشت. 

 بیت ارادت و تمسک به اهل . 2

ا از  اسالم،  بزرگ  سردار  به مکتب  عشق  و  ارادت  و  عتقاد 
نش رسالت  میئخاندان  آن حضرات  ت  به  توسل  پیوسته  گرفت. 

   ̂   داشت. هر گاه به زیارت مضجع شریف یکی از معصومین

و نشاط حضور در جوار مرقد مطهرشان،  تشرف می یافت، شور 
بر پا  را    بخشید. مجلس عزای حسیناش را جال میروح آسمانی

بس    و  کردمی افتخاری  برای خود  را  روضه  مجلس  در  خدمت 
ای که شخصًا در این جلسات حضور پیدا  دانست به گونهبزرگ می

الزهرا    و  کردمی بیت  ورودی  درب  به  می    ÷مقابل  و  ایستاد 

گفت. ایشان درباره اهمیت این مجالس  آمد میعزاداران خوش 
 فرمود: می

زهرا   حضرت  احترام    ÷مجلس  باید  کرد،  دقت  آن  به  باید 
کرد، باید توجه کرد، همه اصرار من در برگزاری این مجلس، این  

 
 انتشار کتاب سربازان سردار، خبرگزاری ایسنا.  1
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است که مجلس عبادت و عبودیت باشد. به همین دلیل باید به  
نماز اول وقت در این جلسات توجه شود، به همه موضوعاتی که  

شود، توجه شود. اینجا نشستید، ذکری بگویید.  در آن گفته می
آراممانه و  نشستید  که  نذر  آرام گوش میطور  را  دهید، ذکری 

اما حرف گرفتاری خودتان،  برای  برای یک چیزی،  هایی  کنید؛ 
نیست، مربوط به      ÷حضرت زهرا    ی که مربوط به جلسه عزادار 

مجلس و جلسه عبادت نیست، نباید در این جلسه گفته شود. این  
ن، تفکر کردن  جلسه، جلسه گوش دادن است. جلسه توجه کرد

 1. و ذکر گفتن است
به    ×  ثارالله  41« وقتی لشکر  8در شب عملیات »والفجر  

با حاج   ایستادند،  آب  در  موانع دشمن  و پشت  برخوردند  دشمن 
بهمن سال    21قاسم تماس گرفتند و گفتند ما در این سرما و آب ) 

  ها گفت: آب مهریه ( چه کنیم؟ حاج قاسم بدون تأمل به آن64
را بخوانید. روضه    ÷ است، روضه حضرت زهرا   ÷ حضرت زهرا 

 2را خواندند و خط شکسته شد و پیش رفتند. 

 مداری والیت. 3

اگر همه ارکان    .راز پویایی مکتب حاج قاسم والیتمداری بود
این رکن اساسی نباشد، مکتبی وجود    لیباشد و برقرار  این مکتب  

 ندارد. 

 
 1398/  8/11های حاج قاسم به عزاداران مجلس حضرت زهرا:  خبرگزاری تسنیم؛ توصیه  1

مقدس،  االسالمحجت  2 دفاع  دوران  جانباز  و  رزمنده  بهداروند،  مهدی  محمد  والمسلمین 

 های دفاع مقدس شناس و نویسنده کتاب جامعه 
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باوری، سرباز والیت بود.  صورت  حاج قاسم نه تعارفی بلکه به
 دارد:  اصلیوالیت محوری دو بعد 

درک صحیح از والیت و اینکه باور داشته باشد آنچه    :ُبعد اول (1
 الله است. گوید ُحکُم والیت می

دوم (2 )ر   :ُبعد  والیت  به  و    یها زش ی تعّبد  عالمان  از  برخی 
مقطع انقالب به خاطر ضعف   ژهیوخواص در طول تاریخ به

 . ی است(در تعبد به ول
امام خویش معرفت و شناخت    کسانیتاریخ،  طول    در به  که 

عم  و  فرمان1داشتند   یتر قیبیشتر  و  امام  برابر  در  به  ،  هایش 
و به جای حرف و ادعا، در مقام عمل،    2صورت کامل تسلیم بودند 

فتنه زمان  در  و  دادند  نشان  را  خود  جدا  پیروی  خود  امام  از  ها 
پیامبر    ، نشدند واقعی  ائمه    ’ یاران  جنگ    ^و  ها،  در 

 ها بودند. ها و تلخیسختی

 
هایشان همانند  ها مردانی هستند که دلدرباره این افراد فرموده است: آن  ×امام صادق    1

وار دور شمع وجود امام  شوند...؛ پروانههای آهن ]محکم[ است؛ هرگز دچار تردید نمیقطعه

می می قرار  او  جان  سپر  را  خود  و  نغمه گردند  شب،  سراسر  در  و  دهند...؛  ذکر  و  نماز  های 

ها زاهدان شب و شیران روز و در برابر امام  رسد؛ آن ن صدای زنبور به گوش میعبادتشان چو

 عزیزشان کاماًل مطیع و تسلیم هستند.

و افرادی مثل مالك اشتر و  ’افرادی چون سلمان فارسی، ابوذر و مقداد برای پیامبر    2

ام حسین  تن شهید کربال برای ام 72و نیکانی چون    × عّمار یاسر برای امیر مؤمنان علی  

× . 
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یعفور  ابی  بن  صادق    1عبدالله  امام  عرض    ×خدمت 

دو نصف کنی    کند: ای موالی من! قسم به خدا! اگر اناری را می
است،   حرام  دیگرش  نصف  و  حالل  آن  نصف  که  بفرمایی  و 
مطمئنًا شهادت خواهم داد که آنچه را گفتی حالل، حالل است؛ 

چون و چرا    گونهچیو ه   و آنچه را که فرمودی حرام، حرام است
فرمود: خدا تو را رحمت کند، خدا    ×  نخواهم کرد. امام صادق

 2تو را رحمت کند. 
ُل »فرمود:  عبدالله    در حق  ×امام صادق   َ َحًا َيْقي 

َ
ُت أ َما َوََجْ

ِبن َيْعُُفٍر 
َ
ن ْْبُ أ ُد َالِلَّ َلَّ ََعْ ي إن َْمن

َ
یُع أ َتن َو ُيطن یَّ را همانند    کسچیه  ؛3« َوصن

مرا قبول    ی اهگونه سفارش یعفور نیافتم که اینابی  عبدالله بن  
 کند و از دستورات من اطاعت نماید. 

گفت: حاج قاسم گفته بود اگر امام  سردار حسنی سعدی می
را  &خمینی   انار  یک  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  اکنون  و 

را   دلیلش  من  است،  حرام  انار  این  نصف  بگویند  و  کنند  نصف 
 4کنم. سؤال نمی

 
عرضه داشت تا امام آن را امضاء کند.  × کسی است که دینش را به محضر امام صادق  1

بود و از نظر رتبه و مقام در ردیف زراره و امثال اوست.  ‘ از اصحاب امام باقر و امام صادق 

 او فقیه و چشم طائفه شیعه بوده است.

 . 249؛ کشی:98/ 10؛ معجم رجال الحدیث: 2/123سفینه البحار: 2

 . 1/246اختیار معرفة الرجال )رجال الکشی(:  3

4 yun.ir/ncz6h.خبرگزار ی جمهوری اسالمی  
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 در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم 
 لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی 

 ی خود در عالم رندی نیست أفکر خود و ر 
 1یی أکفر است در این مذهب خودبینی و خودر 

ورزید. به خودش  ایشان به رهبر و مقتدای خویش عشق می
نگاه او به عنوان یک افسر    .« داده بود2لقب »سرباز صفر والیت 

امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا  د لشکر اسالم به ولیرشی
مراتب نظامی نبود بلکه نگاهی بس  تنها از حیث رعایت سلسله

او،   نگاه  او،  نوشته  او،  سخن  اعتقادی  جنبه  از  و  داشت  فراتر 
خط    کنندهبی همه و همه تعق  ،ها و اعمال اوتصمیمات، فعالیت

بی بود.  مال والیت  عبارت  که  نیست  در  جهت  والیت  اشتر  ک 
 شود. وصف او به کار برده می

می  ایشان  »آدمخود  میفرمود:  میها  و  قاسم  آیند  روند. 
می میسلیمانی  دیگری  سلیمانی  قاسم  و رود،  احزاب  آید. 

اصل نیستند... باید جامعه را در همه سطوح به اصول    هاانیجر 
است.    هیفقیدارنده این نظام، ولمتوجه کنیم... اصل اساسی نگاه

این برای ما مثل قرآن ناطق است. با جانمان، با خونمان، در همه  

 
 ۴۹۳حافظ، غزل شماره  1

حقیر سرباز صفر والیت و نظام جمهوری اسالمی و ملت شجاع و عزیزتر از جانم بوده و    2

تا آخر عمر در همین جایگاه "سربازی" خواهم بود.    اللهشاءان از خدای سبحان  با استعانت 

 قسمتی از بیانیه حاج قاسم سلیمانی پیرامون برخی از حواشی. خبرگزاری تسنیم. 

https://b2n.ir/t17562. 
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می را  جانمان  کنیم.  دفاع  آن  از  بار  آحاد  هزاران  و  دهیم 
 1« .دهیممی

 خاطره

در این رابطه همین بس که وقتی مقام معظم رهبری مدال  
کند، با حجب و حیای فراوان، چشم  می  شجاعت را به وی اهدا

فرمان  امام حسین    .دوزد نمی  ده خوددر چشم  دانشگاه    ×در 

بودند ایستاده  نظامی  آور که  آقا    .فرماندهان  همه  د تشریف  ند 
فرماندهان احترام نظامی گذاشتند اما احترام حاج قاسم با بقیه 
فرق داشت. یک دست به احترام معمول نظامی کنار سر و یک  

ها بود که  دست)همین  گذاشته بود را هم روی سینه    دست دیگر 
کرد(.  اابا پیدا  شهادت  و  مجروحیت  لیاقت  و  شد  لفضلی 

بمی حاجی  کار  هیچ  پرسیدم  حکمتیدانستم  بعدًا    : نیست، 
  حاجی عرف نظامی این است که برای احترام دست را کنار سر »

  ؟«اش چه بوداین دست که روی سینه گذاشتید قضیه  .گذارندمی
ام  گذاشتم روی سینه  حس کردم آقا نگران است، دست»   :گفت

یعنی تمام وجود خود را   !«م حاج قاسم فدات بشه آقاجانیتا بگو
 2کند. می  در طبق اخالص گذاشته و تقدیم فرمانده خود

همین سـلوک بود که باعث شـد مقام معظم رهبری در نماز بر 
ــان چـند ـبار تکرار کنـند:   ُهَى »پیکر ایشـ َنى  ٱَلى ُه إن ْ َْلُ ِمن  ََنْ

َ
ًرا  َل ْ  َخث 

َى
َل   .« 3إن

 
 .۱۵۹علی اکبری، ذوالفقار:  1

2 https://b2n.ir/n65861  .خبرآنالین 

 نماز میت 3
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نیابت    #فقیه از امام زماناعتقاد حاج قاسم بر این بود که ولی
جمله کســـانی بود که هم دســـتورات صـــریح را اطاعت  دارد. از

ــرت آقا را میمی ــاره حض منویات رهبری را ،  فهمیدکرد و هم اش
 1.کردفهمید و عمل میمی

 2. تعّبد به والیت، تعّبد عقالنی است
حاج قاسم سلیمانی در مراسم سالگرد شهادت شهید حسن  
و   ایران اسالمی  اسدی درباره مقام معظم رهبری گفت: »قوام 

من عضو   !بقای آن به رهبریت آن است. مردم از من قبول کنید
  هیچ حزب و جناحی نیستم و به هیچ طرفی جز کسی که خدمت 

رامی این  اما  ندارم  تمایل  انقالب  و  اسالم  به  والله    کند  بدانید 
سال شغل    ۱۴شناسم. اآلن  می  علمای شیعه را تمامًا و از نزدیك

 
ترین  بری از والیت حاج قاسم تعّبد کورکورانه است. بلکه بر قوی ند که فرمانفکر نکن  بعضی   1

گوید در برابر خدا تعّبد داشته باشید در مقابل ولی خدا عقالنیت استوار است، عقالنیتی که می

هم تعّبد داشته باشید. این والیتمداری حاج قاسم خیلی کارساز است. حاج قاسم با والیتمداری 

او در وصیتتوانست کار  انجام دهد.  بزرگ  »از اصول مراقبت نامه خویش می های  فرماید: 

عرفان،   فقه،  دین،  در  وارسته  مظلوم،  حکیم،  این  خصوصًا  فقیه،  ولّی  یعنی  اصول  کنید. 

نامه  ای عزیز را جان خود بدانید، حرمت او را مقدسات بدانید.« متن وصیتمعرفت؛ خامنه 

 حاج قاسم سلیمانی 

2 https://b2n.ir/p59873 .خبرگزار ی میزان  

خیری »نسبت شما با جمهوری اسالمی بهبارها اتفاق افتاد که فرمود: یکی از شئون عاقبت 

خیری همین است. والله والله بهترین شئون عاقبتو انقالب« است. والله والله والله از مهم

خیری، رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است  به ترین شئون عاقبتمهم والله از  

ترین محور محاسبه این  که امروز سکان انقالب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید، مهم

 است. 

https://b2n.ir/p59873
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  شناسم. علمای پاکستان را می  من همین است. علمای لبنان را
شناسم. چه شیعه و می  را  فارس جیخل ه  شناسم. علمای حوز می

بالله، سرآمد همه این روحانیت، این علما    والله، اشهد  .چه سنی
یعنی   تاریخ  بزرگ  مرد  این  ایران،  غیر  مراجع  و  ایران  مراجع  از 

 1است.«  یاخامنه یالعظماللهتیآ
اسارت  در  رادیو  کتاب  می  2نویسنده  قاسم  تعریف  حاج  کرد: 

مالقات  می دیگر  کشورهای  در  را  زیادی  علمای  من  گفت، 
نظر علم، سیاست، ذکاوت و تقوا به رهبر   کدام ازام اما هیچکرده

 3رسند. ما نمی
می رفیعی  دکتر  جلسهحتی  در  سلیمانی  سردار  با  گفت:  ای 

قبل از جلسه رهبر معظم انقالب    .حضور رهبری شرکت داشت
اسالمی سردار را بسیار احترام کردند و او را بوسیدند و کنار خود  

به سردار سلیمانی    لهنشاندند و زمانی که جلسه تمام شد معظم
 4بیا تا دوباره شما را ببوسم.  :مجدد فرمودند

 گراییتکلیف . 4

موقعیت ببیند    و  کرد در هر زمانحاج قاسم همیشه تالش می
  در آن لحظهخواسته خدا و تکلیف الهی و خواسته ولّی جامعه  

 
1 http://noo.rs/JpHvE. .پایگاه  اطالع رسانی حوزه 

رزم سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مدیرکل سابق  سردار محمدرضا حسنی، هم  2

 .بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمان

 . https://b2n.ir/677969 خبرگزاری جمهوری اسالمی، 3

 . https://b2n.ir/677969 خبرگزاری جمهوری اسالمی، 4

http://noo.rs/JpHvEپایگاه
http://noo.rs/JpHvEپایگاه
http://noo.rs/JpHvEپایگاه
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تکلیف شناس بود. حاج قاسم باکی نداشت و تکلیف را    ؛چیست
ای در پی نداشت.  گر به حسب ظاهر نتیجهداد حتی ا انجام می

بگیرد قرار  تکلیف  مسیر  در  وقتی  انسان  که  داشت  خدا    ،باور 
چون تشخیص راهبردهای نظام به    1دهد ها را میبهترین نتیجه

ولی امام  عهده  عهده  به  صلح  یا  جنگ  دیگران!  نه  است  فقیه 
 جامعه است ما همه مکلف به تبعیت از دستور ولی هستیم. 

 خاطره

آقای ابوالحسن، رئیس یکی از قبایل عراق و فرمانده نیروی  
 گوید:  مردمی می

که   شدیم  نیرو  ۳۷۰مطلع  از  نظامی  نفر  آرایش  داعش  های 
عملیاتگرفته برنامه  بود.  اند.  ایرانی  زائران  گرفتن  گروگان  شان 

سلیمانی   قاسم  حاج  را  زوار  از  حفاظت  و  بود  اربعین  نزدیک 
ع را به حاج قاسم اطالع دادیم. نگرانی  کرد. موضوفرماندهی می

می موج  عراقی  برادران  میان  تصمیم  در  و  دستور  منتظر  و  زد 
 سردار بودیم. 

های  نفر از نیروهایش راهی شد. مسیر نیرو  ۲۰حاجی تنها با  
داعش مشخص بود. لشکر اندک سردار کمین کرد. درگیری بین  

فقط   جبهه  یک    ۳۰دو  فقط  تمام.  و  کشید  طول  از  دقیقه  نفر 
ها زنده مانده بود که اسیر شد. حاج قاسم با همان کت و  داعشی

 
ترین نتیجه را به او داد. راه  هم عالی گفت تکلیف با من است و نتیجه باخدا است. خدا  می  1

دستیابی به تکلیف، والیت است. حاج قاسم حقیقت تقوا را در عمل به تکلیف، وظیفه شرعی  

 دید.و همه ابعاد می 
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شلواری که تنش بود مقابل اسیر عراقی ایستاد، کت و شلوارش  
برای جنگ نیست! را نشان داد و گفت: »می لباس من  بینی، 

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

 روز پویا و به . 5

»ایران« فقط یک فرمانده شجاع، باتدبیر و بااخالص نظامی  
درس  افتخار  قابل  و  پویا  مکتب  یک  بلکه  داشت نداشت    .آموز 

ه سلیمانی  شهید  نمی  گاهچی مکتب  قدیمی  و  بلکه  ِدُمده  شود 
را ممکن    هارممکنیهمیشه پویا و فعال هست و خواهد بود تا غ

 . شدروز بر پیروانش افزوده خواهد کند و روزبه
مکتب و جنبش حاج قاسم را باید آنجا دید که جوانان با چند  

شان  ستاگرامنمیلیون فالوور در فضای مجازی حتی در صفحه ای
، از عکس سردار  هاسیدانستند گردانندگان این سروبا اینکه می

می جلوگیری  انتشارش  از  و  دارند  وحشت  افتخار    ،کنندهم  با 
حروف را از    راً یاند. حتی اخ هعکس حاج قاسم را به نمایش گذاشت

می جدا  نرمهم  تا  تشخیص    ی افزارهانوشتند  نتوانند  هوشمند 
 دهند. 

 جامعیت ابعاد. 6

و جنگاوری   نظامی  در عرصه  الگو  تنها یک  شهید سلیمانی 
نبود بلکه او یک الگوی جامع اخالقی، فکری، معرفتی، معنوی  

 ای برجسته از مدیریت جهادی است. و نمونه

 
1 yun.ir/rk7bxf.خبرگزاری صدا و سیما   
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انسانتربیت قاسم  حاج  کامل  های یکشده مکتب  را  بعدی 
تنها، سیاستنمی عابِد  تنها،  عاِلم  نیست.    مدارِ داند.  کامل  تنها 

حاج قاسم تجسم یک انسان این چنینی بود نه معنویتش او را از  
دور    داشت و نه سیاستش او را از اخالق و تقواسیاستش بازمی

 . کردمی
 خاطره

در جلسهتعریف می  1حاجی صادقی   االسالمحجت ای  کرد: 
نظر   به  ناراحت  خیلی  دیدم  بودم،  نشسته  ایشان  خدمت  در 

خورم  »حاج قاسم چه شده؟« گفت: »غّصه می  :مگفت  .رسدمی
»مگر   : گفتکه ما چرا باید در سیاست، اخالق یادمان برود.« می

سیاست   وارد  وقتی  چرا  است؟  کجا  برای  اخالق  و  تقوا  این 
رود که اهل تقوا باشیم؟ چرا وقتی وارد تقوا شویم یادمان میمی
 2رود؟«شویم سیاست را یادمان میمی

بود.  بی  ی میدان عبودیت و تضرع، عابد   حاج قاسم در  نظیر 
خواندن شب  گریهنماز  او،  زیارتهای  او،  روح  های  و  او  های 

او بود.  لطیف  عابد  عارف  تراز یک  میدان  در عین حال،    در  در 
برابر نتانیاهو و ترامپ    حاج قاسم در  .نظیر بود جنگ مجاهدی کم

نمی  :گویدمی را  ایر »ایران  مسلح  نیروهای  را ان  خواهد، 
شما هستم نمی حریف  در  3خواهد، من  شخصیت  اّما همین   ».

 
 . فقیه در سپاه پاسداراننماینده ولی  1

2 yun.ir/is8lsf .سا یت مشرق  

 https://b2n.ir/e09075 باشگاه خبرنگاران جوان، 3
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به شهید  بچه  و  یتیم  بچه  افتخار    تی غابرابر  و  است  متواضع 
 کند که او را روی دوش خود سوار کند. می

 دیدِ جهانی. 7

و دید وسیع برای    نگریویژگی دیگر مکتب حاج قاسم، جهان
حاج قاسم حتی فقط به مسلمانان فکر   خدمت به همه مردم بود.

کرد. حاج قاسم حتی تمایل  به نجات بشریت نگاه می  ،کرد نمی
خورد که  به کشتن سربازان دشمن نداشت. حاج قاسم غصه می

»چرا   :گفتسرباز استکبار را بکشد. می  هخوردباید داعشی فریب
مسلمانا شما  از  بسازددشمن  خوارج  توانسته  هرکجا  1؟ ن   »

تکلیف میمظلومی می احساس  باشد. هر یافت  او  یاور  که    کرد 
می احساس  بود  ظالمی  باشد. کجا  داشته  حضور  باید   کرد 

نگنجد ایران  جغرافیای  در  که  شد  سبب  قاسم  حاج  و    ؛نگاه 
لبنان  که  شخصیتی شود آزاده   و  در سوریه،  انسان  ای یمن هر 

 ارادت کند.  نسبت به او اظهار
شهریاری  حمید  المسلمین  و  االسالم  گوید:  می  2حجت 

تروریسم در منطقه   »نقشی که حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با 
ها  کس پوشیده نیست. حتی امروز که آمریکاییایفا کرد، بر هیچ

از   برخی  آمریکا  خود  داخل  در  رساندند،  شهادت  به  را  او 

 
 https://b2n.ir/r61881 خبرگزاری بسیج، 1

 دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 2
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که او در مبارزه با تروریسم    کنندها اعالم میها و گروهشخصیت
 1ای داشته است.« نقش برجسته

 انتشار مکتب ایشان وشهادت حاج قاسم 

کرد  دشمن گمان می  خبر است.دشمن از رمز و راز شهادت بی
اهداف   به  او  ظاهری  حذف  و  سلیمانی  سردار  شهادت  با  که 

یابد. در حالی که باید گفت »شهید سلیمانی از  خویش دست می
کارسازتر است«سردار س بی  .لیمانی  اوتشییع  پیکر    ی موج  نظیر 

 کرد. در جهان ایجاد  کنندهرهیآور و خبهت
  هجری در سرزمین کربال سیدالشهدا   6۱اسالف او در سال  

رساندند  × به شهادت  امام    نیز  آنان  . را  کار  که  کردند  گمان 

خاموش    غافل از اینکه نورالهی  ،اند را به پایان رسانده  ×حسین

 شود. نمی
سال از آن تاریخ نام    ۱۴۰۰امروز و پس از گذشت نزدیک به  

انداز است و راهپیمایی اربعین  در گنبد گیتی طنین  × حسین

اند. موج  نیز چنین  ×ماند. پیروان سیدالشهداءاو به معجزه می

مقاومت و    ، جهانی  برخاسته  سلیمانی  سردار  شهادت  از  پس 
توفندهروزبه میروز  است  .شودتر  الهی  سنت  يُدوَن    :این  »ُيرن

ُروَن  اْلَكافن َه  كَرن  
َوََلْ هن  ُُنرن ُى  ُمتن  ُ َوالَِلى ْم  ن اِهن ْْفَ

َ
أ بن ن  الَِلى ُُنَر  وا  ي ُ ْطفن ُ کافران 2« ِلن ؛ 

خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل خاموش کنند و البته خدا  می

 
1 yun.ir/e79lnf .خبرگزاری مهر  

 . 8صف، آیه  2
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نور خود را هر چند کافران خوش ندارند کامل و محفوظ خواهد  
 داشت. 

 

 سازی ظهور مکتب حاج قاسم و زمینه 

ها برای آن  کند.مکتب حاج قاسم در پازل ظهور جانمایی می
هستند، چراِغ راهی است      #که در پی انتظار ظهور امام مهدی 

با اخالص، جهاد و تقوا   ،های آخرالزمانی عصر غیبتتا در فتنه
 رند. را تنها نگذا    #و امام عصر  گیرند یاوران قرار  در زمره مهدی

حرم   مدافع  شهید  دوست  و  دانشگاه  استاد  غالمی«،  »امید 
 کند: ن نقل میامحمودرضا بیضایی از ایش

آمده به دنیا  این زمان  بقبوالنیم که در  به خودمان  و باید  ایم 
ایم که مؤثر در تحقق ظهور موال باشیم،  شیعه هم به دنیا آمده

خواهد؛ آدمی  از باهوش و پای کار میامروز سرب   #امام زمان  

ْنَ گفت:  که شجاع و مرد میدان باشد. می
َ
ِبن أ

َ
أ ى  » بن

ِمن
ُ
ن برای  اآلَو أ

ن باید نسبت به اماممان این جمله  الزم است. اآل    #امام زمان  

  ی ها«. همه برنامه  #گونه باشیم برای حضرت  را بگوییم و این

امام زمانش بود.    محمودرضا هدفمند بود، هدفش، رضایت دل 
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گفت: »ما باید  می  شهیبود. هم   #امام زمان    دییدنبال گرفتن تأ

 1را باال ببریم.«   #پرچم امام زمان 

 خاطره

شهید  میخاطره  دوست  بیان  انتظار  ای  از  که  کند 
نزدیک مراسم عقد   .لحظه ایشان برای فرج نشان داردبهلحظه

بود که یک روز آمد و گفت: »من کت و شلوار برای    محمودرضا
« من هم سر به سرش گذاشتم و گفتم:  .اممجلس عقد نخریده

تو نباید بخری که خانواده عروس باید برایت بخرند. خالصه با هم  
شلوار   و  کت  خرید  هنگام  حتی  محمودرضا  رفتیم.  خرید  برای 

حواسش  اصاًل    .هم حال و هوای همیشگی را داشت  اش یداماد
این    :گفتمدر عوض من مدام می  کردیبه خرید نبود و دقت نم 

فراموش    وقتچیرنگ خوب نیست و آن یکی بهتر است و... ه 
شلوار به من گفت: »خیلی  و  در گیر و دار خریدن کت    کنمینم

امشب ظهور کردند و عروسی    # سخت نگیر، شاید امام زمان  
 2ما به تعویق افتاد.« 

گویا تمام لحظات زندگی، منتظر یک اتفاق مهم بود یا حداقل  
 بود.  طورنیشناخت من از محمودرضا ا

 ی ریقابلیت الگوپذ

نخواهد   تضعیف  حق  جبهه  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت  با 
گذشت آن زمان   .شد. چون مکتب پویایش همچنان ادامه دارد

 امروز مالک اشترها زیاد هستند.  ؛الک اشتر یکی بودکه م

 
 . https://b2n.ir/r23739 خبرگزاری شبستان، 1

 .همان 2
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 کم علمدار ندادیم در این کرب و بال 
 1ها کم نبودند در این خاک سلیمانی 

بر دل از گذشته  بیشتر  قاسم هر روز  های  داغ شهادت حاج 
غش بی  ، شما مردمی که با بصیرتشود؛  شما مردم احساس می

حضورتان در تشییع    دهید وو خالص را از ناخالص تشخیص می
و   قاسم  حاج  مقاومت  پرچم  که  داد  نشان  سلیمانی  سردار 

رزمانش در حمایت از مظلومان و مبارزه با استکبار جهانی تا  هم
همچنان در اوج خواهد ماند. جنبه سبک  #  ظهور امام عصر

ُپر رنگ است. حاج قاسم    زندگی این شهید بزرگوار برای جامعه 
خانواده هستیم و باید در کنار یکدیگر،  معتقد بود همه ما در یک  

آبیاری  #  درخت انقالب را تا رسیدن به انقالب مهدی موعود

 کنیم. 
 که:  ترین تأثیر شهادت حاج قاسم این بودمهم

چهار دهه کارهای بزرگ حاج قاسم، چند کشور را از دست    •
 ظالمانی مثل داعش نجات داد. 

را تربیت کرد که جبهه مقاومت    هاییدر چندین کشور انسان  •
ها و آزاد کردن دارند. تربیت انسانرا برای همیشه زنده نگه

در سوریهسرزمین قاسم   و  هایی  بزرگ حاج  کار  عراق یک 
 . بود

 
 نفیسه سادات موسوی  1
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ها را آزاد کردند. با شهادت حاج  تر این بود که انسانکار بزرگ •
با شهادت او حرکت جبهه    . قاسم مکتب ایشان جاودانه شد

 . سرعت بیشتری گرفت  انقالب
متزلزل  • قاسم  دشمنانش  حاج  از شهادت  قبل  تا  شدند.  تر 

با  تفنگ از کشورهای همسایه  در بعضی  آمریکایی  دارهای 
رفتند اّما اآلن باید سوراخ موش پیدا کنند و فرار  غرور راه می

کنند. حاج قاسم با شهادت خودش نه تنها زنده ماند بلکه  
صفت خدایی    ،خداوند رسید  اگر کسی به قرب  .احیاگر شد

می اح پیدا  است،  محیی  خداوند  حاج    اکنندهیکند.  است. 
 1هایی را زنده کرد. ها و جریانها، انسانقاسم روح

 

 بلندگوی مکتب حاج قاسم باشیم

را  او  کرد؟ خداوند  افتخار  مایه  چه چیزی  را  سلیمانی  شهید 
همه   و  شما  و  من  مثل  فردی  او  بود،  نکرده  خلق  متفاوت 

های دیگر بود فقط صفات و روحیات و اخالقیات واالیی  انسان
با تالش    ؛کسب کرده بود و روح و باطن خودش را رشد داده بود

 
 .سلمین عبدالله حاجی صادقیوالماالسالمحجت 1
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ود تا جایی که او  فراوان این صفات را در خودش به وجود آورده ب
 1ها رسانید. را به درجه محبوبیت سردار دل

و   شویم  سوار  سلیمانی  شهید  مکتب  قطار  در  بخواهیم  اگر 
شعاِر )من یک قاسم سلیمانی هستم( را تحقق ببخشیم تنها راه  
)در   باشیم  مکتب  این  مروج  ما  تک  تک  که  است  این  )کلی(، 

 ری کنیم. فضای حقیقی و مجازی( و برای این مکتب یارگی
هنر حاج قاسم این بود که توانست مردم را به صورت    ،آقایان

ارزش یجمع دسته و  نظام  کاِر  پای  بیاورد  یها،  مردم    .متعالی 
شدند بسیج  حاجی  ندای  با  سیل،    و  منطقه  امنیت،  مشکل 

ن اگر با ارتش  ارا در کل منطقه حل کردند؛ چون ایش  بیکاری و...
آیا    .توانستند موفق شوندیمن خواستند عمل کنند  کالسیک می

 
هایی برای  های مکتب حاج قاسم: سردار سلیمانی در چه ویژگی مختصات فردی و آموزه   1

و ارکان »مکتب حاج قاسم« بپردازیم. پنج رکن    هاما صاحب مکتب و درس شد؟ باید به پایه 

 که تجلی بیشتری دارد:

والیت مؤلفه • خصوصًا  قاسم  حاج  مکتب  اشاره  های  مقداری  جلسه  این  در  که  مداری 

 کنم؛می

معنویت ناشی از ایثار و اخالص و مجاهدت و در یک کالم زندگی شهید گونه ایشان که   •

 کنم؛در جلسه دوم عرض می 

صورت مبسوط خدمتتان    شکنی ایشان که در جلسه سوم به انقالبی و خط روحیه به شدت   •

 کنم؛تقدیم می 

 زنیم؛مدیریت هوشمندانه و تدبیر تیزبینانه که در جلسه چهارم محضر شهید زانوی ادب می  •

به بیگانگان و فروتنی و مهربانی نسبت به ضعفا که در جلسه پنجم توفیق  • غیظ نسبت 

 ادب محضر شهدا را دارم.
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توانیم اطرافیان خودمان را برای تقویت نیروی حق جذب  ما می
 کنیم؟ 

قاسم    ،ها خانم حاج  کردید؟  تربیت  قرآنی  آدم  جان  با  چقدر 
او توانست با جبهه مردمی، غول    . نیروی الهی تربیت کرد  ن کند

ها را ذلیل کند و مفتضحانه فراری دهد! رسالت  نظامی ابرقدرت
نباشیم    فقط خودمان در جبهه مکتب حاضرکه  ه ما این است  هم

  و اطرافیان تا دورترین افراد را حول مکتب    نی تر کیبلکه از نزد 
جای جامعه و نظام ما    توحیدی، جمع کنیم. هر  یهانظام ارزش 

که    ی سیزند مردم جایشان خالی است حتی االن آقای رئ لنگ می
 نیاز دارد. َعَلِم خدمت بلند کرده به حضور مردم 

 برای ترویج این مکتب چند راهکار وجود دارد: 

سیره شهید سلیمانی به عنوان  یها. مطالعه کتاب 1

 متن آموزشی مکتب

رسالت ما در این دوران این است که مکتب حاج قاسم را به  
عمل و منتقل کنیم. سالگرد شهادت سردار حاج  ،  خوبی تبیین

بیش از پیش به ابعاد    ،مطالعهقاسم سلیمانی فرصتی است تا با  
و   کرده  توجه  بزرگوار  شهید  این  را  شخصیتی  به    وبشناسیم  او 

عمل کنیم. امروز معلمان باید  و شبیهش    بشناسانیمدیگران هم  
های درس و تعلیم و تربیت به بیان این خاطرات  از تریبون کالس 

 شیرین برای دانش آموزان بپردازند. 
و مرام با مکتب  آشنایی  این    برای  باید سیره  شهید سلیمانی 

طور که رهبر معظم انقالب  شهید عزیز را مطالعه کنیم؛ و همان
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فرموده در  اسالمی  قاسم  حاج  مکتب  که  است  نیاز  اند، 
مورد نیاز در کشور برای تغییر رویکرد از سوی جامعه   یهابخش

 . دانشگاهی مورد مطالعه و توجه جدی قرار گیرد
نم  چیزی  »از  زندگ مدی ترسیکتاب  حاج    یانامهی «  که  است 

حاصل   کتاب  این  است.  نوشته  مجروحش  دست  با  قاسم 
دوران    یهانوشتهدست  یآور جمع از  سلیمانی  شهید  شخصی 

کودکی و زندگی در روستای قنات ملک کرمان تا میانه مبارزات  
 1. است 57انقالبی در سال  

 . مادران به عنوان معلم این مکتب 2

  سواد یو مادری ب  تربیت دینی، توسط پدر حاج قاسم محصول 
از    ؛اما فرمول این تربیت را از دین گرفتند  بودند  سوادیب است.  

رسالت مادراِن عاشورایِی   نیتر مهم  .شیر پاک مادر تا لقمه حالل
تا خون او بر زمین نماند و راهش ادامه    جامعه ترویج مکتب اوست 

تربیت فرزندانی از جنس    ایخواهرم و مادرم، آ  ، داشته باشد. دخترم
برای حاج قاسم  حسنه  چه    هر  است؟  تیاهم سلیمانی، کم  شهید

نتیجه  حاج قاسم    . شودینوشتند برای پدرش و مادرش هم ثبت م 
 . مجلس روضه بوده است  شرکت در وتربیت مکتب عاشورا 

  شد که یک روستازاده برای یاری امام زمان در بعد جهانی  هچ
چنان درخشید که چشمی نبود که در روز شهادتش نگرید! قطعًا  

  فرمودند:   ×گریان بوده چون امام صادق  هم  چشم امام زمان  

 
 . https://b2n.ir/q40615 سایت جریان کتاب. 1
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َعُُتا ا    ِشن ُْزِنن ِلن َيْحَزُُنَن  ا  َوَلَيُتن اءن  ِبن ُنوا  ج ن
ُ
ع َو  نا  تن نين طن لن  افضن  ْ َمن ُُقا  ُُخن

نا  حن رَفَ ُحوَن لن ما از باقیمانده گل ما آفریده شده اند،    شیعیان  .1وَيرْفَ

والیت ما در سرشت آنان عجین گشته است، آنان با خوشي ما  
 « خوشحال و با ناراحتي ما ناراحتند.

کر  شهید چوپان  یک  اکبری  که    عبدالمطلب  است  الل  و 
ش  و    ریحاصِل  خودش  شهادت  که  است  حالل  رزق  و  پاک 

کرده است و همچنین محل دفن خودش    ینی بشیدوستانش را پ
اتن   » را پیشگویی کرده است.   ُة ََتَت أدقامن اَلَُّمَّ بهشت زیر    «2اجلَنَّ

 !مادرزیر قدم بانوان فرمود  قدم زیرنفرمود  ؛پای مادر است
عوامل مختلف    و از طریق  یرارادیمادر، به صورت ارادي و یا غ

 یاکنندهنیینقش تع  و  کندیم   ین یآفر در سرنوشت کودک نقش
بعد  نسل  در  مقاومت  فرهنگ  ترویج  می  یدر  و  کندایفا  مرام   .

منش حاج قاسم را با مهارت مادرانه به خانه بیاوریم یعنی مادران  
ها را در عمل به کار گرفته  آن  ،سردار و شهدا   نامهیبا مطالعه زندگ 

ایجاد و   و  و در قالب داستان جهت الگوسازی مکتب حاج قاسم
 . تقویت روحیه سلحشوری و شجاعت در فرزندان استفاده کنند

تر کردن این طرح برای فرزندانمان، بین  جذابتوانیم برای  می
کنیم:آن برگزار  مسابقه  نوشتهبچه  مثالً   ها  دل  را    یهاها  خود 

دل سردار  میمیها  برای  تحویل  والدین  به  و  و  نویسند  دهند 

 
 3، ص 1شجره طوبي، ج   1

 22691میزان الحکمه، ح  2
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. باید راه حاج قاسم  کنندیای تهیه مها هدیهوالدین هم برای آن
 سلیمانی را ادامه دهیم. 

 شهدا  حضور در گلزار. 3

مکتب  مدرسه  عنوان  به  شهدا  گلزار  در   حضور 
،  آن  ر طبقعمل بو  برای شناخت و ترویج مکتب شهید سلیمانی  

مزار   کنار  در  خصوصًا  شویم  حاضر  شهدا  گلزار  در  است  الزم 
بزنیم  هاآنبه    ؛شهدای مدافع حرم و زندگینامه    سر  و مرامنامه 

 ها را مطالعه کنیم. آن

 
گلزاری  هید از  اجازه بد  .زار شهداستبهترین مدرسه تربیتی گل

بگویم گلی    برایتان  هر  شش  بخواهیکه  تا از  گرفته    ماهه 
ها  م یک از این گلااز کددر آنجا هست.  ساله    هفتادو    سالهزدهیس

 برای شما بگویم؟ 
ب برویماجازه  س  دهید  شهدا  یدالشهدای سراغ  چون  ؛  گلزار 

حاج    برایتان بگویم.جبهه مقاومت    یدالشهدایاز س   میخواه یم
ا ما  آن  طورنیقاسم  که  باش نشد  بدنش  بر  کاری  زخم  که    دقدر 

بزن   یازهین زمین  کن  دبر  تازه  نفسی  ا   دو    قدر نیولی سیدالشهدا 
زد  زمین  بر  را  نیزه  که  داشت  بدن  در  و خستگی  َقَف  »،  زخم  َْفَ

یُح َساَعًة« رن
نجا سنگی به پیشانی  آ  د.نفسی تازه کن  ایستاد تا  ؛ی َْسث َ

ابا    .ابا عبدالله الحسین خورد حاج قاسم خودت توی هر روضه 
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ولی اجازه    یقطعه شد قطعه است  درست  ی. دادین م اعبدالله ج 
 م تو هم گریه کن ویبده از اربابت بگ

 چون به مرکز باز شد سلطان ابرار که آساید دمي از رزم و پیکار 
َقَف   َ »َْفَ رن ی 

 َساَعًة«  ُح یْسث َ
 سنگي فکند از دست دشمن فلك 

 به پیشاني وجه الّله احسن 
 را  چو زد از کینه آن سنگ جفا

 شکست آینه ایزد نما را  
» هن تن َقَع ىلَعَ َجْْبَ ََتُه َحََجٌ َْفَ

َ
ْذ أ  »إن

 که گلگون گشت روي عشق سرمد 
 چو در روز احد روي محمد 

 به دامان کرامت خواست آن شاه
 از آن چهر چون ماه  که خون بزداید

 َ ْوَب ِلن َخَذ اثلَّ
َ
َح »َفأ « ْْمَ هن تن َم َعْن َجْْبَ  الَّ

 وش، تیري ز لشکر  یکي الماس 
 پر  گرفت اندر دل شه جاي تا

 که از پشت پناه اهل ایمان
 عیان گردید زهرآلود پیکان

 » هن َقَع ىلَعَ َقْْلن َعٍب َْفَ ٌم َمْسُموٌم َِلُ َثاَلُث ش ُ ََتُه ََسْ
َ
 .1»َفأ

  

 
 .مقتل حضرت سید الشهدا بر اساس نقل سید بن طاووس در لهوف 1



 سازمکتب سرنوشت                                                     48

 

  



 49                               « بال پرواز حاج قاسم » جلسه دوم:

 
 
 
 
 
 

 « بال پرواز حاج قاسم » جلسه دوم:

 )فرمول سلوک سلیمانی(  یمان یموضوع: فرمول راهبری سل

 

 
 رانیخسرو دل  ی ا رمردان،یشاه ش یا

 مهتاب دلنوازان ان،ینوایب  دی خورش
 ران ینامت وقار ا مان،ی قاسم سل یا

 1ران یشجاعت، راهت شعار ا هفرماند

 غیرت و شجاعت علـــی لـــندی، الگوی  شهید 

خوزستان آتش   خانه مادر شهید ابراهیم عزیزی، در شهر ایذه
مهمان    2ساله که در آن روز  ۱۵گرفت؛ شهید علی َلندی نوجوان 

اش در شهر ایذه بود، در حال بازی بود که با صدای  خانه خاله
زدند  ساله و خواهر شهید که فریاد می  85  دیجیغ و داِد مادر شه 

 
 .افسانه رفیعی نظر 1

 .1400شهریور  18 2
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برای نجات این دو    درنگیکمک کمک، متوجه حادثه شد و ب 
ور شده  که شعله  یک ینکی زن، قهرمانانه به وسط آتش رفت؛ گاز پ

بود را از طبقه دوم به پایین پرتاب کرد و موفق شد قبل از اینکه  
بیرون بکشد اما  ها را از آتش از راه برسند آن ینشان مأموران آتش

به شد.   خودش  سوختگی  دچار  با    1شدت  درصد    ۹۱علی 
های ویژه قرار گرفت و دو سوختگی در بیمارستان تحت مراقبت

َلندی واکنش های  هفته بعد به سوی خدا پر کشید. اقدام علی 
شبکه در  رسانهزیادی  و  اجتماعی  بینهای  و  ملی  المللی  های 
ها از وی شد همه رسانه  یاانهکه این خبر رس  یاداشت. از لحظه

ای« یادکردند و جهان مبهوت این  عنوان »نوجوان فداکار ایذهبه
مردانگی، شجاعت،   یهاکردند، واژهحرکت بود. مردم گمان می

دوستی، ایثار و فداکاری و ازخودگذشتگی تنها مربوط به دهه  نوع
کرده    رییبوده و نوجوانان و جوانان امروزی، تفکرشان تغ  60و    50

ای تدریس و دوره ویژه آموز کالس نهم بدون ذرهاست اما دانش
  یهاهیایثارگری، به دنیا ثابت کرد این تفکر هنوز پویا و در همه ال 

سنی مردم ما به صورت خودجوش و آتش به اختیار فعال است.  
خانواده    اند شدهکه در آتش گرفتار  ها  آن  دانستیاین نوجوان نم 
توانست این  میرفت؛    هاآنین حال به کمک  با ا  شهید هستند،

بزرگ کمک  منتظر  و  ندهد  انجام  را  خطرناک  و  کار  ترها 
بماندآتش برای  نشانی  فرصت  ور یگمیتصم.  بود  اندک  این   ی 

به نظرش باید جان    ؛تصمیمی بود که علی در لحظه گرفته بود

 
درصد سوختگی ابتدا به بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی اهواز و پس از آن    ۹۱علی با    1

های ویژه قرار گرفت. دو هفته پس  به اصفهان منتقل و در بخش »آی سی یو« تحت مراقبت

از بستری بودن در بیمارستان، به علت سوختگی درجه سوم، مشکالت شدید تنفسی و ورود  

 درگذشت. ۱۴۰۰ر مه ۱عفونت به خون، در 
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می نجات  را  نفر  دو  م  .دادآن  علی  دی گویعمویش  روحیات   :
پرسم چه شد که این  است. اکنون هم که از او می  ایثارگر  گونه نیا

هر کس جای من بود این کار را    :گویدکار را انجام دادی؟ می
 کرد. می

رسد واقعیت ماجرا در چندین الیه حماسه و مداحی  به نظر می
 پوشانده شده است. 

ن  ا مدال به ایشقبال این اقدام شجاعانه و ایثارگرانه، چندین    در
 تعلق گرفت: 

پدافند   • سازمان  سوی  از  غیرعامل«  پدافند  »عالی  مدال 
 ؛غیرعامل کشور

عالی   • شورای  تصویب  برابر  ارتش«  فداکاری  »نشان  مدال 
 ؛1ها در ارتش جمهوری اسالمی ایراننشان

المللی »ایثار و شجاعت« از طرف وزارت آموزش و  مدال بین •
 ؛ پرورش 

نشانی، خیابان  شی، آموزشی، آتشچند مکان ورز   یگذار نام •
 به  …و بلوار در شهرهای ایذه، خوزستان، کرج، شهرکرد و

 وی؛ نام
اعطای نامه حکم شهادت از طرف رهبر جمهوری اسالمی   •

رئیس معاون  توسط  بنیاد  ایران،  رئیس  پیشنهاد  و  جمهور 
 ؛شهید و امور ایثارگران مبنی بر شهید تلقی شدن علی َلندی

گونه و افتخارآمیز علی  مه و عمل شهادتگنجاندن زندگینا •
کتاب در  و  لندی  پژوهش  سازمان  توسط  درسی  های 

 
و    1 ایثار  نماد  است،  ارتش  به  ایران  اسالمی  جمهوری  رهبر  اعطایی  که  نشان  این 

 ازخودگذشتگی است. 
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مثل داستان دهقان فداکار در ذهن    تاآموزشی    یزیر برنامه
 . آموزان این مرز و بوم ثبت و ضبط شودهمه دانش

طور که مقام معظم رهبری موافقت کردند این نوجوان  همان 
شهید   حکم  حسی  ؛1است در  فهممثل  بهنام    ها دهی ن  و 

به عالمیان ثابت کند که از کاروان    خواستیم   . علیهایمحمد 
به نقل    .است  یمان یسل   د یاز کاروان شه  ؛است  ×  ن یامام حس

قاسم    ،عمویش حاج  شهادت  از  بعد  همیشه  لندی  علی  شهید 
 . حاج قاسم سلیمانی است دی الگوی من شه :گفتمی

 
قاسم موجی   حاج  از شهادت  در    یطلب روحیه شهادت  از بعد 

ها  ها با افتخار در مصاحبهها و جوان. نوجوانبین مردم ایجاد شد
« مردم به خود  .امگفتند: »من یک قاسم سلیمانیو گفتارشان می

ایران،  می »یک  شعار:  این  با  هستیم  مملکتی  ما  که  بالیدند 
 !« سلیمانی« و »ایران پر از سلیمانیه

بهترین راه ترویج مکتب سلیمانی و تکثیر امثال حاج قاسم،  
الگوپذیری از خود شهید است. مکتب سلیمانی مکتبی است که  
سلیمانی را ساخت، نه مکتبی که سلیمانی ساخته باشد. ایشان  

آدم چنین  و  نداشت  ادعایی  هیچچنین  من،  هایی  نگفتند  وقت 
 بلکه همیشه گفتند مکتب. 

 
 . https://b2n.ir/e80304 خبرگزاری تسنیم. 1
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گاه  وقتی کسی در مکتب و مسیر شهیدان قرار بگیرد ناخودآ
گیرد؛ چراکه  رفتار و منش و بینش او با مکتب شهادت انس می

می شهیدان  را  شهشهیدان  شهیدان  و  به    دپرورندی شناسند  و 
می شهادت  درس  خود  مخاطبان  و  آنعاشقان  و  را  آموزند  ها 

 کنند. راهبری می
زی از نامه خود به دخترش  حاج قاسم قبل از شهادتش در فرا

به شهادت  در رسیدن  دیگران  از  و دستگیری  راهبری  در مورد 
جا می خودم  که  افسوس  ولی  بردم  راه  این  به  را  »همه    گوید: 

 1« .ماندم 
با   حیاتش  زمان  در  شد  موفق  سلیمانی  شهید  که  همچنان 

رهنمودهای و  والیت  به    هدایت  را  دیگران  و  خود  رهبری، 
سرمنزل سعادت و شهادت راهبری کند، امروز پس از شهادت  

تواند با همان فرمول هدایتی که از مکتب امام و رهبری  هم می
آموخته و توانسته بود به سالمت مسیر سعادت را طی کند، همه  

 ما را هم راهبری و هدایت کند. 
نشان اعطای  مراسم  در  انقالب  معظم  ذوالفقار   رهبر  عالی 

خطاب به سردار سلیمانی فرمودند: »الحمدلله خدای متعال به  
عزیزمان   بسیار  برادر  سلیمانی-این  داده.    -آقای  توفیق  هم 

بار بارها،  بارها،  تهاجم  ایشان  معرض  در  را  خودشان  جان  ها 
داده قرار  و  دشمن  ِلّله؛  مخلصًا  و  خدا  برای  خدا،  راه  در  اند، 

انقالب در سیره سلیمانی   باندهی از منظر د 2« .اندمجاهدت کرده
 اند از: سه ویژگی بارز، ظهور و بروز بیشتری دارد که عبارت

 
 ه.. نامه به دخترش فاطم1

بیانات در مراسم اعطای نشان عالی ذوالفقار به فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب    2

 . 19/12/7139اسالمی 



 سازمکتب سرنوشت                                                     54

 

 ویژگی اول: ایثار و فداکاری

ها جان خودشان را در معرض تهاجم  ایشان بارها، بارها، بار»
ایثار، یعنی مقّدم داشتن دیگری بر خود؛    .«انددشمن قرار داده
قدر بزرگ شود که همه منافع را برای خودش  نیعنی روح انسان آ

نخواهد بلکه دیگری را بر خود در کسب سود و منفعتی یا پرهیز  
از ضرر و زیانی مقدم بدارد که نهایت برادری و دوستی بین دو نفر  

. نقطه مقابلش بخل هست که پرهیز از رساندن  دهدیرا نشان م
 1. هرگونه سودی به دیگران است

ام  ،  »فرماید:  می  ×  ن یمنرالمؤیموال  هن كََرمن امَلرءن َمن  َحسُب 
ِسهن  ن َق  ىلَع  اُرُه  که    ؛2« إيي  بس،  همین  مرد  بزرگواری  و  کرامت  از 

 3. دیگران را بر خود ترجیح دهد

 مدال ایثارگری موال علی 

علی    یناول موال  اسالم  در  واقعی  امام    .است   ×ایثارگر 
پیامبر خدا به  در بستر ]  ×فرمود: شبی که علی    ×صادق  

 
بار در قرآن به کار رفته    5های آن از همین باب،  خانوادهواژه ایثار در قرآن نیامده؛ اما هم  1

ایثار در    (16،87؛ اعلی/38،79؛ نازعات/9،59؛ حشر/72،20؛ طه/ 91،12است. )یوسف/

بی درباره  دوم  آیه  در  و  برادرانش  میان  از  یوسف  برگزیده شدن  مورد  در  نخست  توجهی  آیه 

در   را  مهاجران  که  انصار  مورد  در  آیه  سومین  در  و  الهی  آیات  برابر  در  فرعون  به  ساحران 

ت  شمرند و در آیات چهارم و پنجم درباره مذمت ترجیح دنیا بر آخر ها بر خود مقدم می نیازمندی

 آمده است. 

؛  ×  امام ىلع   2 من اُر أىلَع امَلكارن يي  الحکم: ایثار، عالی: اإلن )غرر  اخالقی است  ترین خصلت 

 (.۹۱/  ۱۹، عیون الحکم و المواعظ: ۹۸۶

 ۱۳۷/  ۳کشف الغّمة:  3
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فرشتگانش   از  فرشته  دو  به  متعال،  خدای  خوابید،  وی[  جای 
با   همه  از  بیش  فرشتگان  میان  در  که  میکائیل(  و  )جبرائیل 

خواهم یکی از  یکدیگر ُالفت و برادری داشتند، وحی فرمود: می
م  .شما دو تا را بمیرانم. پس انتخاب کنید ََنُ َعا امَلوَت ن َي  داف َ   «؛ »َِفَ

ها،  از آن دو، ُمردن را به دیگری حواله داد و هر کدام از آن  هر یك
أيَن  » ماندن را برگزید. پس خداوند متعال، به آن دو وحی فرمود: 

هن   َيقي  هن  ى َعن اْبن  راشن  فن ىلَع  ن  ابلاِئن  ، مَلوتن ِبن ايض  اِلى ذَها  ي  ََعدن َعن  أتُنم 
فِسهن  َ دى ِبن این بنده  !«؛اَِلى برگزید و در    ام که ُمردن راشما کجا و 

تا با جان خویش، او را از نابودی نگه    شیبستر پسرعمو خوابید 
دارد، کجا! هان! من دانستم که او از صمیم دل، حاضر است  

کم نشود! فرود   شیخودش از بین برود؛ اّما مویی از بدن پسرعمو
 1آیید و تا به صبح، از او پاسداری کنید. 

 
ٌى    1 ىلَعن ا ِبَت  ى

َ
َمَلَكین َمن    ×مل الِلى ُ ََتاىل إىل  اشن أوََح  أَشُدى ىلَعَ الرفن َكةن  امَلالئن َيُكن يفن  ََل  هن  َكتن َمالئن

لُکُى   آَثَر  و  م  ََنُ ن َي  امَلوَت  َعا  داف َ َِفَ َقَل:  اَفْخارا.  أَحكُم  ُُمیٌت  إّنى  ََفاَل:  م،  ُ ُمؤااخًة نِمن و  الاف  ان ي ن

اِلى  ي ذَها  َعن ََعدن أيَن أتُنم  م:  الِلى ُ ََتاىل إَلهين وََح 
َ
فَأ ابَلقاَء.  َم  ٍ نَِمُ ن ىلَع واحن ابلاِئن  ، مَلوتن ايض ِبن

أن   إَِلهن َمن  أَحُبى  ِسهن  ن َق  َتََلَ  أَنى  هن  ََسيَرتن مُت َمن  ََعن دَق  إّنى  أما  ؟!  فِسهن َ ِبن دى  اَِلى هن  َيقي  هن  ى َعن اْبن  راشن  فن

َتَز  فََْل   . بحن الُصى إىَل  اكاَلُه  َو  اُه  ط  اَفحف َ إَِلهن  َل  نزن ان  ! هن
ى َعن اْبن  عرن 

ش َ َمن  عَرٌة  ش َ كَی ُتؤَخَذ  امُلْشن ََعُن  ل 

لََق الِلى 
َ
، فَأ لن َقي  یهن لن

كوَن ََعَ بحن و َهَجَم امُلْشن ُه إىل أن اكَن َوقُت الُصى ُ ط  راُم ََتف َ َكُة الكن ُه، َو امَلالئن ُ  ُ  َتلَحط 

رى أنى  َ ُه ِلن ُ ْبنى ، ََفاَلا: ُِنَ هن وُه َمن َُنمن ط  ـ  أن يوق ن هن ا أراَدُه َمن یَحاتن مـ  ملن ن ا   ََتاىل يف قُُلِبن ، فََْلى ن هن ََقَل تَقِلن ن بن َظرفن

َی  امُلؤِمن أِمُر  م  إَلهين َوََثَ   ، َ ذِلن َعُلا  أِمُر   ×   ف َ م  ََلُ ََفاَل  بَی.  هارن ََعُه  ا  َوََلى َِفَ ََسُفُه،  هن  َيدن يف  و 

َی  َْب ×  امُلؤِمن َيا  يفَك  َِلا  ٌه. ََفاَلا: َل احَجَة  ُِمَتبن أَن  و  اَفدُُخوا   ، ٌ نِئن أَن  و  َدَُخُت   :  ٍ أِب طاِلن )کنز  

 (.1/60و الرسالة العلویة في فضل أمیر المؤمنین علی سائر البریة:  2/5الفوائد:
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 مدال ایثارگری انصار 

از هجرت پررنگ شد؛ مهم  نیز  بعد  بین مسلمانان    ن ی تر ایثار 
آن  که    ایآیه میزبانی    بهدر  درباره  شده،  یاد  ایثار  از  صراحت 

به   از مهاجرت مسلمانان مّکه  از مهاجران پس  انصار  صمیمانه 
است:   وَن ََم هاَجَر  »مدینه  بى هن حین اَر واَلمیاَن َمن ََقلن ُءو الى وَّ َ نَی ن َي 

واذلَّ
وَن  م وَل یِجن َلهين ِسهن وََل  ان ُ روَن ىلَع َان ق  ا اووتا و ؤیثن ى ُهن احَجًة ُمن  يف ُصدورن
صاَصٌة  م خ َ ن و جود و    یدوست در این آیه از خصلت مهمان  1.« اكَن ِبن

یاد   مّکه  مهاجران  به  نسبت  مدینه  مسلمانان  خالصانه  بخشش 
به آنان  ایثار  و  است.  شده  شده  ستایش  خویش  شدید  نیاز  رغم 

ها را آن  را یکی از خودشان دانستند و بعد  مهاجرین  ابتدا  انصار،
 بر خودشان مقدم داشتند. 

«  حاج قاسم اهل حرف نبود؛ اهل عمل بود.   ِسهن ُ روَن ىلَع َان ق  »ؤیثن
طور  . همانکردیدر عمل پیاده م   میادهیو شن   میارا که ما خوانده

 
ن  ُه ََقَل َرُسوُل َالِلَّ نَّ

َ
ِبن َهاََل أ

َ
ْندن ْْبن أ ٍع َو هن ِبن َرافن

َ
اٍس َو أ ْْبن ََعَّ َل  :  ’  َعنن ان َكان ني  َل َو ِمن َرن ني 

ْ ىَل َجث  ُ إن ْوََح َالِلَّ
َ
أ

آَخْی  ّنر  َه إن كَرن ا 
اَلُُهَ كن

فَ اَخُه 
َ
أ ُر  ُيْؤثن ُكَم  يُّ

َ
فَأ هن  بن َصاحن رن 

ُعُ  ْ ْطَوَل َمن
َ
أ كَُم  َحن

َ
أ َر  ُعُ َعْلُت  َو ج َ ُكَم  َبنْيَ ا  ُت 

َبْیَ  َو  ُه  َبنْيَ آَخْیُت   ٍ َطاِلن ِبن 
َ
أ ْْبن  ر  ىلَعن ِّير  َولن َل  ْ ِمن كُْنُتَم  َلَ   

َ
أ َم  َلهْين إن  ُ َالِلَّ ْوََح 

َ
فَأ ْوَت  َ

ْ
فَآَثَرُه   َامل ِّير  ي ن

ن َ ٍد  مَّ ُُمَ

یعًا   ْرضن ََجن
َ ْ
ىَل َاِل إن َطا  ْهب ن ان هن  ْهَجتن ُ هن ِبن ي  هن َيقن َراشن ْو َردَقَ ىلَعَ فن

َ
ُُثَّ َظلَّ أ ِسهن  ْ ن َق  ََیاةن ىلَعَ 

ْ
ِل هن  ِبن ور ْ ََعُ اُه َمن َ ط  اَفْحف َ

ْجَ  َد رن
ْ ُل َعن َكان ني  ِسهن َو ِمن

ْ
َد َرأ ْ َلَس َعن َ ج 

َ ُل ف  َرن ني 
ْ َط َجث  ب َ ْْبَ  ََفَ ُُلَ َيا ان ْ ُل َيُُقُل َبْخ َبْخ ََمْ ِمن َرن ني 

ْ َعَل َجث  ْیهن َو ج َ

غاَء  ي ن
ن ْ ان َسُه  ْ ن َق  ي  َيْْشن ََمْ  َاِلىاسن   َ َمن َو   ُ َالِلَّ ْنَزَل 

َ
فَأ َكَة  اَلئن َ َاملْ هن  بن اِهن  َ ُيي   ُ َالِلَّ َو   ٍ َطاِلن ِبن 

َ
ن   أ َالِلى ضاتن   ََمْ

 (.2/64)المناقب:

 9: آیه حشر 1
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که حضرت آقا فرمودند »شهید قاسم سلیمانی بارها و بارها جان  
 باالتر از جان هم داریم؟ «. فدا کردخودش را 

 خاطره

 گوید: آقای جواد رزم حسینی می 
نجف باالی  در  جانباز  زندگی    ۷۰آباد،  نخاعی  قطع  و  درصد 

، یک روز کامل  بارکیکرد. سردار سلیمانی نذر کرده بود سالی  می
در خدمت این شخص باشد و کارهایش را انجام دهد. در آن روز،  

کارهای    شست، استحمام و همههای این جانباز را میوی لباس 
 1. دادشخصی وی را مانند پرستار انجام می

روَن    :ایثارگری بودند  در باالترین درجه خودشان    تیب اهل »ؤیثن
م  ن ِسهن و ََل اَكن ِبن ُ صاَصة« ىلَع َان ق    ص خواهند اخال از ما هم می  و  خ َ

را در زندگی  امام    .منش خود قرار دهیم  ،و مرام علوی  حضرت 
ىلَع فرمودند:    ×  یعسکر  م  إخواِنن رون  ؤُیثن نی  ن

اذلَّ ُُه  ىلَعٍّ  عة  »ِشن
صاَصة خ َ م  ن ِبن اَكن  ََل  و  ِسه  ُ علی  ؛2« أن ق  کسانی    ×  شیعیان 

دارند گرچه  هستند که برادران )دینی( خود را بر خویش مقدم می
 . خودشان نیازمند باشند

 مدال ایثارگری آقا ابوالفضل  

  × سیماي درخشان آقا ابوالفضل العباس  ×  امام سجاد

ا است  گونهنیرا  فرموده  َم ترسیم  ُ   : »َرحن اَس   الَِلى َبى َو    اْْلَ ْبََل 
َ
أ َو  آَثَر  َفَلَقْد 

 
های مکتب شهید سلیمانی، حجت االسالم علی شیرازی نماینده سابق ولی فقیه  شاخص   1

 43در سپاه قدس:

 5/231میزان الحکمه: 2
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اَخُه 
َ
ى أ خداوند بیامرزد عمویم عباس را که از خود گذشت و  ؛  «ََفَ

 1ها کشید و خود را فدای برادرش کرد. رنج
صف  در  راحتی  به  راستین،  ایمان  واسطه  به  ایثارگران 
مجاهدان راه خدا درآمده و با ایثار جان و مال، دین خدا را یاری  

المی دفاع  کنند. کسی که جان برکف از اسالم و مرزهای اسمی
بسا خون پاکش در راه زند و چهکند، خود را به آب و آتش میمی

ارزش  و  از اسالم  باالترین  پاسداری  ریخته شود،  اسالمی  های 
ترین مقام را نزد خدا دارد؛ چنانکه رسول خدا  درجه ایثار و محبوب

می خدا  راه  شهیدان  پاک  خون  ارزش  »هیچ  درباره  فرماید: 
تر از قطره خونی نیست که داوند، محبوبای در پیشگاه خقطره

 2« .شوددر راه خدا ریخته می

 مدال ایثارگری شهید سلیمانی

چهل سال    خودش نبود.  راحتی دنبال  حاج قاسم کسی بود که  
خود را به آب و آتش زد و آرام و قرار نداشت تا دیگران با خیال  

این   از  به دخترش  نامه  او در  ادامه دهند.  به زندگی  ایثار  راحت 
 گفت:  چنین

خوابد و نباید  »عزیزم من متعّلق به آن سپاهی هستم که نمی
فدای   من  آرامش  بگذار  بخوابند.  آرامش  در  دیگران  تا  بخوابد 
در   در خانه من  عزیزم شما  بخوابند. دختر  و  بشود  آنان  آرامش 

 
 .1/68: الخصال 1

 .5/53:شیخ کلینی ،اصول کافی 2
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کنید. چه کنم برای آن دختر  امان و با عزت و افتخار زندگی می
هیچ    یپناه یب هیچ  که  که  گریان  طفل  آن  و  ندارد  فریادرسی 

چیز... که هیچ چیز ندارد و همه چیز خود را از دست داده است؟  
پس شما مرا نذر خود کنید و به او واگذار نمایید. بگذارید بروم،  

بروم. چگونه می و  قافله من  بروم  در حالی که همه  بمانم  توانم 
مانده جا  من  و  است  خستهرفته  خیلی  دخترم  سال  ام.  سی  ام. 

من در چشمان  خواهم بخوابم.  ام اما دیگر نمیاست که نخوابیده
هایم جرئت بر هم آمدن نداشته باشد  ریزم که پلکخود نمک می

بی طفل  آن  من  غفلت  در  نکند  ببرند. تا  سر  را  فکر    پناه  وقتی 
است، زینب است و آن   کنم آن دختر هراسان تویی، نرجسمی

در حال سر خوابانده که  در مسلخ  و جوان  شدن    بریده  نوجوان 
نظاره دارید؟  توقعی  چه  من  از  است  رضایم  و  حسینم  گر  است 

بی نمیباشم،  من  نه  باشم؟  تاجر  باشم،  اخیال    گونه نیتوانم 
 1زندگی بکنم.« 

 خاطره

و  کرد: یک روز رفتیم خانه دتعریف می  2سردار حسنی سعدی 
درصد و در    ۵۰شهید انجم شعاع، پدر این شهدا خودش جانباز  

سردار   راننده  طوالنی  نسبتًا  مدت  برای  تحمیلی  جنگ  زمان 

 
 رسانی پایگاه اطالع  حاج قاسم این نامه را یازده سال پیش از شهادت خود نوشته است. 1

KHAMENEI.IR .https://b2n.ir/w11415 
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زمانی سردار سلیمانی را از جبهه برای    ایشان گفت:  .سلیمانی بود
حاج قاسم به دلیل کار زیاد   . بردمحضور در جلسات به تهران می

دیدم هوا  خوابید، من که میرفت آخر استیشن میو خستگی، می
می روشن  را  ماشین  کولر  است  محض  گرم  به  سردار  اما  کردم 

  .کولر را خاموش کن »  :گفتشد و میشدن هوا بیدار می  کخن 
و   رزمندگان  و  بخوابم  کولر  خنک  باد  زیر  من  نیست  درست 

و زمانی که هوا سرد بود    «ها باشند.بسیجیان در هوای گرم بیابان
کردم باز با مخالفت سردار روبرو ین را روشن میو من بخاری ماش

رزمان »درست نیست، زمانی که هم  :گفتشدم و ایشان میمی
 1« ما در بیابان سردشان است ما گرم باشیم.

 ویژگی دوم: اخالص و رضایت خدا

کارها برای خدا، برای رضای الهی، برای    اخالص یعنی همه
یعنی خالص کردن و ناب کردن    ؛اجرای امر الهی باشد. اخالص

  رندیم یپیر یا جوان، کوچک یا بزرگ، همه م   ،ها نیت. همه انسان
شوند؛ مهم  و به عالم دیگر وارد می  کنندیو از این عالم عبور م 

آن کسی که برای خدا با اخالص عمل    .نوع عبور کردن است 
 شود. کند و در راه خدا شهید میکند به بهترین وجه عبور میمی

نکته دومی که حضرت آقا چندین بار در وصف شهید سلیمانی  
عمل او »در راه خدا، برای خدا و مخلصًا    : فرمودند این بود که

جویی بود و ِلّله« بود. حاج قاسم اهل معنوّیت و اخالص و آخرت

 
1 yun.ir/ncz6h.خبرگزار ی جمهوری اسالمی  
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به دنبال ناب کردن نیت، هم خالص کردن و    1اهل تظاهر نبود. 
 2.آیدهم ناب شدن عمل می

نسبت      ×الشهدا  خاطر سیدای از این احساس تعلقجلوهما  

ایم. به ایشان  خودش را در سردار سلیمانی دیده  یبه یاران باوفا
ترین شخصیت جمهوری اسالمی هستید  گفتند شما محبوبمی

سمت این محبوبیت نرفت. به ایشان   ای دلش نلرزید و بهولی ذره
نطقه دارید کار  گفتند نقش شما خیلی حساس است و در ممی

گفت کارها دست خدا  خیلی راحت می  ؛دهیدبزرگی را انجام می
دانست. ویژگی دیگرشان این بود  کاره میاست و خودش را هیچ

سرزنش سرزنش  از  نمیکه  هیچ  ترسیدکنندگان  کسی  و 
ناامیدی  نمی اوج  در  بگذارد.  منفی  تأثیر  ایشان  روی  توانست 

انجام   محکم  را  خودش  کار  پیروزیمیدیگران  به  و  های  داد 
سرزنش سرزنش  رسید.  هم  از  بزرگی  خیلی  در  کنندگان 

ها  نشینی آنگذارد که موجب عقبسیاستمداران تأثیر منفی می

 
 26/9/99بیانات مقام معظم رهبری  1

به  ۱۳۷۷/۰۷/۱۸  2 ابدی  زندگی  در  انسان  برای   وسیلهنجات  خدا،  برای  است؛  اخالص 

نجات است؛ اینکه حاج قاسم به چنین مقامی    حقیقت کار کردن، مخلصانه کار کردن مایه 

او بود.   از اخالص  ه سبیلمجاهد فیشرط شهادت و شرط    ۱۳۸۹/۰۸/۰۲رسید، ناشی  الَلّ

فی او  حرکت  که  است  این  باشد. سبیلبودن  داشته  اخالص  یعنی  باشد؛  ه  لَلّ باشد،  ه  الَلّ

گذارد، خدا به کار او  گر است. وقتی انسان برای خدا در یک راهی قدم میاخالص، معجزه

 .15/02/1389دهد برکت می
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انقالبی مواضع  میاز  واقعًا  شان  سلیمانی  سردار  اما  شود 
 کننده دین بود. یاری

طور دائم. نه  طور دائم روی خودش کار کند؛ به»مؤمن باید به
هم  .شود؛ نهطور دائم« زیادی است یا نمیکه خیال کنید »بهاین
شود، هم زیادی نیست. اگر کسی مراقب خود باشد؛ مواظب  می

باشد کارهای ممنوع و کارهایی را که خالف است انجام ندهد و  
شود. این، همان خودسازی  راه خدا را با جدیت بپیماید، موفق می

طور  تناسب با همین خودسازی بهاسالم، م  دائمی است و برنامه
پنج نماز  این  است.  خواندن  -گانه  دائم  نماز  وقت  ذکر   - پنج 

گفتن؛ »ایاک نعبد و ایاک نستعین« را تکرار کردن؛ رکوع کردن؛ 
به خاک افتادن و خدای متعال را تسبیح و تحمید و تهلیل کردن  

به انسان  که  است  این  برای  چیست؟  مشغول  برای  دائم  طور 
گرفتاریخودسا منتها  باشد.  گرفتاریم.  زی  همه  و  است  زیاد  ها 

شخصی؛   امور  گرفتاری  معاش؛  گرفتاری  زندگی؛  گرفتاری 
شود که ما به  ها مانع میگرفتاری اهل و اوالد و انواع گرفتاری

 1« .خودمان، آن چنان که شایسته است برسیم

 ویژگی سوم: مجاهدت و جهاد در راه خدا

ویژگی سومی که شخصیت حاج قاسم را ممتاز کرد، تالش و  
ها بود. اگر  کوشی و مجاهدت او در راه خدا در همه زمینهسخت

 
 .4/12/1371بیانات مقام معظم رهبری  1
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هایی بود که در  ایشان مرد میدان لقب گرفت، به علت مجاهدت
 این راه انجام داد و تا نیل به هدف ناامید نشد و پا پس نکشید. 

َنى اجلنهافرمودند:      × امام علی   َحُه الِلى »إن هن َِفَ وبابن اجلََنى
َ
 َد ِبٌب َمن أ

هن  وِلائن
َ
هن أ اَصى  1« .ِلن

 نکته از این حدیث:  سه
 اول: جهاد دری از درهای بهشت است. 

اگر کسی اهل جهاد شد، خداوند متعال باب بهشت را به روی  
خوشا به    .از بود بحاج قاسم  به روی  باب بهشت    .او باز خواهد کرد 

  ؛ه اهل جهاد بود و جزء اولیای خاص الهیحال شهید سلیمانی ک
مشتاق   بهشت  و  شده  باز  او  روی  به  بهشت  یعنی  بوددر  این   .

 . یر یخبهعاقبت
و دوستان خاصش  دوم اولیاء خاصش  برای  این در را خدا   :

می باز  و  است  هرکسی گذاشته  یعنی  این  لیاقت    کند.  و  توفیق 
. مقام مجاهدت فی سبیل  شود یجهاد و مجاهدت نصیبش نم 

 الله، مقام اولیاءالله است؛ بنابراین حاج قاسم از اولیاءالله بود. 
سوم: جهاد، خاص پرور است، فرهنگ جهاد و ایثار، اگر وارد  

شود، غیر از  اش از جنس حاج قاسم میشود، ذائقه  کسیزندگی  
هر کس وارد وادی جهاد    ؛دیآ ین خوش نمخدا چیزی به دل انسا

شود، اگر جنسش ناب هم نباشد و ناخالصی داشته باشد، نابش  
کند،  ها را با عیار باال تربیت میانسان  ،فرهنگ جهاد  . دنکن می

 . کندعوض می هایرا با خوب  عنصر وجودش اصاًل 

 
 .7۲: خطبه البالغهنهج  1
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دادند    داعش  به  را  عالم  تجهیزات  جان  آنو  تمام  به  را  ها 
دل   تمام مصائب عالم را بر . انداختند که جنایت کنند  هامسلمان

هم و  سردار  مهد این  ابو  خصوصًا  وارد    یرزمانشان  المهندس 
دیده و  ها، مؤمن را آبو استقامت  هایاین دردها و صبور   ند.کرد

عمر خود    فرمود: »او همه  خود  . حضرت آقا در پیامکندینورانی م 
او   وقفهادت پاداش تالش بیرا به جهاد در راه خدا گذرانید. شه

 «1. این سالیان بود در همه
و خستگی مبارز  قاسم مردی  از هیچ چیزی  حاج  بود،  ناپذیر 

ه نمی و  نشد،    گاهچیترسید  رکود  و  سستی  و  وارفتگی  دچار 
نهایت فعال و تالشگر بود و به آسایش و راحتی خودش فکر  بی

ا همیشه برای  کرد. با اینکه در چند عملیات مجروح شد امنمی
ترین زمان ممکن به کرد و در کوتاهمی  یبازگشت به جبهه پافشار 

 . گشتیخطوط مقدم عملیاتی بازم
 1خاطره 

سعدی  حسنی  هم  2سردار  تعریف    یها رزماز  قاسم  حاج 
 کرد:می

کرد  استفاده می  سردار سلیمانی از تمام وقتش به نحو شایسته
سخت بسیار  که  و  باالیی  کار  حجم  دلیل  به  گاهی  بود.  کوش 

 
 .https://dnws.ir/435898 خبرگزاری دفاع مقدس.  1
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می عوض  راننده  سه  شیفت،  سه  در  روز  هر  تا  داشت  کرد 
 1هایش خسته نشوند. راننده

بین  ی هامجاهدت هم  قاسم  افغانستان  حاج  )از  بود  المللی 
یعنی نه    ؛و هم فرا نظامی بود  (؛ه و عراقگرفته تا لبنان و سوری

 ها هم مشهود بود. تنها در میدان جنگ؛ بلکه در سایر عرصه 
دانشگاه فرهنگ جهاد و شهادت    ل یالتحص حاج قاسم فارغ

غایب    او هیچ میدانی نبود که حضور او آنجا الزم باشد ولی    .بود
بماند خالی  جایش  و  پیوست  .باشد  میدان  در  حضور  های  از 

نبرد    یهادانی نظام دشمن و مپیاده  اعی سیل و زلزله تا فتنهاجتم 
ترور   8 ناآرامی  غائله  مقدس،  دفاع    ، سیستان  یهاستیسال 

عمرانی،    ،داعش فرهنگی،  و  دیپلماتیک  و  سیاسی  عرصه 
 . چندُبعدی ساخته بود  ی ن شخصیت ااعتقادی و... که از ایش

مردم هم  ها حاج قاسم پای رکاب مردم بود،  همه این معرکه  در
نمونه بارِز این همدلی و همراهی دوطرفه  .  پای رکاب حاجی بودند

سیل   در  حشدالشعبی  نیروهای  و  ایشان  پررنگ  حضور  با 
از مشکالت    ییگشاگر شد که خالصانه برای گرهخوزستان جلوه

 مردم در کنار مردم تالش کرد. 
 2خاطره 

حاج قاسم به فرمانده   ،در اوج عملیات ضد داعش در عراق
مقر سپاه قدس در ایران زنگ زد و گفت: آنجا برف آمده؟ فرمانده  
قرارگاه گفت: بله. حاج قاسم گفت: برو مقداری علوفه بخر و در  

 
 . https://b2n.ir/677969 خبرگزاری جمهوری اسالمی. 1
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بی    یهاکوه سرما  این  در  بزها  و  آهوها  تا  بگذار  قرارگاه  پشت 
خوراک نمانند. فرمانده گفت: حاجی وسط جنگ؟ گفت: بله من  

 آهوها نیاز دارم. به دعای 

 
 کند یخدا مجاهدان مخلص را محبوب م 

 هر که در نزد خـدا محبـوب شـد 
 هم به ظاهر هم به باطن خوب شد 

 او دگـر جز حـق نبینـد نشنود 
 داور شـود  هاو گفـت هگـفت

 پس حبیب اندر فنا محبوب شد  
 1طالب حق بود تا مطلوب شد 

می کریم  بُّ   فرماید: قرآن  نَّ الِل حُین ا    »إن ًّ ن َصق  ُُلَن يف ََسیِلن نَی ُُیاتن اذلَّ
ُُصٌص  یاٌن ََمْ ْم ُِبْ ُ ِنَّ

َ
أ
َ
دارد آنانی را که  خداوند دوست می  ناً یق؛ ی2«ک

چنان که گویی بنایی محکم و استوار  کنند؛ آندر راه او جهاد می
چه لذتی   . ن دارداکه خدا دوستش   ییها. خوشا به حال آنهستند

جنگجو و  خدا  راه  خالِص  جهادگراِن  برای  این  از  راه    انیباالتر 
 ؟ خدا

 
 . 170ریاض المحبین: 1

 .5صف: آیه  2
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حسن   ًا بال عْشٍة و هیبًة بال   فرماید: می  ×امام  »ََم اراَد عزى

ىل عزى  هر کس عّزت و   ؛1اعته« ط  سلطنٍة، فیلرخج َم ذلر َمصیةن الِل ان

قدرت   بدون  هیبِت  و  ثروت  بدون  نیازی  بی  و  تبار  بدون  آقایی 
، باید خود را از خواری نافرمانی خدا، به عّزِت  خواهد ی)سلطنت( م 

 پیروی از او بکشاند. 
همین اخالص، تقوا    ، در قلوب  ^علت محبت ائمه اطهار  

بوده است که بعد    هاها بوده است. همین اخالص آنو پاکی آن
گ  قرنذاز  دلشت  در  هنوز  مرگشان،  از  محبوب  ها  و  زنده  ها 
 مردان پاک هستند.   یهادل

فداکار  این  ازخودگذشتگ  هایاگر  و    هایو  تواضع  و 
ها رنگ خدایی نداشت و توأم با  ، آزادگی و شجاعتیطلب عدالت

 و عاطفه  گرفتندیها جای نماخالص نبود، قطعًا این اندازه در دل
 خیز نبودند. انگیز و محبت

ازخودگذشتگ  ها حماسه از    عاشورا پیکار خونین  ی  هایو  بعد 
به خاطر اخالصی  و این  ها جای دارد  ها هنوز در قلبگذشت قرن

 2. بود که در امام حسین و یارانش بوده است
ها چگونه توانست خودش را به این مقام و جایگاه  سردار دل

 ؟ ها کنددل برساند که خدا او را محبوب
 

 1/524؛ األمالي )للطوسی(: 109؛ آثار تقوا: 312العقول: تحف 1

ُن؛  2 ْْحَ اِلَّ ُم  ََلُ ْجَعُل  ََسَ َاتن  اِلن الصَّ ُُلا  َوَعن وا  آَِمُ يَن  ن
اذلَّ نَّ  کارهای    إن و  آورده  ایمان  که  کسانی 

دهد )مریم،  ها[ قرار می اند به زودی ]خدای[ رحمان برای آنان محبتی ]در دل شایسته کرده 

 (. 96آیه 
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به فکر منافع شخصی نیست، وقتی راحِتی خود  کسی  وقتی  
می مردم  راحِتی  فدای  میرا  کار  خدا  برای  وقتی  و  و کند  کند 

را    اوکند، خدای متعال هم محبت و هم هیبت  مخلصانه کار می
 1اندازد. در دل مردم می

ـــما    ×اـمام صـــادق   ـبه جمـیل بن دّراج فرمود: بهتریِن شـ

ان ان، بخیالنـت دترینـت د و ـب ایـن ـــم دان شـ اوتمـن ـــخ صن »  ؛سـ َمن اخلن
ُه  ـــُى ــ ـ بـ ـــن ــ ــ ـحـ ُ ــَ ـ ــ ــ ـ ــــــــوانن ِلـ خـ إلن ــــــــارى َ ِبن  ابلـ

هن و إَنى ـــــ ن ــ ـ جـ ن
ــ  ـ ــ ــ ـ وا ـ ـــــَ ــ ـ ُِ يف حـ ــَى ـ ــ ــ ـ ــــــــوانن َو اسلـ خـ إلن ُرى ِبن ـــن ــ ــ ـ ــــــــمنن ابلـ يـ اإلن

رانن و ُدخوُل اجلننــــانن  ث 
ى طــــانن و َتَزحُزٌ  َعنن اِلن ب  ـــَى ــ ـ ــ ــ ـ ٌة لن ـ َ ـــَ َ ََمَغـ ْحُن و يف ذِلن   «؛اَِلى

ن اســت نیکی کردن به برادران و کوشــش برای از خلوص ایما و
آنـان. بـه برادران را   رفع حوایج  خـداونـد مهربـان، نیکی کننـده 

دارد و این کار، مایه طرد و خواری شــیطان، دوری از دوســت می
گاهِی یاران  آتش و ورود به بهشــت اســت. ای جمیل! این را به آ

ــته ــوم! بزرگان از یبرجسـ ــان. گفتم: فدایت شـ ارانم ات نیز برسـ
«»؟ فرمود:  اندانیـ ک ــــــن ــ ــ ـ ـــن َو اُِلرسـ ــ ـ ــ ــ ـ خوانن يفن اُْلرسـ إلن وَن ِبن آنان که   ؛ُُهُ ابلارى

ایش، به برادران، نیکی و کمك می ختی و آـس پس  در ـس کنند. ـس
ار برای افراد توانگر آســــان  ه این ـک دان ـک ل! ـب فرمود: ای جمـی
است اّما خداوند عّز و جّل در این زمینه، آن را که ماِل اندك دارد 

ــتوده و در کتاب خود  ]و در عین حال، همان را ایثار می کند[ سـ
َصاَصٌة َو ََم ُيوَق فرموده اـست:   ْم خ َ ن ْ َو ََلْ اَكَن ِبن ِسهن ُ ن ق 

َ
ُروَن ىلَعَ أ »َو ُيْؤثن
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ُ َن« ْفلن ُ
ْ
َك ُُهُ امل ـــــَ ـ ْو ـ

ُ
أ ـــــَ ـفـ هن  ـــــِ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ سـ

ْ ن َق  َحى  ـــُ ــ ـ ــ ــ ـ ـــتن،    ؛1شـ ـخویشـ ـبر  را[  ]دـیـگران  و 

ــان نـیازدارـندیمـقّدم م ـــند و آن، هرچـند خودشـ ـها ـکه از مـند ـباشـ
 .اندخّست نفس خویش مصون بمانند، آنان، همان رستگاران

 
بهترین راه )کلی( ترویج مکتب سلیمانی و تکثیر امثال حاج  

  نسل امروز در یعنی  ؛قاسم، الگوپذیری عملی از خود شهید است
«. برای تحقق عملی ام»من یک قاسم سلیمانیثابت کنند  عمل 

 : شودیمپیشنهاد  چند راهکار )جزئی( این مطلب،  

 ارتباط صمیمانه با امام حسین . 1

شهید قاسم سلیمانی با تأسی از نهضت عاشورایی برای دفاع  
به خاطر    شو قدرت تش یموفق . از مظلومان جهان وارد میدان شد

 . بودحسینی بودنش 

 
صادق    1 فرمود:    ×امام  دّراج  بن  جمیل   و َمن  به 

ُ
 ُُبَالُؤُك

ُ
اُرُك  و ِشن

ُ
احُؤُك  ُُسَ

ُ
یاُرُك خن

َ ََم  ْحُن و يف ذِلن ُه اَِلى ُبى حن خوانن َِلُ إلن  ابلاَرى ِبن
هن و إَنى ج ن ن

ُِ يف َحوا   خوانن َو اسَلى إلن ُرى ِبن يمنن ابلن صن اإلن ٌة  ََغَ اخلن

لُت  عن ـ ج ُ قُلُت:  َك.  ُغَرَر أصاحبن ذا  ر ِبن يا ََجیُل، أخث ن  . رانن و ُدخوُل اجلننانن ث 
ى طانن و َتَزحُزٌ  َعنن اِلن ب  َ ى لن

إَنى  أما  ََجیُل،  يا  َقَل:  ُُثَى   ، اُِلرسن َو  اُْلرسن  يفن  خوانن  إلن ِبن وَن  ابلارى ُُهُ  َقَل:  أصاحِب؟  ُغَرُر  ََم  ـ  اَك!  َفن

رن َي  َب الَكثث  : »َو  صاحن هن تابن ، ََفاَل يف كن یللن َ الق  َب  َ صاحن َ و دَق َمَدَ  الِلى ُ عز و لج يف ذِلن یهن ذِلن
ُهُن ََعَ

ُ َن«.  ْفلن ُ
ْ
ْوَ َك ُُهُ امل

ُ
ِسهن فَأ ْ َصاَصٌة َو ََم ُيوَق ُشَحى ن َق  ْم خ َ ن ْ َو ََلْ اَكَن ِبن ِسهن ُ ن ق 

َ
ُروَن ىلَعَ أ  ُيْؤثن
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بپرس؛ ما حوادث    »ما ملت شهادتیم؛ ما ملت امام حسینیم!
ایم. بیا! ما منتظریم. مرد این میدان  سختی را پشت سر گذاشته

  دانید این جنگ یعنی نابودی همهما هستیم برای شما. شما می
کنید، اما پایانش را ما  امکانات شما. این جنگ را شما شروع می

ها ما با  کنیم... از اول انقالب تا حاال در همه صحنهترسیم می
هایمان را و  ه همین فرهنگ امام حسین همه پیروزیتمسک ب

 هایمان را از این راه گرفتیم.« تضمین پیروزی
ىل »خوانیم:  در زیارت عاشورا می ن َو ان ىل الِلَّ ُب ان رَّ ّنى َاََتَ ن ان الِلَّ دن ای َاِبََعْ

َِلْ  ان َو  ََسنن 
ْ
اِل ىَل  ان َو  َمَة  افطن ىل  ان َو  َی  ْؤِمن ُ

ْ
امل اِمرن ىل  ان َو  ن  َ  َرُسوِلن ُواَلِتن ِبن َک 

َْرَب 
ْ
َلَک اِل ََصَب  ن  َو  ْن َقَتَُلَ  َّ َئةن ُمن

راَّ بْلَ تقرب    «؛1ِبن من  اباعبدالّله  ای 

جویم به درگاه خدا، پیشگاه رسولش و امیرالمؤمنین و فاطمه  می
واسطه محبت و دوستی  ه  طلبم بو حسن و به حضرت تو قرب می

 تو. 
به درگاه خدا همان خالص شدن برای خدا با مجاهدت    تقرب 

 شود. ایجاد می ×واسطه امام حسین ه است که ب و ایثار

برای یاران    ×اندازی که اباعبدالله الحسین  در سند چشم

کند، مدعی زیاد است اما باید دید چه کسی را به خود ترسیم می
دا بماند  خواهد در جبهه ولی خاند، هر کس که میحضور پذیرفته

 از جان، مال و آبروی خود بگذرد.  ؛باید بخشنده باشد

 
 .زیارت عاشوراء 1
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بگیرد   قرار  شهیدان  ساالر  مسیر  و  مکتب  در  کسی  وقتی 
انس   شهادت  مکتب  با  او  بینش  و  منش  و  رفتار  گاه  ناخودآ

حسمی امام  همه  شهیدان  چراکه  شه  اندینی گیرد؛  امثال    د ی و 
کنند. حاج  راهبری می  ×نیز از شعاع نور اباعبدالله    یمان یسل

محفل   فرزندانش  و  همسر  با  همراه  جمعه  عصرهای  قاسم 
می برگزار  از  عزاداری  نامی  تا  خصوصی  جلسات  در  او  کرد. 

ریخت و از  آمد، به پهنای صورت اشک میمی× سیدالشهدا  

 لرزید. هایش میشدت گریه شانه
نسل امروز هم برای سلیمانی شدن نیاز به رفاقت و ارتباط با   

به    هیفقیوقتی آقای موسوی نماینده ول  . دارد  ×  امام حسین

عیادت علی َلندی آمد، از او پرسید چه آرزویی داری و علی گفت 
م  دلش  همیشه  علی  بروم.  کربال  به  دارم  روزی    خواستیآرزو 

: چند بار که من و برادرانم  دی گویاو م  یمسافر کربال شود. عمو 
ا هم همراه خودمان  خواست که او ر به کربال رفته بودیم از ما می

باید حسینی شوی تا بتوانی با ما بیایی.    :گفتمیببریم. من به او م
حاال دیگر    : بعد از حادثه وقتی در بستر بیماری بود به من گفت

 1در عمل حسینی شدی.  ِگ ی بله حاال د   :ام؟ گفتمحسینی شده

 تربیت خانوادگی. 2

  ها یمانیاگر قرار است نسل جدید دستش در دست شهید سل
د و نقش کلیدی مادر  ن باشد باید ارکان خانواده حوِل مادر جمع شو

 
1 https://b2n.ir/d42759.۹8 فـارس  
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نقشش در تربیت  ،  اگر مادر مورد احترام قرار گیرد   .پررنگ باشد
 در ماجرای  .شود پررنگ می

ام خانه  خانوادگی  روزه  ترویجی  ×  ن یرالمؤمنینذر  نقش 

از نذر موال، مادر خانه    ؛ بالفاصله بعدستبرجسته احضرت زهرا  
می آمادگی  اعالم  نذر  نذر  برای  فرزندان  مادر  دنبال  به  و  کند 

این  . کنندمی تبعیت می  جاستجالب  نیز  خادمه  وکه فضه    کند 
بخشند بعد آیه در  سه روز غذای خود را به نیازمندان می  همگی

سکنًيا   :شودمیحق کل خانواده نازل   هن من عاَم ىلَع ُحبنى موَن الطَّ طعن »و ن 
ُُك َجزاًء وَل ُشوکرا ن َل ُنریُد ِمن هجن الِلى َ ُمُُك َلن طعن

ُ ا ن  َّنَّ  1.«وییتًم وَاَسرا ان

 
ما معرفی    1 برای  ایثار خالصانه  الگوی عملی  و کوچک  بزرگ  از  را  این خانواده  قرآن کریم 

ُُك َجزاًء کرده:   ن َل ُنریُد ِمن هجن الِلى َ ُمُُك َلن طعن
ُ ا ن  َّنَّ سکنًيا وییتًم وَاَسرا ان هن من عاَم ىلَع ُحبنى موَن الطَّ طعن »و ن 

)طبرسی، مجمع76آیه    )انسان، وَل ُشوکرا«   و سنی  متعدد شیعه  روایات  بنابر  فی  (.  البیان 

ش.( شأن نزول    1360، فراهانی، تهران، چاپ اول،  148- 26/147تفسیر القرآن، مترجمان:

و دو فرزندشان   ÷ و همسرش فاطمه  ×آن مربوط به ازخودگذشتگی امیر مؤمنان، علی  

نیازمندان در سه شب متوالی است. در انفاق تنها خوراک شب خود به    ‘حسن و حسین  

ای که همه  به شدت مریض شدند، به گونه   × گوید: امام حسن و حسین  ابن عباس می 

کردی )بهتر  اصحاب پیامبر از آنان عیادت کردند. گفتند: ای ابوالحسن اگر برای خدا نذر می

دهد، سه  را شفا    ’ کنم که اگر خداوند دو نوه پیامبرش محمد  بود(. علی گفت: نذر می 

روز روزه بگیرم، فاطمه آن را شنید و گفت، برای خدا در گردن من همان باشد که تو گفتی،  

حسن و حسین نیز آن را شنیدند و گفتند: ای پدر، برای خدا در گردن ما همان باشد که تو  

شفا یافتند، حضرت   ×که حسنین  ها را شفا داد، پس روزه گرفتند. پس از آنگفتی. خدا آن
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نزد شمعون یهودی که در همسایگی آنان منزل داشت، رفت. شمعون قدری پشم   × امیر

جو را آسیاب نمود، پنج    ÷ داد که بریسند و در عوض سه صاع جو مزد داد. حضرت زهرا  

حضرت امیر بعد از نماز مغرب به خانه آمد که افطار    قرص نان برای افطار تهیه نمود. وقتی

کنند هنوز دست دراز نکرده، از در خانه سائلی آواز داد که من مسکینی از مساکین مسلمانانم،  

های بهشت عطا کند. امام علی نان خود را به فقیر داد.  مرا طعام دهید، خدا شما را از طعام 

بعت کرده همگی نان خود را به فقیر دادند و  و فضه نیز متا ‘ و حسن و حسین   ÷فاطمه 

پنج قرص نان برای  ÷به آب افطار کردند. روز دوم نیز روزه داشتند به همان ترتیب فاطمه  

از در خانه بلند شد:   ت اِلبوة و  افطار تهیه نموده موقع افطار صدایی  الم َعیُك ای اهل ن ي  »اسلى

ا طعام دهید، آن شب نیز همگی نان خود را  من یتیمی از ایتام مسلمانانم مر َمدن اِلساَل« 

دادند و به آب افطار نمودند. روز سوم نیز روزه داشتند موقع افطار صدایی از در خانه بلند شد  

که من اسیری هستم از اسرا و گرسنه هستم مرا طعام دهید، باز همگی نان خود را دادند و  

را گرفت در حالی    ‘ ن و حسین  به گرسنگی صبر نمودند. روز چهارم امام علی، دست حس

بر آن   ’لرزیدند، آنان را خدمت رسول خدا  که از ضعف می ه که  اللَّ ها  برد. چشم رسول 

برویم، وقتی آمدند که فاطمه    ÷تنگ شد، فرمود برخیزید به حجره فاطمه  افتاد بسیار دل 

می   ÷ گرسنگی  از  و  بود  عبادت  محراب  و در  چسبیده  پشت  به  مبارکش  شکم  و    لرزید 

ه این حاالت را در عترت خود دید دست به   چشمانش به گودی فرو رفته بود؛ چون رسول اللَّ

میرند، جبرئیل فرود  دعا برداشت و از خدا استغاثه نمود که خدایا عترت من از گرسنگی می

را   آیات  این  و  «آمد  ْذرن
ِلَّ فرموده:  »از ویُْفَن ِبن که  جا  آن  َلُُكْ َجزاًء   تا  نَّ ذها اكَن  َو اكَن َشْعیُُكْ   »إن

وُکرًا«،  ْ ،  239  - 2378/  14فرود آورد. )مخزن العرفان در تفسیر قرآن، سیده نصرت امین:  َمس 

 ش(.  1361نهضت زنان مسلمان، تهران، 
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بودن خودش و راهبرِی خودش   ری حاج قاسم سلیمانی در مس
همیشه در اولین فرصتی    .دانستیدر این مکتب را مدیون مادر م

زد و احترام خاصی برای  آورد به پدر و مادر سر میکه به دست می
  اشیاینکه خداوند روز   لیها قائل بود و معتقد بود یکی از دال آن

را خدمت به اسالم و مسلمین و مظلومان جهان قرار داده دعای  
 1ها بوده است. آن یدار نیپدر و مادر، لقمه حالل و د

 خاطره

دانم  خواست کف پای مادرم را ببوسم ولی نمیهمیشه دلم می
شد. آخرین بار قبل از مرگ مادرم که  چرا این توفیق نصیبم نمی

را    نجایا مادرم  پای  کف  و  کردم  پیدا  سعادت  باالخره  آمدم، 
ام که خدا توفیق داد  کردم حتمًا رفتنیبوسیدم. با خودم فکر می

در حالی که اشک جاری شده بر  و این حاجتم برآورده شد. سردار  
دانستم دیگر این پاهای  کرد، گفت: نمیهایش را پاک میگونه

 2خسته را نخواهم دید تا فرصت بوسیدن داشته باشم. 
دارد،   که  عظمتی  همه  با  قاسم  جایگاه  حاج  نزد    اش ژهیوبا 

نیروهای ورزیده دنیا و سیاسیونش و    با آن هیبتش در دل  ،رهبر 
ن که در  آن جایگاهی که  چند ده   اش تشییع جنازهزد مردم دارد 

با همه  کنندشرکت می  نفر  میلیون عظمت، صورت زمین  این  ؛ 
 .بوسد یگذارد و کف پای مادر را م می

 
1 https://b2n.ir/p74968.خبرگزاری خبرآنالین  

2https://www.isna.ir/news/98101410142/ .)خبرگزاریدانشجویان  ا یران   )ایسنا 

https://www.isna.ir/news/98101410142/خبرگزاری
https://www.isna.ir/news/98101410142/خبرگزاری
https://www.isna.ir/news/98101410142/خبرگزاری
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که او را  هرچه ثواب و درجه به حاج قاسم بدهند، به مادرش   
مادری که از وظیفه مادری خارج    یا  .دهندهم میتربیت کرده  

که برای یک خدمت اجتماعی باید    ی کنیشوی و احساس م می
هرچه   کنی،  پیدا  اجتماعی  کالس  که  بروی  دیگری  فضای  به 

  یرس یمقام و منزلت و درجه و مدرک کسب کنی، به این مقام نم 
بانوان جامعه   خوب استبوسه زند.  تکه یک ژنراِل جهانی بر پای

 کنند.  همتیت فرزندانی همچون این سردار ما برای ترب 

 کتبی از مادر نامهت یخاطره رضا

از میان خاطرات سردار دل گفت:  این  ابراهیم شهریاری  ها 
کرمان   یک روز از رابر خورد.خاطره خیلی به درد نسل امروز می

آقا  می حاج  گفتم:  هست.  دلش  به  حسرتی  دیدم  من  آمدیم. 
برایتان افتاده است؟ گ  فت: ابراهیم یک حسرتی به دلم  اتفاقی 

مانده. گفتم چیست؟ گفت: من از مادرم یک رضایتی در قالب  
ام؟ ولی این  نوشته گرفتم که آیا من پسر و فرزند خوبی برایش بوده

این رضا از پدرم  نتوانستم  دلم ماند که من  به  را    نامهتیحسرت 
 .بگیرم و این کار را به تعویق انداختم

می توصیه  قاسم  میحاج  و  و  کرد  پدر  اگر  شما  گفت: 
، دنبال این کار بروید و تا زنده هستند یک  ند مادرهایتان زنده هست 

 1ها بگیرید. رضایت از آن

 
 https://b2n.ir/f32160  باشگاه خبرنگاران جوان.1
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مادر اایش قدرشناس  تنها  نه  و    ن  بود  تکریم   اوخودش  را 
مادر حاج قاسم    .کردکرد، بلکه مادراِن شهدا را نیز تکریم میمی

شهد مادران  که  کرد  تربیت  نیز  فرزندی  خود    اوا  فرزند  را 
 ! دانستینیز خودش را فرزند این مادران م اوو  دانستندیم

 خاطره

مادران شهدا   با  فرزندی  و  مادر  و  دلی  رابطه  شهید سلیمانی 
  خاص مادر شهیدان هندو زاده خیلی    هنگاه حاج قاسم ب.  داشت

به دیدار ایشان   آمدیبود؛ سردار سلیمانی هر زمان به کرمان م 
و رابطه مادر و فرزندی    خوردندیو گاهی با هم صبحانه م   رفتیم

»وقتی به دیدار مادر شهیدان هندو    :گفتیداشتند. خود سردار م 
 1« کنم.هایم را فراموش میروم، تمام خستگیزاده می

 رفیق راه در مکتب

انسان  مسیر معنویت مکتب شهید سلیمانی،  برای سلوک در  
که تعامل با او و حشر و   استرفیقی خوبی    بیش از همه نیازمند

او با  و    انسان  ، نشر  بکشاند  و شهادت  و جهاد  ایثار  مسیر  به  را 
کند  اش اراده مصمم  دوطرفه.  را  رابطه  رشد    ،این  را  انسان 
ب إىل »:  فرمود  ×امام علی   .دهدمی مُه  ََتََبى بَك و أكرن  ُيحبن

َ
َُخیُلن

ن  ِسهن و أهِلن رَك ىلَع ن َق  ِسَك ُيؤثن رُه ىلَع ن َق  مَك و آثن به دوستت مهر    «؛2ُيكرن

ورزد و او را گرامی بدار تا تو را گرامی بدارد و او  بِبَورز تا به تو مهر  

 
1 https://b2n.ir/a59720)خبرگزاری دانشجویان ا یران )ایسنا . 

 . 4117/  203، عیون الحکم و المواعظ،4530غرر الحکم، 2

https://b2n.ir/a59720
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خانواده و  بر خویش  را  تو  نیز  او  تا  بدار  مقّدم  بر خویشتن  اش  را 
 مقّدم بدارد. 

 فاقت با شهدا ر. 3

باشد، در این رفاقت  شهدا    از  میکن یم اگر رفیقی که انتخاب  
رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند:  بیشتر خرج خواهند کرد.  

توانند عالمی را  شهدا، ستارگان درخشانی هستند که هر یک می
و اگر این حقیقت زنده بماند، تقدیس شود و مورد    .1روشن کنند 

برد،   خواهد  بهره  آن  از  همیشه  برای  تاریخ  گیرد،  قرار  تکریم 
که تاریخ بشریت همچنان از خون به ناحق ریخته شده   همچنان

کند. اینکه شهید  استفاده می    ×  نیحضرت اباعبدالله الحس 

تا کرده  همراهی  را  دوستانش  قوی،  اراده  با  مرز    سلیمانی  به 
شهادت رسیدند نکته دقیقی است »همه را به این راه بردم ولی  

 2. ماندم«  افسوس که خودم جا
حاج قاسم بود و    ی،شهید حاج احمد کاظم  و  حاج قاسم بود

و شهید حسین    یباکر   دیشهید حسین بادپا، حاج قاسم بود و شه
همه    ؛و شهید قاسم میرحسینی  یآبادیزنگ   دیو شه   یالله  وسفی

یک ارتباط    هانیارتباط حاجی با ا  . حاج قاسم بودندقای ناب  رف
ابومهدی المهندس که ارتباط   بسیار عاطفی بود. خصوصًا شهید

 
 . 17/02/1376های شهدا، بیانات در دیدار جمعی از خانواده  1

 .نامه به دخترش فاطمه 2
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ها باهم خیلی تنگاتنگ بود و در نهایت با هم پرواز کردند و  آن
ْجمن ُُهْ َيْهَتُدوَن  :ستاره شدند

َِلى  1.«»َو ِبن

عمومًا در جلسات، خودش    ،ها بودوقتی میزبان آنحاج قاسم  
نفر در جایگاه وقتی کسی می  عتاً یکرد. طبپذیرایی می بیند یک 

برخوردش عاطفی است، او هم    قدرنیفرماندهی در این سطح ا
 . کندمیعاطفی برخورد  

به    انابومهدی المهندس با رفقای شهیدش  حاج قاسم و شهید 
ند  ایت به کهکشان شهادت رسیدقله شرافت و محبوبیت و در نه

عشق به شهدا   ؟شِب شهیِد من و تو  ستاره شدند؛ کو رفیِق هر  و
با شهدا   او  به طوری که  بود؛  قاسم نهادینه شده  در وجود حاج 

شد، روزها با شهدا  ها با یاد شهدا بیدار میکرد. صبحزندگی می
خوابید. در اتاق و حتی  ها به یاد شهدا میگفت و شبسخن می

هایی که به سمت اتاق کار حاج قاسم  در سالن محل کار از پله
بهمی مقدس  دفاع  شهدای  از  تصاویری  شهدای    ژهیورفتیم، 

سپاه   فرمانده  شهدای  و  مقاومت  جبهه  شهدای  ثارالله،  لشکر 
پاسداران انقالب اسالمی نصب شده بود و حاج قاسم هر روز به  

 گرفت. ها کمک میها بود و از آنیاد آن
اگر بخواهیم مکتب شهید سلیمانی در زندگی ما    ؟مییکجا  ما

  رفیق شویم و در خلوت و جلوت، در کسب   شهدازنده شود، باید با  
، در سیاست و زندگی، در سفر و حضر با شهدا زندگی  و مسکن

ها  ن فرمود: »بعضیارهبر عزیزم  .ها راه را پیدا کنیمکنیم و با آن

 
 .16نحل: آیه   1
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ستاره سینما، بعضی هم ستاره    ها ، بعضیشوندیستاره فوتبال م 
 «.1شود راه را پیدا کرد ها میآسمان، با این ستاره

 
به    یمن دوست  .به دوستت مهر ِبَورز تا به تو مهر بورزد   :فرمود

که اگر با او رفیق شوی، رنگ و لعاب او را    کنمیشما معرفی م
سیرهسیدالشهداست  وا  و  گیریمی در  ارباب  با  دوستی  حاج    . 

تشنه  قاسم خیلی پررنگ بود؛ چرا؟ چون اگر شهدای کربال لب
لب هم  حسین  امام  دادند،  دادجان  جان  شهدای  ؛  تشنه  اگر 

جدا    شاز بدنهم  عزیِز زهرا  سر  ،  شدکربال، سر از بدنشان جدا  
قطعه قطعه  اکبریشهدای کربال مثل آقا علبعضی اگر بدن  شد؛

 شد. قطعه اباعبدالله هم قطعهد، بدن ش
حسین   این    ازامام  گرفت،  لعاب  و  رنگ  شهدا  همه 

 رزمانش رنگ گرفت: سیدالشهدای جبهه مقاومت هم از هم
ند،  کمین خورد   نیالدنیز  شهدای ما مثل شهید  اگر بعضی از 

خورد کمین  زمان  نمرود  توسط  هم  قاسم  از؛  حاج  بعضی    اگر 
دند، جنازه حاج قاسم هم  شهدای ما مثل شهید همت را سر بری

از بدن  اگر  ؛  نداشت  سر در  بعضی  ما  مقاومت    شهدای  جبهه 
شهدای ما    اگر بعضی از؛  سوخت، بدن حاج قاسم هم سوخت

ها  ن برنگشت، سردار دلاو بدنش  ندمثل مهدی باکری پودر شد

 
 https://b2n.ir/z26588 نوجوان، پایگاه اطالع رسانی. 1
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شهدای ما مثل خرازی    اگر بعضی از  هم عمده بدنش برنگشت؛
 دستش قطع شد، شهید سلیمانی هم دستانش قطع شد. 

داغ این شهدا را بر دل   و  سال با این شهدا بود  40حاج قاسم  
. گرفت   یااز هر کدام یک نشانه ، در نهایت همداشت
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 « شکن خط  »جلسه سوم:

 موضوع: به شدت انقالبی 

 

 
چندین بار،    ×امیرالمؤمنین  آقا    !خوشا به حال مالک اشتر

کرده تمجید  و  تعریف  اشتر  مالک  من  از  برای  مالک  اند: 
 1بودم.  ’گونه بود که من برای رسول خدا همان

 اش خیلی باالست. الله اکبر! درجه
ان جزیره  ×موال علی   ـــت ــتر را ـکه ـحاکم اسـ اـلك اشـ بود    ـم

احضـار نمود و سـپس او را روانه مصـر سـاخت زیرا مصـر حاکمی  
ــت تا نیرنگمـثل مالك مي های مـعاویه و عمرو عاص را با  خواسـ

ای به مردم مـصر نوـشت و او را ـشمـشیر پاـسخ دهد. حـضرت نامه
از   38قعده ســال  به عنوان حاکم معرفی کرد. مالك اشــتر در ذی

 
 .989البالغه، ترجمه دکتر شهیدی: نهج  1
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زمانی که خبر سفر   1گرفت.کوفه خارج شد و راه مصر را در پیش 
مالک به معاویه رســید برای یکی از مالکان روســتاهای بین راه 

 
فطرت با وضع رقت  نقل دیگری در نحوه شهادت مالک اشتر هست: در بین راه مردی پست   1

 نواز همیشه غریب  ×باری خود را به حضور مالك رسانید، مالك اشتر که به پیروی از علی  

آیی؟ آن مرد گفت: اسمم نافع است  و نسبت به فقراء متفقد بود پرسید: کیستی و از کجا می

به من سخت   آزاد هستم و چون در مدینه  اکنون  و  بودم  و در مدینه غالم عمر بن خطاب 

ام و خیال رفتن به مصر را دارم تا در آنجا کاری پیدا کنم.  گذشت، از آن شهر خارج شده می

نافع  مایل باشی و نزد من بمانی من پوشاك و خوراك تو را تأمین می   مالك گفت: اگر  کنم، 

مانم، مالك این مرد را نیز جزو لشگریانش همراه  گفت: چه سعادتی بهتر از این؟ البته که می 

 خود برد.

پس از طی مسافتی به شهر قلزم رسیدند که تا مصر سه روز راه فاصله داشت. شب را در آنجا  

و صبح که به راه افتادند نافع بدطینت یك لیوان شربت از عسل درست کرد و    بیتوته نموده 

 مقداری سم در آن ریخت و پیش مالك برد.

شائبه دیده بود لیوان شربت را سر کشید  مالك که در این چند روز خدمتگزاری این غالم را بی 

قیافه مالك نمایان    پیمایی آثار انقالب درو لشگریانش را حرکت داد و پس از چند ساعت راه 

رفته حالش به هم خورد و از پشت زین بر زمین افتاد. لشگریان مالك پیش دویدند  شد و رفته 

و به درمانش پرداختند اما سمی که در شربت ریخته شده بود اثر خود را بخشید و همراهان او 

از چند لحظه    را متوجه قضیه نمود و هر چه دنبال نافع گشتند او را پیدا نکردند. مالك پس

قلزم   به  مالك  جنازه  با  اطرافیانش  و  شتافت  جاویدان  سرای  به  و  فروبست  جهان  از  دیده 

 مراجعت نمودند. 

نافع پس از خوراندن شربت به مالك از قلزم فرار کرده و پیش معاویه رفته بود. هنگامي که  

که دیگر حمله علی    این خبر به معاویه رسید بسیار خوشحال و مسرور شد و شامیان را نوید داد 

مالك بود و نافع را نیز بسیار نوازش کرد    × به شما عملی نخواهد شد زیرا پشت و پناه علی  
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ـسال    20مـصر پیغام داد: مالک اـشتر را مـسموم کن تا من خراج  
 را از تو نگیرم.

مالک به روستا رسید و دهقان که فهمیده بود او عسل دوست  
از   دارد مقداری عسل مسموم برای مالک هدیه آورد و قدری هم

او اوصاف و فواید عسل حرف زد. وی شربتی از آن عسل زهرآلود  
 را خورد و در همان بین راه شهید شد. 

  × هنگامی که خبر شهادت مالک اشتر به آقا امیرالمؤمنین  

رسید بسیار متأثر و اندوهگین شد به طوري که از ته دل گریه سر  
ن دیگر  است.  بزرگی  فاجعه  اشتر  مالك  مرگ  فرمود:  و  ظیر  داد 

مالك را نخواهیم دید. مالك مانند شیری بود که از صدای او زهره 
 شد. دشمنان آب می

همچنان که ملول و محزون بود جمعی از بزرگان طایفه نخع   
ــده بودند خدمت   ــتر خبردار ش ــهادت مالك اش هنگامی که از ش

ــت و   ×امیر مؤمنین ــیار اندوهگین اس ــیدند و دیدند او بس رس

ن َدرُّ این جمالت را در وصف او گفتند:    خورد. ایشانتأـسف می َّ »لِلن
ٌک!«؛ الــن ا مــَ ٌک، َو مــَ الــن اِلن مــَ ک    مــَ اـل الکی! ـم ه ـم ك، ـچ اـل آفرین بر ـم

مباهات حضــرت    هیمالک ما  ن،یرالمؤمنیچه بود! در حکومت ام
  د؟ یرا دوسـت نداشـته باشـ   یکسـ   نیچن  دیتوانیبود. شـما م  ریام
 د؟یایلبتان ن یو خنده رو   دیبه او نگاه کن  دیتوانیم

 
ای در خاطر داشتند اجازه داد تا آن روز  و مردم شام را که از شمشیر مالك داغی بر دل و کینه

 را جشن گیرند. 
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مباهات و اقتدار پدر است. در حکومت ما    هیپسر ما  ندی گویم
 است.  یافتخار مقام معظم رهبر  هیحاج قاسم ما 

یهن   َیْرََتن  
َ

َل َصْْلًا؛  َلََکَن  َحََجًا  اَكَن  ََلْ  َو  دًا،  ْ ِفن َلََکَن  َجَباًل  اَكَن  ََلْ  ن  الِلَّ »َو 
ْی  ََعَ وُیيفن   

َ
َل َو  ُر،  َافن

ْ
ُر«؛اِل ائن

الطَّ می  هن  کوه  اگر  سوگند،  خدا  بود،  به 

بی صخرهکوهی  اگر  و  بود  سرافراز  و  صخرههمتا  بود،  ای  ای 
رونده هیچ  که  بود  نمیسخت  او  قّله  اوج  به  هیچ  ای  و  رسید 

 1کرد. ای بر فراز آن پرواز نمیپرنده
پرمعنا و  این توصیف فشرده  درباره شخصیت مالک    امام در 

بی به کوه  را  او  طرف  از یک  است.  گذاشته  تمام  نظیری  سنگ 
تواند به قله آن برسد  ای نمیکند که هیچ انسان و پرندهتشبیه می

نماید که در برابر  و از سوی دیگر او را به سنگ محکمی تشبیه می
حوادث بسیار مقاوم است. در واقع دو وصف مهم در این عبارت  

مالک بیان شده است: یکی اوج افکار بلند و همت عالی  درباره  
پایداری و  استقامت  و  انقالبی  روحیه  دیگر  و  برابر  او  در  اش 

 دشمنان. 
خصوص   به  و  نیاورد  فرود  تسلیم  سر  دشمنی  هیچ  برابر  در 

گران مانع  امتحان خود را در جنگ صفین پس داد که اگر فتنه
 سره کرده بود.نشده بودند کار لشکر شام و معاویه را یک

ــرت   ــف مهمی ـکه حضـ ــت ـکه هـمان دو وصـ ـجاـلب این اسـ
ــتر به کار برده ــان در مورد مالک اشـ اند،  امیرالمؤمنین در پیامشـ

ــلیمانی   ــم س ــهید حاج قاس ــان در مورد ش رهبر انقالب در پیامش

 
 . 443نهج البالغة: حکمت  1



 85                                               « شکنخط جلسه سوم:»

فرمودند؛ یعنی همت عالی در حّد ـشهادت و اـستقامت مخلـصانه  
 1های مبارزه.و شجاعانه در میدان

همقـ  ان دیگری فرمود: »ـیک نکـت مهم    ام معظم رهبری در بـی
این اســت که در مســائل داخل کشــور اهل حزب و جناح و مانند  

ــًا  این ــرف صـ رهبری  بود.«  انقالبی  شــــّدت  ــه  ب لکن  نـبود،  هــا 
فرـمایـند ـبه فرـمایـند انقالبی بود، خیلی انقالبی بود، بلـکه مینمی

 شدت انقالبی بود؛ شدت یعنی اوج.
يـٌـد«؛ـماـید:  فرقرآن می دن ـــــَ ــ ـ ــ ــ ـ اٌب شـ ْم ََعَ ــدـید از ـعذاب   »ََلُ ـعذاب شـ

الیم بدتر اـست. عذاب الیم دردناک اـست ولی عذاب ـشدید مثل  
رود. حاج  تر میطرفای اـست که ـصدایش تا ـسه کوچه آنـسیلی

م انقالبی تند. به ـشدت  اش ـصدا داـشت؛ همه میگریقاـس دانـس
 انقالبی است.انقالبی بود؛ یعنی محسوس بود که حاج قاسم  

ها  گری خّط قرمِز قطعِی او بود؛ این را بعضیانقالب و انقالبی 
رنگ کنند، این واقعّیِت او است؛ ذوب در انقالب  سعی نکنند کم

گری خّط قرمز او بود. در این عوالم تقسیم به احزاب  بود، انقالبی
ها  های مختلف و مانند اینهای مختلف و جناحگوناگون و اسم

ا انقالبینبود  عاَلم  در  انقالب،  ّما  به  پایبند  شّدت  به  چرا،  گری 
 بود. &پایبند به خّط مبارک و نورانِی امام راحل 

 

 
1 https://b2n.ir/n08995.  خبرگزاری حوزه 

https://b2n.ir/n08995
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 گری چیست؟انقالبی

خط یعنی  بنانقالبی  در  بستشکن،  پیشران  همیشه  شکن، 
 های حساس و مهم. تمامی صحنه

خط اولین  همیشه  جنگ  تخریبچیشکندر  هستند.  ها  ها 
های معروف و کار بلد و نخبه، شهید علیرضا  شکنخطیکی از آن  

های جنوب بود  عاصمی فرمانده تخریب قرارگاه کربال در جبهه
پاک  به  موفق  زمان شهادت  تا  و  که  مین  میلیون  دو    50سازی 

 1هزار بمب عمل نکرده شد. 
این   امام  حضرت  شد،  تسخیر  جاسوسی  النه  انقالب  اول 

نا دوم  انقالب  را  انقالبی  فتنهحرکت  چون  پشت  میدند،  هایی 
 ظاهر سفارتخانه آمریکا خوابیده بود و امام این را دیده بود. 

 گریهای انقالبیشاخصه 

انقالبیشاخصه مردم  های  برای  مالک  معرفی  نامه  در  گری 
ها  بیان شده، همان شاخص  ×مصر توسط موال امیرالمؤمنین  

 با بیانی دیگر توضیح دادند: 2را رهبری 

 
1 https://b2n.ir/x14240  .خبرگزاری دفاع مقدس 

بودن شاخص  2 انقالبی  برای  بیانات خود فرمودند:  از  انقالب در بخشی  هایی وجود  رهبر 

این پنج شاخص را  خص را ذکر می دارد. من پنج شا باید سعی کنیم در خودمان  کنم. ...ما 

ایجاد کنیم و حفظ کنیم، هر جا هستیم؛ یکی در کار هنر است، یکی در کار صنعت است، 

https://b2n.ir/x14240خبرگزاری
https://b2n.ir/x14240خبرگزاری
https://b2n.ir/x14240خبرگزاری
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 خدا و تقوای دینی و سیاسیبندگی  .1

«؛ َولَجَّ َعزَّ الِلن  ادن َ َعن  ْ َمن دًا  ََعْ ُُكْ  َِلْ إن ْثُت  ََبَ ْد  بنده  »ََفَ از  من  اي 

 بندگان خدا را به سوي شما فرستادم.

 بست شکن بن .2

های انقالب و همت بلند برای رسیدن گیری آرماندر هدف
آن موقعیت    هابه  شود،  اشتباه  دچار  کمتر  خود  محاسبات  در 

نیروهای خودی و دشمن را به طور کامل ارزیابی کند و مطابق  
«؛ریزی نماید.  آن برنامه اَم اِلَْوفن يَّ

َ
اُم أ که در روزهاي وحشت    »َلََيي َ

ّجَّ خوابد،  نمي ُ الْق  َشدَّ ىلَعَ 
َ
ْوعن أ

اءن َساََعتن اِلَّ َْعَ
َ ْ
 نْیُکُل َعنن اِل

َ
ْ  »َو َل رن َمن

ٍج.« ُخو َمْذحن
َ
ثن أ َارن

ْ
ُک ْْبُ اِل ارن َو ُُهَ َمالن

یقن اِلَّ  َحرن
البالغه خود از کتاب صفین نصر  مرحوم ُتسَتری در شرح نهج

 کند: بن مزاحم نقل می
در ایام جنگ صفین مردی از اهل شام که قامتی بسیار بلند   

بی مبار و  و  شد  خارج  شامیان  از صفوف جمعیت  داشت  ز  نظیر 
کس  تن در آن زمان(. هیچبههای تنطلبید )مطابق سّنت جنگ

برای مبارزه با او بیرون نیامد جز مالک    ×از لشکر امیر مؤمنان
ای او را به خاک افکند و کشت. یکی از  اشتر که آمد و با ضربه

شجاعان لشکر شام گفت: به خدا قسم قاتل تو را خواهم کشت.  

 
فّعالّیت  کار  در  یکی  است،  علمی  فّعالّیت  کار  در  یکی  است،  سیاسی  فّعالّیت  کار  در  یکی 

تواند افراد ما مّلت ایران می  ها در همهند؛ این شاخصکاقتصادی و بازرگانی است؛ فرقی نمی

 وجود داشته باشد.
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ای از  ه برد. اشتر او را با ضربهاین سخن را گفت و بر اشتر حمل
پای درآورد و او در پیش روی اسبش افتاد و یارانش بدن مجروح  
او را از معرکه بیرون بردند. یکی از لشکریان شام به نام ابو رفقیه  

ْت أْعصارًا«؛سهمی گفت:   صاََفَ این مرد آتش بود    »اكَن ذَها نرًا ق َ
 زا مقاومت نکرد.ولی در برابر طوفان آتش

ــیجی  ه بسـ ا  زـمان جـنگ معروف بود ـکه قـبل از عملـیات، ـب ـه
ریز  خواهیم این خاک شاءالله در این عملیات، میگفتند: »انمی

ه های بیدیدند بـسیجیرا بگیریم!« بعد از عملیات می ترمز تا ـس
اک  هـخ د از آن را هم گرفـت ث  ریز بـع اـع ـب گ  ان جـن د! آنچـه زـم اـن

بســیجی بود، امروز نیز   شــد، روحیهپیروزی رزمندگان اســالم می
سـپاه در صـنایع دفاعی شـده، همین روحیه    آنچه باعث موفقیت

 است.

 ستیز به شدت دشمن  .3

«؛ ْوعن
اءن َساََعتن اِلَّ َْعَ

َ ْ
ُکُل َعنن اِل هاي ترس از  و در لحظه  »َوَلَ َيي ْ

دشمن روي نگرداند، سستی به خرج ندهد و در برابر فشارهای  
 گی مانند کوه استوار باشد. های جندشمن و سنگینی برنامه

حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و عدم   .4

 تبعیت از آن

 
َ

ن َل ْ َُسوفن الِلَّ ُه ََسٌف َمن نَّ  َفإن
َقَّ
ْ
َم َطاَبَق اِل ُه يفن َْمَ

َ
یُعوا أ طن

َ
ُعوا َِلُ َو أ »اَفُْسَ

هن ىلَعَ ََعُ  یََمن ةن َشکن دَّ بَیةن َوشن ن
 َنِبن الَّضَّ

َ
َبةن َو َل

ُّ ُل الط  یلن
َ
.«ک ْ

ُ
ُك  1ور

 

 
 . 38البالغه: نامه نهج  1
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 عمل به هنگام  .5

ها در ها و ثانیهآید که دقیقهدر میدان جنگ مسائلی پیش می
ت رنوـش رعت هرچه تمامآن ـس ت و باید با ـس از اـس تر عمل کرد.  ـس

د و بر طبق آن ها و ثانیهفرمانده الیق باید این دقیقه ناـس ها را بـش
 گیری کند.موضع

آید که در آن خونسردی و  به هنگام مبارزه لحظاتی پیش می
ترک شتاب الزم است؛ مثاًل در جایی که دشمن تدریجًا به دام  

ای شود از دام بیرون خواهد رفت. در  افتد، اگر کار عجوالنهمی
امیرالمؤمنین  این که  آنجایی  مثاًل  بود.  خونسرد  باید  موارد  گونه 

فرمودند: »برگرد!« مالک  به مالک اشتر در جنگ صفین    ×

 اشتر کند حرکت کرد. 

 والیتمداری .6

ُه َلَ   نَّ َفإن ُموا،  ِقن
َ
َفأ ُموا  ْن َُتین

َ
ْ أ
ُ

ُك ََمَ
َ
ْن أ َوإن وا،  ُ وا افْنرفن ُ رفن ْن ََتْ

َ
ْ أ
ُ

ُك ََمَ
َ
ْن أ »َفإن

ي«؛ َْمن
َ
َلَّ َعْن أ ُم إن

ُر َوَلَ ُيَقدر ُم، َوَلَ ُيَؤخر ُم َوَلَ ُيْحجن اگر شما را فرمان    ُيْقدن

کوچ کردن داد، کوچ کنید و اگر گفت بایستید، بایستید که او در  
 کند. نشیني و حمله، بدون فرمان من اقدام نميروي و عقبپیش

ارزش  و  مبانی  به  پایبند  انقالب  مالک  و  اسالم  اساسی  های 
مالک را    ترین تحوالت،ترین و بزرگبود، آن چنانکه در کوچک

علی   کنار  هماهنگمی  ×در  و یابیم،  ارتباط  و  همکاری  و  ی 

برداری او را در جنگ و صلح، هجرت و جهاد، سیاست و  فرمان



 سازمکتب سرنوشت                                                     90

 

مردم در  و  بالغت  و  عبادت  خداپرستی  قضاوت،  و  دوستی 
 1برای رسول خدا بود.  ×بینیم که علی گونه میهمان

دارد. وقتی یک    شکنی سرمنشأالبته این انقالبی گری و خط
می برق  به  را  برقی  میدستگاه  کار  برق  زنید،  از  وقتی  و  کند 

تواند بکند. قدرت جنگ مالک اشترها و  کشید، هیچ کار نمیمی
ها و میزان معلومات این بزرگواران، تنها چیزی نیست  حاج قاسم

ها مال  ها را محکم در مقابل جبهه کفر نگه دارد، اینکه بتواند آن
ست؛ یک چیزی از بیرون نیاز دارند که قدرت اصلی را  خودشان ا

به مالک به والیت است که  اتصال  و قاسمبهشان بدهد؛  ها  ها 
 2دهد مقابل جبهه کفر و نفاق بایستند. هنر می

بود، خط انقالبی  شکن مالک اشتر هم در زمان حیات خود 
افراد در شروع خالفت امیرالمؤمنین همان    بود. بعضی  ×علی  

کار بیعت نکردند؛ مالک اشتر باالسر حضرت ایستاده بود،    اّول
شمشیر هم دستش بود، گفت: یا امیرالمؤمنین! اجازه بده این  

کند گردنش را بزنم، دیگران حساب کار  آدمی که با تو بیعت نمی
 3کنند. خودشان را می

والیت گروه  عضو  قاسم  میحاج  سعی  و  بود   کرد مداران 
روز افزایش دهد، برای حاج قاسم دو اعضای این گروه را روزبه

والیت و  حق  جبهه  هست،  مطرح  خط  دو  جبهه  جبهه،  مدار، 

 
1 yun.ir/5xlto4.دانشنامه اسالمی   

 با کمی تغییرات.  4/83ها پندها: مثل 2

ــار3  ــر آثــ ــظ و نشــ ــر حفــ ــانی دفتــ ــاه اطالعرســ - https://b2n.ir/e68237 پایگــ

https://b2n.ir/x36156. 

https://yun.ir/5xlto4
https://b2n.ir/e68237-
https://b2n.ir/e68237-
https://b2n.ir/e68237-
https://b2n.ir/x36156
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ستیز. حاج قاسم اهل گروه نیست، تحت سیطره  باطل و والیت
جناح سیاسیون  را  جّو  معروف  جمله  آن  قاسم  حاج  نیست،  باز 

می که شما  راستی  و  »این چپ  بگفت:  این  و  یگویید،  حجاب 
گویید، اینکه این یکی مرید من هست آن باحجابی که شما می

مرید من نیست، نباید گفته شود. اگر این باشد پس چه کسی را  
 خواهید حفظ کنید؟« می

می کار  فراملیتی  نباشد،  ِمالک  ما  برای  گروه  کنیم.  وقتی 
ها مطرح  »)حاج قاسم( برایش این مّلت و آن مّلت و مانند این

 1دوست بود، واقعًا حالت فداکاری برای همه داشت.« نوعنبود؛ 
ای بودم  کرد که در جلسهشخصی برای حاج قاسم تعریف می

که یک نفر از اعضـــای آن جلســـه به مقام معظم رهبری اهانت  
ه  ؤال کرد: تو کجا بودی؟ گفت: من در جلـس م ـس کرد. حاج قاـس

ه د: ـچ ـــی اری نکردم. حـ بودم. پرسـ ت: هیچ ـک ار کردی؟ گـف اج  ـک
ــتباه کردی! اگر من بودم لیوان را از روی میز   ــم گفت: اشـ قاسـ

ــتم و پرت میبرمی ای داشـ ــم ـپ اسـ اج ـق ــورتش. ـح ه صـ کردم ـب
 2ها ایستاده بود.ارزش 

 خیرخواهی  .7

«؛ هن َلُُكْ یَحتن َصن ِسن ِلن ْ هن ىلَعَ ن َق  مردم مصر! من شما را    3»َودَقْ آَثْرُتُُكْ بن

براي شما ف رستادم، زیرا او را خیرخواه بر خود برگزیدم که او را 

 
1 26/9/99 

2 https://b2n.ir/942513.خبرگزار ی دانشجو  

ُد    3 ََبْ ا  مَّ
َ
َساََعتن  »أ اءن  َْعَ

َ ْ
اِل َعنن  نْیُکُل   

َ
َل َو  َْوفن 

ْ
اِل ایَم 

َ
أ نَیاُم   

َ
َل ن  الِلَّ ادن  َ َعن  ْ دًا َمن ََعْ َِلُُكْ  إن ْثُت  ََبَ ْد  ََفَ

َو   َِلُ  ُعوا  اَفُْسَ ٍج  َمْذحن ُخو 
َ
أ ثن  َارن

ْ
اِل ْْبُ  ُک  َمالن ُُهَ  َو  ارن 

اِلَّ یقن  َحرن  ْ رن َمن
ّجَّ ُ الْق  ىلَعَ  َشدَّ 

َ
أ ْوعن 

یُع اِلَّ طن
َ
ُه  أ َْمَ

َ
أ وا 

https://b2n.ir/942513
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دیدم،   اًح َو  شما  ا َنصن ْْصَ اَكَن َرُجاًل َِلَ َْمَ من
َ
ُتُه أ ی ُُکُْت َوِلَّ ن

لُجَ اذلَّ نَّ اِلَّ »إن
». ُه الِلَّ َ ًا فََرْحن یدًا َنِقن َن َشدن ور  1ىلَعَ ََعُ

 ، راز ترور شهید سلیمانی روحیه انقالبی

ا  × با توجه به فرمایش موال علی    با  ینکه آمریکاییسّر  ها 

شود؛ چون  نامردِی تمام، شهید سلیمانی را ترور کردند روشن می
و ظلم گاهی مظلوم  ناآ و روحیه  ریشه قدرت ظالم،  نبودن  ستیز 

کن کردن  انقالبی نداشتن اوست؛ وقتی شخصی سعی در ریشه
لحظه یک آجر از ساختمان قدرت  بهقدرت ظالم داشت و لحظه 

کشید، بیرون  را  میخط  ظالم  برای  شکنی  را  مبارزه  راه  و  کند 
ای که برای قدرت ظلم و جور  کند و تنها راه چارهدیگران باز می

گاِه انقالبی را حذف کند. باقی می  2ماند این است که فرد آ
وقتی این چنین دشــمنی از روی عجز، مالک زمان را تعریف 

د و میمی دکـن ابلش نمی  بیـن اری در مـق ـک ه هیچ  انجـام ـک د  تواـن
شـود. »آن دهد، مجبور به حذف کردن حاج قاسـم سـلیمانی می

 
 ْ
ُ

ُك ََمَ
َ
ْن أ بَیةن فَإن ن

 َنِبن الَّضَّ
َ

َبةن َو َل
ُّ ُل الط  یلن

َ
 ک

َ
ن َل ْ َُسوفن الِلَّ ُه ََسٌف َمن نَّ  فَإن

َقَّ
ْ
َم َطاَبَق اِل وا يفن ُ وا اَفْنرفن ُ رفن ْن ََتْ

َ
 أ

 
َ

ُم َو َل  حْیجن
َ

ُم َو َل  ُْیدن
َ

ُه َل نَّ فَإن ُموا  ِقن
َ
یُموا فَأ ْن َُتن

َ
ْ أ
ُ

ُك ََمَ
َ
ْن أ هن َو إن بن َو دَقْ آَثْرُتُُكْ  ی  َْمن

َ
َعْن أ  

َّ
َل إن ُم 

 َُیدر
َ

ُر َو َل  ؤَیخر

«؛  ْ
ُ

ُك ور هن ىلَعَ ََعُ یََمن ةن َشکن دَّ هن َلُُكْ َو شن یَحتن َصن ِسن ِلن ْ  .38نهج البالغة: نامه  ىلَعَ ن َق 

 . 34نهج البالغة صبحی صالح: نامه   1

گاهی 2 بخش و فعالگر جامعه شد اگر  روحیه بخش و البته طبق اعتقاد ما شیعیان کسی که آ

شود و آزادتر است و گستردگی کارش بیشتر است؛ شهید هم بشود، تازه اصل کار او شروع می

 با تغییرات. 3/39ها و پندها: مثل
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ه می ــمن و واهمـه نمیمردی ـک و در همـه رود جلوی دشـ د    کـن
ــتگی میمـیدان ــرـما میـها ـنه خسـ فهـمد، ـنه گرـما  فهـمد، ـنه سـ

اد اکبر  می انچـه در درون خودش در آن جـه این اگر چـن د،  فهـم
ـشما با  1توانـست جلوی دـشمن برود.جور نمیه بود، اینپیروز نـشد

ــاختن توده ــی سـ ــرطانی و مهلِک داعش، نه فقط به  متالشـ سـ
ها و به مّلت کشـــورهای منطقه و به جهان اســـالم بلکه به همه

 2بشرّیت خدمتی بزرگ کردید.«
نافع و  نظام  کارآمدترین  نگاه  در  ما  معاصر  شخصیت  ترین 

نداد خ اجازه  که  دنیا  واستهسلطه  و  در منطقه  نظام سلطه  های 
جلو برود حاج قاسم بود. واقعًا همچون مالک اشتر دست راست  
باید این دست را قطع بکنم.   ولّی و امامش بود؛ و دشمن گفت 

همه رخ  به  را  ما  کشور  در  انقالب  بودن  زنده  او،  دنیا    شهادت 
ایر ای میکشید. عّده انقالب در  کنند که  وانمود  از  خواستند  ان 

ای هم سعی  البّته عّده-بین رفته است، مرده است، تمام شده  
بیفتد می اّتفاق  این  که  که   -کنند  داد  نشان  او  شهادت  ]اّما[ 

انقالب زنده است؛ دیدید چه خبر شد در تهران؟ دیدید چه خبر  
 شد در شهرهای دیگر؟ 

 
 

 
1 ۱۳/۱۰ /۹۸ 

2 30/08 /1396 
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 الف( آثار 

 انقالبی، چشم امید دوستان و خار چشم دشمنان 

«؛»َو   لن َماِلن
ْ ًا ىلَعَ ِمن

َ
َحنَّ ََعمل َو َِلرْفن ًا 

َ
نَّ َمْوُتَك ََعمل ن َلهُيدَّ خدا    الِلَّ به 

دهد و عاَلم دیگری را خوشحال  سوگند مرگ تو عاَلمی را تکان می
ریزند و مردم شام و یاران کند )مردم عراق بر مرگ او اشك میمی

می شادی  ىکنند(،  معاویه  َواكن ابْلَ ْبكن  َوَهْل    »فَْْلَ كََمِلن  ُجوٌّ  ََمْ َهْل  َو 
«؛  کنندگان برای مثل مالك باید گریه کنند. آیا  گریهَمْوُجوٌد كََمِلن

امیدوارکننده میشخص  پیدا  مالك  مثل  موجودی  ای  آیا  شود؟ 
 شود؟ مثل مالك یافت می

پیوسته    ×گوید: علییکی از طایفه نخع )قبیله مالك( می

ای که ما  خورد به اندازهتأسف میاندوهگین بود و بر مرگ مالك  
مصیبت او  کردیم  مالك  فکر  قبیله  که  ما  نه  است  اصلی  زده 

مؤمنان امیر  چهره  در  آن  آثار  متوالی  روزهای  و   ×هستیم 

 نمایان بود. 
اشتر   مالک  جایگاه  به  دوستان  حضرت،  بیاِن  سبک  این  با 

گفتند: خوشا به حالش! ای کاش  خوردند و با خود میغبطه می
م مثل او نزد امام زمانمان ارج و قرب داشتیم. دشمنان نیز  ه ما

توانند یاِر به این باوفایی را با این  از شّدت حسادت و ُبغض، نمی
کنند  روحیه انقالبی در کناِر امام جامعه تحمل کنند و سعی می
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تالش   که  سعد  عمر  مثل  بگیرند؛  او  از  را،  امام  قدرت  باِل  این 
جدا    ‘مه، آقا ابوالفضل را از امام حسین  ناکرد به بهانه امانمی

 و دور امام را خلوت کند. 
بی رسید،  معاویه  به  مالک  شهادت  خبر  باالی  وقتی  درنگ 

برای مردمانی   به عنوان خبری خوش،  را  این خبر  تا  منبر رفت 
 همچون خود اعالم کند: 

طالب دارای دو دست بود و امروز  ای مردم، بدانید علی بن ابی
دستش دو  بی  هر  و  شده  دستش  قطع  یک  است؛  مانده  دست 

عمار یاسر بود که در جنگ ِصّفین کشته شد و دست دیگرش،  
پس   رسید.  من  به  امروز  هم  او  مرگ  خبر  که  بود  اشتر  مالک 

 دست مانده است.شادمان باشید که علی بی
جاری   زبان  بر  اشتر  از مالک  توصیفی  نادانسته  معاویه شاید 

دهنده مقام و شخصیت واالی مالک  نکرده که به نوبه خود نشا
است؛ وقتی که معاویه از مالک به عنوان دست دّوم حضرت علی  

می  × مینام  معلوم  هم  برد،  پلید  دشمنان  حتی  که  شود 

نزدیکمی از  اشتر  مالک  که  داشتند  اعتراف  و  و دانستند  ترین 
 2. 1ترین یاران آن حضرت است الیق

می  اوباما قاسم  حاج  دشمن  درباره  سلیمانی  ژنرال  گوید: 
 3احترامی برای من است. قابل

 
 .1/262ش؛ الغارات، الثقفی:  ۱۳۵۹، 40البالغه، امینی:اعالم نهج  1

 ، تمجید مالک اشتر از زبان دشمن ×دیدگاه امام علی آیین کشورداری از  2

3 https://b2n.ir/g86409 .خبرآنالین  

https://b2n.ir/g86409
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معاویه   تعریف  یاد  را  آدم  تعریف،  می  این  مالک  که  از  اندازد 
 گوی:د مالک بازوی راست علی بود. می

نیز سید علی دیگری مالکی داشت که در زمان   ما  در زمانه 
بی یاریخود  در  و  بود  جامعههمتا  رهبِر  به  را  رسانی  زمان  اش، 

 پشت سر گذاشته بود. 
بولتون  بی1جان  شادی  سلیمانی  سردار  ترور  از  بعد  شرمانه  ، 

 دهد: طور بروز میخودش را این
داشتند،  به همه کسانی که در حذف قاسم سلیمانی دخالت  

می برنامهتبریک  مدتگویم.  از  کار  این  برای  در  ریزی  پیش  ها 
ضربه این  بود.  انجام  فعالیتحال  به  جدی  شرورانه  ای  های 

 2نیروی قدس ایران در سراسر جهان بود. 

 منصور بالرعب 

در حکومت جهانی آن حضرت، با وجود جهانخواران تا دندان 
های فوق  و سالح  های عظیم و منظم و پیچیدهمسلح و ارتش

ابرقدرت برتر  تکنیک  و  الکترونیکی  سالحمدرن  و  های  ها 
پیروزی جهانی برای  ای و طرحهسته های جنگ ستارگان و... 

زمان،   عظیمی،  ×امام  پیروزی  چنین  است؟  میسر  ، چگونه 

 اگر محال نباشد، ممکن و آسان هم نیست. 

 
 جان بولتون مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ  1

2 https://b2n.ir/h50566.باشگاه خبرنگاران جوان   

https://b2n.ir/h50566
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ویژگی بررسی  ضمن  مهدی،  در  حضرت  یاران  و    ×های 

برمیخصوصیا نکته  این  به  لشکریانش  آنان  ت  که  خوریم 
 »منصور بالرعب« هستند. 

منصور بالرعب بودن یعنی پیروزی آن حضرت ظاهرًا در سایه 
لشکریانش   و  او  از  دشمنان،  دل  در  که  است  وحشتی  و  رعب 

می آنایجاد  و  پیروزیشود  و  قدرت  از  به  ها  قدری  به  او  های 
دهند؛  ش را از دست میافتند که توان استقامت خویهراس می

کنند  گذارند و فرار میشوند و یا سالح را بر زمین مییا تسلیم می
و این خود زمینه پیروزی و فتح بدون درگیری و خونریزی و جنگ  

یَت سازد. در ذیل تفسیر آیه  را برای آن حضرت فراهم می
َ
َْمُ »أ

َ
ن  أ   الَِلى

ُُلُه  فاََل  َْسَتْعجن
 1فرماید: می« ی 

اَلَثةن  »ُُهَ   ن ني َ  ُ الِلَّ َدُه  ُيَؤير َحَتَّ  هن  بن َل  ی َْسَتْعجن  
َ

َل ْن 
َ
أ لَجَّ  َو  َعزَّ   ُ الِلَّ ََمَ 

َ
أ َن  َْمُ

َ
أ

«؛ ْعبن َی َو اِلُّ ن ْؤِمن ُ
ْ
َكةن َو امل اَلئن َ اٍد املْ ْْجَ

َ
 2أ

شود. سپاه فرشتگان، سپاه او همواره با سه گروه سپاه تأیید می
 مؤمنان مخلص و سپاه رعب و ترس.

شمنان آن حضرت از ترس برخورد نظامی و درگیری با امام،  د
می زمین  بر  را  خود  سفید،  سالح  پرچم  کردن  بلند  با  یا  گذارند 

 گریزند. شوند و یا از پیشاپیش لشگر او میتسلیم می
 

 
 .1نحل: آیه   1

 ؛ ر.ک: امام مهدی من المهد الی الظهور. 535؛ مابعد الظهور، 128کتاب الغیبة، نعمانی: 2
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 های تاریخی نصرت با رعبنمونه 

پیامبر اسالم در »غزوه بدر« با اقلیتی غیر مجهز و بسیار کم   •
اهی مجهز و چندین برابر، نه تنها ایستاد، بلکه به  در برابر سپ

پیروزی جالبی هم رسید. دشمن با رعبی که از پیامبر اسالم  
توسط خداوند در دلش افتاد و با دادن بیش از هفتاد کشته و  

به و  گذاشت.  مجروح  فرار  به  پا  زیاد،  اسیران  نهادن  جا 
سرعت  گوید: به محض رساندن کاروان به مکه بهابوسفیان می

کس   هر  به  و  بود  فرار  حال  در  لشکر  کردم،  مراجعه  بدر  به 
میمی بایست!  علی  گفتم:  تعقیب    ×گفت:  مرا  اسب  بر 

 کند. می
نمونه دیگر حوادث جنگ خندق است. آنگاه که حضرت علی،   •

فرمود:   ’، عمرو را با یک ضربت از پا درآورد و پیامبر ×

 ٍ
ىلَعى َبُة  َقیَل   َم وَیْ   »ََضْ اثَلى اَدةن  َعن  ْ َمن ُل  َ ص  اق ْ َْنَدق 

ْ
رعب    «1ناِل و  ترس 

 عجیبی در دل دشمن افتاد و شبانه فرار کردند. 
به   • نگرانی  و  ترس  قریظه،  بنی  و  نظیر  بنی  یهود  با  در جنگ 

قرآن   تعبیر  به  که  بود  ْعَب  حدی  اُِلى ُم  ن ُقُُلِبن يفن  َف  وُبَن »َوََقَ   ُيرْخن
ْم  وََتُ ُ ْ  ن ُي  يهن ْيدن

َ
أ يَو  بن ْيدن

َ
َی  أ ن ْؤِمن ُ

ْ
و در دلشان )از سپاه اسالم(    ؛2« امل

هایشان را  ترس افکند تا به دست خود و به دست مؤمنان خانه
 ویران کردند. 

 
 467، ص 1االقبال باالعمال الحسنة، ج   1

 . 2حشر: آیه  2
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مرعوب   • چنان  ابوسفیان  و  قریش  جرار  لشکر  مکه  فتح  در 
ها سلب  گردند که جرئت هرگونه مقاومت و رویارویی از آنمی
َلَّ  شوند و شعار  تسلیم می  گردد و همه طوعا و کرهامی َِلَ إن » َلَ إن

َدُه  ُْجْ َعزَّ 
َ
أ َو  َدُه  ََعْ ََْصَ  ن  َو  ُه  َوَْعَ ْْنََز 

َ
أ ُه  َوْحَ ُه  َوْحَ ُه  َوْحَ  ُ َهَزَم    الِلَّ َو 

ُه  ْحَزاَب َوْحَ
َ ْ
 یابد. تحقق می« 1اِل

و   • توان  و  قوا  همه  با  دشمن  که  دیدیم  اسالمی  انقالب  در 
کرد؛ مخصوصًا  های مدرن، چگونه صحنه را خالی میسالح

در آخرین روزهای پیروزی انقالب اسالمی شاهد بودیم که با  
چگونه   انقالب،  رهبر  فرمان  با  مردم  آمدن  خیابان  به 

نیروها و  جا خالی کرد  عماًل  ارتش خاورمیانه  ی  نیرومندترین 
 انقالب پیروز شدند. 

ها را در فتح  هایی از این پیروزیدر جنگ تحمیلی هم نمونه •
خرمشهر و آبادان و فتح المبین دیدیم که نیروی مجهز و برتر  
الله   اثر ترس و وحشت شعار  در  با روحیه متزلزل  مهاجمان، 

 اکبر چگونه شکست خورد و تسلیم شد. 
از پیروزیاین در سایه ترس و    ای کهها نمونه کوچکی است 

 آید. رعب در دل دشمن به وجود می
در یکی از جلسات چهارجانبه )ایران و سوریه و عراق و روسیه( 

بندی نرسیدیم. روسیه در آسمان و ما روی زمین  با هم به جمع
کردیم. یکی از فرماندهان ما به طرف روسی گفت:  عملیات می

 
 .مفاتیح الجنان، در تعقیبات مشترکه 1
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کنم. آن افسر  ات میروم و با نیروهایم عملیآیید خودم میاگر نمی
ما   دارد.  لشکر داعش حضور  روبروی شما فالن  نظامی گفت: 

زنیم و جلسه را ترک کردیم. ژنرال روسی به ما گفت:  گفتیم: می
ای را که آن افسر آمریکایی روی قایق و  خاطرم هست آن صحنه

در حین اسارت توسط نیروهای نظامی شما، از ترس خودش را  
ها شنیده بودم. این  جاعت شما ایرانیخیس کرده بود. من از ش

 برانگیز است. جسارت نیروی نظامی شما تحسین
این کردند.  کمکمان  جلسه  این  بعد  واسطه  البته  به  همه  ها 

لرزید قوت قلب  گرمی ما به حاج قاسم بود. هر جا دلمان میپشت
 داشتیم که حاج قاسم هست. 

 ای از منصور بالرعب در مکتب حاج قاسم نمونه 

ایران  ُکر  • مرز  به  را  خودمان  ما  که  بودند  کرده  تهدید  را  دها 
رسانیم. حاج قاسم رفت کردستان خودش را نشان داد و  می

افسرهای داعش با دوربین حاج قاسم را دیدند. همه هراس  
درصد    ۵۰درصد از خاک عراق و بیش از    ۴۰داشتند. بیش از  

عقبه   ها افتاده بود. با این از خاک سوریه به دست تروریست
عظیم وارد جنگ شده بودند ولی حاج قاسم را دیدند و پا پس  

 کشیدند. 
این   • قاسم(:  حاج  جهادی  )نام  حبیب  شخصیت  از  ترس 

برای محور مقاومت که وقتی وارد   اقدام خیلی عجیب بود 
بچه حرکت  گام  به  گام  خواست.  را  نقشه  شد  را  منطقه  ها 

به یک  خودش تعیین کرد و گفت از کجا به خط بزنید. یک  
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تک با  که  جایی  حتی  زد.  سر  را  میسنگرها  زدند،  تیرانداز 
حاج  می حضور  هستم.  اینجا  من  که  ببینند  بگذارید  گفت 

در فیلم    1انداخت. ها میقاسم یک رعب و وحشتی در دل آن
ای به این حرکت شجاعانه حاج  »خانه امن« هم یک اشاره

یکی از  قاسم و ترس دشمن از او کردند: وقتی ابوعامر که  
ابوبکر   با  صمیمی  رابطه  که  بود  داعش  ارشد  فرماندهان 
اطالعات   نیروی  بودند  کرده  دستگیر  را  داشت  البغدادی 

آید شما حاج قاسم را در  دیالوگی گفت: »ابوعامر یادت می
نزدیکی در  که  دوربین  کردستان  و  با چشم مسلح  بود،  تان 

ماست اصطالحًا  و  من  دیدید  کردید؟  کیسه  را  آنجا  هایتان 
کنار تو بودم و تو توی دوربین که حاج قاسم را دیدی دستور  

 نشینی دادی.« عقب

)اثر منفی روحیه انقالبی نداشتن: زمین ماندن  ( پیامد ب

 امر ولی( 

ــوب کرد   ×علی ــر منص زمانی که مالک را به حکومت مص

ن بسـیار و نامه ت که مشـتمل بر لطایف و محاـس ای برای او نوـش
ــ  ــور حکومتی و عهدنامهپند و حکمت زیاد اسـ که   2ت. این منشـ

ترین مطالب  ترین و ارزندهحضــرت به مالک عطا نمود، از نفیس

 
1 https://b2n.ir/474463.خبرگزاری مهر  

 62البالغه: نامه نهج  2
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داری اســت که بســیار معروف داری و مردمحکمرانی و حکومت
 است و بارها ترجمه شده است.

های مبارزه ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانسال
سال و  عالم  اشرار  و  شیاطین  آر با  خدا،  ها  راه  در  شهادت  زوی 

سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام واال رسانید و خون پاک او  
 ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. به دست شقی

فرماید: به خدا سوگند مرگ تو  درباره مالک می  × امام علی  

شاد می را  و جهانی  ویران  را  مالک جهانی  مردی ای  بر    سازد، 
گریه باید  مالک  طفلی  مانند  نزد  از  زنان  آیا  بگریند،  کنندگان 

 1خیزند که مانند مالک شود. برمی
 به خدا قسم جهان ما ویران شد با شهادت حاج قاسم. 

گریست و بسیار در فقدان او آن حضرت چند روز بر مالک می
می و  بود  نخواهم  اندوهناک  هرگز  را  او  مانند  »دیگر  فرمود: 

 2دید!« 
گاهی   آ مالک  و  امام  بین  رابطه معنوی  از  معاویه  که  آنجا  از 

خطبه در  که  بود  داده  دستور  لعن داشت  بر  عالوه  ها 
امام حسین   و  امام حسن  و  ‘امیرالمؤمنین،  به مالک اشتر   ،

ه بن عباس هم لعن کنند.   3عبداللَّ

 
 .991- 990/ 5فیض االسالم(: البالغه )ترجمه و شرح نهج  1

 .33/591؛ بحار األنوار:81االختصاص: 2

 .15/99شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید: 3
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آقا   قاسم حضرت  از شهادت حاج  بعد  باشید  کرده  اگر دقت 
در سخنرانی از  معمواًل  اندازه یک جمله  به  های خودشان حتی 

کنند. حتی یک جا ایشان  برند و یادشان را زنده میایشان اسم می
فراموش   هرگز  را  عزیزمان  سلیمانی  شهید  یاد  »من  گفتند: 

 1کنم.« نمی
می خامنهیادتان  امام  بغض  سردار  آید  تابوت  سر  بر  را  ای 

 سلیمانی؟ 
می جملهمن  چند  جنخواهم  خدمت  را  اشتر  ای  مالک  اب 

گاه زمانه پس   عرض کنم: ای مالک، اگر شما به خاطر مردم ناآ
از شهادت مورد لعن واقع شدی، قاسم این زمان مورد مدح واقع  

تر شد  شد. ای مالک، اگر موالی شما بعِد از دست دادنت غریب
 اما بدان عزت موالی قاسم زمان ما بیشتر شد. 

 روی زمین است، حاج  برادران من، خواهران گرامی، امر ولّی 
دانید مشکل  قاسم کسی نبود که بگذارد امر ولی زمین بماند. می

ولّی   به حرف  بود؟  ِصّفین چه  امیرالمؤمنین در جنگ  لشکریان 
خودشان گوش نکردند، امام خودشان را نادیده گرفتند. امامی که  
قرآن ناطق بود. امیرالمؤمنین بعِد از دست دادن حضرت فاطمه  

م÷ زهرا   و  ،  غریبی  شدت  از  اصحابشان،  بقیه  و  ابوذر  الک، 
 گفتند. تنهایی، حرف دلشان را به چاه می

امروز هم برخی اوامر و منوّیات رهبری روی زمین مانده، الزم  
از روی  را  باری  توانش  اندازه  به  برداریم، هرکس  را  نیست همه 
زمین بردارد. هر کس آن قسمتی که تخصص دارد ورود کند تا  

 ای ایشان جامه عمل بپوشاند. هبه حرف
 

 
1 ۲۶/۹/99. 
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 کند  هر که از رهبر اطاعت می
 کند یاد یاران با والیت می

 یاد یاران با شعار و شعر نیست  
 کند در عمل راوی، روایت می 

 یاد یاران، یاد یارِی ولی است  
 کند یار رهبر ترک غفلت می 

 راستی، یارِی رهبر تا کجاست  
 کند هر کجا ذکر بصیرت می 

 تنه، گهی روز نفوذ گاه در ف 
 کند شرح و تفسیِر سیاست می 

 هر کسی لبیک گوید بر حسین 
 1کند با ولی امر بیعت می

امام خامنه ایشان  شاید  نبود  و  از شهادت حاج قاسم  بعد  ای 
 آمد بگویند: کاش قاسمم زنده بود. اگر مشکلی به وجود می

 
انقالبی روحیه  ایجاد  انقالبِی برای  جنس  از  شهید    گری 

 سلیمانی باید چند کار انجام بدهیم: 

 گری(فقیه )انقالبیمعرفت به اصول و مبانی ولی. 1

از   و منطقی  باشیم بدون مالحظه، عاقالنه  اینکه قادر  برای 
فقیه حمایت کنیم، باید به  انقالب و جمهوری اسالمی و والیت

 
 .حاج محمود ژولیده 1/1/95 1
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ح   ُمَسلَّ است  جریان  و  وادی  این  نیاز  مورد  که  معارفی  و  مبانی 
تجهیز   والیت  عظمای  مقام  بیانات  و  مبانی  با  را  خود  و  باشیم 

 کنیم. برای شروع دو کار را انجام بدهیم: 
مطالعه کتاب »خون دلی که لعل شد«؛ این کتاب رمانی است   .أ

برای  از خاطرات خودنوشت مقام معظم رهبری که در اصل 
مقاومت و عرب به  جوانان  از مدتی  اما پس  نوشته شده  زبان 

 1رجمه شد. فارسی ت
شده   . ب پیاده  که  صبر«  باب  در  »گفتاری  کتاب  مطالعه 

 2است.  54های مقام معظم رهبری در سال سخنرانی
 . & مطالعه کتاب »جهاد اکبر« حضرت امام خمینی . ج

 
می  17/11/1397  1 کتاب  این  درباره  نصرالله  زیباتسید حسن  کتاب  این  عربی  و  گوید:  ر 

دانند. تر از بسیاری از کسانی است که خود را به عنوان رهبران جهان عرب میشیواتر و درست

ای زیاد به عربی صحبت کردم، حتی تدریس عربی ایشان را هم شنیدم، من با امام خامنه

ولی من با این بالغت و طراوت و زیبایی که در زبان عربِی این کتاب خواندم و در مقدمه کتاب  

زده شدم. مشخص است که کتابت به  اند شگفتبا دست چپشان و به زبان عربی نوشته که  

 فارسی است، ولی زبان عربی است؛ یعنی انگار آقا فارسی نوشتند.

)واژه   2 اغلبی  یا  عمومی  که بالی  تحریف  کتاب: »متأسفانه بالی  این  از  های  چند جمله 

توان گفت تا حد مسخ و تغییر، مفاد و  نگذارده و مینصیب  اسالمی( است، این واژه را نیز بی

را که جامعه دارد معنا  مفهوم آن را دگرگون ساخته است.« حاال شما فکر می کنید صبری 

کنند؟ نه تنها مفهوم صبر بلکه  کند چه قدر نزدیک به صبری هست که ایشان تعریف می می

تفاوت با آن چیزی هست که دینمان  بریم مای که ما اآلن به کار می خیلی از مفاهیم دینی

 کند.تفسیر می
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 رصد عملیات دشمن . 2

تک و    تک  حقیقی  فضای  فرماندهان  عنوان  به  باید  مردم 
کنند و تک تک محتوای  مجازی کشور، شبیه حاج قاسم رفتار  

مجازی را با نگاه خاص بررسی کنند. اگر سردار سلیمانی با همان  
با   تدبیر  و  تیزهوشی  درایت،  جمله  از  مکتب،  و  تفکر  نحوه 

میمسئولیت کشور  مجازی  فضای  وارد  دلسوزی  و  ،  شد پذیری 
شد؟ در فضای مجازی  هم اکنون این فضا چگونه مدیریت می

بیشتر می ما  بر  احاطه دشمن  روز  از خصائص  هر  پیروی  شود. 
تواند راهگشای فضای مجازی کشور باشد.  سردار سلیمانی می

نمی در  دشمن  حتی  قاسم  حاج  بگیرد،  نادیده  را  وی  توانست 
پلتفرم شد،  ترور  هم  خارجی  مجازی  خارجیفضای  حتی    های 

را   آن  و  شود  منتشر  ایشان  برای  تسلیت  پیام  که  ندادند  اجازه 
دهیم  سانسور کردند. ما در فضای مجازی هیچ کاری انجام نمی

گیرد. حتمًا انجام این امور  و دشمن ما را در محاسباتش نادیده می
اگر حاج  در فضای مجازی، ساده و  از شکست داعش است  تر 

 شود. ند، قاعده بازی عوض میها بر این فضا مدیریت کن قاسم
فرمول با  باید  کمک  مردم  به  سلیمانی  سردار  تدابیر  های 

سیاست و  از  مدیریت  را  یکدیگر  و  بیایند  گذاری فضای مجازی 
پای سفره بیگانگان و دشمن بردارند، بساط دشمن باید از زیست  
نوپدید فضای مجازی مردم برچیده شده و مدل اسالمی مبتنی  

ی مجازی سالم و پاک و متعالی برای مردم بر اصول یک فضا
 1گسترده شود. 

 
1 yun.ir/cn58w5.خبرنگار مهر  
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 موقع در صحنه و میدانحضور به . 3

رهبر معظم انقالب در گام دوم انقالب بر سرعت بخشیدن به 
و   قطار انقالب تأکید دارند چراکه امروز دهه شصتی و هفتادی

درخشان  هشتادی را  انقالب  آینده  که  هستند  جامعه  در  هایی 
 ها نیز در حال جان گرفتن هستند. کنند و دهه نودیمی

نی است  دشمن همواره در حال رصد ایران است. دشمن عصبا 
شود  کرد با شهادت شهید سلیمانی قصه تمام میچراکه تصور می

اذانی به افق    المقدس وکلید فتح بیتاما خون شهید سلیمانی  
آمریکا   به زودی میافول  را  آن  بینیم. دشمن در حال  است که 

 خفه شدن است. 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چه در روزهای دفاع مقدس،  

و چه در دفاع از خانه و    ^بیت  حرم اهل  چه روزهای دفاع از

بی هجوم  برابر  در  مردم  همیشه  کاشانه  ویرانگر،  سیالبی  امان 
ای از غیرت و حمیت ایرانی و اسالمی خود را به مردم نشان  سایه

 داده است.
سردار حاج قاسم سلیمانی در هر جا احساس کرد وجودش  

دن باید برای ما  گونه در میدان بونیاز است در خط مقدم بود. این
 نیز الگو باشد. 

 زدهسردار در کنار مردم سیل 

خوزستان   مردم  و  سلیمانی  قاسم  حاج  رابطه  عطف  نقطه 
فروردینبی سیل  حادثه  در  شهرهای    ۱۳۹۸ماه  شک  که  بود 

سیلی   هجوم  میان  در  دیگری  از  پس  یکی  خوزستان  استان 
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می آب  زیر  به  سلیمویرانگر  قاسم  حاج  که  بود  آنجا  انی  رفتند. 
های مقاومت در کشورهای اسالمی را رها کرد و رهسپار  جبهه

 زده کمک کند. منطقه جنوب خوزستان شد تا به مردم سیل

سردار شهید سلیمانی در تأمین کاالهای اساسی  نقش  

 پیرو ارتباطات با برخی کشورها 

داخلی   امور  و  کمیسیون شوراها  رئیس  محمد صالح جوکار، 
گوید: سردار  قش سردار در اقتصاد میکشور در مجلس در مورد ن

نظیر  حاج قاسم سلیمانی در حوزه دفاعی و نظامی شخصیتی بی
عملیات در  و  مبحث  بود  در  کرد.  عمل  موفق  مختلف  های 

به   داشت؛  اشخاص  و  منطقه  سطح  در  زیادی  نفوذ  دیپلماسی 
های سیاسی  عنوان مثال حاج قاسم در میان قبایل و شخصیت

جایگا عراق  مذهبی  در  و  خود  ویژگی  این  از  و  داشت  باالیی  ه 
راستای حل برخی مسائل تحریمی کشور استفاده کرد تا برخی از  

اقتصادی کشور حل تأمین کاالهای  مشکالت  وفصل شود. در 
داشت   مختلف  کشورهای  برخی  با  که  ارتباطاتی  پیرو  اساسی 

تحریم برای  توانست  را  اقتصادی  امکان  برخی  و  بزند  دور  را  ها 
راهم کند؛ بنابراین نقش حاج قاسم در مباحث اقتصادی  مردم ف

 1به نفع کشور، کم از نقش ایشان در موضوعات دفاعی نداشت. 
 
 

 
1 https://b2n.ir/y85087 سایت مشرق  
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 شکن بودنالگوپذیری در خط . 4

یک   باشد،  داشته  قاسم  حاج  یک  بخش،  هر  کنید  تصور 
به  خط اآلن  ما  میافتد؟  اتفاق  تحولی  چه  باشد،  داشته  شکن 
با الگو گیری از امثال حاج قاسم، بزنند  شکنانی نیاز داریم که  خط

 ها. به خط مشکالت و چالش
های  آقا مرتضی تهرانی: روی حرف من در بحث جمعیت، بچه

 انقالبی هستند. 
فرزند   و...  آوری  فرزند  ازدواج،  رهبری:  منظر  از  جهاد  انواع 

 آوری یک مجاهدت بزرگ است. 
آفرین را خدمت  تحولهای  شکنخواهم یک نمونه از خطمی

خط از  یکی  روشن  احمدی  شهید  کنم.  معرفی  های  شکنشما 
هسته و  علمی  میعرصه  نقل  شهید  مادر  بود.  کند:  ای 

ای پلمپ شده المللی هستههایی که از سوی آژانس بین»دستگاه
اندازی  ها را انجام دهد را راهتوانست کار آنبود و عماًل کسی نمی

از راههایی که  کرد. دستگاه و  دیگران  اندازی آن واهمه داشتند 
دوستانش   همکاری  و  همراهی  با  را  بودند  آن  انفجار  نگران 

شکن  اندازی کرد و به همین دلیل دوستان مصطفی به او خطراه
 1گفتند.« ای میعرصه هسته

سال   از  رویان  جراحی    به  1370پژوهشکده  مرکز  عنوان 
های نابارور و پژوهش  زوجمحدود با هدف ارائه خدمات درمانی به  

و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری تا اآلن دارد در ایران 

 
1 https://b2n.ir/u17495راسخون   

https://b2n.ir/u17495
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پژوهشگاه    1ها دارد. کند و رتبه اول را در این زمینهشکنی میخط
میالدی بر اساس تعداد کل    ۲۰۱۹  -  ۲۰۰۰های  رویان طی سال

ی  های کمک بارور های ناباروری مردان و روش انتشارات در حوزه
 2در رتبه ده مؤسسه برتر تحقیقاتی جهان جای گرفته است. 

می باشید  که  جایی  هر  خطدر  میتوانید  کنید،  توانید  شکنی 
 را شاد کنید. #توانید دل نائب امام زمان تاز باشید، مییّکه

 
  8کردند: در عملیات کربالی  حاج آقا جوشقانیان روایت می

برانکارد یک بسیجی    شلمچه، دیدم روی  ×در جاده امام رضا  

و   بود  ریخته  بیرون  روده  و  دل  شده،  قطع  پاها  جفت  افتاده، 
کشید. گفت: سالم مرا به امام برسانید و  های آخرش را مینفس

ام را دادم، جانم را دادم که حرف شما  به امام بگویید که هستی
زمین نماند. امروز چه کنیم آقاجان که هر چه گفتید و هر حرفی  

زمین وقتی صدای    زدید  در کربال  ولی  نکردیم...  و عمل  مانده 
هل من ناصر امام بلند شد هر کس یک واکنشی داشت، حتی  
در بعضی مقاتل آمده که بدن مطهر شهدا لرزیدند، اما یک طفل  

ها بود که وقتی ندای امامش را شنید،  ماهه هم در خیمهشش
 اش از گوشه خیمه بلند شد. صدای گریه

 
1 https://b2n.ir/q72817. پژوهشگاه رویان  

2 https://b2n.ir/b15216.خبرگزار ی مهر  

https://b2n.ir/q72817
https://b2n.ir/b15216
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ها برایتان بگویم: اول کسی که خط  شکنخطاجازه بدهید از  
دشمن را در تهاجم به خانه وحی و هجمه به والیت شکست خود  

 بود.  ÷ حضرت صدیقه شهیده زهرای مرضیه 

ها بگویم که امروز امر آقا برای فرزند آوری زمین  این را به خانم
بی چندماههمانده؛  جنین  با  آمد؛  میدان  به  فرزندش  با  اش  بی 

 . × حضرت محسن

زهرا   سه    ÷ حضرت  هم  شما  دادند!  انجام  عملیات  سه 

 عملیات انجام بدهید. 
آمد  خورند کسی به کمکشان میرزمندگان هر کدام زمین می

 یک نفر بیشتر نبود.  ×ولی همه لشکر امیرالمؤمنین 

مرحله اول عملیات حضرت زهرا پشت در بود. رمزش هم َیا   
ه َاللَّ طی  ’    َرُسوَل  یک  8بود.  مقدس  دفاع  رمز  سال  بار 

اْه  بی رمزش عوض شد. رمز،  عملیاتمان عوض نشد ولی بی ن َي َ
َ
»َيا أ

» ُه    ای بود. کار به جایی رسید که رمز عوض شد: »  َيا َرُسوَل َالِلَّ ِفَضّ

بیینی ُخذ برای  وضعیتی  چون  سوم  «  یک  که  آوردند  پیش  بی 
 نسل سادات از بین رفت. 

 وسط کوچه بود. مرحله دوم عملیات،
دید   سادات  مادر  که  بود  پیغمبر  مسجد  در  هم  سوم  مرحله 

اند و فرمود: شماها  گذاشته  × شمشیر زیر گلوی امیرالمؤمنین  

 کنم. را نفرین می
به حضرت  بی با تأسی  بی تا آخر خط ایستاد. حاج قاسم هم 
 . تا آخر خط ایستاد ÷ زهرا 



 سازمکتب سرنوشت                                                     112

 

  



 113«                                       مدیر هوشیار» جلسه چهارم:

 
 
 

 
 
 

 « مدیر هوشیار» :جلسه چهارم

 موضوع: تدبیر و سرعت عمل شجاعانه 

 

 

 آزادسازی بوکمال 

فتح شد، نیروهای حاج قاسم با صحنه    وقتی شهر المیادین
و   غریب  و  عجیب  بیمارستانی  داعش  شدند:  روبرو  عجیبی 
به   از فاضالب  که  بود  کرده  المیادین طراحی  در شهر  پیشرفته 

تجهیزات کامل، سی با  بیمارستان  راه داشت. یک  یو،  سیآنجا 
 و  ورود  و  بود  اتوماتیک  درهایش.  بودند  ساخته  را  …یو وسیآی

مردم    نظامی   کامالً   ها خروج بود.  شده  طراحی  انگشت  اثر  با  و 
ما   رزمندگان  اما  باشند  نداشته  اطالع  داعش  حکومت  از  شاید 

هایی که  ها و سکههای متعدد داعش را دیدند؛ بانکخانهوزارت
حتی   که  داعش  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  بودند؛  کرده  ضرب 

و پرورش کتاب آموزش  بودند. همه    شانهای  را هم چاپ کرده 
نشاناین آمده ها  بود؛  داعش  راهبردهای  و  استراتژی    دهنده 
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ها خودشان را  ، داعشی1بودند بمانند. به قول هیالری کلینتون
داری در منطقه آماده کرده سال خیال حکومت  ۳۰تا    ۲۵برای  
 بودند. 

مال  « آخرین پایگاه و مقر اصلی داعش بود. در شهر بوک 2»بوکمال 
ابوبکر   بودند  شده  آماده  جنگ  برای  داعشی  هزار  چهار  تقریبًا 

او را از    3ها بعدًا با بلک هاکالبغدادی هم آنجا بود که آمریکایی
آنجا بردند. المیادین شهر باالیی بوکمال بود. فرماندهان اصلی  
و   سخت  بسیار  جنگ  داشتند.  حضور  المیادین  در  داعش 

الم شهر  کار  گره  بود،  بود.  سنگینی  دیرالزور  جنوب  در  یادین 
بخشی از شهر دیرالزور به دست کردها و بخشی به دست داعش 

کرد. دیرالزور آزاد شد و به  بود و رودخانه فرات از آنجا عبور می
ها بود.  سمت المیادین حرکت کردیم اما بادیه شام دست داعشی

  ها بودند فقط در موقعیتی رخنه کردیم که دور تا دورمان داعشی
 4پشت سرمان خودی بود. 

حاج قاسم چند وقت قبل در مراسمی در ایران اعالم کرده بود  
ها  شود، داعشیکه کمتر از سه ماه دیگر بساط داعش برچیده می

نیز تمام تجهیزات و نیروهای انسانی و مهمات و مواد غذایی را  

 
سیاستمدار آمریکایی و نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا    1

 ۲۰۱۶در انتخابات ریاست جمهوری سال 

 مرز با عراق آخرین نقطه در سوریه و هم  2

 Black Hawkهلیکوپتر نظامی چندمنظوره و ترابری تاکتیکی آمریکایی است.  3

4 04196n.ir/a2https://b .باشگاه خبرنگاران جوان 



 115«                                       مدیر هوشیار» جلسه چهارم:

و   طوالنی  عملیاتی  برای  و  بودند  کرده  آماده  ماه  شش  برای 
عیار آماده بودند. در میان این جنگ، پدر حاج قاسم هم به  تمام

رحمت خدا رفت و حاج قاسم مجبور شد سه روز به ایران بیاید.  
ها فهمیده بودند که حاج قاسم در صحنه  در این سه روز داعشی

پیچ بسیار  جنگ  اوضاع  و  ندارد  بود. حضور  شده   یده 
کند: بعد از چند روز  رزمان حاج قاسم تعریف میسید حسن از هم

بچه گرفتیم.  انرژی  خیلی  ما  و  برگشت  قاسم  جوان حاج  های 
راه هم  کردند. بیلشگر، حاج قاسم را حبیب و پدربزرگ صدا می

گفتند؛ وقتی رفت، امتی یتیم شد. همه تصور داعش این بود نمی
کنیم. تمام  ه جنوب شهر »بوکمال« حمله میکه ما از المیادین ب

ادوات نظامی و نیروهایشان را در مقابل ما حوالی المیادین پیاده  
و یک تنهایی سوار موتور شد  به  قاسم(  تنه  کردند. حبیب )حاج 

شجاعانه داخل شهر »بوکمال« که در تسخیر داعش بود رفت و 
شناسایی را  منطقه  که  ساعت  نیم  و  یک  الی  یک  از  کرد،    بعد 

بازگشت و دستورات الزم را با تدبیِر کامل و دقیق صادر کرد و با 
نیرو به همراه  با همان شجاعت،  ها پیشروی کردند. حاج قاسم 

با حفظ  به کار گرفت؛ شب  ترفندی هم  نبوغ نظامی که داشت 
بدانند آن منطقه    ۳و    ۲اسرار نظامی بدون اینکه نیروهای درجه  

کرد. نظامی  تخلیه  کاًل  شهر    را  پشت  از  ضربتی  صورت  به 
شکست.   را  داعش  کمر  آنجا  از  و  شدند  شهر  وارد  »بوکمال« 
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کرد.    1آمریکا وارد عمل شد و فرماندهان اصلی داعش را ِهلی ُبرد 
کس به  بود که هیچ  2این تاکتیک نظامی و عقل نظامی عجیبی 

را  فکرش نمی انجام عملیات  بود ریسک  اگر هم رسیده  رسید، 
 3پذیرفت. نمی

 
اصل تدبیر و دوراندیشی برای هر مدیری الزم است تا با نگاه 

ها دورتر از نیروی  اش را فرسنگراهبردی، بتواند اهداف سازمانی
بینی کند  خودی و غیرخودی و نیز تحرک دشمن را ببیند و پیش

و با تعیین مسیر، برای رسیدن به اهداف تالش کند، برای این  
 کار چند مرحله الزم هست: 

 اول. بررسی شرایط 

و  بسنجد  خوبی  به  را  خودش  نیروهای  توان  و  ظرفیت 
مشکالت کار و قدرت و تجهیزات دشمن و حرکاتش را تیزبینانه  

 بینانه به صورت میدانی رصد کند. و واقع

 
های عملیات متحرک هوایی است که عبارت است از جابجایی و  ها و شیوه یکی از شاخه   1

ها در منطقه  وسیله بالگرد )هوانیروز( و پیاده کردن آن ترابری نیروهای رزمی از طریق هوا به 

 موردنظر جهت انجام مأموریت طراحی شده.

2 https://b2n.ir/a04196.باشگاه خبرنگاران جوان  

3 yun.ir/cajnqa.خبرگزاری مهر  
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آمد و عرض کرد: یا رسول   ’مردی به خدمت رسول خدا  

وصن فرمود:  ’الله! مرا نصیحت کن! پیامبر اکرم  
ُ
ّنر أ َذا »َفإن یَك إن

هن  اَفتْنَ ًا  ََغى َيُك  ْن  َو إن هن  اَفْمص ن ُرْشدًا  َيُك  ْن  َفإن َتُه  َ ََعَقن ْر  َدبَّ َِفَ َْمٍ 
َ
أ بن ْمَت  َُهَ ْنَ 

َ
أ

ُه« کنم که اگر قصد انجام کاری را گرفتی  ؛ تو را وصیت می1ََعْ

صالح و رشد    قباًل عاقبت آن کار را تدبر و اندیشه کن؛ اگر دارای
باشد امضایش کن و انجام بده و اگر ناپسند و نافرجام باشد ترکش  

 کن!
ای و حتی فوتبالیست  گیر حرفهای و یا کشتیباز حرفهشطرنج

گویند که تا چندین حرکت بعدی حریفش را  باتجربه به کسی می
پیش و  بزند  حدس  تیزهوشی  دور  با  راحتی  به  اال  و  کند  بینی 

زم می در  و  میخورد  بازی  حریف  پازل  و  قاسم  ین  حاج  کند. 
کرد و در زمین دشمن  های موجود را به خوبی شناسایی میمزیت

نمی میبازی  تلفاتی  و  تبعات  مانع  دلیل  همین  به  که  کرد،  شد 
 خواست از ما بگیرد. دشمن می

 خاطره

قدر تدبیرهایش دقیق بود که  شهید حسن باقری در جنگ این
و لحاظ روحی  از  را  و شخصیتی هم می  دشمن  سنجید؛ روانی 

خواستند  شناخت. زمانی که میمثاًل فرمانده دشمن را کاماًل می
گوید: این  تیرانداز مییکی از فرماندهان دشمن را بزنند، به تک

ها مطالعه و شناسی روی اینشخص را نزن. من از لحاظ روان
سادهشخصیت آدم  فرمانده  این  کردم.  احمقی  شناسی  و  لوح 

 
 . 15/281:تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة 1
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بزنی،  است را  او  اگر  باشد.  فرماندهی  پست  در  همین  بگذار  ؛ 
رسد که انسان زیرک و کاردانی است.  مدیریت به جانشینش می

 اگر فرمانده فعلی بماند به نفع ماست. 
گفت: نیروی شناسایی نزد حاج قاسم آمد و  آقای امیریان می

رفت.  گزارش داد یک ماشین از سمت چپ، به سمت راست می
مت چپ چی؟ سمت راست چی؟ برو گزارشت را  حاجی گفت: س

کامل کن بیا اینجا. رفت و آمد و گفت: ماشین را از پشت خاکریز  
ای که  دیدیم و فقط سقفش مشخص بود. حاجی گفت: این جاده

می جنوب  به  شمال  جادهاز  آسفالت؟  رفت،  یا  بود  خاکی  اش 
دانم. پشت خاکریز بودیم. حاجی گفت: برو نگاه کن  گفت: نمی

شود جاده خاکی  کند از پشتش خاک بلند میگر وقتی حرکت میا 
 است وگرنه، آسفالت است. 

اش خاکی بود. حاجی دوباره  رفت و آمد و گفت: حاجی جاده
ناهمواری بوده  خاکی  که  حاال  بود؟  پرسید:  کم  یا  بود  زیاد  اش 

باال  خیلی  ماشین  اگر  گفت:  حاجی  نبود.  معلوم  اصاًل  گفت: 
می معلوپایین  میپرد  وگرنه  م  هست  ناهموار  خیلی  شود 
اینناهمواری حاجی  گفت:  بوده.  کم  دردی اش  چه  به  ها 

خورد؟ چقدر مهم است؟ حاج قاسم گفت: خیلی مهم است.  می
خواهند علیه  شود میکنند معلوم میاگر دارند جاده را آسفالت می

 ما عملیات کنند. 

 نگاه میکروسکوپی تلسکوپی  

است موفق مدیری  مدیر  به صورت    یک  و  بلندمدت  که هم 
کند و  بیند و تدبیر میکند و خط را میتلسکوپی به قضایا نگاه می

 کند. هم با نگاه میکروسکوپی روی جزئیات فکر می
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کند: به محل کارش رفتم، بازی کردم  زینب سلیمانی نقل می
کیک   یک  گفتم:  خوردی؟  چیا  بابا  گفت:  شد  تمام  که  بعد  و 

 کند. ردم. بعد دیدم رفته و حساب میخوردم. بیسکویت هم خو
می گسترده  صورت  به  را  جنگ  استراتژی  که  و کسی  بیند 

کند و در عین حال نگاهش  ریزی میکند و برنامهبینی میپیش
خمینی امام  مثل  هست؛  هم  چنینی  این  جزئیاتی  که    &به 

نمیمی غلطی  هیچ  امریکا  حاج  گفت  خادمش  اما  بکند  تواند 
می امام  عیسی  نمیگفت:  هم  را  اتاقش  توی  از  مگس  کشت، 

 فرستاد. اتاق به بیرون می
حسین خرازی از شناسایی برگشت. بعد از روی نقشه گفت:  

گندم روی  ما  پاِی  تلسکوپی  اینجا  نگاه  رفت.  کشاورزان  های 
مقابل،   در  ولی  بود  فکرش  در  جنگ  پیروزی  و  جنگ  داشت؛ 

 کرد. چنینی دقت میمیکروسکوپی به جزئیات این

 گیری داعش بینی شکل پیش 

خیلی   بود،  تیزهوشی  و  درایت  دارای  از طرفی  قاسم[  ]حاج 
به    تیزهوش بود؛ ]در این مورد[ خیلی نکات هست. این مسئله

  ها و علیه روز یک جریاِن به ظاهر مذهبِی متمایل به یکی از فرقه
بینی کرد؛ که به من گفت.  ها قبل پیشمقاومت را ایشان مّدت

]طبق[ می  گفت  دارم  من  که  چیزی  دنیای  آن  وضع  در  بینم 
یک جریانی دارد به وجود    -اسم آورد از بعضی از کشورها-اسالم  

آید؛ بعد از مّدتی داعش به وجود آمد. آدم بادرایتی بود، آدم  می
اموری که با کشورها ارتباط داشت و او در    رهباهوشی بود. در ادا
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کرد؛ این را بنده ت رفتار میها دخیل بود، با کمال عقل و درای آن
می حس  در  کاماًل  بودیم  ارتباط  حال  در  دائمًا  ما  خب،  کردم. 

مسائل گوناگون؛ بادرایت بود. این هم یکی از خصوصّیات ایرانی  
داشته خصوصّیات  از  یکی  ایران  است،  مّلت  ما  فرهنگِی  های 

 1است. 
به  عراق  در  سلیمانی  سردار  اخبار  گونهتسلط  که  بود  ای 

عشیرهمت از  دستگاهعددی  عراقی،  احزاب  و  ها،  مختلف  های 
معارض گروه می  2های  دستش  به  دادهعراقی  این  با  ها  رسید. 

موفق شد ِاشراف کاملی به مسائل عراق پیدا کند و خیلی زودتر  
عظیمی با محوریت    ها متوجه شود که یک توطئهاز خود عراقی

، قطر، امارات و اردن در  ها، ترکیه، عربستانها، اروپاییآمریکایی
جریان است تا عراق را به هم بریزند و حکومت نوپای عراق را از 

بر عراق نظم منطقه را کاًل به ضرر    بین ببرند و از طریق سیطره
 محور مقاومت تغییر بدهند. 

حرکتش را در عراق به شکل    ۱۳۹۴خرداد سال    ۲۰داعش در  
گزارش  اّولین  کرد.  شروع  علنی  و  وجود  هتهاجمی  بر  مبتنی  ا 

؛ یعنی حدود شش ماه قبل،  ۱۳۹۳چنین جریان در آذرماه سال  

 
اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده شهید  بیانات در دیدار دست  1

 . 26/09/99سلیمانی، 

نظیر گروه توحید الجهاد به رهبری ابومصعب الزرقاوی  هایی آن موقع عراق جوالنگاه گروه  2

ها بعضًا مشغول توطئه  شدت فعال بودند و این ها به رهبری عزت ابراهیم الدوری بهبود و بعثی

 بودند. 
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در   شد؛  منتقل  عراق  ارتش  و  دولت  به  سلیمانی  سردار  توسط 
، سردار سلیمانی در گزارشی  ۱۳۹۴جریان انتخابات عراق سال  

های تکفیری با  به مقامات عراقی اعالم کرده بود که اآلن گروه
ی غربی عراق کاماًل مسّلطند و فقط  هامحوریت داعش بر استان

نبرده باال  را  میپرچمشان  لحظه  یک  در  و  را  اند  کار  این  توانند 
 1بکنند و عراق را به آشوب بکشند. 

در آن زمان این باور در مقامات عراقی وجود نداشت که واقعًا  
عظیمی در جریان است که ارتش نتواند از پس آن   چنین توطئه

اّما سردا بهبربیاید.  و  و ر سلیمانی غافلگیر نشد  وارد شد  سرعت 
مقامات عراقی را متقاعد کرد که امکان غلبه بر این جریان وجود  

موقع  شود این کار را کرد. بعد هم با صدور فتوای به  دارد و می
آیت مقابلهالّله  حضرت  کار  با محوریت    سیستانی  جریان  این  با 

جریان حشدالشع ارتش  سردار سلیمانی شروع شد.  از  بی خارج 
جریان در کنار ارتش، در یک زمان بسیار کوتاه   شکل گرفت و این

 
به آمریکایی   1 داعش  از  گروه ها  عدالتعنوان  می های  یاد  تبلیغات  طلب  یعنی  کردند؛ 

های  طلبی است که از سیاستک جریان سنِی عدالتها این بود که جریان داعش ی آمریکایی 

کند. در واقع بغداد به ستوه آمده و برای احقاق حقوق اهل سنت دارد مبارزه می   دولت شیعه

های خودشان را در اختیار  ها تلویزیون ها و اماراتیها، قطریکردند و سعودیها تمجید میآن

از ها را گزارش می های آنپیشرفت  حرکت تهاجمی داعش قرار داده بودند و دائماً  کردند و 

 کردند. ها استقبال میآن
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داعش را مهار کرد. سیر سقوط داعش در اینجا با محوریت سردار  
 1سلیمانی شروع شد. 

دیده   هم  باقری  حسن  شهید  مدیریت  در  تیزهوشی  این 
الدین جزو نیروهای حسن باقری بود. اوایل  شود: مهدی زینمی

نخ  رفت   چقدر  راه  بین  ننوشتی  گفت:  برگشت  وقتی  شناسایی. 
زین شهید  بود؟  کبریت  چوب  چقدر  بود؟  گفت:  سیگار  الدین 

ها هم الزم هست؟ شهید باقری گفت: بله من همه چیز را  این
 اش باال بود. گیرم. شمهدر نظر می

آتش  الله جعفری میآقای فتح  نوع  باقری  اگر حسن  گفت: 
می را  خط  توی  میددشمن  تشخیص  از  ید  یگان  کدام  که  داد 

کمیگان یا  عراق  پرحجم  است.  های  مستقر  اینجا  عراق  حجم 
دانست و تشخیص  اش باال بود! جنس آتش را میقدر شمهاین
داد. محیرالعقول بود! با اینکه قباًل نظامی نبود ولی با هوش  می

 کرد. و تدبیر جنگ را مدیریت می

 حبیبِ وسط میدان

کرد.  در مناطق عملیاتی تا محور َلجَمن خودش حضور پیدا می
لجمن در اصطالح نظامی یعنی لبه جلویی منطقه نبرد. لجمن  

های منطقه عملیاتی است. نیروهایی  ترین بخشجزو خطرناک 
کنند که شهادتشان رقم خورده باشد.  معمواًل آنجا حضور پیدا می

لجمن حضور دارد خودم  گفت باید با نیرویی که در  حاج قاسم می

 
1  https://khl.ink/f/47018  حضرت آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اطالع رسانی    پایگاه 

 آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای. 
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هایشان بگذارم تا خیالم از وضعیت  دیدار کنم، دستم را روی شانه
او یک    1ها راحت شود. باید مهمات آتش را خودم چک کنم. آن

کرد  کرد. برایش فرقی نمیها در لجمن صحبت میبه یک با بچه
سوری یا  فاطمیون  تیپ  از  سورینیروها  باشند.  در  ها  که  هایی 

سو و در جبهه مقابل  هایی که آنور داشتند با سوریهَلجَمن حض
هم داشتند  میحضور  را  این  بودند.  طریق  وطن  از  که  دانست 

برخی بودند.  ارتباط  در  تلفن همراه  ارتباطات  با هم  وسایل  شان 
شد دیدار خانوادگی  نسبت فامیلی داشتند و شاید اگر مجالی می
کرد. هر  مالقات میهم داشتند. حاجی با چنین نیروهایی در خط  

می سوری  مینیروی  حاجی  عکس گفت:  شما  با  خواهیم 
با آن البته  ها عکس میبیندازیم، حبیب )حاج قاسم(  انداخت. 

بعضی عکس میحاجی  تعمدًا هم  تصویرش  اوقات  که  انداخت 
آن  به  و  نشان  طرف جبههمخابره شود  را  برسد که حضورش  ها 

 2بدهد. 
 

 
در مورد مکتب شهید سلیمانی و چگونگی رسیدن ایشان به این موقعیت، اولین ویژگی که    1

باید در ذهن ما متصور بشود، جامعیت بلکه جمع اضداد بودن ایشان است؛ جامعیتی که از  

آید. پس عقالنیت پایه شخصیت اوست. اگر سردار مهربان بود، بر اساس یک  عقالنیت برمی

کرد که مهربان باشد و خدمت  د، بلکه عقالنیت دینی ایجاب میخصلت شخصیتی فردی نبو

داند. ترسید، به خاطر عقالنیت دینی است که کار را به دست خدا می بکند. اگر ایشان نمی

قوی در دیپلماسی بود، به خاطر عقالنیتی است که از دین    کنندهاگر شهید سلیمانی مذاکره 

قوی باشد. در مکتب حاج قاسم سلیمانی عقالنیت حرف    کنندهپیدا کرده بود که باید مذاکره 

 ها دارد، به دلیل زیبایی عقالنیت و حکمت است.زند و اگر این مکتب زیباییاول را می

2 https://b2n.ir/474463.خبرگزاری مهر  
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 دوم. تصمیم عاقالنه 

ورت نخبگان، تصمیم قاطع و عاقالنه بگیرد؛ یعنی به  با مش 
ای طراحی کند  صورت جامع، به تمام زوایا دقت کند، بعد نقشه

 که پیش خودش و خدای خودش بتواند جوابگو باشد. 
«؛فرمودند:    ’رسول الله   ْْلٍ َو َعْْقٍ ن ْل َبن اًل اَفْعَ ْلَت َعَ َذا َعن  »إن

با دانش و خرد انجام بده.  خواهی انجام بدهی،  هر کاری که می
ها شعارهای  شود؛ اینکارها می  این استثناء ندارد و شامل همه

است.   ٍم«؛اسالمی  ْ َو َعن ٍر  َتْدن ني  رن 
ْ ث  َ
ِبن اًل  َعَ َمَل  ََتْ ْن 

َ
أ َو  َک  اَیى إن مبادا    »... 

انجام دهی؛ همه دانش  و  تدبیر  بدون  را  کاری  باید    هیچ  کارها 
گیرد.   صورت  علمی  و  َتوُکُُنا »َف سنجیده  َل  َو  َیُُقُل  َجاَلُِلُ  لَجَّ  ُه  نَّ إن
ْنَکاًث 

َ
أ ٍة  ُُقَّ دن  ََبْ  ْ َغْزََلا َمن ْت  َ ص  َنف َ َتن 

می  «؛1اَكلَّ خداوند  فرماید:  چون 
ها را دوباره  کرد، بعد نخمثل آن فردی نباشید که پشم را نخ می

می بیپشم  را  کار  اگر  بیکرد.  و  بیمنطق  و  انجام  دانش  تدبیر 
علم   اید و ذخیرهقّوتی را که خدا به شما داده، واژگون کرده  دهید،

 اید. اید و به عقب برگشتهو عقل را به زمین ریخته

 گره به زندگی مخاطب 

و   همدانی  شهید  و  قاسم  حاج  برگردیم.  عقب  به  نباید  ما 
با   نباید  ما  و تالش کردند،  شهدای مدافع حرم زحمت کشیدند 

ها لباس زیبایی تن انقالب  کنیم. اینها را خراب  عملمان کار این
گوییم ما حاج قاسم دار نکنیم. همه میکردند، این لباس را لکه

هم   ما  آیا  بود،  اسالم  دوز  بردن  باال  باعث  قاسم  حاج  هستیم؛ 
بریم؟ عرصه کنونی، جنگ اقتصادی  اسالم و انقالب را باال می

 
 . 74/112؛ بحاراالنوار: 446مکارم االخالق: 1
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به مناطق سیل از سوریه  قاسم  آماست. حاج  و  زده خوزستان  د 
می کس  هر  باید  گفت:  بجنگد  حرم  مدافعان  کنار  در  خواست 

نظام و انقالب اینجاست.    غم و غصه  اآلن اینجا باشد چون همه
غصه و  غم  جا  هر  باید  دارد  بودن  مدافع حرم  آرزوی  که    کسی 

و   اعتیاد  بحث  موقع  یک  باشد.  داشته  حضور  هست  انقالب 
ت که کشور  معضالت فرهنگی است ولی یک موقع بحث این اس

شود. مدافع حرم مدافع حریم است؛ آن روز تهدید  ما دارد پیر می
داعش بود و امروز تهدید پیری جمعیت است. حواسمان باشد در  

 فرزندآوری و ازدیاد نسل رهروان حاج قاسم باشیم. 
از   عظیمی  خیلی  برود؛  تنها  نشد  بلند  روز  آن  قاسم  حاج 

خور  افغانستانی و سوری و پاکستانی را جمع کرد و با خود برد؛ تک
تان جمع  گیرید را در سینهنبود. شما هم این مطالبی که یاد می

ای آمد و  ها را برای خانواده خود نقل کن و بگو طلبهنکنید؛ این
مردم را بیاورید پای انقالب؛ مردم    حقائق را چنین و چنان گفت. 

ها؛ دیگران ممکن است خیانت کنند، شما  را بیاورید پای ارزش 
می قاسم  حاج  نکن.  فراموش  را  خود  خیانت  رسالت  برخی  دید 

کرد ما هم  کنند اما او رسالت توحیدِی خودش را فراموش نمیمی
فراموش نکنیم. به همین سبب است که حاج قاسم را یک مکتب  

اعجوبهمی یک  را  ایشان  بود،  این  از  غیر  اگر  استثناء    دانیم؛  و 
پدیدهمی ایشان  اواًل  هم  رهبری  معظم  مقام  کالم  در   نامیدیم. 

  & خیلی عجیب و غریبی نیست و شاگرد مکتب امام خمینی

 است؛ و ثانیًا، خودش صاحب مکتب است. 
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التحصیل و کارشناس ارشد نظامی است.  حمید حسنی فارغ
از   که  قاسم سلیمانی    ۱۳۶۱سال  او  با شهید  فتح خرمشهر  در 

می سلیمانی  شهید  مورد  در  بست  برادری  شهید  پیوند  گوید: 
طراح   و  مدبر  و  مدیر  باذکاوت،  و  باهوش  فردی  سلیمانی 

زمینهجنگ در  ایشان  بود.  نامنظم  و  منظم  مختلف  های  های 
 1حرف برای گفتن داشت و کارهای ایشان بسیار برجسته بود. 

شجاعانه و با سرعت تمام برای اجرایی شدن سوم. 

 تصمیم نهایی حرکت کند 

برمی قدم  نیروهایش  از  جلوتر  قاسم  جزء  حاج  این  داشت. 
شخصیت حاج قاسم بود. شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با  

شجاعت دارند اّما تدبیر    هاتدبیر بود؛ ِصرف شجاعت نبود؛ بعضی
بعضی ندارند.  را  این شجاعت  بردن  به کار  برای  ها  و عقل الزم 

را   کار  جگر  و  دل  نیستند،  عمل  و  اقدام  اهل  اّما  تدبیرند  اهل 
به دهان خطر  -ندارند. این شهید عزیِز ما هم دل و جگر داشت  

رفت و ابا نداشت؛ نه فقط در این حوادث این روزها، ]بلکه[  می
د ثارالله  در  لشکر  فرماندهی  در  هم  مقّدس  دفاع  وران 
لشکرش همین و  خودش  بود؛  فکر    -جوری  بود؛  تدبیر  با  هم 

میمی تدبیر  این  کرد،  داشت.  منطق  کارهایش  برای  کرد، 
در   نبود،  هم  نظامی  میدان  در  فقط  توأمان،  تدبیِر  و  شجاعت 

اّما  به دهان خطر می  2.جور بودمیدان سیاست هم همین رفت 
 

1 https://b2n.ir/346854خبرگزاری مهر . 

 . 18/10/98ر دیدار مردم قم، بیانات د 2
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می  جان تا  را  میدیگران  حفظ  جان  توانست  مراقب  کرد؛ 
مّلت در  همکارانش  سربازانش،  اطرافیانش،  های  نزدیکانش، 

 1دیگر که در کنار او بودند، بود. 
نمی سلیمانی،  شهید  قاموس  نمینمی  دانم،در  شود،  توانم، 

وجود نداشت    نیرو نداریم، بودجه نداریم، فضا نداریم و غیره اصالً 
ها کار کرده و به سرانجام رسانده  ترین موقعیتسخت  چراکه در

را شروع می کار  با دست خالی  ایشان  حاج  بود.  زمانی که  کرد. 
اما با    نفر بودند؛  26الی    25قاسم تیپ فاطمیون را تشکیل داد  

است. با    این تعداد نفرات اندک یک لشکر قدرتمند تشکیل داده
اقوام که در چند کشور  یک دسته رفت با یک لشکر بزرگ از همه  

 .مستقرند، برگشت

 سرعت عمل حاج قاسم در زلزله بم 

حاج   سعدی:  حسنی  محمدرضا  پاسدار  دوم  سرتیپ  سردار 
شکل در  سازمانقاسم  و  توسعه دهی  و  قوی  دهی  بسیار  گرایی 

سگ حامل  هواپیما  یک  بم  زلزله  در  دارم  خاطر  به  های  بود، 
ج قاسم ظرف چند دقیقه  یاب از اروپا وارد کشورمان شد، حازنده

این   تا  کرد  آماده  را  خودروهایی  و  کرد  تقسیم  را  بم  شهر  کل 
زندهسگ خانههای  میان  اگر کسی  یاب  و  بچرخند  خراب  های 

 
 همان 1
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العاده بود و نشان از  زنده مانده است بیابند. این کار حاجی فوق
 1سرعت عمل ایشان در فرماندهی داشت. 

)از  ها حرانچهارم. رعایت مسائل شرعی حتی در ب

 احکام تا اخالق و آداب( 

نظامی    شهید سلیمانی یک فرمانده جنگاوِر مسلط بر عرصه
بود، در عین حال به شّدت مراقب حدود شرعی بود. در میدان  

می فراموش  را  الهی  حدود  افراد  گاهی  میجنگ،  گویند  کنند، 
ها نیست؛ او مراقب بود. آنجایی که نباید سالح به  وقت این حرف

نمیکا کار  به  سالح  برود،  تعّدی  ر  به کسی  که  بود  مراقب  ُبرد؛ 
احتیاط نشود؛  ظلم  مینشود،  عرصههایی  در  معمواًل  که   کرد 

خیلی احتیاطنظامی،  این  نمیها  الزم  را  او  ها  ]لکن[  دانند؛ 
 2کرد. احتیاط می

بزرگ   و سنتی  دینی  اصیل  تربیت  اساس یک  بر  قاسم  حاج 
آداب و مستحبات بسیار مقید بود و  است، حتی ایشان به    شده

می رعایت  یک  به  یک  را  دینی  دستورات  برای  تمام  مثاًل  کرد؛ 
کرد؛ خاطرم هست  های مذهبی بسیار ادب میحضور در مراسم

نوشته  ای دلبار در مراسم یادواره شهدای سیرجان دختربچهیک
  50بسیار زیبایی خواند، من قرآن جیبی همراه داشتم، یک تراول  

آن هز به  تا  دادم  حاجی  به  و  گذاشتم  قرآن  میان  تومانی  ار 
حاج قاسم در آنجا به من تذکر دادند که    دختربچه هدیه دهند.

 
1 http://b2n.ir/m10988.  خبرگزاری تسنیم 

 18/10/98بیانات در دیدار مردم قم،  2
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را نمی قرآن نگذارید چراکه هیچ چیزی  با قرآن  چیزی در  توان 
احترام   و  قداست  تنهایی  به  خودش  قرآن  این  و  کرد  مقایسه 

 1ای دارد.ویژه
 خاطره

کمی انقالب  ضد  زینوقتی  مهدی  و  زدند  شهید  ن  را  الدین 
کردند، جنازه او را از قبض خمسی که همراهش بود و نامش در  

بود، شناسایی کردند.  با بچه  2آن  وارد  حاج قاسم  گردانش  های 
بچه شدند.  دیگری  جای  یا  سؤال  فاو  روحانی  از  گردان  های 

  توانیم اینجا نماز بخوانیم؟ روحانی گفت: چرا نتوانید کردند: می
روحانی جواب   اینجا خاک دشمن است.  گفتند: خب  بخوانید؟ 

انگلیسی نباید  را  ثغور خاک  و  ها معلوم بکنند. همه داد: حدود 
فقیه است. بروید نمازتان را با طیب خاطر  ها زیر نظر والیتاین

 بخوانید. 
 خاطره

گفت: شهید  رزم حاج قاسم، محمدرضا حسنی سعدی میهم
رهبری دستور  طبق  ویژه  سلیمانی  حالل  نگاه  و  حرام  به  ای 

ماشین   از  را  شکالتی  کوچکشان  بچه  دارم  خاطر  به  داشت. 
  - دانستبه دلیل سن کمی که داشت نمی  -المال برداشت بیت

قرار شده بود و در به در دنبال اصالح  و میل کرد. حاج قاسم بی

 
1 https://b2n.ir/m10988خبرگزاری تسنیم  

2 https://b2n.ir/n44372  نوید شاهد 
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پرسید که ماجرا از چه قرار بود این شکالت  امر بود؛ یعنی دائمًا می
 1است؟ ها بودهالمال بوده یا برای بچهای بیتبر 

رفت از تیم همراه  حاج قاسم وقتی به دیدار پدر و مادر خود می
کرد که اجازه دهند ابتدا خودش وارد  می درخواست -محافظین  –

آن سپس  و  متوجه  شود  اتفاقی  همراهش  تیم  روزی  بیایند.  ها 
حاج قاسم در حال درآوردن جوراب پدر خود است و بعد   شوندمی

بوسید. را  پدر  پای  بیمارستان یا    هم  در  سردار  مادر  که  زمانی 
بستری بود، درخواست کرد که او را با مادرش      ÷الزهرا  فاطمه

باز هم می و  پای  تنها بگذارند  و  پای تخت نشسته  بینند حاجی 
 2بوسد. مادر را می

حاللیت صاحب  نامه  از  قاسم  دوران  حاج  در  سوری  خانه 
 ای شد. آزادسازی سوریه معروف است و رسانه

 پنجم. استعانت از خدا و باور به مدد پروردگار

برنامه تمام  آنکه  از  بعد  است  الزم  مدیری  هر  را  برای  اش 
خردمندانه محاسبه کرد، دائم بلدم بلدم نگوید بلکه جای خدا و  

هایش خالی ببیند؛ با اینکه همه چیز  نامهاراده و مدد خدا را در بر 
را تدبیر کرده اما خاضعانه از خدا کمک بخواهد و روی کمک خدا  

 حساب باز کند. 

 
1 https://b2n.ir/b31739  جهان نیوز 

2 https://b2n.ir/r26960خبرگزار ی تسنیم  
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مهم این است که سردار سلیمانی این درس را از امامین   نکته
انقالب دریافت کرده بود؛ »امام بزرگوار که این همه تحّوالت را  

ها را از  کلمه اماِم تحّول بود، این  به وجود آورد و به معنای واقعی
ها را  داد، اینها را به خودش نسبت نمیدانست؛ امام اینخدا می

 "دانست. ...واقعش هم همین است که از خدا است؛  از خدا می
َ

  َل
   َو   َحْوَل 

َ
َة   َل    ُُقَى

َى
َل ن   إن لَِلى ى   ِبن ن َلن

ظن   اْْلَ ای از  همه چیز و هر حول و قّوه  "،مين اْْلَ

ذ َرَِمت[  خدا است؛ و امام واقعًا این ]آیه را به معنای    "1"ما َرَِمَت ان

 2واقعی کلمه معتقد بود.« 
که آزاد   هواییو نیروی    3امام فرمود: خرمشهر را خدا آزاد کرد

ها همه  این  5. های طبس مأمور خدا بودندو شن  4شد کار خدا بود 
 ری این مکتب است. از خداباو 

و رهبری &ها، مکرر از امام خمینی  شهید بزرگوار سردار دل

 :6شنیده بود 

 
 .۱۷انفال: آیه  1

 99/ 14/03، &ویکمین سالگرد رحلت امام خمینی سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سی  2

 .3 :  120مجله نوجوان   3

 . 10/41:صحیفه امام 4

 .9- 18/8:صحیفه امام 5

6 https://b2n.ir/346854.خبرگزاری مهر  

والیت و خود را سرباز ایشان دانستن و اطاعت    مداری و اطاعت محض از مقام عظمایوالیت

ایشان را رمز عاقبت گفت: هنگامی که  دانست. برای مثال همیشه به ما می خیری میبهاز 

الله( گفتم، مدال برای من  خواستند مدال ذوالفقار را به من بدهند به حضرت آقا )حفظه می
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جریان   این  پیروزی  و  بسیج  پیروزی  و  ایران  مّلت  »پیروزی 
ایران، تضمین در  انقالبی  در    1شده است.عظیم  خداوند متعال 

 
دانم کجاست، برای من رضایت  ؛ نمیمهم نیست، مدال فتح را هم که قباًل به من اعطا کردید

و خوشنودی شما مهم است. برای ما کاماًل مشخص بود که او در مقام والیت ذوب شده و  

 کرد.همیشه ما را هم به این امر نصیحت می

پایه   1 بزرگوار  امام  از منطق مقاومتی که  و عنصر چهارم  نظام  بخش چهارم  گذاری کرد در 

الهی است. خداوند متعال در آیات مکّرر قرآن این   نِی وعده جمهوری اسالمی، این بخِش قرآ

اند؛ آیات فراوان قرآن بر این معنا  داران حق، پیروز نهایی وعده را داده است که اهل حق، طرف

ها پیروز هستند  خورند؛ آن کند. ممکن است قربانی بدهند اّما در نهایت شکست نمیداللت می

قرآن، من دو سه آیه    های آیات کریمه ا ناکامی ندارند. از مثالدر این صحنه؛ قربانی دارند امّ 

ها ها مراجعه کنند، روی آناند، به این های عزیزی که اهل قرآنکنم؛ جوانرا اینجا ذکر می

کنند.   امَلکیدون«؛فکر  ُُهُ  رَفوا 
َ
ک نَی  اَفذلَّ ًدا 

َ
ِک ُیریدوَن  آیه    »َام  طور،  مبارکه  خیال  ۴۲)سوره   )

کنند، ]اّما[  حق و مقاومت درست می  کنند، توطئه برای جبههسازی میند زمینهکنند دار می

دیگر،  شود طبق طبیعت و سّنت الهی. آیهها دارد چیده میدانند که توطئه علیه خود آن نمی

آیه   قصص،  مبارکه   :  ۵سوره 
َ
أ َوَْنَعَلُه  رضن 

َ
اِل يفن  ُفا  اتُسضعن يَن  اذلَّ ىلَعَ  ََّنُنَّ  ن 

َ
أ ًة  »َوُنريُد  مَّ ئن

ثَی«؛ خواهیم بر مستضعفان زمین مّنت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان  ما می   َوَْنَعَلُهُ اَلارن

آیه دهیم!  قرار  زمین  َادقاَمُُك«؛دیگر:    روی  ِّبر  ن ُي َ َو   
ُ

الَِل نَیُْصُك وا  ََتُْصُ ن  سوره    آیه   »ان دیگر: 

آیه   ُهن :  ۴۰مبارکه حج،  يارن جوا َمن دن خرن
ُ
يَن أ اَس  »اذلَّ ن اِلى ُ َوََلَل َدفُع الِلَّ ا الِلَّ َ ن َيُقَلا َرِبُّ

َ
 أ
ى

َل رن َحقٍّ إن ث 
َ
 ِبن

 ُ نَّ الِلَّ ُْصَ ب  ًرا َوَِلَ ن كَثث  ُ ُيذكَُر فهَيا اسُم الِلَّ ٌع َوَصَُلاٌت َوَمساَجن َ َون ني   ُ َمت َُصاِمن در ٍ ََلُ عص  َ ن ني  ََم   ََبَضُه 

يٌّ َعزيٌز«؛   َلَُقن  َ نَّ الِلَّ إن ُه  ُْصُ ]جرمی  مانه َين  شدند،  رانده  ناحق  به  خود،  شهر  و  خانه  از  که  ها 

گفتند: »پروردگار ما، خدای یکتاست!« و اگر خداوند بعضی از مردم را  نداشتند[ جز اینکه می

ها و معابد یهود و نصارا و مساجدی که نام  وسیله بعضی دیگر دفع نکند، دیرها و صومعه به 
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کنندگان حق،  قرآن این وعده را داده است که یاری  آیات مکّرر
اند؛ ممکن است قربانی بدهند اّما در نهایت شکست  پیروز نهایی

آننمی اّما  خورند؛  دارند  قربانی  این صحنه؛  در  پیروز هستند  ها 
ُ الُِل  فرماید:  ناکامی ندارند. خدای متعال در قرآن می

ُ
ن نَیُْصُك "ان

َ َلُُك"؛   خدا شما را یاری کند، هیچ کس بر شما غلبه  اگر  فاَل اغِلن
است؟  نمی جوری  چه  خدا  کردن  یاری  خب،  يَن  کند.  َها اذلَّ يُّ

َ
"يا أ

دقاَمُُك"
َ
ِّبر أ  َوُيي َ

ُ
ُْصُك َ َين  وا الِلَّ ن ََتُْصُ ای کسانی که ایمان    1آَِموا إن

میآورده یاری  را  کنید، شما  یاری  را  خدا  )آیین(  اگر  و  اید!  کند 
را،  را استوار میهایتان  گام یاری کردید دین خدا  اگر شما  دارد؛ 

گیری الهی را، منطق خدایی را، راه خدا را، خدا هم شما را  جهت
نصرت خواهد کرد و یاری خواهد کرد؛... پس کار خدا است، راه  
خدا است، نصرت خدا است؛ وقتی نصرت خدا شد، خدای متعال  

َ  ت کرد،  هم نصرت خواهد کرد و وقتی خدای متعال نصر  فاَل اغِلن
 2هیچ کس بر شما غلبه نخواهد کرد.«  َلُُك؛

»َم  نوشت  فرمانده بود. زیر امضایش می  شیرازی  صیادشهید  
؛ شاید به نظر برسد کسی که نظامی است و این  3اكن لِل اكن الِل ِل« 

 
برده می  بسیار  ویرا خدا در آن  از  ن میشود،  )و  او کنند  یاری  را که  گردد! و خداوند کسانی 

ناپذیر است. آیات فراوان قرآن همه کند؛ خداوند قوی و شکستآیینش دفاع نمایند( یاری می 

 اند.دهند به آن کسانی که در راه مقاومت همین عاقبت را نوید می 

 .98/ 14/03&امین سالگرد رحلت امام خمینی بیانات در مراسم سی 

 . ۷حمد: آیه م 1

 98/ 06/09بیانات در دیدار بسیجیان  2

 https://b2n.ir/b79079 تصویر امضاء شهید. 3
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طور تحلیل کند ولی  همه امکانات زیر دستش دارد نیاز نیست این
هایشان  ربیت کرده بود که خدا را در تحلیلها را طوری تامام این

 گرفتند. در نظر می
  های جنوب شرق، شهید سلیمانی در دفاع مقدس، عملیات

بارها  عملیات  افغانستان، و  بارها  غیره  و  لبنان  و  سوریه  های 
عنایت و لطف خدا را دیده بود و اعتقاد قلبی به کمک و نصرت  

آیه   در  رو  همین  از  داشت،  ََت الهی  ن  «»إن
ُ

ُْصُك َين   َ الِلَّ وا  تردید    ُْصُ

گفت شما بایستید نصرت کنید خدا هم  نداشت. حاج قاسم می
 کند. شما را نصرت می

فقیه را نصرت کنید، خدا هم  شما هم در امر فرزند آوری ولی
 کند. در روزی و... شما را نصرت می

 خاطره

می حسنی  و  سردار  چهار  کربالی  عملیات  در  گوید: 
تلام بودیم. شجره و ستون گردان ما  الرصاص  فات زیادی داده 
به اصطالح کمر  ۴۱۵) و  بود  پاشیده  از هم  ( در کربالی چهار 

گردان شکسته بود و هفتاد درصد گردان از بین رفته بود. با تدبیر  
ما   و کانال ماهی مقرر شد  پنج  قاسم در عملیات کربالی  حاج 

که حاجی  با این  ها مستقیمًا وارد عمل نشویم. مانند دیگر گردان
عملیات   وارد  اول  شب  ما  که  داشتند  ما  حق  در  را  انصاف  این 
ماهی   کانال  و  عملیات  وارد  ما  که  شد  احتیاج  بعد  روز  نشویم؛ 
شویم و منطقه عملیات از زمانی که از قایق پیاده و وارد اسکله 

شدیم در یک مسیر هشتصد تا نهصد متری در روی یک دژ  می
عراق توپخانه  کل  دوشکا   بود.  و  خمپاره  آتش  مسیر  این  روی 
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گلولهمی مستقیم  مسیر  در  و  تیرها  باران  زیر  ما  و  های  ریخت 
ها بودیم. ما مجبور بودیم برای رسیدن به کانال ماهی کل  عراقی

من   و  بود  تاجیک  شهید  گردان،  فرمانده  بدویم.  را  مسیر  این 
این از  بعد  بودم.  او  دژ  جانشین  به  مشکالت  و  مصائب  با  که 

لب   زیر  را  چیزی  و  داده  تکیه  دژ  به  قاسم  حاج  دیدم  رسیدیم، 
کند. من را کناری کشید و گفت: »من در تمام مسیری  زمزمه می

که قرار بود روی اسکله بدوید کنار دیوار دژ ایستاده بودم و برای  
 1خواندم تا سالم به من برسید.« سالمتی شما دعا می

 

 قاسم نبود...(تغییر مسیر تاریخ )اگر حاج 

فرمانده   نظامی  دفتر  رئیس  سردار سرتیپ »محمد شیرازی« 
قوا،   کل  تاریخ  میمعظم  مسیر  سلیمانی  سردار  شهادت  گفت: 

به شهید سلیمانی   اراده خودش  با  تغییر داد و خداوند  را  جهان 
عزت داد. شهید سلیمانی همیشه مقام معظم رهبری را با انجام  

داد و این باید در  تر قرار میو خوبهای ممتاز در شرایط خوب  کار
در نظر گرفته شود. نیرو الگو  به عنوان یک  شهید    2های مسلح 

حاج قاسم سلیمانی توانست این مکتب را ایجاد کند و مسیر تاریخ  
نقشه دهد.  تغییر  به    را  لبنان،  در  سوریه،  در  عراق،  در  آمریکا 

ها، عراق را کمک و فّعالّیت این شهید عزیز خنثی شد. آمریکایی
ای  پسندند، یک نقطهمثل رژیم پهلوی ایران یا امروِز سعودی می

 
1 https://b2n.ir/346854خبرگزاری مهر  

2 https://b2n.ir/g87307خبرگزاری میزان  
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اند بکنند؛ به تعبیر  ها که هر کار مایلباشد ُپر از نفت، در اختیار آن
این شیرده«؛  گاو  »مثل  شخص  اینآن  را  عراق  جوری  ها 

خواهند. عناصر مؤمن عراقی و شجاع عراقی و جوانان عراقی  می
ایستادند و حاج قاسم  و مرجعّیت در   این قضایا  عراق در مقابل 

همه  & جبهه  به  مدد    این  فّعال  مشاور  یک  عنوان  به  بسیج 
رساند، کمک رساند و به عنوان یک پشتیبان بزرگ در آنجا ظاهر  
لبنان   مورد  در  هست،  سوریه  مورد  در  قضّیه  همین  شبیه  شد. 

 1هست. 

 عام اسپایکر خاطره قتل 

جوان نخبه    ۲2۰۰شد؟  م نبود چه میدانید اگر حاج قاسمی
عراقی در این پایگاه مشغول تحصیل نظامی بودند که خبر رسید  

بودند عملیات جنگ  داعشی توانسته  آن مقطع خوب  در  که  ها 
شوند و اگر پایشان  ها نزدیک میروانی به راه بیندازند، دارند به آن

سته به  ها را خواهند کشت. جوانان دسته دبه آنجا برسد همه آن
هایی شدند که این افراد آماده  خاطر حفظ جانشان سوار ماشین

ها را از دست داعش نجات دهند. پایگاه تخلیه  کرده بودند تا آن
شد اما نقطه تلخ ماجرا همین جا بود، جوانان درست در کنار رود  

ها اسیر شدند و کاری  دجله بود که متوجه شدند در دام تکفیری
 د آمد. از دستشان بر نخواه 

شدند و جلوی رودخانه دجله به  گروه گروه از ماشین پیاده می
ها شاید حتی از خوردن یک لیوان آب  ایستادند. داعشیصف می

زدند و به آسانی هر چه تمام  ها میتر تیر خالص به آنهم راحت

 
 . 18/10/98بیانات در دیدار مردم قم،  1
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برخی دیگر    1انداختند. جوانان پرپر شده عراقی را به رودخانه می
کم کوهی از جنازه  شدند و کمبریده می  اطراف همین دجله سر

 پدیدار شد. آن روز همه جا تلخ و سیاه بود.
از سخنرانی  ۹۶حاج قاسم سلیمانی سال   هایش در  در یکی 

ای از تاریخ، در زمان بربرها و  گوید: »در هیچ دورهوصف آن می
خشونت،   همه  این  شاهد  تاریخ  مغول،  حمله  در  حتی  تاتارها، 

نبود سختی  و  است.  توحش  دانشکده    ۲۲۰۰ه  جوانان  از  نفر 
بسته سر بریدند و تیرباران کردند.« رنگ  عراق را دست  2اسپایکر 

رودخانه دجله بعد از جنایت داعش و کشتن جوانان عراقی خونین  
داد که جهان صدایش دربیاید؟  شد. دیگر چه جنایتی باید رخ می

 
این   1 بماند  توانست زنده  اسپایکر که  از شاهدان ماجرای  گونه روایت  »علی حسین کاظم« 

لباس شخصی می را شنیدیم،  اسپایکر  به  داعش  نزدیک شدن  خبر  که  هنگامی  »ما  کند: 

صد نفر بودند، وارد اسپایکر شده  پوشیدیم ولی دیر شده بود زیرا عناصر داعش که حدود یک 

دستان  داعش  عناصر  ده  بودند.  سوار  و  بستند  را  که  ما  را  کسی  هر  و  کردند  کامیون  ها 

کشتند و کسانی که زیر دست و پا مانده بودند  داد، میترین حرکتی از خود نشان میکوچک 

هایم را کشتند و خون  نیز جان خود را از دست دادند. ما را به صف کردند و با تیر همکالسی

که به سوی من شلیک شد، به من اصابت نکرد و من  ام پاشید و تیری  ها به چهره یکی از آن 

ای که روبرویم حفر شده بود، انداختم و خود را به ُمردن زدم. وقتی که شب  خودم را در چاله 

از حشرات و    ۲۰۰شد   به رود دجله رساندم و سه روز مخفی شدم و  متر راه رفتم و خودم را 

کردم و مسافتی طوالنی را در امتداد رود    کردم و به سختی از رود دجله عبورگیاهان تغذیه می

 ام رساندم.«ای نسبتًا امن رسیدم و سه هفته بعد خود را به خانواده دجله طی کردم تا به منطقه 

پایگاه هوایی مجد التمیمی، که در گذشته به عنوان فرودگاه هوایی الصحرا و پس از حضور   2

اسپایکر   هوایی  پایگاه  نام  به  آمریکایی  انگلیسی:  نظامیان  (  Speicher Airbase)به 

 گذاری شدنام 
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از جمله آیت  اما خبری نبود که نبود! مراجع دینی و علمای عراقی  
و   کردند  صادر  خونخواران  این  علیه  جهاد  حکم  سیستانی  الله 

دیدند از جا  شان را در خطر نابودی میجوانان عراقی که سرزمین
گروه و  سردار  برخاستند  دادند.  تشکیل  را  حشدالشعبی  های 

جای  سلیمانی، مهندس ابو مهدی و دیگر رزمندگانی که از جای
تپید از  ای مردم مظلوم عراق میکشورهای اسالمی قلبشان بر 

ها را با ذلت به زیر  و پرچم سیاه و نحس تکفیری  1جا برخاستند 
میمی  2کشیدند.  چه  نبود  قاسم  حاج  اگر  میدان  دانید  شد؟ 

دانید اگر حاج قاسم  ها را حاج قاسم عوض کرد! میفروشیبرده
 شد؟ خاورمیانه جدید را حاج قاسم عوض کرد. نبود چه می

نبود چه میدان می قاسم  اگر حاج  به زنید  تجاوز  های  شد؟ 
 ایزدی محاصره نبل و الزهرا ... 

]بی این شهید  رفقای محّلی  و  عزیز  بود[؛  نقش شهید  بدیل 
مرد نورانی، مرد مؤمن، مرد  -   &مثل همین شهید ابو مهدی  

 
1 81068n.ir/m2https://b  خبرگزاری میزان 

گناه را در نزدیکی  هزار جوان بی  ۲های آمریکایی،  مردم ما شنیده یا دیده بودند که داعشی 

ها در سنجار را شنیده و  ها جنایات و تجاوزات داعشییک رودخانه در یک روز سر بریدند؛ آن 

می دیده   ما  مردم  داعشیبودند.  که  جنایتدانستند  سردار های  تعبیر  به  آمریکایی،  و  پیشه 

ها هزار کیلومترمربع از اراضی عراق و سوریه را همراه با هزاران روستا، شهر و  سلیمانی صد 

های مهم  مراکز مهم استانی به تصرف درآورده بودند و هزاران کارگاه و کارخانه و زیرساخت 

های برق  ها و خطوط نفت و گاز و نیروگاه ها، چاه ها، پاالیشگاه ها، پلاز جمله راه هااین کشور

بهای های مهمی همراه با آثار گران و موارد دیگری از این نوع را تخریب کرده بودند و شهر

 گذاری از بین برده و یا سوزانده بودند.ها را با بمب تاریخی و تمدن ملی آن 

2 https://b2n.ir/n54681 خبرگزاری فارس ـ گروه حماسه و مقاومت 
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ض    کرد، چهرهشجاع که انسان وقتی نگاه می او مصداق »و َبِیّ
بنورک«  این]ب  1َوجِهی  ابو مهدی  بود؛ چهره،ود[؛    چهره  جوری 

خدایی معنوِی  این  -نورانی  امثال  با  سلیمانی  جور  شهید 
را   2های مؤمن و شجاع و نورانی توانستند کارهای بزرگی انسان

 3انجام بدهند. 

 بیچاره کردن دشمن

، به عنوان »فرمانده  المللی های بینشهید سلیمانی در رسانه
شاخص قوی بودن سردار سلیمانی این    4شد. سایه« توصیف می

 
 . 4/562کافی: 1

شهید سلیمانی، اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسالم از طرفی، گفتیم   2

قهرمان اّمت اسالمی است؛ چرا؟ چون شهید سلیمانی با حرکات خود و باالخره با شهادت  

نگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای  اسم رمز برا   - شهادتش هم مکّمل این معنا بود- خود  

اسالم شد. اآلن در دنیای اسالم هر جایی که بنای مقاومت در مقابل زورگویی استکبار را 

او را   اسم رمزشان شهید سلیمانی است. در کشورهای مختلف  و  باشند، مظهرشان  داشته 

برایش مجلس  کنند،  زنند، نامش را پخش میکنند، عکسش را می کنند، تکریم می احترام می

ها تعلیم کرد، به  افزاِر مقاومت را و الگوی مبارزه را به مّلت کنند. در واقع ایشان نرم درست می

های خیلی مهم و بسیار حّساسی  ها خب نقش ها رایج کرد؛ این ها سرایت داد، در مّلت مّلت

رمانِی  قه است؛ لذاست که ایشان به معنای واقعی کلمه، یک شخصّیت برجسته و یک چهره 

 اسالمی است. 

اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده شهید بیانات در دیدار دست 

 . 26/09/99سلیمانی 

 . 18/10/98بیانات در دیدار مردم قم،  3

4 TBS News: Soleimani played influential role in fight against ISIS . 
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نمی دشمن  که  دست    توانست بود  چون  بگیرد،  نادیده  را  وی 
دشمن را خوانده بود و برایش تدبیر کرده بود. هر تحرک دشمن  

م  فرماید:  ماند. قرآن میرزمانش ناکام میبا تدبیر ایشان و هم
َ
»أ

امَلكیدوَن«  ُُهُ  كرََفوا  يَن  اَفذلَّ كَیًدا  می  ؛1ُيريدوَن  نقشه  آیا  خواهند 
بدانند   ولی  بکشند؟!  تو  برای  این  شیطانی  دام  در  کافران  خود 

شوند! کالم نافذی داشت، حاج قاسم پوتین  ها گرفتار مینقشه
آن کند.  شرکت  جنگ  این  در  تا  کرد  متقاعد  کشته  را  خیلی  ها 

ها را وارد جنگ  ها نکرد. حاج قاسم آندادند اما صحبتی از آن
  ۳۰۰ها هم حضور داشتند. ما در  کرد در برخی جلسات که روس 

در داعش  روس   متری  بودیم.  رسیده  هیچالمیادین  گاه ها 
هایشان از ما  زدند، همیشه پایگاههایشان را جلوتر از ما نمیپایگاه
میعقب بود.  داعشیتر  شما  گفتند  خون  به  اینکه  از  بیشتر  ها 

 تشنه باشند به خون ما تشنه هستند. 

 
 ریزیتنها راه مدیریت هوشمند با برنامه

یت و تدبیر و اعمال اصول و قوانینی  جامعه نیازمند نظم و مدیر 
برنامه تنها راه مدیریت هوشمند،  و عاقالنه  است.  ریزی زیرکانه 

باید زمانش را به نسبت مسئولیت هایش تقسیم است؛ هر مدیر 
پازل زندگی جانمایی کند؛   کند و هر کدام در جای خودش، در 

 مثاًل مسئولیتش نسبت به خدا و مردم و خانواده. 

 
 . ۴۲طور: آیه  1
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راهکا  برنامهچند  برای  و  ر  هوشمندانه  مدیریت  برای  ریزی 
 راهبردی 

 . مدیریت رابطه با خدا 1

فرماید: سزاوار است مؤمن را سه زمان  می  ×امیرالمؤمنین  

ه«؛باشد:   زمانی که در آن با پروردگارش راز    »ف ساعة نیایج فهيا ربى

آن باید  انسان  که  مواردی  از  یکی  کند.  نیاز  درست  و  قدر 
هیچبرنامه که  کند  خداست.  ریزی  با  رابطه  نشود  پشیمان  گاه 

باالترین بندگی سپردن خودت به خداست. حاج قاسم اختیارش  
به خدا؛ شما هم در همه عرصه و داد  از خودش گرفت  های را 

زندگی خودتان را بسپارید به خدا. برای یک مدیر باید معلوم باشد  
ل وقت خط قرمزش باشد  خدا کجای زندگی اوست؛ مثاًل نماز او 

هیچ علی  و  امام  نشود.  ترک  بن    ×گاه  محمد  آنکه  از  پس 

نوشت:  ابی او  به  برگزید  مصر  سپاه  فرماندهی  به  را  »َصلر  بکر 
ا«؛   ََلَ تن 

َؤقَّ ُ
ْ
امل ا  َ ْقِتن َ اَلَة َلن آر،  الصَّ جای  به  خودش  وقت  در  را  نماز 

ْر  ُتَؤخر  
َ

اٍغ، َوَل رَفَ لن ا  َوْقَِتَ ْل  جر  َُتَ
َ

َغاٍل«؛  »َوَل ْْشن ا َلن َ َعْن َوْقِتن اینکه َها  نه 

در بیکاری زودتر از وقتش بخوانی و به هنگام درگیری و کار آن 
نَّ لُکَّ َش را تأخیر بیندازی،  

َ
ْم أ َ »َواَْعَ َصاَلِتن ٌع لن َ َ ن َي  ُلن ْ َعَ و بدان  «؛  1ٍء َمن

 که تمام اعمالت در گرو نماز است. 

 
   27البالغه، نامه نهج  1
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کشوری نماز شبش ترک    رسید در هر حاج قاسم هر ساعتی می
شد؛ در کاخ کرملین هم نماز خواند. شهید بابایی هم در دفتر  نمی

 مافوقش در ارتش آمریکا نماز اول وقت خواند. 

 . مدیریت خانه و خانواده در کنار کار 2

های زندگی را  و زمانی را به اینکه هزینه  »و ساعٌة یرمى َماشه«؛
ِسهن   َبْیَ  ُيَخَلر  َساَعٌة  َو »تأمین کند،   ْ ا َبْیَ  َو  ن َق  َ َتن َم  ذَلَّ لُّ  يفن «؛ 1َيْجُمُل  َو  َيحن

با توجه   2های حالل و زیبا اختصاص دهد. و زمانی را به خوشی
باید   روز  هر  است،  شخص  زندگی  اصلی  جزء  خانواده  اینکه  به 

یک وقت ویژه خالی کند. راز موفقیت یک مدیر در    هابرای آن
رسیدن به اهدافش این است که آرامشش در خانه تأمین شود.  
نباید اجازه دهیم دنیای شلوغ امروزه مانع شود نشان دهیم چقدر  

 عاشق خانواده خود هستیم. 
مهم مادر  خانواده،  مدیریت  دارای  در  و  خانواده  رکن  ترین 

پذیر  ت، نقشی که به هیچ وجه جانشینترین نقش تربیتی اس مهم
نیست. بایستی هم پدر و هم فرزندان به اصل محوری مادر توجه  
ایفای  در  را  او  مادر،  و خدمت  اکرام  احترام،  احسان،  با  و  کنند 

 نقش تربیتی خویش یاری دهند. 

 
   390نهج البالغه، حکمت  1

ر«؛ فرماید:  می  ×. امیرالمؤمنین  1/468غرر الحکم و درر الکلم:  2 دن ي    »َصالُ  اْلیش اتلَّ

شود. برنامه یعنی تهیه جدول زمانی تقسیم  ریزی سبب اصالح امور زندگانی می تدبیر و برنامه 

عبادت، ورزش، تفریح، تغذیه، مطالعه و ضیافت  ای برای کار،  ها، تهیه برنامه کارها و مسئولیت

برنامه گونه به  شود؛  برطرف  انسان  طبیعی  نیازهای  همه  که  کلیدهای ای  از  یکی  از  ریزی 

 کامیابی در مدیریت است.
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 خاطره 
به سپاه  در ماه از کرمان  بود  اولی که شهید سلیمانی قرار  های 

شود حاج قاسم مدتی کمتر فعالیت داشت.  قدس تهران منتقل  
 گفت: شهید سلیمانی می

از دفتر حضرت آقا تماس گرفتند و مرا به آنجا دعوت کردند.  
وگو با ایشان، از من نسبت به رفتارم با خانواده سؤال  در مدت گفت

میمی و  خانوادهکردند  »با  چهگفتند:  فرزندانت  ات  با  طوری؟ 
می رفتار  بچگونه  آیا  آنکنی؟  میا  غذا  آنها  به  خوری؟  را  ها 

می میگردش  خانه  به  وقتی  مدتی  از  بعد  دفتر  بری؟«  از  آمدم 
می زنگ  میدوباره  و  دارند،  زدند  کار  شما  با  آقا  حضرت  گفتند 

می حضورشان  به  که  سؤالهنگامی  همان  دوباره  را  رسیدم  ها 
  دادم که بله تمام کارها را انجامپرسیدند و من هم پاسخ میمی
 دهم. می

کردم چون کارم کم شده گفت: در ابتدا فکر میحاج قاسم می
کنند اما با گذشت چند مدت  ها را از من میحضرت آقا این سؤال

انجام مأموریت و  انجام کارهای مهم  تازه متوجه رفتار  و  ها من 
حضرت آقا شدم و فهمیدم ایشان قبل از اینکه کار مهمی را به  

ترین جامعه است، شروع  ه که کوچکشخصی بسپارد از خانواد
ام رفتار خوب و اخالق  کند؛ یعنی اگر من توانستم با خانوادهمی

آن و  باشم  داشته  آماده کنم، میخوش  جامعه  برای  را  توانم  ها 
تری را انجام دهم. حاج قاسم این درس را هم به ما  کارهای مهم
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و میمنتقل می اگر میکرد  مگفت:  جامعه یک  در  دیر  خواهید 
 1موفق باشید اول باید از خانواده شروع کنید. 

خانواده آب  برای  هواپیما  در  اگر  بود.  قائل  اهمیت  اش 
داد پدرش آب  کرد بعد اجازه میآوردند اول دخترش تست میمی

همه   گفت:  پسرش  شد،  شهید  وقتی  بود.  تیز  خیلی  بنوشد. 
تربیت    ها فدای یک تار موِی آقا )رهبر(. چنین فرزندانیسلیمانی

 کرده بود. 
فرصت   و  است  کار سرشان شلوغ  در محل  که  افرادی  اکثر 

: چون از خانواده  گویندکمتری برای تربیت فرزندانشان دارند، می
کنار   در  قاسم  حاج  اما  نشدند  صالح  فرزندانمان  بودیم  دور 

می تربیت  خوب  به  کارهایش  ایشان  رسیدگی  دقیقه  پنج  کرد. 
گونه بود که دوری  اندازه پنجاه دقیقه رسیدگی ما اثر داشت. این

 هایش مشکلی پیش بیاید. حاج قاسم هم باعث نشد برای بچه
سفر هم خیلی مهم است. حاج قاسم    این توجه به خانواده در 

داد. متن نامه حاج  ها نامه میتک فرزندان و یا به جمع آنبه تک
اگر خودت را به   قاسم به دخترش برای همه راهگشاست: »تو 
خدا بسپری دیگر نگران روزی نیستی، نگران خیلی از مشکالت  

 « نیستی.
 

 
1 https://b2n.ir/346854خبرگزاری مهر  
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صبحگاه    ی وقت مطهر    ،شوم  جمعهآن    دمدهی سپدر  در حرم 

رضا  حضرت   خبر    یدعا  ی سخنران  بیخط   ، ×امام  ندبه 

سردار سل   شهادت  قاسم  حاج  کردند،  ار   یمانیما  حالتی    اعالم 
 روضه مکشوف است...  ، اهل روضهرفت که برای 

  ی صدا و  شد    بلند  یاولولهشد    مشهادت اعال  که خبر  نیهم
  کردن و   هیگر   بلندبلند  یصدا  پر کرد و  ارواق ر   مضطر  یهاناله

 ... دی ضجه زدن به گوش رس
اعظم    یهاناله بخش  که  راحضار  مردان  تشکیل    رواق 

 بلند شد.  دادندیم
 ... بود زیفرحزاد عز  یآقاحاجبغض   لحن و تردردناک  از همه

 اشک... و  بغض از پر
 جان نیبرات حس  میر یبم
 ... مياملخ  اىل یاِلسء فّج
 : فرمود مد وآجان جلو  نهی سک آمد دالشهدای سکه  ن یهم
ا  اْلباس؟ هل لک َعم َبیم ان ي 
 ما؟   یعمو  از خبر چه
 حبس کرده... را  نفس ارباب ما  بغضوید... بگ نستانتو 
  مه یخ  نیا  تا  .د یکش  ار   مهی خ  عمودو    سقا رفت  مهی سمت خ  به

 بلند شد...  ÷ نبی افتاد ناله ز  نی زم یرو 

 َبدک...َم  عتاهیواَعاساه وا قلت نِصاه واض وااخها
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 ... نبی ز  سر خاک برر  گیبدون تو د برادرم
 ولوله شد... و همه ناله زدند   نبیناله ز  به

د فقط صدای ضجه و ناله افتاده بودن   نیزم ی  رو   همهن  مردا
 . دی رس یم به گوش  هابچهها و این زن

ما    نجایا بین  پدر   رفت  پدر  گر  دانستندیم همه  در    ی تفنگ 
هنوز همه    نجایا...هست  هستند.  مردا هنوز  پا  سر    اگر  نجایان 

یاران مالک هستند، با این حال با    یافتاده ول  نیزم  یمالک رو 
 شنیدن آن خبر صداها پر از ترس و اضطراب بود. 

 ؟ دی ترسیم چرا 
 ... ن یحس  یبرا میر یبم یا
و  نیا رفتن   زن  و  دبچه  و  خلخال    باز را    ز یر نهیس  گوشواره 

 ... دیببند  یگر ید معجرها معجر یصدا زد رو   یبیب  ردند...ک
ُلم ای کیالِل َع صَل  ... مط 
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 «اضداد جامع» جلسه پنجم: 

دشمن و بینهم؛ غیظ  ء موضوع: اشداء علی الکفار رحما

 عشق مردم 

 
زرقاء همدانیه یک زن مجاهد صدر اسالم بود، شخصی که  

با خطابه را  اسالم  فراری  لشگر  و  در جنگ صفین  آتشین  های 
جمعنصیحت گهربار  اینهای  تا  کرد  و  آوری  معاویه  بر  که 

شجاع و دلسوز و مهربان    سربازانش هجوم بردند. زرقاء زنی بسیار 
 بود. 

، معاویه و عّمالش شهرها  ×بعد از شهادت امیرالمؤمنین علی 
می غارت  را  شیعیان  اموال  و  نموده  خراب  را  روستاها  کردند.  و 

ی رفتند که زرقاء همدانیه آنجا بود.  ی روزی عّمال کثیفش به صحرا
بردند. زن را  گوسفندها  را  ها  طرفداران معاویه مردها را کشتند، 

تصمیم  بی زن  این  رفتند.  و  گذاشتند  بیابان  وسط  در  سرپرست 
 گرفت که حق خود و مردم را بگیرد. 

و   و جور  ظلم  پایتخت  شام  رفت.  شام  به  کوفه  از  پیاده  پای 
جنایت و اختناق و اعدام بود. با این وضع وحشتناک یک زن از  
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علی می  ×شیعیان  و  رفته  شام  کندبه  دادخواهی   !خواهد 

داشت، سربازان    هنگامی که را  معاویه  به کاخ  ورود  زرقاء قصد 
مانع او شدند ولی فریادش به آسمان بلند شد. معاویه آن فریاد را  

به او خبر دادند که زنی از    .از داخل کاخ شنید و از علت آن پرسید
شود.  داخل  گفت:  است،  آمده  دادخواهی  برای   کوفه 

خواست  و هر چه می  زرقاء داخل کاخ شد و در برابر معاویه ایستاد
خواهی،  قدر عصبانی هستی، چه میگفت. معاویه گفت: چرا این

 گویی؟ چه می
زرقاء گفت: عمال تو ریختند مردهای ما را کشتند، اموال ما  

 را غارت کردند، گوسفندهای ما را بردند و... 
دهم یک  چیز مهمی نیست، دستور می  کهنیمعاویه گفت: ا

 گله گوسفند به تو بدهند. 
کنی که  زرقاء گفت: خاک بر سر تو باد، ای معاویه، تو فکر می

آمده شام  به  کوفه  از  خود  شخصی  حق  گرفتن  برای   ام؟! من 
خواهی  های یتیم رحم کن. تو میزنان و بچهگویم: به بیوهمن می

به من گوسفند بدهی! که من شیر و روغن و گوشت داشته باشم  
من! معاویه دید که این زن ام گرسنه بخوابد؟! وای بر  و همسایه

 رسد. پرسید: تو کی هستی. به نظرش آشنا می
زرقاء خودش را معرفی کرد. معاویه به خاطرش رسید که این  
همان زنی است که لشگریان فراری اسالم را در جنگ صفین  

آنجمع و  کرد  نمود.آوری  جنگ  به  ترغیب  و  تحریک  را   ها 
تو بودم، تو به پای    ها در جستجویمعاویه گفت: من در آسمان

 خودت آمدی؛ و دستور به کشتن او داد.
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ابي   بن  علی  وقتی مولی  یک  باش،  مرد  معاویه  گفت:  زرقاء 
در میان ما بود و ما زیر پرچم او بودیم، او اکنون میان  ×طالب

 ما نیست و حاال زنی صحرانشین هستم. 
 جالد بیا این زن را اعدام کن.  . معاویه گفت: خیر

ک گریه  فریادم  زرقاء  به  مظلومان  فریادرس  ای  گفت:  و  رد 
 برس. 

فریادرس   پرسید:  او  از  و  برگرداندند  را  او  داد  دستور  معاویه 
 ؟ مظلومان کیست

قضیه بگذار  معاویه  گفت:  بدانی  زرقاء  تا  کنم  تعریف  را  ای 
 فریادرس مظلومان کیست. 

علی امیرالمؤمنین  کوفه،  مسجد  اقامه    ×در  و  اذان 

زنی  می ناگهان  فریادرس  گفت.  ای  زد:  فریاد  پرده  پشت  از 
حضرت لرزید،    ک مظلومان به فریادم برس. ناگهان پاهای مبار 

های نبرد توان ایستادن را از کف داد و مثل باران  آن شجاع میدان
شروع به گریه کردن نمود و آه و ناله سر داد و فرمود: خدایا علی  

که به مردم    را به ظلم ظالم مگیر. خدایا من استاندار نفرستادم
 ظلم کند. 

علی مولی  چرا    ×سپس  پرسیدند  او  از  و  خواستند  را  زن 
مظلوم واقع شدی و... به او ترحم و تلطف نمودند و فرمودند: اگر  

 1در حق تو کوتاهی شد، مرا ببخش. 

 
ارن ُرَْحاُء  ی چهارم رأفت و مهربانی، مصداق بارزجبهه و جهاد اکبر، جلسه   1

اُء ىلَعَ اْلُكفى دى شن
َ
أ

ْم  ََنُ ْ  . ن َي 
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ما    فرمانده  ×علی است.  واقعی  مسلمان  زرقاء  و  جبهه 
توانست  نمی نخواهیم  و  علی  توانیم  را    ×امیرالمؤمنین 

می کسی  علی  بشناسیم.  امام  من  بگوید  کاماًل    ×تواند  را 
 شناسم؟ می

 ای مظهر اضداد چه گوییم در مدح تو 
 1باالست مقام تو و گفتار قصیر است 

می مگر  حضرت  اصاًل  مانند  انسانی  شخصیت  شود 
کرد؟مصداق   ×  امیرالمؤمنین توصیف  ىلَعَ  بارز    2را  اُء  دى شن

َ
»أ

 
 . حبیب چایچیان )حسان( 1

دید زنی مشک آبی به دوش گرفته و به سختی آن را به سوی خانه    ×روزی امیرالمؤمنین    2

، آنگاه از حال  خواست ُبردبرد. آن حضرت مشک آب را از او گرفت و به محلی که زن می می

فرستاد شوهر مرا به بعضی از مرزهای نظامی    ×زن پرسید. زن گفت: علی بن ابیطالب  

که در آنجا کشته شد و چند طفل یتیم برای من گذاشت و احتیاج مرا وادار کرده است تا برای  

  از آنجا بازگشت. شب را با   × مردم خدمت کنم که خود و اطفالم را تأمین نمایم. امام علی  

زن کرد. بعضی از  ناراحتی به روز آورد، سپس زنبیلی که در آن طعام بود برداشت و قصد خانه 

  یارانش گفتند: بگذارید ما ببریم. فرمود: کیست که بار مرا در قیامت بردارد؟ چون به در خانه 

خدا هستم که دیروز مشک آب را   زن رسید، زن پرسید: کیستی؟ حضرت فرمود: همان بنده 

ام. زن گفت: خدا از تو راضی باشد و  هایت طعام آوردهتو آوردم، در را باز کن، برای بچه برای  

داخل شد، فرمود:    × میان من و علی بن ابیطالب حکم کند، سپس در را باز کرد. امام علی  

ها را آرام کنم و یا  خواهی تو خمیر کن و نان بپز و من بچه من کسب ثواب را دوست دارم، می 

گاه کنم و تو آن من خمیر   ترم و شروع به خمیر ها را آرام کنی؟ زن گفت: من به نان پختن آ

گذاشت و به  گوشت را آماده کرد و لقمه لقمه به دهان اطفال می  ×گرفتن کرد. امام علی 

فرمود: »علی را حالل کن، در حق شما کوتاهی شده است.« چون خمیر آماده  هر یک می
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م ََنُ ن َي  ُرَْحاُء  ارن 
در    ...«؛1الُکفى و  شدید  و  سرسخت  کّفار  برابر  در 

 اند. میان دوستان خود بامحبت و مهربان

 
آنجا که باید در مقابل کفار شمشیر بزند،    ×امیرالمؤمنین  

گیرد،  رأفت و رحم در وجود مبارکش نیست، شمشیر به دست می
می  های رگ برآمده  مبارکش  خون  گردن  شمشیرش  از  و  شود 
را یارای مقاومت در برابرش نیست اما همین    کسچیچکد و ه می

جا  در  کمال    ییشخص  در  برخوردش  است،  ترحم  محل  که 
می یتیمان  خانه  به  روغن  و  برنج  و  خرما  است،  و  عطوفت  برد 

می درست  خوب  آنغذاهای  و  نجات  کرد  گرسنگی  از  را  ها 
 

تنور را آتش کرد، وقتی حرارت شعله    ×را آتش کن. امام علی    خدا تنور  شد، زن گفت: بنده 

آن حضرت رسید، فرمود: بچش حرارت آتش را، این سزای کسی است که از زنان    به چهره 

بی  یتیم  اطفال  و  او  بیوه  شد.  خانه  داخل  همسایه  زنان  از  زنی  میان  این  در  باشد.  خبر 

خانه گفت. وای بر تو! این کیست که  شناخت، فورًا به زن صاحبرا می  ×امیرالمؤمنین  

 کند؟ زن جواب داد: مردی است که به اطفال من رحم کرده است.برای تو تنور را آتش می 

است. آن زن   ×طالب زن همسایه گفت: وای بر تو! این بزرگ، امیرالمؤمنین علی بن ابی 

َک ای َاِمرارا شناخت، پیش دوید و گفت:    ×چون امام علی   ای امیر    ملؤِمی«؛»وایَحایئ ِمن

 مؤمنان از شرمندگی آتش گرفتم، مرا ببخشید. 

علی   «؛فرمود:    × امام  کن
َّ ْصُت يف جق  ق َ الِلن يفم  َامَة  ای  کن  تو    »ََب وایحایئ ِمن از  من  بلکه 

و مناقب آل    54/52ام، ای کنیز خدا، در حق تو کوتاهی شده است )بحار االنوار:  شرمنده

 (.2/116طالب:ابی

 . ۲۹فتح: آیه  1
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کرد تا با دست خود لقمه در دهانشان بگذارد و  عی میداد. سمی
فرمود: اگر به شما گفتند پدر شما کیست؟  ها را بخنداند و میآن

 است.  ×پدرمان علی  میابگوئید ما یتیم نشده
 اند: فرموده  ×درباره امیرالمؤمنین  مقام معظم رهبری

جنگد، وقتی سر و  جور می»آن انسانی که در میدان جنگ آن
جور با یتیمان همراهی  افتد، آندار مییتیم ارش با یک خانوادهک

یتیمکند، خم میمی بّچه  با  بازی میشود،  کند، روی دوش  ها 
می سوار  اخودش  که نی کند.  است  چیزهایی  همان  اصاًل  ها 

ربطی به این ندارد که ما متدّین باشیم و چه دینی داشته باشیم تا  
انسانی در مقابل این عظمت وقتی قرار  ها را احترام کنیم. هر  این
با آنکه ابن ملجم    1کند.« گیرد احساس خضوع و تعظیم میمی

زند ولی مولی با  آن شقی ازل و ابد به سر مبارک مولی ضربت می
می مهربانی  میاو  دستگیر  که  وقتی  خانهکند.  به  را  او  و   شود 

از شیری را که برای  می  ×علی ایشان  برند. حضرت مقداری 

گوید: حسن جان  دهد و میمی  ×آورده بودند به امام حسن  

 2این شیر را برای ابن ملجم ببر. 
 عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد 

 3بوالعجب من عاشق این هر دو ضد  
 

 
 95/ 30/06بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر،  1

 ، رأفت و مهربانی.4جبهه و جهاد اکبر، جلسه  2

 موالنا، مثنوی معنوی، دفتر اول.  3
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 ، جامع اضدادشاگردِ موال علی 

حاج قاسم سلیمانی هم درس از مولی علی آموخته بود؛ او هم  
تک بعضی  داشت.  بعد  سیاست    بهوقتی    اندیبعد چند  عالم 

دور    ندی آیم بهبعضی    ؛شوندیماز معنویت  معنویت    وقتی  عالم 
  وقتی وارد وادیبعضی    ؛گیرنداز عالم سیاست فاصله می  روندیم

حاج    .کاری به مباحث اجتماعی ندارند   شوندیجهاد و شهادت م 
در عین حال که در مسائل نظامی عالی    ؛قاسم چند ُبعد داشت

های  کرد که به اندیشه خیلی از ژنرالچیزهایی را تحلیل می  و  بود
بینش سیاسی خوبی هم داشت. بعد از    ،کردنظامی خطور نمی

ابعاد سیاسی آن مسئله را هم تحلیل می اگ هر عملیاتی  ر  کرد؛ 
آمریکایی میمقابل  بسیج  را  نیروها  قدرتمندانه  موفق ها  و  کرد 

مقاومت کمتر از    دانست هزینهمی  به این سبب بود کهشد،  می
اگر کدخدا    1دشمن ضعیف است و کدخدا نیست.   . سازش است

 . خداستیهم هست کدخدای ب

 
کردند و شجاعت رزمندگان ما از سر احساسات  شهدا بر اساس عقلشان شجاعت پیدا می  1

از سر عقالنیت   بلکه  است. نبود،  احمق  نداشته باشد،  را  این شجاعت  اگر کسی  بود. خب 

می که  وقتی  میایشان  موفق  حتمًا  بدهیم،  انجام  را  کار  این  اگر  دلیل گفت:  به  شویم، 

گویند  شوند، به دلیل نداشتن عقل است. کسانی که می عقالنیتش بود. کسانی که مرعوب می 

ر توصیف ایشان فرمودند: شهید شجاعت توانیم، یعنی عقالنیت ندارند. حضرت آقا دما نمی 

توأم با تدبیر داشت؛ نیازی نبود برای اهل فن توأم با تدبیر را توضیح بدهند، ولی عموم مردم  

گویند: عقل شما را به احتیاط دعوت  دانند. حتی میشجاعت را یک خصلت غیرعقالنی می 

ای که ما باید در  لذا توصیه  دانند،کند. خیلی از مردم خلوص را امری جدا از عقالنیت میمی
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 شناخت دشمن 

مّتقیان َلنفرماید:  می×موالی  امُلَتاخذن الِلن  َو  َب  ؛ 1« »ُُغن
می یاد  سوگند  هم  حضرت  یارِی  از  دست  مؤمنان  اگر  که  کند 

می شکست  دفاع  مؤمنان  خورند.  بردارند،  یکدیگر  از  بایستی 
می شما  کنند.  یاری  را  همدیگر  حال  کنند،  در  دشمن  بینید 

ها، شما هم باید  طّراحی بر ضّد شما است؛ در مقابل طّراحی آن
بمانید و ساکت بمانید، نباید تسلیم    عملطّراحی کنید؛ نباید بی

، ما نباید تسلیم طّراحی  کند یبشوید؛ چون او مرّتب دارد طّراحی م 
مردم   به  خطاب  حضرت  خطبه  همین  در  وقت  آن  بشویم.  او 

می که  خودشان  َتکیدون فرماید  َو َل  شما  آن  «؛»ُتَکدوَن  علیه  ها 

نید؟! یعنی  کها طّراحی نمیکنند، شما علیه آندارند طّراحی می
کنند علیه شما، شما هم باید علیه ریزی میدارند طّراحی و نقشه 

 2ها نقشه بریزید و طّراحی کنید و کید کنید. آن
توجه    ؛توهم دشمن و توطئه نداریم  .شناخت دشمن الزم است

تو هنوز    جنگدیطراحی یعنی او دارد با ُکرِنت با شما م  .الزم داریم
او با  کالش  تفنگ  با  اآلن    ی؛جنگیم  داری  او  یعنی  طراحی 

آورده   را  یعنی    ؛فضای مجازی  بهصحنه جنگ  دارد  طراحی  او 
 ی. زن یما با فشنگ م شزند شما را با موشک می

 
اینجا آن را یادآوری کنیم، این است که مکتب حاج قاسم سلیمانی را مطالعه کنید و منش  

 عقالنیت ایشان را دریابید.

 .34البالغه: خطبه نهج  1

 .02/06/99بیانات در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت،  2
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جنگ   فردا  روهاستموشکجنگ  این  از  عامل    .  موشک 
  موشک   بزنیم ولی  اما دنبال این نبودیم کسی ر   است.بازدارنده  

موشک    ها باآن  ،ساختیم موشک نمی  رعامل بازدارنده بود و اگ 
می را  آن  . زدندما  موشک  طراحی  باید  ها  فرمود  هم  رهبر  بود، 

 موشک بسازید. 
بیرونی طراحی  برای دشمن  هم  و  برای دشمن درونی  باید هم  

 1. شناخت صحنه مهم است . داشته باشیم
 خاطره

داستانی    بارکی قاسم  گوید: حاج  می  2ترکمان ابوذر ابراهیمی
را نقل کرد از دورانی که در سیستان و بلوچستان کودک اسیری  
را از دست اشرار نجات داده بود و این کودک را به مادر مضطربش  

آن لحظه که مادر برای در آغوش  »رسانده بود. در انتها گفت:  
کشید تا در آغوشش گیرد با خود    گرفتن کودکش به سوی او پر

قاسم گلوله  ،گفتم:  باران  زیر  از  را  تو  خداوند  جنگ  شاید  های 
  .« نجات داد تا روزی بتوانی کودک اسیری را به مادرش برسانی

دانم اما اآلن نمی»  :ای پر آه گفتلحظاتی سکوت کرد و با سینه

 
 فرماید:خداوند متعال در سوره نساء می  1

ن 
ى
ن »ََبن ْؤِمن ُ

ْ
ْ ُدونن امل اَء َمن َ ْوِلن

َ
يَن أ رن ُذوَن اْلَكافن خن َى يَن َيي  ن

ًم اذَلى ِلن
َ
اًِب أ ْم ََعَ َنى ََلُ

َ
أ َی بن ن َناَفن ُ

ْ
به منافقان    َی«؛ امل

را   از مؤمنان کافران  پیش( خواهند داشت؛ همانان که غیر  خبر ده که عذابی دردناک )در 

می  )خود(  َتُغو گیرند.  دوستان  ْ َيي 
َ
یًعا«؛  »أ ن ََجن َى َة لِلن َزى  اْْلن

َنى َة فَإن َزى َدُُهُ اْْلن ْ آنان  َن َعن نزد  را  آیا سربلندی 

 جویند؟ )این خیالی خام است( چراکه عزت همه از آن خداست. می

 رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 2
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ها پس از مبارزه با داعش بود اما گفتگو  این  !«امبرای چه مانده
تهدید از سر کودکان و زنان  همه خدمت برای رفع سایه   انگار این

 1د. آم چشمش نمی به

 آیم اگر مراسم استقبال بگیرید نمی

علینمونه رفتار  این  از  واالمقام  ای  شهید  این  در  را  گونه 
  ت یب مشاهده کنیم؛ مکتب سلیمانی، همان مکتب قرآن و اهل

شهر یادواره  قصد کردیم در نجف  ۸۹است. بهمن ماه سال  ^

های  با سخنرانی حاج قاسم برگزار کنیم. به خاطر مشغله  شهدایی
کاری و سفرهای خارجی حاجی، چند باری زمان یادواره را تغییر  

این تا  برنامه  دادیم  و  گرفت  تماس  من  با  سلیمانی  آقای  که 
ای  هماهنگ شد. با مسئولین شهر برای برگزاری مراسم جلسه

حضو   . گذاشتیم برای  گفتند  مسئولین  جلسه  باید  حین  سردار  ر 
با حاجی تماس گرفتم و موضوع را   . مراسم استقبال برگزار کنیم

باشد اصاًل من    .اطالع دادم بر استقبال  اگر قرار  ایشان گفت: 
آیم. حاجی گفت: امشب در شهر رابر نزد پدر و مادرم هستم،  نمی

ساعت  ان فردا  م   ۷الی    ۶شاءالله  سیرجان  به  این  میآیصبح   .
خالصه مسئولین    .آقای فرماندار انتقال دادمصحبت حاجی را به  

کنیم  :گفتند برگزار  سردار  احترام  به  را  استقبال  برنامه  باید    . ما 
  × صبح زود همگی برای استقبال سردار در میدان امام علی  

ماندیم خبری نشد با حاجی تماس    .جمع شدیم. هر چه منتظر 

 
1 https://b2n.ir/b55468 ایسنا  
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من گلزار    :آقا کجا تشریف دارید؟ ایشان پاسخ داد  :گرفتم و گفتم
همراهان   به  رو  و  کردم  قطع  را  تلفن  هستم.  سیرجان  شهدای 
برسانیم.   شهدا  گلزار  به  زودتر  چه  هر  را  خودمان  باید  گفتم: 

یعنی چه؟ چه طور ممکن است    :مسئول اطالعات شهر گفت
باشد کرده  عبور  اینجا  از  ایستاده    ؟سردار  اینجا  آدم  همه  این 

بودیم، چه طور ممکن است حاج قاسم از اینجا عبور کرده باشد  
باشیم؟ گفتم  ماو   و    :ندیده  را بشناسد  او  بود هر کس  قرار  اگر 

 . رفت و آمدش را متوجه شود تا اآلن ایشان شهید شده بود 
قاسم حاج  یعنی  اوج  فرمانده  و  عملیات  اوج  در  که  هایی 

 . بودندتک نیروها قب و نگران تکها مرادرگیری
تک نیروها و حضور در سنگر رزمندگان از دیگر سرکشی به تک

کارهای متفاوت حاج قاسم به عنوان فرمانده بود و همیشه صبح  
در    ؛بعد از عملیات و شکستن خط، در خط و کنار نیروهایش بود

می که  بیصورتی  با  و  بنشیند  بتونی  سنگر  در  سیم  توانست 
بازدید    ،ها را انجام دهد. یک دلیل حضورش در منطقههماهنگی

یعنی تا خودش    ؛از خط و نیروها و بررسی ادوات و مهمات و… بود
 1گرفت. شد، آرام نمیدید و مطمئن نمیبا چشم نمی

ٍم حُین » َُقْ یتن الِل بن
ْ
هن ف ََسْوَف َیأ ُُكْ َعْن دنین ْ وا ََمْ َیْرَتدَّ ِمن نَی آَِمُ ا اذلَّ َ هیُّ

َ
ْم  ای أ ُ ْبُّ

وَن يف ََسیلن الِل َو َل  ُ رنَی ُُیاِهن ٍة ىلَعَ اْلَکفن زَّ عن
َ
َی أ ْؤِمن ُ

ْ
ٍ ىلَعَ امل

َلَّ ذن
َ
وَنُه أ بُّ َو حُین

اُء َو الِل واِسٌع ََعمٌي  هن ََمْ ی َس  ن ي  ُل الِل ؤُیْ ْ ص  َک ق َ ٍ ذلن َمَة َلِئن  2.« ََیاُْفَن ََلْ

 
1 https://b2n.ir/346854خبرگزاری مهر  

 . 54: آیه مائده 2
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ی  ای مؤمنان کسی که از شما از دینش برگردد، پس به زود
دارد و آنان خدای  آورد که آنان را دوست میخداوند، گروهی را می

می دوست  و   که  گروهی  ؛دارندرا  متواضع  مؤمنین  به  نسبت 
اند، آنان در  اند و نسبت به کافران، شدید و سخت و غالبمهربان

کنند و از نکوهش  کلمه توحید جهاد می  یراه خدا و برای اعال
آن فضل خدا است که به هرکس    .کنندگان بیمی ندارند مالمت

 . دهد و خداوند عطاکننده و دانا استبخواهد می
  از بلکه    ؛حاج قاسم در برابر دشمن اهل تواضع و فروتنی نبود

همین خطاب به ترامپ    یگفت. براجایگاه عزت با آنان سخن می
 گفت: 

شما برای ما خط و نشان    ، من حریف تو هستم.ترامپ قمارباز
نمیمی را  ایران  را  کشید؟  ایران  مسلح  نیروهای  خواهد، 

حریف  نمی قدس  نیروی  هستم،  شما  حریف  من  خواهد، 
فکر   شما  به  و  بخوابیم  که  نیست  شبی  هیچ  بدانید  شماست. 

بدان در آنجایی که فکر  ،ترامپ قمارباز :گویمنکنیم. به شما می
کنید  ، در نزدیک شما هستیم. در هر کجا که تصور نمیکنینمی

 1! در کنار شما هستیم
غیر   زمین  در  توان  تمام  با  دشمن  مقابل  در  سلیمانی  شهید 
جنگید و موفق شد و نگذاشت در ایران آب در دل کسی تکان 

 بخورد. 
ارن » هرچه در مقابل دشمن به شدت  

اُء ىلَعَ الُکفى دى شن
َ
بود، همان   «أ

 
1 https://b2n.ir/e09075باشگاه خبرنگاران جوان  
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بر  در  و  مقدار  متواضع  و  فروتن  بسیار  فرزندان شهدا  ُرَْحاُء  »ابر 
م ََنُ  بود. «ن َي 

دلسوزی حاج قاسم سلیمانی برای فرزندان و خانواده شهدا و 
بود پدرانه  محبت  و  دلسوزی  جنس  از  و    .مردم،  قاسم  حاج 

ترب نیرو هم    افتهیتیهای  برای  را  خود  جان  بودند  حاضر  او 
سفر  ^  تی بنوعانشان بدهند. برای امنیت و دفاع از حریم اهل

ها در نبود پدر  و به مقام شهادت نائل آمدند. فرزندان آن  ندکرد
نیاز به مهر و محبت و نوازش پدرانه دارند. حاج قاسم پدر تمام  

رفت. در  گ ایتام شهدا بود و چه خوب با ایشان انس و الفت می
برگشت   آن  و  داد  شهید  فرزند  به  قولی  دیدنی  محافل  از  یکی 

»من قول    ز یافتخارآم گفت:  قاسم سلیمانی  حاج  بود.  بابا  پیکر 
آینده پیکر و نشانی از پدرتان به دست شما  می دهم تا چند ماه 
 1راحت باشد.«  التانیخ  .رسدمی

کوچک به  بود،  القلب  رقیق  قاسم  عاطفی،   نیتر حاج  واقعه 
داد و عجیب است این روِح لطیف در  پاسخی از جنس اشک می

ابرو  جداِل با دشمن پر از صالبت بود و از هیچ مشکلی خم به 
 آورد. نمی
 ارزد صید را عشق است و بس  هآنک

 2لیک او کی گنجد اندر دام کس 
 خاطره

از شب با  یکی  مناطق،  از  یکی  از شکستن محاصره  پس  ها 
نی در خودرو بودیم که ایشان تعدادی از کودکان را  شهید سلیما

 
1 https://b2n.ir/x33422 پایگاه اطالع رسانی حوزه 

 موالنا، مثنوی معنوی، دفتر پنجم. 2

https://b2n.ir/x33422پایگاه
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و فقر در چهره  در کنار جاده دید که عالمت محاصره و جنگ 
ها را دید از راننده خواست توقف کند و  ها پدیدار بود. وقتی آنآن

 1ها خوراکی داد.با دستان خودش به آن
یکی دیگر از خصوصیات بارز حاج قاسم سلیمانی نیکی به پدر  

بود. زمانی که   هاتیها حتی در مأمور مادر و پرسیدن احوال آنو 
بازم  مأموریت  از  گشت یاز  اقدام؛  اولین  در  و  تمام خستگی  با   ،

می ملک  قنات  روستای  به  را  فرودگاه  مادر  و  پدر  چهره  تا  رفت 
کند نمی  ؛زیارت  فرقی  برایش  شبانهاصاًل  از  زمانی  چه  روز  کرد 

لویت بود. او برای پدر  و برایش در ااست و دیدن چهره پدر و مادر  
و مادرش فرزندی دلسوز بود و به دفعات شاهد این بودم که پدر  

کرد. حتی  برد و با مهر و عطوفت با وی رفتار میرا به حمام می
گرفت و رضایت پدر و مادر برایش بسیار  برایشان میوه پوست می

زد تا  سر میمهم بود و بعد از فوت مادر بزرگوارشان بیشتر به پدر  
 او احساس تنهایی نکند. 

این   در  اگرچه  المهندس  ابومهدی  شهید  بزرگ  مجاهد 
اما   گرفت  امتحان بزرگ، در زیر اشعه خورشید حاج قاسم قرار 

نسخه عراقی حاج قاسم    یاست. ابو مهد   یخود مستقاًل مرد بزرگ
ای است که گفت: ما در عراق جلوی  همان آزاده  یابو مهد   .است

 
1 https://b2n.ir/e60091 گزارش مشرق 

 

https://b2n.ir/e60091
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خواهی مرزهای  داعش  به  داعش  گذاشت  نخواهیم  و  ایستاد  م 
 1.ایران نزدیک شود  جمهوری اسالمی

 

 محبوبیت. 1

ا  ُودًّ ُن  ْْحَ اِلَّ ُم  ََلُ ْجَعُل  ََسَ َاتن  اِلن الصَّ ُُلا  َوَعن وا  آَِمُ يَن  ن
اذلَّ نَّ    «؛ 2»إن

اند به زودی خدای  کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده
. در ارتباط با  دهد یها[ قرار مآنان محبتی ]در دل  رحمان برای

شهادت حاج قاسم، بارها این آیه را منطبق و متناسب دیدم. کدام  
دلبرنامه می در  چنین محبتی  انسان،  یک  از  چنین  تواند  و  ها 

توانست عواطف افزار میها ایجاد کند؟ کدام نرمعواطفی در جان
د؟ رمز و راز این مطلب در  امتی را این چنین متوجه یک نقطه کن

کار   محبت  این  ایجاد  خداست.  کار  کار،  این  است.  آیه  این 
تواند این  القلوب است چه کسی میخداست. غیر از خدا که مقلب

ایمان و عمل  نتیجه  این  به یک نقطه متوجه کند؟  را  همه دل 
 صالح است. 

نامی را فراموش    گاهچیشهید سلیمانی با تمام مشغله کاری، ه
رزمان و دوستان و آشنایان دور و قدیمی را با نام صدا  هم  .کرد ینم

 
مقام  االسالمحجت  1 نمایندگی  نهاد  استانی  دفتر  رئیس  شفیعی،  سیدمحسن  والمسلمین 

 . ایکنا   95857n.ir/d2https://bهای خوزستانمعظم رهبری در دانشگاه 

 .۹۶مریم: آیه  2
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آور بود و با هرکدام از اقوام حتی  زد و این برای ما بسیار تعجبمی
سلیمانی تفاوتی بین    دیکرد. شهوگو میترین زمان گفتدر کوتاه

پاکستانی،   عراقی،  ایرانی،  سوری،  نیروهای  و  ارتش  نیروهای 
افغانستان  و  نبودلبنانی  قائل  سوریه  در  آن  ؛ی  همه  با  زیرا  ها 

ها مجاهدان راه خدا  جنگیدند و از نظرش همه آنتروریسم می
آن  ؛بودند همه  میبا  رفتار  شکل  یک  به  قومیت  ها  به  و  کرد 

 . دادمجاهدان اهمیتی نمی

 دشمن  ترسِ هیما. 2

الزهرا می و  نبل  رتیانوقتی  در  کار  و  شود  آزاد  گره    خواست 
.  کردشد، دو یا سه روز سنگین کار  خورده بود، حاجی وارد منطقه  

میدان   وارد  خودش  شناسایی  را    شدبرای  منطقه  وقتی    دید.و 
دید و قرارگاه، روز عملیات بود. فرمانده توپخانه حاجی را    گشتبر 

حاج قاسم پاسخ    . : حاجی چشمانت خیلی قرمز شده استگفت
کدا گرفتار  ندارد،  اشکالی  کند.  د:  کار  چشم  این  باید  بودیم،  ار 

  . نیم ساعت تا آغاز عملیات فرصت داریم  گفت:فرمانده توپخانه  
می  گفت:حاجی   صبر  ساعت  نیم  ندارد  فرمانده  اشکالی  کنم. 

می اصرار  خسته  :کندتوپخانه  خیلی  ساعت دی اشما  نیم   ،
کنم. بعد از نیم  استراحت کنید، به وقت عملیات من بیدارتان می

د  دیدن خواستند رمز عملیات را اعالم کنند،  رماندهان میساعت ف
استبه  حاجی   رفته  نازی  در دل    ؛خواب  روز  انگار سه  نه  انگار 

 او را بیدار کنند.  یامدن نا درگیری حضور داشته، خالصه دلش
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می آتش  دستور  خط  رمز ه دفرمانده  اعالم  با  و    ات یعمل   ،د 
شود و با عتاب فرماندهی  میبیدار    یشود. حاجآغاز می  یآزادساز 

توضیحات    :گویدمی که  هم  بعد  کنید؟  بیدار  مرا  نگفتم  مگر 
حضورم در آغاز عملیات    یبرا   :دی گویشنود، مفرماندهان را می

می داشتم،  برای  دلیل  بگویم،  خودم  را  عملیات  رمز  خواستم 
که وقتی رمز عملیات را خودم اعالم کنم صدای من قوت  این

نیرو برای  کنارشان  ها میقلبی  و  منطقه  در  بفهمند من  تا  شود 
می سمع  استراق  دشمن  چون  طرفی  از  متوجه  هستم.  کند 

کند.  شود و این در دلشان رعب و وحشت ایجاد میحضورم می
 شاءالله.ان

َنم و اشدا ىلع الکفار« ء»رْحااین مصداق     خواست است. می  ن ي 

در لحظه شروع عملیات بغض و کینه و ناراحتی را در دل دشمن  
قرار دهد و دلگرمی و محبت و هواخواهی را به نیروهای خودی  

 1تزریق کند. حاج قاسم بمب روحیه ما بود. 
پس    :گویدمی  طورنیا   ،ها با نام سازمانی علییکی از رزمنده

این درگیریاز  یافکه  پایان  »السلومیه«  جبهه  در  میدان  ها  ت، 
  . های وهابی بود که روی زمین افتاده بودنددرگیری مملو از کشته

کشتههنگامی اجساد  جابهکه  را  میها  تروریستی  جا  به  کردیم، 
بود احتضار  حالت  در  هنوز  که  او    .رسیدیم  به  آب  مقداری  من 

رزم او در  نوشاندم اما او لبخندی زد و خیال کرد من از عناصر هم
هستم. در این هنگام، به سختی زیر    هل اشلام«»جْبة اِلْصة ِل

 
1 https://b2n.ir/474463خبرگزاری مهر  
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نکنید!« فراموش  را  تندیس  »تندیس!  کرد:  زمزمه   لب 
مرگ  سکرات  و  احتضار  حال  که  کردم  فکر  به   ،من  را  او 

او را رها کرده و رفتم اما پس از اینکه    .واداشته است  ییگوانیهذ
و تجهیزات آنسالح و ها  به چند کتابچه  ها را مصادره کردیم، 

فرقهم آنتون  دستای  که  یافتیم  دست  در  نوشتهها  نیز  هایی 
ها یک  هایی که در تمام آننوشتهها وجود داشت. دستمیان آن

»باید در شام، مجسمه بزرگی از    :موضوع مشترک وجود داشت
یزید بن معاویة بن أبی سفیان درست شود که سر حسین بن علی  

ویه جدید به عنوان را در دست دارد و در آن زمان است که معا
شام« خروج خواهد کرد تا حکومت فراگیر    ی خلیفه »امارت اسالم

 1خود را در روی زمین برپا کند.« 

 بودند چه چوبی خوردند؟  نیبکسانی که به دشمن خوش 

نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که کسانی که با دشمنان  
ریزند، تدریجًا درباره حق دچار شک  و منافقین طرح دوستی می

و خنثی    طرف یشوند. حتی دوستی با افراد به ظاهر بمی  ی و دودل
دودلهم می و  انسان شک  در  از    یتواند  یکی  و  بیاورد  وجود  به 

دال مهم نابیناییترین  آن  با    اییل  دوستی  نتیجه  در  که  است 
می عارض  انسان  به  علی  دشمن  امام  فرمایند:  می  ×شود. 

َْجَبیهن  بَی  ک  اشلَّ َغَرَس  َيَديهن  بَی  ا  َ عى َعیمن دیدن   ؛2«»ََمَ  از  که  هر 

 
 1392خرداد  15جام جم:  1

 .8855غرر الحکم:  2
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را در میان دو پهلوی   آنچه در برابر اوست نابینا باشد، نهال شک 
 اش( بنشاند. خود )سینه

کاماًل بروز و ظهور    هایو دشمن  هایدر قضیه عاشورا هم دوست
واقعی دوستان  کرد.  چه    ،پیدا  کردند.  ادا  کاماًل  را  دوستی  حق 

طمع کرده   × که دشمن به جدا کردن یاران امام حسین    یزمان 

کوبنده پاسخ  و  حسین    یابود  یاران  شب    ×از  چه  و  شنید 

ب   ×عاشورا وقتی امام   یعت خودش را از  یاران را جمع کرد و 

مانند    ×دوستان امام    ؛ها دادها برداشت و اجازه رفتن به آنآن

به    :دوستی خود را به امام ابراز کردند. زهیر گفت  ییزیبا   بهزهیر  
خدا قسم دوست داشتم هزار مرتبه کشته شوم، سپس زنده شوم 
و دوباره در راه تو کشته شوم تا در عوض آن، خدای متعال کشته  

ها که به ظاهر به  تو را برطرف کند. آن  تیبجوانان اهل  شدن تو و
با منافقین    شانیهایکردند اما دوستاظهار دوستی می  × امام  

ایمان را در قبلشان ضعیف کرده بود، در دوستی خود    ها ازدهییا دن 
  × یا در پیوستن به امام  ؛امتحان بدی پس دادند  × با امام 

کردند و چرب و شیرین دنیای گذرا را به دوستی با حسین    یکوتاه 
و بهشت جاودان ترجیح دادند و یا در پیوستن به امام دچار   ×

 اما و اگرها شدند و زمانی به امام پیوستند که دیگر دیر شده بود. 
یک امر تاریخی نیست. این    × البته دوستی با امام حسین

ای دلیل  دارد.  ادامه  و  است  زنده  اربعین  دوستی  زیارت  در  نکه 
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ْ »کنیم:  عرض می  ×خطاب به امام  
ُ

ُك ى
ون
ُُكْ َل َِمَ ََعُ َعُُكْ ََمَ  1«ََفَ

متقاباًل دشمنی ما با دشمنان    ین است که دوستی ما با امام وا
امام ابدی است و این خود یک آزمون بزرگ برای ماست که آیا 

امام   با  خودمان  عهد  نه؟   × به  یا  ماند  خواهیم   پابرجا 
ذّره، با آمریکا کنار    کی جوری، مثاًل  حاال یک  : گویندها میبعضی

هم که    ییهاشان کم بشود؛ نه، حّتی به آنبیاییم، شاید دشمنی
به آمریکا اعتماد کردند، به آمریکا امید بستند، به سراغ آمریکا  

؟ دکتر  یرفتند برای کمک گرفتن، رحم نکردند؛ ]مثل[ چه کس
ها مبارزه کند  که بتواند با انگلیسیمصّدق. دکتر مصّدق برای این

انگلیس مقابل  در  سراغ  و  رفت  خودش،  خیال  به  بایستد  ها 
ها مالقات کرد، مذاکره کرد و درخواست کرد؛ ها؛ با آن آمریکایی

آن کرد. کودتای  ]به  اعتماد  به  28ها[  نه  انگلیس    وسیلهمرداد 
آمریکا در ایران انجام گرفت، علیه مصّدق. یعنی    وسیله  ]بلکه[ به

ا هم  مصّدق  امثال  به  ا  هانیحّتی  نیستند؛  نوکر    هانیراضی 
خواهند؛ مثل  خور میسری، توخواهند یخواهند، سرسپرده ممی

؛  خواهندیجور آدمی م؟ مثل محّمدرضای پهلوی؛ اینیچه کس
ثروتمنِد حّس  ُپربرکِت  ُپرنعمِت  این کشوِر  بر  لحاظ  که  از  که  اسی 

های گوناگون  موقعّیت جغرافیایی حّساس است، از لحاظ توانایی
بسته و تسلیم  حّساس است، حکومت کند؛ یک نفری باشد دست

 2. دشمن  شوندیخواهند؛ اگر نشد، مها این را میها؛ آمریکاییآن
َعٍة   :فرمایدنور می  مبارکه  قرآن در سوره   آیه ي  ق  رَساٍب ن ن

َ
م ک   »َاعاَُلُ

ئماُن مآًء«؛ انسان تشنه، زمین خشک    که   مثل سراب  حَیَسُبُه الط َّ

 
 الجنان مفاتیح  1

 11/08/96آموزان و دانشجویان، بیانات در دیدار دانش 2
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»ََل  بیند  شود، میبیند؛ بعد که نزدیک میرا از دور ]شبیه[ آب می
َده  ُه َِشًئا َو َوََجَ الَِل َعن بیند هیچ چیز نیست. امید بستن  می  «،1َیِجن

شیطان قدرتبه  به  بستن  امید  است؛  این  و ها  ماّدی  های 
 2ی این است. شیطان

 
 رفیق ناصح 

  م یر یگیفاصله م   کنندیبیشتر ما از کسانی که ما را ناراحت م
آن با  را  خود  دوستی  بعضًا  م و  قطع  هم  میکنیها  شما  شاید   .

شوخ  گونه نیا با  که  خوش باشید  و  راحتطبعان  و    دی تر مشربان 
آن دور  م بیشتر  ا  دیگردیها  که  بدانیم  باید  دیگران.   گونهنیتا 

تک گزینشی  دوستانی    یبعد گزینش،  است  الزم  انسان  است. 
خود ناراحت کرده    یهاحتی ها و نص داشته باشد تا او را با موعظه

  × اما راهنمایی کنند و نواقصش را به او نشان دهند. امام باقر  

با مواعظ   ندازد و به نوعیاکه تو را به گریه می  ی: کس دیفرما یم
بهتر از کسی است که تو را به    کند یناراحتت م   شیها حتیو نص

 3.خنده انداخته ولی در کارش غش وجود دارد
دید کسی پول نیاز  ع وقتی میر حرم عبدالصالح زا  شهید مدافع

هم از   شیداد حتی بعضی سربازها دارد به راحتی به او قرض می

 
 .۳۹نور: آیه  1

 . 19/11/95بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش،  2

 . ۳۵۹۶کافی: ح  3
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باز   را  سر صحبت  اطرافیانش  با  بودند. همیشه  گرفته  قرض  او 
از وضعیت مالی آنمی تا  توان خود  کرد  و در حد  باخبر شده  ها 

هایی را  ها بردارد. به راحتی هم پولگامی برای رفع نیاز مالی آن
می بود  پول    . بخشیدداده  آن  به  فرد  این  که  شد  مطمئن  باید 
گفت: برو  صورت می  نیدر غیر اد،  تا آن را پس بگیر احتیاج ندارد  

 1. گیرمالله دفعه بعد که پول را آوردی ازت میءشاان
کوچک روی   نیتر اگر  منطقه  کشورهای  مردم  برای  اتفاقی 

در جبههمی اول حضور  نفر  علیه    یهاداد شهید سلیمانی  حق 
باطل بود. اگر ما راه و روش حاج قاسم را و مکتب ایشان را ادامه  

 شود. رانی یک سردار سلیمانی میبدهیم هر ای

 حق محوری، مالک دوست و دشمن

مالک باطل  و  حق  تشخیص  دارد:   2برای  وجود  معیاری   و 
حق    ، مالک   ؛مالک و معیار سنجش حق و باطل نیستند  ،افراد

است علی    .محوری  َقُّ  فرماید:  می  × حضرت 
ْ
ِل اَ ُيْعَرُف  »َلَ 

َقَّ  
ْ
ِل اَ فن  ْعرن ان ََجلن  ِلر ْهَِلُ ِبن

َ
أ ْف  رن

شخصیت  ؛«3ََتْ به  شناخته  حق  ها 

 . شود. خود حق را بشناس تا پیروان آن را بشناسینمی

 
 . رزم شهید مدافع حرم عبدالصالح زارع بهنمیریحمزه منتظری دوست و هم  1

نَّ   2 «؛»إن ْهَِلُ
َ
ْف أ رن

َقَّ ََتْ
ْ
ِل فن اَ  اَفْعرن

َقر
ْ
ِل آَيةن اَ ََجلن ََبْ بن ِلر ن َلَ ُيْعَرُف ِبن يَن َالِلَّ با موقعیت    دن خدا  دین  همانا 

گردد؛ پس حق را بشناس تا  شود بلکه با معیار و نشانه حق شناخته میاشخاص شناخته نمی

 (. 1/3اهلش را بشناسی )األمالي )للمفید(، 

 .40/125األنوار:  بحار 3
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شهید سلیمانی در خواب غفلت نبود و امام جامعه را معیار حق  
فرمود: یکی از شئون  به همین دلیل همیشه می  ؛و باطل قرار داد

و انقالب است.    نسبت شما با جمهوری اسالمی  یر یخبهعاقبت
خیری، رابطه قلبی و  بهترین شئون عاقبتوالله والله والله از مهم

است که امروز سکان انقالب را    دلی و حقیقی ما با این حکیمی
 1به دست دارد. 

 جدیت در برخورد با دشمن و دوستی با دوست 

بر  با شدت  و  اقتدار  با  برابر دشمن  دوستی    .خورد کردباید در 
آورد و این دقیقًا بخشی از تفکر  پشت پرده با دشمنان امنیت نمی

است. سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  شهید    نامهتیوص  در  سردار 
 : آمده است سلیمانی

جمهوری   بدانید  است.  ایران  علی،  بن  حسین  قرارگاه  امروز 
مانند.  ها میاسالمی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم

نه حرم   ؛ماندر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمیاگ 
 . ’ابراهیمی و نه حرم محّمدی 

 خانواده متعادل 

قرار می هدف  مورد  را  خانواده  ابتدا  را    دهند دشمنان  زنان  و 
تعداد   کاهش  به  منزل  از  بیرون  اشتغال  به  تشویق  بر  عالوه 

که کنند و به دنبال نهادینه کردن تفکر شوم  فرزندان تشویق می
 مانع پیشرفت زنان است« هستند.   زیاد »فرزند

 
1 https://b2n.ir/m79259 ،خبرگزاری میزان  
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کشور   در  توسعه  و  پیشرفت  و  حرکت  شود،  پیر  جمعیت  اگر 
می ومتوقف  می  دشمن  شود  پیدا  دست  خود  اهداف  کند.  به 

 متأسفانه نگهداری از حیوانات جایگزین فرزندآوری شده است. 
ا دالوری  و  شجاعت  اشتر در  ابی    مالک  ابن  که  بس  همین 

: پاداش مادری که چون مالک اشتر  دیگو یاش م الحدید درباره
را پرورده است با خدا باد، که اگر کسی سوگند بخورد که خداوند  

  × و، جز استادش علی  تر از امتعال میان عرب و عجم شجاع

نیافریده است، من بر او بیم گناه ندارم و چه نیکو گفته است آن  
کسی که وقتی درباره مالک اشتر از او پرسیدند، گفت: من درباره  
مردم   مرگش  و  داد  شکست  را  شام  مردم  او  زندگانی  که  مردی 

 1عراق را شکست داد، چه بگویم؟ 

 
  ت ی بیاد اهل  وقتچیه سردار سلیمانی در دوران دفاع مقدس  

اگر در کوران جنگ و   :گفترا فراموش نکرد و همیشه می ^

ها، مسائل و مشکالتی که در جنگ داریم، عنایت  همه گرفتاری
 را داشته باشیم، پیروز هستیم.  ^ تی بو لطف اهل

های وداع دوران دفاع مقدس خیلی اعتقاد  حاج قاسم به شب
آب    یا  ان خواستید از اروندهر زم  :گفتداشت و به رزمندگان می

 
 213، ص 2البالغه ابن ابی الحدید، ج شرح نهج  1
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موانع  ها  راه کنیدو  به    عبور  را  خدا  برآیید،  مشکالت  پس  از  یا 
 1قسم بدهید.   ÷ پهلوی شکسته حضرت زهرا  

سردار را که شهید کردند، دل هشتاد میلیون آدم و بلکه بیشتر 
لرزید. حق هم همین است، او علمدار و مالک اشتر ما بود. دل  

 ن پر رو و جری بشود. همه لرزید که نکند دشم
 د. نده بودن اهشتاد و چند بچه بیشتر نمدلتان را ببرم کربال...  

 د ستت که قطع شد همشان جنگجو شدند
 چه شیری شکار شد  زدندیفریاد م 

هر کسی  چه بود؟  و بقیه شهدا    اکبریفرق رفتن عباس با عل
م زمین  م  آمدیم   عبداللهیاب   افتادیروی  توی    دادیجوالن 

افتاد،  که  اما عباس    شدندیم م اهمه آر   زدیقدم م   کمی، هامهیخ
 ت. بغل گرف اش ر یکنار زینب زانوها

اب به  نیزه  و  شمشیر  و  تیر  فقط  بودن   عبداللهیکاش  ،  د زده 
 زدند یزبان م زخم

 خندن، داداشم پاشودارن می ین یب یم
 دلم رو ز ریشه کندن، داداشم پاشو 

 دونی اگه نیایی چی میاد سرم می
 بندن، داداشم پاشودست زینب رو می

 .  با همه وجود بگو: حسین…
 
 

 . والحمدهلل رب العالمین

 
1 https://b2n.ir/f54729 خبرگزاری فارس  


