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مقدمه
پیچید  زبان  به  زبان  جمله،  این  زمانی  است.  مکتب  یک  سلیمانی،  حاج  قاسم 
که امام خامنه ای در 27 دی 1398 و در خطبه های نماز جمعه  ی تهران فرمودند: 
به چشم  نگاه نکنیم؛  فرد  به چشم یک  به حاج  قاسم سلیمانی، شهید عزیز،  »ما 
کنیم. سردار شهید عزیز ما را به چشم یک مکتب، یک راه، یک  یک مکتب نگاه 

مدرسه ی درس  آموز، با این چشم نگاه کنیم.« 
با  و  که می دهد  با جهان بینی ای  که  مکتب، یک طرح جامع و منسجم است 
دستورالعمل هایی که ارایه می کند، بشر را به طرف کمال و هدفش راهنمایی می  کند.
عالمه مرتضی مطهری در تبیین واژه ی مکتب آورده است: »مکتب، یعنی نیاز 
که هدف اصلی آن،  کلی؛ یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم  به یک تئوری 
کمال انسان و تأمین سعادت همگانی است، و در آن، خطوط اصلی و روش ها، 
بایدها و نبایدها، خوب ها و بدها، هدف ها و وسیله ها، نیازها و دردها و درمان ها، 
مسئولیت ها و تکلیف ها مشخص شده باشد و منبع الهام تکلیف ها و مسئولیت ها 

برای همه ی افراد بوده باشد«.1
اسالم، یک مکتب است. مکتب اسالم، تئوری پیروزی انسانیت بر حیوانیت، 
تقوا  رذیلت،  بر  فضیلت  تبعیض،  بر  مساوات  ظلم،   بر  عدالت  جهل،  بر  علم 
جهان بینی ای،  چنین  با  عزیز،  اسالم  است.  شرک  بر  توحید  و  بی بندوباری،  بر 

1. مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 2، ص 53
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مکتبی  ست جامع و واقع گرا. 
در این مکتب، به تمام جوانب نیازهای بشری، اعم از دنیایی، آخـرتی، جـسمی 
شـده  توجـه  اجتماعی  یا  فـردی  عـاطفی،  و  احساسی  فـکری،  یا  عقلی  روحی،  یا 
است. مکتب امام حسین؟ع؟، مکتب امام صادق؟ع؟ و مکتب امام خمینی، 
گرفته اند. ما مکتب امام خمینی را شعبه ای از مکتب  همه از مکتب اسالم الهام 
امام  مکتب  از  شعبه ای  نیز  سلیمانی  شهید  مکتب  می دانیم.  حسین؟ع؟  امام 

خمینی است. 
برای تبیین مکتب شهید حاج  قاسم سلیمانی باید اول مکتب اسالم را بشناسیم. 
پس از آن، سراغ تشریح مکتب پیامبر؟ص؟ و اولیای الهی برویم و مکتب حضرت 
که مکتب امام خمینی  سیدالشهدا؟ع؟ را دقیق و عمیق بشناسیم. آن زمان است 
کبیر، شاخص های مکتب شهید  نمود پیدا می کند. با شناخت مکتب خمینی 

سلیمانی نیز شناخته شده است. 
تبیین همه ی آنچه نگاشتیم، از حوصله ی این نوشتار خارج است. ما در این 
به  و  محمدی؟ص؟  ناب  اسالم  مکتب  به  کلی  اشاره ای  از  پس  کوشیده  ایم  کتاب 
کنیم و ضمن  مکتب امام حسین؟ع؟، شاخص های مکتب امام خمینی را بیان 
تبیین هر شاخص از مکتب امام بزرگوارمان، شاخص های مکتب شهید سلیمانی 

را با مکتب امام خمینی تطبیق دهیم. 
گفتار  کرده  ایم برای بیان شاخص های مکتب امام خمینی، از  همچنین سعی 
امام خامنه ای بهره بگیریم تا عالوه بر اتقان استدالل ها، مکتب امام خامنه ای هم 
امام  گرد مکتب دو  که شا برای خوانندگان عزیز روشن  تر شود  و  باشد  تبیین شده 
انقالب اسالمی، مکتبی در امتداد رهبران انقالبش پایه گذاری کرده است که همه ی 

شاخص  هایش با اسالم ناب محمدی؟ص؟ مطابقت دارد.
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از  شماری  فقط  می  خوانید،  و  نوشته  ایم  که  شاخص هایی  این  که  ذکر  شایان 
شاخص ها  همه ی  تبیین  زیرا  آن  هاست؛  اهم  و  سلیمانی  مکتب  شاخص های 

شدنی نیست و از حوصله ی خواننده هم خارج است. 
البته نگاه  و  برده  بهره  از سخنان سردار شهید سلیمانی  تبیین شاخص ها،  در 
کتابی خواندنی تر در دست مخاطبان  کرده  ایم تا  دیگران را به نگاه شهید ضمیمه 

باز شده باشد. 
بیان عظمت و شأن  کتاب  هایی در  برای مجموعه  نوشتار، آغازی  این  به  یقین 

شهید سرافراز و بزرگ جبهه ی مقاومت است. 
امید است با نقد زیبای شما خوانندگان عزیز، کتاب شاخص های مکتب شهید 
سلیمانی، به دوران بلوغ خود پا گذارد و بتواند این مکتب را زیباتر نمایش دهد تا آن 
شهید گران  قدر، پررنگ تر از امروز، سرمشق نسل جوان جهان کنونی و آینده قرار گیرد؛ 

ان  شاءاهلل.
علی شیرازی
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مکتب اسالم، به بدیهیات اخالقی توجه می کند؛ ولی در عین حال به آن ها اکتفا 
نمی کند. از دیدگاه اسالم باید مصادیق دقیق افعال اخالقی، خوبی و بدی و حدود 
کند، و این از ویژگی های نظام متعالی اخالقی مکتب  آن ها را وحی الهی تعیین 

اسالم است که در این زمینه بر وحی تکیه می کند.
کــه وجــود  نظــام اخالقــی اســالم، مبتنــی بــر نــوع خاصــی از جهان بینــی اســت 
ــه  خــدا را مبــدأ و آفریننــده ی موجــودات، و انســان را موجــودی وابســته و نیازمنــد ب

او معرفــی می   کنــد.
ی و 

ّ
که با هم ارتباط ِعل اساس ارزش از دیدگاه مکتب اسالم، ایمان و تقواست 

گرفته  معلولی دارند. وقتی می گوییم مکتب امام حسین؟ع؟ از مکتب اسالم الهام 
است، یعنی مکتب امام عاشورا، همین جهان بینی را ارایه می کند و بر همین مبنا 
که امام حسین؟ع؟ در پاسخ نامه های مردم  دستورالعمل صادر می کند؛ همچنان 
کوفه می نویسند: »به خداوند سوگند، پیشوای راستین و امام بحق، کسی  ست که به 
کند و وجودش را  کند و به راه قسط و عدل را رود و از حق پیروی  کتاب خدا عمل 

وقف و فدای فرمان خدا کند.«1
حسین؟ع؟  امام  مکتب  از  شعبه ای  خمینی،  امام  مکتب  می گوییم  وقتی 
است، یعنی انقالب امیدآفرین و نویدبخش امام خمینی، نشأت  گرفته از مکتب 
ه بوده و بر اساس قیام امام حسین؟ع؟ 

ّ
سیدالشهدا؟ع؟ و با شعار هیهات مّنا الذل

کامل ابن  اثیر، ج 3، ص 267  .1
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امام  مکتب  از  شعبه ای  سلیمانی،  مکتب  می گوییم  وقتی  است.  گرفته  شکل 
و  موالیش  نگاه  از  برگرفته  سلیمانی،  شهید  سردار  نگاه  یعنی  است،  خمینی 
مرادش خمینی کبیر است. از همین رو امام خامنه ای در پیام تسلیت به مناسبت 
شهادت شهید سلیمانی، در 13 دی 1398 فرموده  اند: »او نمونه ی برجسته ای از 

تربیت  یافتگان اسالم و مکتب امام خمینی رحمت  اهلل علیه بود.«
که  سردار سلیمانی در آغاز وصیت نامه اش نوشته است: »خداوندا، تو را سپاس 
مرا ُصلب به ُصلب، قرن به قرن، از ُصلبی به ُصلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه ی 
که قرین و قریب معصومین  که یکی از برجسته ترین اولیایت را  ظهور و وجود دادی 

است، یعنی عبد صالحت، خمینی کبیر، را درک کنم و سرباز رکاب او شوم.«
بــا ایــن نــگاه، تبییــن دقیــق و متقــن مکتــب امــام خمینــی، راه را بــرای شــناخت 
مکتــب ســردار شــهید حاج  قاســم ســلیمانی همــوار می کنــد. مکتــب امــام خمینــی، 
کــه راه خــود را بــه ســوی  همــان مکتــب اســالم نــاب محمــدی؟ص؟ اســت؛ مکتبــی 
کــرده بــود، گشــود و بــا عقبــه ی  کــه بــرای خــود تصویــر  دل هــا و فکرهــا در محــدوده ای 

کــرد. فکــری و معنــوی قدرتمنــد و غنــی، دل هــا را بــه خــود جــذب 
امام خامنه ای در 14 خرداد 1390 در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی فرموده  اند: 
»ارادات مردم به امام بزرگوار، به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط 

روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است.«؛ مکتبی که:
1. امام خمینی، به آن زنده است؛ 

2. والیت فقیه، با آن ماندگار است؛ 
3. جمهوری اسالمی، به آن پا برجاست؛ 

4. امید دنیای اسالم، به آن متصل است؛ 
5. عامل مقاومت و تسلیم  ناپذیری ملت ایران است؛
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6. نیاز امروز جامعه  ی بشری است؛ 
7. عامل شکست استبداد و استکبار است؛

کوتاه کردن دست غارتگران از ایران است؛  8. عامل 
9. عامل شکل گیری نظام دینی و الهی است؛ 

10. برای بشریت امروز، حرف و راه تازه دارد؛ 
11. در دنیای امروز، یک پدیده ی نو هست و کهنه نمی شود؛

12. کشور و ملت ایران و جهان اسالم را به عدالت و عزت و پیشرفت می رساند.
امام خامنه ای در 30 اردیبهشت 1383 در دیدار با اعضای ستاد بزرگ  داشت 
کالن  سالگرد ارتحال امام خمینی فرموده  اند: »امام، نه  فقط این مکتب را در سطح 
کرد، بلکه در عمل به حکم و رهنمودهای خود و در امور  کشور مطرح  و برای اداره ی 
زندگی شخصی و عمومی، جزئیات و فرآورده های این فکر را هم ارایه کرد و نشان داد 

به آن ها پای بند است.«
گرد و تربیت  شده ی مکتب امام خمینی نیز طرح جامعی  ست که امام  مکتب شا

کرد و آن را »اسالم ناب« نامید.  بزرگوار ما آن را ارایه 
سردار حاج  قاسم سلیمانی در بهمن 1397 و در سومین شب از جلسه ی عزاداری 
»امام خمینی، رحمت  اهلل علیه،  گفت:  کرمان  بیت الزهرای  حضرت زهرا؟اهس؟ در 

افتخار تجدید حیات اسالم ناب را پیدا کرد.« 
وی افزود: »در سایه ی حکومت اسالمی و نظام جمهوری اسالمی می توانیم غبار 

غربت را نه  فقط از تشیع، بلکه از اسالم ناب بزداییم.« 
آن سردار وارسته و بزرگوار، در هفته  ی بسیج سال 1397، در سخنرانی در جمع 
که نیروی قدس در مسئله ی دین برعهده  گفت: »وظیفه ای  پاسداران نیروی قدس 
دارد، استمرار رسالت رسول معظم اسالم است؛ استمرار رسالت اولیای عظیم  الشأِن 
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بعد از پیامبر است.« 
و  می دهد  شکل  را  سلیمانی  شهید  مکتب  که  نگاهی  ست  همان  این، 
شاخص هایی چون شاخص های مکتب امام خمینی پیش رو می  نهد که جزئیات 

آن مکتب را ارایه می کند.
از همین رو ما معتقدیم مکتب سلیمانی نیز مکتبی  ست که: 

1. شهید سلیمانی و خط سرخ شهادت، به آن زنده است؛
2. والیت فقیه، با آن ماندگار است؛ 

3. جمهوری اسالمی و جبهه ی مقاومت، به آن پابرجاست؛ 
4. امید دنیای اسالم، به آن متصل است؛

5. شکست جبهه ی جهانی استکبار و صهیونیسم، با آن امکان پذیر است؛ 
6. جامعه ی جهانی و جبهه ی مقاومت، به آن نیازمند است؛ 

7. شــکل دهی بــه امــت واحــده و تمــدن نویــن اســالمی، در پرتــو آن ممکــن و 
شــدنی اســت؛ 

8. تسلیم ناپذیری و ایستادگی جبهه ی مقاومت، با آن امکان پذیر است؛ 
9. پدیده  ای نو در جهان است و کهنه نمی شود؛ 

و  عزت  و  عدالت  به  را  جهان  مستضعفین  و  مظلومان  و  مقاومت  جبهه ی   .10
پیشرفت می رساند.

حاج  قاسم سلیمانی، با مکتب خود توانست پرچم گروه آمریکاییـ  صهیونیستی 
داعش را در منطقه ی غرب آسیا پایین بکشد و پایان سیطره ی آن شجره ی خبیثه ی 

ملعونه را اعـالم کنـد. 
امام خامنه ای در 30 آبان 1396 به سردار سلیمانی نوشتند: »این، تنها ضربه به 
گروه ستمگر و روسیاه داعش نبود؛ ضربه ی سخت تر به سیاست خباثت  آلوده ای بود 
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که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و نابودی مقاومت ضدصهیونیستی و تضعیف 
بود؛  گرفته  گمراه هدف  گروه  این  رؤسای شقی  به وسیله ی  را  دولت های مستقل 
این  در  آن  وابسته ی  رژیم های  و  آمریکا  کنونی  و  قبلی  به دولت های  بود  ضربه ای 
منطقه...  این نصرت الهی... به خاطر مجاهدت شبانه روزی شما و هم  رزمان  تان، 

به شما پاداش داده شد.«
مکتب شهید سلیمانی نیز چونان مکتب امام خمینی، برای دنیا حرف تازه دارد 
که  و راه تازه پیشنهاد می کند. چیزهایی در این مکتِب زیبا و ستودنی وجود دارد 

بشریت، تشنه ی آن هاست. 
که همه ی  آن ها در مکتب  مکتب سردار سلیمانی، دارای شاخص هایی  ست 

امام خمینی وجود دارد:
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توحید 
توحید، بنیادی ترین اصل اعتقادی در اسالم و به معنای یکتا و بی مانند دانستن 
مقام  در  توحید  هستی  ست.  جهان  خلق  در  او  بودن  بی شریک  همچنین  و  خدا 
که جز در برابر خدای یکتا، برای هیچ  کس و هیچ  چیز سر  عمل، به این معناست 

تعظیم فرود نیاوریم و به طاغوت نیز کفر بورزیم.
دارای  امام،  فکری  »منظومه ی  فرموده  اند:   1394 خرداد   14 در  خامنه ای  امام 
اّواًل مّتکی و  کامل یک مکتب فکری و اجتماعی و سیاسی است.  خصوصیات 
که این جهان بینی عبارت است از توحید. همه ی  مبتنی بر یک جهان بینی است 
فعالیت او، همه ی منطق او، مبتنی بود بر توحید که زیربنای اصلی همه ی تفکرات 

اسالمی است.«
معظٌم له در 16 فروردین 1374 فرموده  اند: »آن امام بزرگوار، موحد بود، و توحید در 
سراسر وجود او جریان داشت. همه ی وجود او خدا، عظمت و عزت الهی را قبول 

داشت.«
دانمارکی  روزنامه ی  خبرنگار  با  مصاحبه ی  در   1357 آذر   5 در  خمینی  امام 

گفته  اند: »برنامه ی ما در حکومت اسالمی، مبنی بر توحید است.«
در 3 اسفند 1366 نیز در پیام نوروزی نوشته  اند: »جز خط مستقیم توحید، هر چه 

هست، منکرات است.«
امام خامنه ای در 23 آبان 1391 فرموده  اند: »توحید عبارت است از اعتقاد به خدا 



 شاخص های مکتب شهید سلیمانی

20

و کفر به طاغوت؛ عبودیت خدا و عدم عبودیت غیر خدا.«
را  یکتا  »خدای  می فرماید:  نحل  سوره ی   36 آیه ی  در  خداوند  توحید،  بیان  در 

بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید.«
با همین نگاه، امام خامنه  ای در 12 آذر 1379 می فرمایند: »توحید، هم اعتقاد به 
وجود خداست، هم نفی الوهیت و عظمت متعلق به بت ها و سنگ ها و چوب های 
کردن هم  که اسم خدایی  خودساخته و انسان های مدعی خدایی و انسان هایی 

نمی آورند اما می خواهند عمل خدایی کنند.«
امام خمینی، با همین تعریف، در 6 مرداد 1366 در پیام به زائران بیت اهلل الحرام 
آورده  اند: »اعالن برائت در حج، تجدید میثاق مبارزه و تمرین تشکل مجاهدان برای 
که  کفر و شرک و بت پرست هاست و به شعار هم خالصه نمی شود؛  ادامه ی نبرد با 
سرآغاز علنی ساختن منشور مبارزه و سازمان  دهی جنود خدای تعالی در برابر جنود 

ابلیس و ابلیس  صفتان است و از اصول اولیه  ی توحید به شمار می رود.«
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، پیشتر، در 23 آبان 1344 فرموده  اند: »پیغمبر 
اسالم، صلی اهلل علیه و آله و سلم... چهار تا مکتوب مرقوم فرموده اند به چهار تا 
که  مکتوبی  چهار  این  حبشه...  یکی  مصر،  یکی  روم،  یکی  ایران،  یکی  امپراتور؛ 
مرقوم فرموده اند، به مضمون واحد است به چهار امپراتور، و آن ها را دعوت به اسالم 

کرده   اند و دعوت به توحید.« 
کنیم. علمای  در 5 شهریور 1364 نیز فرموده  اند: »ما باید مردم را با توحید آشنا 

اعالم باید مردم را با توحید آشنا کنند.« 
اسالم،  بزرگ  »پیغمبر  فرموده  اند:   1357 خرداد   20 در  همچنین  خمینی  امام 
همه  چیزش را فدای اسالم کرد تا پرچم توحید را به اهتزار درآورد، و ما به حکم پیروی 

از آن بزرگوار باید همه  چیزمان را فدا کنیم تا پرچم توحید برقرار ماند.«
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دست  اسالم،  و  توحید  شعار  »با  فرموده  اند:   1357 آبان   4 در  متأله  حکیم  آن 
دودمان پهلوی و گروه نفت خوار را از کشور خود قطع کنید.« 

همچنین در 5 اردیبهشت 1358 فرموده  اند: »این ملت،  یک  دل و یک  جهت، 
را  این نهضت مقدس  و  آوردند  به اسالم  رو  با تحوالت روحی  در جهت توحید، 

کردند.« بارور 
با همین نگاه، سردار سلیمانی در یادواره ی شهدای خانوک کرمان در سال 1389 
می گوید: »شهید با استفاده از اخالِص برخاسته از پنج اصل اساسی دین، به این 
مقام عظیم رسیده است. می توان گفت همه ی شهدای ما، شهدای حقیقی اصول 
با  است  متفاوت  شهید  تصور  در  توحید  توحید،  می گوییم  وقتی  یعنی  دین اند؛ 
توحیدی که ما تصور می کنیم. لذا آن تصور از توحید، به این شهید معرفت داد که او 

را به این مقام عظیم و بزرگ رساند.«1
شهیدان، این توحید را از قرآن و ادعیه و دو امام انقالب اسالمی گرفته اند. 

سردار حاج  قاسم سلیمانی در هفته ی بسیج 1390 در جمع پاسداران می گوید: 
کمیل؛  که شما می خوانید، عمومًا دعاهای توحیدی است؛ مثل دعای  »دعاهایی 

مثل دعای سمات؛ مثل مناجات های صحیفه؛ مثل ابوحمزه و...«
که خواندن دعا و قرآن، انسان را به توحید می رساند؛ آن  هم  وی بر این باور بود 
کفر به طاغوت را رقم  که اعتقاد به خدا و  که شهیدساز است؛ توحیدی  توحیدی 

می زند و عبودیت خدا را ترسیم می کند. 
و  آمریکا  داعش،  صدام،  شاه،  مقابل  در  توحید،  این  با  سلیمانی،  حاج  قاسم 
اسرائیل ایستاد، پیروزی های مکرر را رقم زد و برای عزت مسلمین، جانش را فدای 

توحید کرد. 

1. برادر قاسم، ص 105
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سردار سلیمانی، همواره دیگران را نیز به توحید و ارتباط با خدا دعوت می کرد و 
خلوت با خدا را موجب آرامش وجود آدمی می دانست. وی در 26 اسفند 1395 
»دخترم،  است:  نوشته  مغفوری،  حاج  مهدی  شهید  دختر  فاطمه،  به  نامه ای  در 
که پدر  خلوت با خداوند سبحان، مهم ترین داروی آرام بخش تو است؛ همان  گونه 
بزرگوارت، با همین صفات ارزنده، خود را مقرب او نمود و همچون شمعی امروز مزار 
شهید را منور نموده، و مردم، پروانه وار دور مزار او می چرخند و از قبر مطهر او حاجت 
می گیرند. دخترم، عزت ماندگار، همین است. دخترم، تجربه ی پدرت، موفق ترین 

تجربه ای است که عزت دو دنیا را به دنبال داشته است.«
وی همچنین در 28 دی 1378 در یادداشتی برای فاطمه مغفوری نوشته است: 

»فاطمه ی عزیز، بابای بزرگوارت، الگوی همه ی ما و همه ی کرمان بود.«
دختران  از  یکی  به  نامه ای  در   1394 فروردین   10 در  سترگ  و  سرافراز  سردار  آن 
کس خدا را بشناسد، به او رغبت  مسئولین نیروی قدس می نویسد: »دخترم، هر 
می کند.  دوری  معصیت  و  گناه  از  و  عبادات؛  در  خصوصًا  می کند؛  پیدا  خاص 
ک  دامنی و زهد پیدا می کند. معرفت  کسی که عظمت خداوند را دید و شناخت، پا
به خداوند،  انسان می شود. معرفت  و رضای  به خداوند سبحان، موجب تسلیم 

موجب بی نیازی از دیگران می شود.«
خود او با دریافت همه ی این خصلت ها، خدا را خوب شناخت؛ در معرفت الهی 

غرق شد؛ با همه ی وجود، توحید را یافت؛ موحد و در خدا محو شد.  
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عشق به اسالم ناب محمدی؟ص؟
عشق، به معنای دوست داشتن شدید است. عشق به اسالم ناب محمدی؟ص؟، به 

معنی عالقه ی شدید به دین اسالم ناب و عمل به دستورهای الهی است.
امام خامنه ای در 14 خرداد 1378 در خطبه های نماز جمعه فرموده  اند: »امام، 
هیچ ارزشی را باالتر از ارزش اسالم به حساب نمی آورد. انقالب و نهضت امام، برای 
پرده پوشی،  بدون  و  که صریح  بود  این  امام،  موفقیت  بود... سِرّ  کمیت اسالم  حا
اسالم را روی دست گرفت و اعالم کرد من می خواهم برای اسالم کار کنم و همه  چیز 

در سایه ی اسالم است.«
تهران  جمعه ی  نماز  خطبه های  در   1389 خرداد   14 در  همچنین  معظٌم له 
فرموده  اند: »اولین و اصلی ترین نقطه در مبانی امام و نظرات امام، مسئله ی اسالم 
ناب محمدی، صلی اهلل علیه و آله و سلم، است؛ یعنی اسالم ظلم ستیز، اسالم 
عدالت خواه، اسالم مجاهد، اسالم طرفدار محرومان، اسالم مدافع حقوق پابرهنگان 

و رنجدیدگان و مستضعفان...  فکر اسالم ناب، فکر همیشگی امام بزرگوار بود.«
فکر سردار رشید اسالم، حاج  قاسم سلیمانی نیز چون مراد و امامش، فکر اسالم 
ناب محمدی؟ص؟ بود. آن عزیز بزرگوار، به تمام معنا ظلم ستیز، عدالت خواه و مدافع 

محرومان و مستضعفان جهان بود، و اسالمش را از امام خمینی گرفته بود.
گام دوم انقالب اسالمی  وی در 8 اسفند 1397 در همایش رسالت های حوزه و 
گفته است: »امام خمینی، اسالم ناب را تبیین فرمودند و اسالم نبوی را تجدید بنا 
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کردند؛ که این اسالم، قرن ها در غربت بود.«
حاج  قاسم سلیمانی، پیرو همین اسالم ناب محمدی؟ص؟ بود. اسالم او، اسالم 
اهل  بیت؟ع؟، اسالم مرعوب نشدن در مقابل زورگویان جهان، اسالم تعبد، اسالم 
نجات بخش  اسالم  معرفت،  و  علم  اسالم  زندگی ساز،  و  زندگی  اسالم  تعقل، 
و  مظلومان  اسالم  و  سربلندی،  و  عزت  اسالم  قسط،  و  عدل  اسالم  محرومان، 

پابرهنگان بود. 
وحدت  و  توحید  اسالم  خالص،  و  ناب  اسالم  سلیمانی،  سپهبد  سردار  اسالم 
نَ  �ي ِمنِ �ؤْ ُ ْ
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اولیای الهی برای آن جان دادند و امام حسین؟ع؟، خون خود و عزیزانش را در راه آن 
نثار کرد؛ اسالمی که امام عزیز و بزرگوار ما، عمرش را در دعوت به آن گذراند؛ اسالمی 
که به پابرهنگان و رنجدیدگان جهان، قدرت و عزت و آقایی می دهد و زورگویان و 

قلدران و مستکبران ظالم و خائن را از سریر قدرت به زیر می کشد.
سردار عزیز سلیمانی، این نگاه را از امام خمینی گرفته بود. وی در 19 بهمن 1397 
در بیت الزهرای کرمان، پس از بیان این که امام خمینی، افتخار تجدید حیات اسالم 
که می توانیم غبار غربت را نه  تنها از  گفته است: »در این فضاست  کرد،  ناب را پیدا 

تشیع، بلکه از اسالم بزداییم.«
و  و درایت  با شجاعت  و  قافله شد  این  تاریخ، علمدار  از  وی خود در مقطعی 
حکمت، غبار غربت را از چهره ی اسالم ناب محمدی؟ص؟ زدود، و با شهادتش، 

حرکتش در مسیر اسالم حقیقی را پررنگ کرد.
حجت االسالم سعیدرضا عاملی، دبیر شورای  عالی انقالب فرهنگی، در پیامش 
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از  یکی  سلیمانی،  »سردار  است:  آورده  سلیمانی  سردار  شهادت  مناسبت  به 
که هرگز فکری جز حرکت برای عزت  محبوب ترین چهره های انقالب اسالمی بود 
اسالم و مسلمین و مظلومین جهان در سر نداشت و نماد مبارزه با نظام سلطه و ظلم 
جهانی بود که زندگی را در مسیر مبارزه با ظالمان و دفاع از مظلومان اختصاص داده 

بود و الحق مصداق تمام  عیار پیروی از اسالم ناب محمدی بود.« 
»حاج  قاسم  می گوید:  عراق،  سنت  اهل  برجسته ی  روحانی  المال،  خالد  شیخ 
سلیمانی، کشورش را ترک کرده و در شن زارها و صحراها مشغول مشورت دهی به عراقی ها 
در نبرد با تروریسم شده و روی خاک صحراها استراحت می کند. او مرد بسیار بزرگی  ست 

که با هدف حمایت از اسالم و مسلمانان به عراق آمده و به سوریه هم می رود.« 
خدمــات  و  »زحمــات  فرموده  انــد:   1392 شــهریور   19 در  نیــز  خامنــه ای  امــام 
ارزشــمند ســردار ســلیمانی بــه اســالم و مســلمین، بی شــک ذخیــره ی ارزشــمندی 

در دیــوان عــدل الهــی اســت.«
آورده  اند:  سلیمانی  سردار  شهادت  مناسبت  به  پیام  شان  در  همچنین  ایشان 
»سردار شهید قاسم سلیمانی، نمونه ی برجسته ای از تربیت شدگان اسالم و مکتب 

امام خمینی بود.«
معظٌم له در 10 خرداد 1369 در پیامی به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت 
گذارد، بساط اسالِم  که امام ما بنیان  امام خمینی نوشته  اند: »در مدرسه ی انقالب 
سفیانی و مروانی، اسالِم مراسم و مناسِک میان  تهی، اسالِم در خدمت زر و زور و 
خالصه اسالِم آلت دست قدرت ها و آفت جان ملت ها برچیده شده و اسالم قرآنی 
و محمدی؟ص؟ و اسالم عقیده و جهاد، اسالم خصم ظالم و عون مظلوم، اسالم 
کننده ی حکومت  کوبنده ی جباران و برپا ستیزنده با فرعون ها، و خالصه، اسالم 

مستضعفان سریر کشیده است.«
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اسالم ناب، راه شهیدان کربالست 
راه حسین، راه علی، راه انبیاست

و  است،  انقالب  مدرسه ی  این  در  شکل  پذیرفته  مکتب  سلیمانی،  مکتب 
را  آن  عزیزمان،  امام  که  مکتبی  ست  تربیت  شده ی  سلیمانی،  حاج  قاسم  شهید 

کردند. پایه ریزی 
و  و مؤلفه های مهم مکتب شهید سلیمانی، همان خصوصیات  خصوصیات 
مؤلفه های اسالم ناب محمدی؟ص؟ است. مکتب سلیمانی، در طول مکتب اسالم 

کامل است.  ناب، و در اندازه و قواره ی یک انسان 
این مکتب، بر سه پایه ی معرفت اسالمی، سیر و سلوک، و احکام دینی استوار 
یافت.  تکامل  توحیدی  مکتب  در  سلیمانی،  سردار  معنویت  و  عرفان  است. 
شجاعت او، ثمره ی تهذیب نفس، شکست دادن دشمن درون و اخالصش بود. 

روحیه ی مبارزه و جهادی اش، مبتنی بر تکلیف الهی بود.
او به سبیل الهی و راه مستقیم هدایت دست یافته بود. 

ُهْم  نَّ ْهِد�يَ نَ لَ ا  �نَ ي ِ
�ن  

ْ
وا َهُ َ �ج نَ  �ي ِ

ن َّ
»َوال می فرماید:  عنکبوت  سوره ی  آیه ی 69  در  خداوند 

کردند، راه هاى )قرب به( خود را به  که در راه ما )تالش و( جهاد  کسانی  ا«: و  نَ لَ ُسجُ

آنان نشان خواهیم داد.
پروردگار عزیز، راه قرب را به حاج  قاسم سلیمانی نشان داد و تا رسیدن به مقصد، 

دست او را گرفت.
ُهْ  �تَ

آ
ا َو  ُهًى  اَدُهْ  رنَ  

ْ
َدْوا اْه�تَ نَ  �ي ِ

ن َّ
»َوال است:  آمده  محمد؟ص؟  سوره ی   17 آیه ی  در 

روح  و  بیفزاید  را  هدایت  شان  خداوند  یافته اند،  هدایت  که  کسانی  و  اُه«:  َ �تَ�تْ

پرهیزگارى به آنان عطا کند.
کمک الهی به تقوا  هدایت پذیری، ظرفیت روحی آن عزیز را توسعه داد، و او با 
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کرد و او را به راه مستقیم ره نمود. »َو َیْهِدَیَك  رسید. خداوند، نعمت را بر او تمام 
ِصراطًا ُمْسَتقیمًا«: و تو را به راه راست هدایت کند.

ِذیَن 
َّ
ُمْسَتِقیَم. ِصرَ اَط ال

ْ
رَ اَط ال در آیات 6 و 7 سوره  ی حمد می خوانیم: »اْهِدَنا الِصّ

آنان  به  که  کسانی  راه  فرما؛  راست هدایت  راه  به  را  ما  ْیِهم«: خداوندا، 
َ
َعل ْنَعْمَت 

َ
أ

نعمت دادی.
اسالم ناب محمدی؟ص؟، راه مستقیم الهی  ست. راه راست، همان راه پیامبر؟ص؟ 

و ائمه و شهداست. 
َم  َ �نْ

ؤَ
نَ ا �ي ِ

ن َّ
َك َمَ ال ؤِ

َ
ول

ؤُ  �نَ
َ

ُس�ل َ َوارَلّ َّ
ِع الل ِ در آیه ی 69 سوره ی نساء آمده است: »َوَمنْ �يُ

را  رسول  و  خدا  که  آنان  و   :» ن �ي اِلِ َواصَلّ َهَداِء 
ُّ َوالش نَ  �ي تِ �ي ِدّ َواصِلّ نَ  �ي يِّ �جِ

النَّ ِمنَ  ْم  ِ
�يْ

َ
َع  ُ َّ

الل

اطاعت کنند، با کسانی که خدا به آن ها لطف فرموده، یعنی با پیغمبران و صّدیقان 
و شهیدان و نیکوکاران، محشور خواهند شد.

مکتب شهید سلیمانی، در این مسیر تکامل یافت و با اسالم ناب محمدی؟ص؟ 
از  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در   1397 آذر   7 در  وی  که  نابی  اسالم  خورد؛  گره 
مشخصه هایش چنین می گوید: »مشخصه های مهم اسالم ناب در نظریه ی رهبری، 
ظلم ستیزی، عدالت خواهی، دفاع از مظلومان، امیدبخشی، و از بین بردن ترس و 

جهل از جامعه است.«

بِنگر، چشم جهان، رو به حقیقت واشد
موج اسالم محمد به فراز آمده است

حاج  قاسم  که  چنان  داد؛  حیات  آن  به  خمینی  امام  که  اسالمی  ست  همان  این 
از جلسه ی عزاداری شهادت حضرت  سلیمانی در سال 1397 در سومین شب 
زهرا؟اهس؟ در بیت الزهرای کرمان گفته است: »امام خمینی، رحمت  اهلل علیه، افتخار 
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که به مسلمین عزت داد؛ اسالمی  کرد.«؛ اسالمی  تجدید حیات اسالم ناب را پیدا 
که ظالمان جهان را به زیر کشید؛ اسالمی که پایه های حکومت مستکبران را سست 
که جمهوری اسالمی را به وجود آورد و آن را سرمشق جهانیان قرار داد؛  کرد؛ اسالمی 
اسالمی که عامل بقای نظام دینی شد؛ اسالمی که توطئه های شرق و غرب را در هم 

شکست.
کرمان  سردار حاج  قاسم سلیمانی در 22 بهمن 1396 در اجتماع باشکوه مردم 
می گوید: »ایران امروز، به دلیل اتکا به اسالم ناب محمدی توانست همه ی توطئه ها 
را نمی خورد...  که عالم به زمان باشد، فریب دشمن  کسی  را شکست دهد؛ زیرا 

دشمن از ما می ترسد.«
ترس دشمن از ما و شکست نیرنگ های دشمنان، نتیجه ی پیروی ما از اسالم 
ناب محمدی؟ص؟ است؛ اسالمی که امام بر آن پای فشردند، و مکتب سلیمانی نیز 

ما را به پیروی از آن فراخواند. 
است.  سلیمانی  مکتب  پیام  بزرگ ترین  محمدی؟ص؟،  ناب  اسالم  از  پیروی 

پیروی از آن اسالم حقیقی، تبعیت از امام خمینی و امام خامنه ای نیز هست.
و  می داند  اسالم  مکتب  طول  در  را  خمینی  امام  مکتب  سلیمانی،  حاج  قاسم 

مکتب امام خامنه ای را نیز در طول مکتب خمینی کبیر به حساب می آورد. 
کرمان می گوید: »در نظریه  ی اسالم  وی در 7 آذر 1397 در دانشگاه شهید باهنر 
ناب، مقام معظم رهبری، عزت و قدرت و ثروت را توأم با معنویِت درست می دانند. 
عامل همه  ی این ها را معنویت می دانند. صالبت، تمکن مالی، و آزادی حقیقی از 
که بشر را اسیر می کند، توأم با معنویت، از مؤلفه های اسالم  قید همه  ی اسارت ها 

ناب است.«
دنبال  را  مردم  سعادت  »اسالم،  فرموده  اند:   1382 خرداد   14 در  خامنه ای  امام 



 عشق به اس م ناب محمدیع 

29

می کند. اسالم با فساد و ظلم و تبعیض مخالف است. اسالم برای رفاه مردم در کنار 
معنویت مردم به میدان آمده است. امام، این را از آغاز شروع مبارزات تا تشکیل نظام 
کرد. اماِم عظیم الشأن ما، در دنیای اسالم، این را  اسالمی و تا آخر عمر، مکرر بیان 
نشان داد که فقه اسالم، یعنی مقررات اداره ی زندگی مردم؛ در کنار فلسفه  ی اسالم، 
یعنی تفکر روشن بینانه و عمیق و استداللی؛ و عرفان اسالم، یعنی زهد و انقطاع 
الی اهلل و دامن برچیدن از هواهای نفسانی، چه معجزه ی بزرگی می تواند بیافریند. 
هر  به  اسالم معنوی است... شما  که اسالم سیاسی، همان  داد  نشان  امام عماًل 
کشوری از کشورهای اسالمی بروید، می بینید اسالِم زنده، در نظر نخبگان، جوانان، 
که بتواند ملت خود  دانشگاهیان، دانشمندان، علما و آزادگاِن آنجا، اسالمی است 
م حفظ و حمایت کند 

َ
را در مقابل زورگویان و قلدران و قدرت طلبان و متجاوزان عال

و به آن مصونیت ببخشد و اجازه ی دخالت و تسلط و سیطره  ی دشمن را بر مردم 
ندهد. آن ها، این اسالم را می خواهند، و اسالم ناب محّمدی یعنی همین.«

در مکتب امام خمینی، در مکتب امام خامنه ای و در مکتب شهید سلیمانی، 
اسالم ناب، چنین معنایی دارد. در این سه مکتب، همه ی معناها با هم هم  خوانی 
و  علوی؟ع؟  و  محمدی؟ص؟  مکتب  مکاتب،  این  همه ی  پایه ی  چون  دارد؛ 

حسینی؟ع؟ است. 
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3

ارادت به اهل بیت؟ع؟ 
گرامی  ارادت، به معنی دوستی از روی اخالص است. ارادت به اهل  بیت پیامبر 
اسالم، عشق و ارادت خالصانه و توجه و توسل به ائمه ی اطهار؟ع؟ را در وجود فرد 

ترسیم می کند. 
اهل  بیت؟ع؟  مداحان  و  ذاکران  با  دیدار  در   1368 دی   28 در  خامنه ای  امام 
فرموده  اند: »امام عزیزمانـ  آن انسان بزرگ زمان ماـ  نسبت به مدح ائمه، علیهم السالم، 
حساسیت فوق العاده ای داشت... کسی در این حد از مقام، این  قدر به این مسئله 

اهتمام بورزد، نشان  دهنده ی عظمت این مسئله است.«
در دید و منظر آن انسان الهی، حرکت بر مدار والیت معصوم و اولیای حق، مایه ی 
سیر در ملکوت، تربیت معنوی، تزکیه ی نفس،  نیل به مقصد اسنی و مرصد اعلی 

خواهد بود.1
علیهم السالم،  طهارت،  و  عصمت  اهل  بیت  »برای  بودند  معتقد  خمینی  امام 
از  نیز  آن  ادراک  که  هست  الی  اهلل  معنوی  سیر  در  روحانیه ای  شامخه  ی  مقام  های 
طاقت بشر خارج، و فوق عقول ارباب عقول و شهود اصحاب عرفان است؛ چنان 
صلی  اکرم،  رسول  با  روحانیت،  مقام  در  که  می  شود  ظاهر  شریفه  احادیث  از  که 
اهلل علیه و آله، شرکت دارند و انوار مطهره ی آن ها، قبل از خلقت عوالم، مخلوق 

]بوده  اند[ و اشتغال به تسبیح و تحمید ذات مقدس داشته  اند.« 

1. شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 402
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دارد،  اهل  بیت؟ع؟  به  الهی  و  معنوی  و  ربانی  مرد  آن  که  دیدگاهی  چنین  با 
راه  در  باشد؛  زهرا؟اهس؟  فاطمه  و  معصوم؟ع؟  امامان  آن  شیدای  که  طبیعی  ست 
کند؛ دنیا را به سوی آنان بخواند؛ هر پگاه و شامگاه به آنان  مکتب  شان جان  فشانی 

توسل کند؛ در مصیبت آن ها سخت بگرید؛ و در شادی آن ها شادمان شود.
حضرت  منزلت  و  مقام  تبیین  در   1358 اردیبهشت   26 در  حکیم  عارف  آن 
انسان  یک  برای  و  است  متصور  زن  برای  که  ابعادی  »تمام  می فرمایند:  زهرا؟اهس؟ 
کرده و ]جلوه  گر[ بوده است.  متصور است، در فاطمه زهرا، سالم  اهلل علیها، جلوه 
یک زن معمولی نبوده است؛ یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انساِن به تمام 
معنا انسان، تمام نسخه ی انسانیت، تمام حقیقِت زن، تمام حقیقت انسان ]بوده 
است[. او زن معمولی نیست؛ او موجود ملکوتی است که در عالم به صورت انسان 
ظاهر شده است... تمام هویت های کمالی که در انسان متصور است و در زن تصور 
دارد، تمام، در این زن هست... زنی که تمام خاصه های انبیا در اوست؛ زنی که اگر 
گر مرد بود، به جای رسول  اهلل بود... معنویات، جلوه های  که ا مرد بود، نبی بود؛ زنی 
ملکوتی، جلوه های الهی، جلوه های جبروتی، جلوه های ُملکی و ناسوتی، همه، در 

این موجود مجتمع است.«
حالل  و  مشکل گشا  را  زهرا؟اهس؟  فاطمه  نگاه،  همین  با  نیز  مکتب  این  گرد  شا
از  اشک  نامش،  بردن  با  دارد؛  اهتمام  فرزندانش  و  او  مدح  به  می داند؛  مشکالت 

دیدگانش جاری می شود؛ و به او توسل می کند. 
حاج  قاسم  برای  جبهه  در  وقت  »هر  می گوید:  اکرمی  سیدرضا  حجت االسالم 
مشکلی پیش می آمد، می گفت بگردید روضه خوانی پیدا کنید که با نام فاطمه؟اهس؟، 

گره ما را برطرف کند.«1 

1. سایت جماران، 27 اردیبهشت 1399
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کتاب »آن 23  آقای احمد یوسف زاده، آزاده  ی دوران دفاع مقدس و نویسنده ی 
که بنا بود عملیات والفجر هشت انجام شود، ابری ناخوانده  نفر«، می گوید: »شبی 
از افق قد می کشد و پخش می  شود توی آسمان و حاال، هم باد هست، هم باران!... 
حاج  قاسم باید غواص  هایش را با تاریک شدن هوا، آرام و بی  صدا از رود عبور دهد 
کنند... اما با آن ابر سمج و باد بی موقع، حاج  قاسم چه  تا خط دشمن را تصرف 
کند دور خودش، بغضش  می  توانست بکند جز این که غواص های لشکر را جمع 
را فرو بدهد و با صدایی آرام و چشمی اشک  آلود بگوید: برادرا، آنچه نباید می شد، 
حاال شده. طبق پیش بینی، اآلن باید آسمان، صاف، و اروند، آرام باشد؛ اما نیست. 
حاال برای عبور از موج های سرکش اروند فقط یک راه مانده است؛ آب را به پهلوی 

شکسته  ی زهرا؟اهس؟  قسم بدهید!«1 

ساقی و سرچشمه  ی خیر کثیری، کوثری
نور، زهرا، مرضیه، بانوی آب  ای، فاطمه

یا غیاث المستغیثین گفتم و دریافتم 
پیش درگاهش تو شرط استجاب  ای، فاطمه

و  رزمندگان  ثاراهلل؟ع؟، در جمع  فرماندهی در لشکر  گران  قدر، در دوران  آن سردار 
به  ما  چشمان  وقتی  هشت،  والفجر  عملیات  »در  است:  گفته  شهدا  خانواده ی 
نام  از  آشناتر  نامی  هیچ  آنجا  افتاد،  اروند  ک  ترسنا و  خشمگین  پروفان،  آب های 
اشک های  تأللؤ  در  را  ایشان  اروند،  کنار  در  بنابراین،  نداشتیم.  زهرا؟اهس؟  حضرت 
غریبانه و مظلومانه  ی بسیجی ها صدا زدیم و اروند را با یازهرا؟اهس؟ کنترل و از آن عبور 
کردیم. در عملیات کربالی 4، وقتی دشمن آتش مسلسل ها، خمپاره ها و توپ های 

1. خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی، 9 بهمن 1398
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آن وقت  روانه شد،  اروند  به  از خون  و جوی هایی  کرد  باز  بر ساحل  را مستانه  خود 
کار افتاده بود و نامی جز نام حضرت زهرا؟اهس؟ بر زبان ها جاری  هم همه ی تدابیر از 
کنار اروند ایستاده بودند و رزمندگان را با تیر  که عراقی ها در  نمی شد... وقتی هم 
کربالی  کارگر ما، حضرت زهرا؟اهس؟ بود. در عملیات  می زدند، آن زمان هم سالح 
کردیم؛ آن وقت هم سر خود را بر دژ  5 وقتی مضطر شدیم، نگاهی به آب های بوبیان 
کردیم. من قدرت و محبت مادری  گذاشتیم و عاجزانه حضرت زهرا؟اهس؟ را صدا 
کانال ماهی، وسط میدان مین دیدم. وقتی شما  حضرت زهرا؟اهس؟ را در هور، غرب 
را  زهرا؟اهس؟  حضرت  من  می زدند،  دست   وپا  خون  در  فرزندان تان  و  نبودید  مادرها 
کوه های سرد و سخت  کربالی 5، اروند و  دیدم... حضرت فاطمه؟اهس؟ هم در هور، 

کردستان ]برای رزمندگان ما[ مادری کرد.«1
کربالی 5، در مهدیه ی قرارگاه لشکر  ایشان در اسفند 1365 و بعد از عملیات 
بدنم  شدند،  آب  داخل  بسیجی ها  که  لحظه ای  »در  است:  گفته  ثاراهلل؟ع؟ 
که بینیم تا چه شعاعی بچه ها  کنترل می کردم  می لرزید... در مهتاب، عملیات را 
دیده می شوند؛ دیدم تا پشت سیم خاردار، تمام ستون غواصی دیده می شود. این را 
که دیدم، می لرزیدم. امید نداشتم. عاجزانه می گفتم دعای توسل بخوانید؛ بی بی 
کرد. شاید  گویا پرده قرار داده شد و مهتاب را تاریک  زهرا؟اهس؟ را به مدد بطلبید. 

هیچ کس باور نمی کرد لشکر ثاراهلل از دریاچه ی ماهی عبور کرده باشد.«
می گوید:  رفسنجان،  شهرستان  جمعه ی  امام  عسکری،  اصغر  حجت االسالم 
»سردار سلیمانی، اخالص و عنایت ویژه به حضرت زهرا؟اهس؟ داشت و ذکر یازهرا از 

زبان ایشان نمی افتاد.«2
سردار سرتیپ  دوم پاسدار رحیم نوعی اقدم می گوید: »حاج  قاسم وقتی به در حرم 

1. خبرگزاری دفاع مقدس، 9 بهمن 1398
2. سایت خانه  ی خشتی، دی 1398
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حضرت زینب؟اهس؟ می رسید، زانو به زمین می زد، آستان حرم را می بوسید و سپس 
وارد حرم می شد.«1 

روضه اش  جلسات  عمر،  پایان  تا  می ورزید.  عشق  الهی  اولیای  به  عجیب 
در  هفته،  هر  نشد.  تعطیل  فاطمیه  ایام  و  محرم  ماه  در  کرمان  بیت الزهرای  در 
خانه اش، عصرهای جمعه، برنامه ی روضه و توسل داشت. دلش برای زیارت ائمه 

معصومین؟ع؟ و فرزندان پیامبر؟ص؟ له  له می زد.
حجت االسالم یاسین حسین آبادی، معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران، 
می گوید: »سردار حاج  قاسم سلیمانی، محسوس و نامحسوس، برای عبادت و انس 

با امام زمان؟جع؟، به مسجد مقدس جمکران مشرف می شد.«2 
آقای مهدی صدفی، از مسئوالن لشکر ثاراهلل؟ع؟ در دوران جنگ، می گوید: »در 
کنار رود  عصر یکی از روزهای سال 1364، حاج  قاسم سلیمانی برای عملیاتی در 
گرفت تا از موقعیت لشکر ثاراهلل به  بهمن  شیر، در منطقه ی آبادان بود. با من تماس 
کردم و پس از دو ساعت به محل  بهمن  شیر بروم. بعد از نماز مغرب و عشا حرکت 
گفت: می دانی  استقرار ایشان رسیدم. سردار با چهار نفر در سنگر بودند. وی به من 
گفت:  است.  زهرا؟اهس؟  حضرت  شهادت  شب  گفتم:  است؟  شبی  چه  امشب 

می خواهم برای ما روضه ی حضرت زهرا؟اهس؟ بخوانی.«
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خداوند کریم در آیه ی 22 سوره ی شورا می فرماید: »�تُ
«: ]ای پیامبر، به مردم[ بگو من از شما اجری برای رسالت جز این نمی  خواهم  َ

ْر�ج تُ ْ
ي  ال ِ

�ن

که در حق خویشاوندان مودت و محبت کنید.
که آیه ی مودت نازل شد، از پیامبر  فخر رازی در تفسیر خود آورده است: »همین 
بر ما واجب است؟  که مودت آن ها  کسانی هستند  ُقربی چه  اکرم؟ص؟ پرسیدند: 

ک آذربایجان شرقی، 11 مهر 1398 1. تابنا
2. سایت ابنا، 16 دی 1398
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حضرت فرمودند: علی و فاطمه و فرزندانش.«
ی ُحِبّ 

َ
که رسول خدا؟ص؟ فرمودند: »َمْن َماَت َعل در تفسیر زمخشری می  خوانیم 

یَماِن«: هر کس که با دوستی آل محمد؟ص؟ از دنیا  ِ
ْ

ٍد َماَت ُمْؤِمنًا ُمْسَتکِمَل  ال آِل ُمَحَمّ
برود، با ایمان کامل از دنیا رفته است.«

این عشق و ارادت سردار حاج  قاسم سلیمانی، برگرفته از عشق به قرآن مجید و 
برخاسته از ایمان کامل او بود. وی با اقتدا و توسل به مقام معصومین، علیهم السالم، 
پیوندی معرفتی و معنوی شگفتی با آنان برقرار کرد؛ به صورتی که دلداده ی حقیقی 
دریای محبت معصومین به شمار می آمد. سردار عزیز در وصیت نامه اش نوشته 
است: »خداوندا؛ ای قادر عزیز و ای رحمان رّزاق! پیشانی شکر و شرم بر آستانت 
که مرا در مسیر فاطمه ی اطهر و فرزندانش، در مذهب تشیع، عطر حقیقی  می سایم 
اسالم، قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان علی  بن ابی  طالب و فاطمه ی اطهر بهره مند 
است؛  نعمت هایت  ارزشمندترین  و  باالترین  که  عظمایی  نعمت  چه  نمودی؛ 
نعمتی که در آن نور است و معنویت و بی قراری  ای که در درون خود، باالترین قرار ها 

که آرامش و معنویت دارد.« را دارد؛ غمی 
گرفته بود. آن امام  آن شهید عزیز، این حب و ارادت را از مکتب امام خمینی 
همام معتقد بود: »دل مؤمن، عرش و سریر سلطنت حق و منزلگاه آن ذات مقدس 
]است[، و صاحِب دل، ذات مقدس است. توجه به غیر حق تعالي، خیانت به 
حق است، و حّب به غیر ذات مقدس و خاصان او، که حّب اوست، خیانت است 
در مشرب عرفان و والیت اهل  بیت عصمت و طهارت و دوستی خاندان رسالت، 

علیهم السالم، و عرفان مقدس آن ها، امانت حق است.«1
قبور  به  تشرف  با  ایشان  بودند؛  اهل  بیت؟ع؟  حقیقی  دوستدار  خمینی،  امام 

1. چهل حدیث، ص 480
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که گویی این بزرگواران را ناظر  امامان معصوم، چنان محو و مأنوس با ائمه می شدند 
و حاضر در مقابل خویش می بینند و با کمال وقار و طمأنینه و احترام خاصی زیارت 

می کردند.1
پس وقتی سردار سلیمانی را در حرم ائمه ی معصومین؟ع؟ و امام رضا؟ع؟ یا در 
که مثل باران اشک  صحن و سرای امیرالمؤمنین؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ می دیدیم 
که مکتب سلیمانی، نشأت  گرفته از مکتب خمینی  می ریزد، به یقین می رسیدیم 

بزرگ است.

1. حدیث پایداری، ص 74
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4

معنویت
که مشخص کننده ی ارتباط خصوصی بین  معنویت، پایدارترین عنصر دین است 
فرد با خداوند محسوب می شود. معنویت اسالمی، انسان را شایسته ی رسیدن به 

قرب الهی می داند. 
امـام  ارتحـال  سـالگرد  بیسـت  ودومین  در  و   1390 خـرداد   14 در  خامنـه ای  امـام 
خمینـی فرموده  انـد: »امـام بزرگـوار مـا، صرفـًا بـا تکیـه بـر عوامـل مـادی و ظواهـر مـادی، 
راه خـود را پـی نمی گرفـت؛ اهـل ارتبـاط بـا خـدا، اهـل سـلوک معنـوی، اهـل توجـه و 
تذکـر و خشـوع و ذکـر بـود؛ بـه کمک الهی باور داشـت. امید او بـه خدای متعال، امید 

بـود.« پایان  ناپذیـری 
معظٌم له در همان سخنرانی فرموده  اند: »مظهر معنویت در امام بزرگوار، در درجه ی 
که احساس  کار را برای خدا انجام داد. از اول، هر چه  اول، اخالص او بود. امام، 
می کرد تکلیف الهی اوست، آن را انجام می داد... برای خاطر تعریف و تمجید این 
کاری نکرد؛ اقدامی نکرد... امام، ماها را امر می کردند به این که اهل  و آن حرفی نزد؛ 
توکل باشیم؛ اهل اعتماد به خدا باشیم؛ اهل حسن ظن به پروردگار باشیم؛ برای خدا 
کار کنیم. خود او اهل توکل بود؛ اهل تضرع بود؛ اهل توسل بود؛ اهل استمداد از خدا 
بود؛ اهل عبادت بود... بخش مهمی از معنویت در اسالم عبارت است از اخالق، 
دوری از گناه، دوری از تهمت، دوری از سوء ظن، دوری از غیبت، دوری از بددلی، 
دوری از جداسازی دل ها از یکدیگر. خود امام بزرگوار، این چیزها را رعایت می کرد؛ 
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به مردم هم سفارش می کرد؛ به مسئولین هم سفارش می کرد.«
رهبر فرزانه و حکیم انقالب در 14 خرداد 1383 و در مراسم پانزدهمین سالگرد 
کشور و ملت، بر مبنای  ارتحال امام خمینی فرموده  اند: »حرکت امام برای سعادت 
هدایت شریعت اسالمی بود؛ لذا تکلیف الهی، برای امام، کلید سعادت به حساب 

می آمد و او را به هدف های بزرگ آرمانی خود می رساند.« 
نمود  در مکتب شهید حاج  قاسم سلیمانی  این شاخص های معنوی،  همه ی 

عینی دارد.
وقتی می گوییم معنویت در مکتب امام خمینی نمود و وجود دارد، حاج  قاسم 
را  امام خمینی عشق می ورزد و خود  به  و  امام است  گرد مکتب  که شا سلیمانی 
می داند،  اسالمی  انقالب  ارزش های  و  امام  آرمان های  و  خط  و  اندیشه  و  راه  پیرو 
تضرع،  توسل،  اخالص،  آخرت گرایی،  گریزی،  دنیا تواضع،  تقوا،  تعهد،  تعبد، 
والیت محوری و تکلیف گرایی، عطر معنویت را با رنگ و بوی خدامحوری بر سراسر 
را  مکتبش  پیروان  و  حامیان  و  او  عبودیتش،  غنچه های  تا  می  افشاند  مکتبش 

گل  افشانی کند.

سجاده شاهد است برای شهادتش  
ن ُیجیب بود گریه و َاّمَ کارش دعا و 

سردار محمدرضا فالح زاده می گوید: »حاجی، اهل نماز شب بود. همیشه در قرارگاه 
نماز  نماز صبح، مشغول  از  ابوکمال، یک ساعت قبل  ثاراهلل  قرارگاه  و  نصر حلب 
شب می شد. شبی در قرارگاه نصر صدای هق  هق گریه اش را شنیدم. در را باز کردم. 
دیدم در حال قنوت نماز وتر است. حاجی به محض ذکر مصیبت اهل  بیت؟ع؟، آقا 
سیدالشهدا؟ع؟ و خصوصًا حضرت ام  ابیها زهرای مرضیه؟اهس؟، اشکش مثل باران 
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بهاری جاری می شد. اهل دعا، زیارت و قرائت قرآن بود.«1
جنگ  دوران  در  ثاراهلل؟ع؟  لشکر  در  گردان  فرمانده  شهریاری،  ابراهیم  آقای 
تا  داشت.  قرار  پوتین  با  و  بود  رفته  کرملین  کاخ  »به  می گوید:  هشت  ساله، 
اقامه اش  و  اذان  بلند شد.  اذان شد. حاجی  رئیس جمهوری روسیه برسد، وقت 
گفت. صدایش  در سالن پیچید. بعد به نماز ایستاد. همه نگاهش  می کردند.  را 
ی  رو را  پیشانی  نماز،  پایان  نبرده.  نماز  از  لذتی  چنین  عمرش  طول  در  می گفت 
کاخ  کرامت تو. یک روزی در  گذاشت و به خدای خود  گفت: خدایا، این بود  مهر 
کرملین برای نابودی اسالم نقشه  می کشیدند؛ حاال مِن قاسم سلیمانی آمدم اینجا 

نماز خواندم.«2

هر که با معنویت ها، سر و کارش باشد 
کار آشفته ی خود، رو به سعادت بکند

سردار کریم نصر، فرمانده تیپ قمر بنی هاشم؟ع؟، می گوید: »در سومین روز عملیات 
کتیکی قرارگاه کربال تا  والفجر 4 که سخت درگیر بودیم و جمع شده بودیم در سنگر تا
ببینیم چگونه رخنه ی الزم را بین خطوط دشمن ایجاد کنیم، به نماز ظهر رسیدیم. 
قرارگاه  عملیات  اطالعات  مسئول  زمان  آن  که  فدوی  علی  گهان  نا نماز،  از  بعد 
گریان، سراسیمه وارد  کی و خونی و خیلی مضطرب و  حمزه ی سیدالشهدا بود، خا
که همراه علی رضاییان، فرمانده قرارگاه، روی مین رفته اند و  سنگر شد و خبر داد 
گهانی شهادت او، همه را منقلب کرد.  حاج  علی به شهادت رسیده است... خبر نا
کاظمی، حاج  همت، حسین خرازی، آقارحیم و قاسم سلیمانی و دیگرانی  احمد 
گریه های  کردند. بعد از نماز عصر بود و در آن  گریه  که در سنگر بودند، همه شروع به 

1. مکتب حاج  قاسم، ص 77
2. همان، ص 199
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گهان حاج  قاسم با صدایی بسیار دل  نشین و حزن انگیز شروع  معصومانه  ی یاران، نا
وم...  َقُیّ

ْ
َحُيّ ال

ْ
 ُهَو ال

ّ
َه ِإاَل

َ
ِذي اَل ِإل

َّ
ْسَتْغِفُر اهلَلَّ ال

َ
به خواندن دعای بعد از نماز عصر کرد: أ

که منتظر  گریه و شیون فرماندهان  با  که  گریه می کرد  و  با سوز می خواند  او چنان 
چنین حال و هوایی بودند، سنگر به لرزه افتاده بود.«1

که  به  یقین این عشق و معنویت و اخالص را شهید سلیمانی از امامی  گرفته بود 
راه  این  از  که  توصیه می کنم  ایران  »به ملت عزیز  آورده است:  در وصیت نامه اش 
کافر وابسته است، بلکه به  که نه به شرق ملحد و نه به غرِب ستمگِر  مستقیم الهی 
که خداوند به آن ها نصیب فرموده است، محکم و استوار و متعهد و پایدار  صراطی 
ک عمال  پای بند بوده، و لحظه ای از شکر این نعمت غفلت نکرده و دست های ناپا
ابرقدرت ها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلِی بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت 
گروهی عالم و  که هر چه رسانه های  ک و اراده ی آهنین آنان رخنه نکند؛ و بدانند  پا
قدرت های شیطانی غرب و شرق اشتلم می زنند، دلیل بر قدرت الهی آنان است، و 

خداوند بزرگ، سزای آنان را هم در این عالم و در عوالم دیگر خواهد داد.«
امام خامنه ای بر این حقیقت مهر تأیید می زنند و در 18 دی 1398 می فرمایند: 
»شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم باتدبیر بود...  سخنش اثرگذار بود؛ قانع  کننده 
ابزاِر  این  بود.  بااخالص  بود.  او  باالتر، اخالص  از همه ی این ها  بود.  تأثیرگذار  بود؛ 
یا و مانند این ها نبود.« شجاعت و ابزاِر تدبیر را برای خدا خرج می کرد؛ اهل تظاهر و ر
معظٌم له در 27 دی 1398 نیز می فرمایند: »هر جا اخالص بود، خدای متعال به 
کار برکت پیدا می کند؛ رشد و نمو پیدا  اخالص بندگان مخلصش برکت می دهد؛ 
می کند. کار به نحوی می شود که اثر آن به همه می رسد؛ برکات آن در میان مردم باقی 
می ماند. این، ناشی از اخالص است. نتیجه ی آن اخالص، همین عشق و وفاداری 

1. این مرد پایان ندارد، ص 67 و 68
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مردم، همین عشق و آه مردم، همین حضور مردم، همین تازه شدن روحیه ی انقالبی 
کنیم،  کنیم، قیمت گذاری  را تقویم  مردم است. اما این که ما بیاییم این حوادث 
که اندازه و قیمت این حوادث چقدر است، در صورتی  قدر آن ها را بدانیم و ببینیم 
که ما به حاج  قاسم سلیمانی ـ شهید عزیز ـ....  به چشم یک فرد  تحقق پیدا می کند 
نگاه نکنیم...؛ به چشم یک مکتب نگاه کنیم. سردار شهید عزیز ما را با چشم یک 
مکتب، یک راه، یک مدرسه   ی درس آموز، با این چشم نگاه کنیم. آن وقت، اهمیت 

این قضیه روشن خواهد شد.«
مظهر  بود.  او  اخالص  به  سلیمانی،  مکتب  شکوه  و  سلیمانی  سردار  عظمت 
مردم  مدح  به  کاری  بود.  او  اخالص  اول،  درجه  ی   در  بزرگوار،  شهید  آن  معنویت 
نداشت. دنبال این بود که خدا از او چه می خواهد. دیگران ببینند، نبینند، بدانند، 

ندانند، تمجید کنند، خوش  شان بیاید، خیلی مهم نبود. 

کی است چنان تو  کسی که اهل زمین نیست، خا
نبرده ای به زبان هیچ گاه نام خودت را

قطع  و  درصد   70 باالی  جانباز  نجف  آباد،  »در  می گوید:  حسینی  رزم  جواد  آقای 
نخاعی زندگی می کرد. سردار سلیمانی نذر کرده بود سالی یک بار، یک روز کامل در 
خدمت این شخص]آقای توبه ای ها[ باشد و کارهایش را انجام دهد. در آن روز، وی 
لباس های این جانباز را می  شست، حمامش می کرد و همه ی کارهای شخصی وی 

را مانند پرستار انجام می داد.«1 
که  امام خامنه ای در 18 دی 1398 در دیدار مردم قم فرموده  اند: »در جلسه ای 
جلسات  ـ  داشتیم  بود،  او  کار  با  ارتباط  که  مختلف  مسئولین  همه  ی  با  غالبًا  ما 

1. ویژه نامه  ی روزنامه  ی اطالعات، 24 بهمن 1398، ص 19
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که اصاًل دیده نمی شد. آدم  گوشه ای می نشست  رسمی معمولی ـ حاج  قاسم، یک 
گاهی اوقات می خواست بداند یا استشهاد کند، باید می گشت تا او را پیدا می کرد؛ 

خودش را جلوی چشم قرار نمی داد؛ تظاهر نمی کرد.« 
و  رهبر  استاد،  معلم،  اخالص  از  برگرفته  سلیمانی،  شهید  اخالص  و  معنویت 
مرادش، امام خمینی، بود. امام خامنه ای در 4 اسفند 1371 فرموده  اند: »مرتبه ی 
عالی اخالص، این است که...  اصاًل کاری به کار مردم نداشته باشند؛ می خواهند 
خوش  شان  می خواهد  بیاید؛  خوش  شان  می خواهد  ندانند؛  می خواهند  بدانند؛ 
نیاید. نگاه کند ببیند خدا از او چه خواسته است و دقیقًا آن را انجام دهد. من، این 
کردم.  صفت و این روحیه را در امام، رحمت  اهلل علیه، در بسیاری از موارد مشاهده 
که  کاری نداشت  در موارد متعددی، بنده این خصوصیت را در ایشان دیده بودم. 

کسی خوشش می آید یا خوشش نمی آید. تکلیفش را انجام می داد.« 
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5

گریزی دنیا
گریزی، به معنای دل نبستن به دنیاست؛ چنان که استفاده ی از لذت های دنیا  دنیا
و پرداختن به امور مادی در آن، موجب ترک واجب یا ارتکاب حرامی نشود. دنیا باید 

وسیله ای برای رسیدن به کمال ُاخروی شود. 
ک  دامنی و  امام خامنه ای در 1 فروردین 1376 فرموده  اند: »امام بزرگوار ما، مظهر پا

پارسایی و بی اعتنایی به دنیا بود.« 
که تعینات دنیوی،  معظٌم له در 15 اسفند 1377 فرموده  اند:  »]امام ما[ آدمی بود 
که  می دید  بزرگوار  و  معنوی  مرد  آن  در  را  این  آدم،  نداشت.  ارزش  برایش  حقیقتًا 

تعینات، تعلقات و تکلفات دنیوی، اصاًل برای خودش ارزش نداشت!«
و  بزرگ  حکیم  آن  »امام،  فرموده  اند:  اردیبهشت 1371  در 23  سترگ  حکیم  آن 
فرزانه، انصافًا با همه ی وجود حس می کردند که این مقاماِت اسمی، چیزی نیست. 
که همان مقام رهبری بود و دنیا در مقابل آن خاضع بود، به  مقام عظیم خودشان را 

چشم کوچکی نگاه می کردند و می گفتند چیزی نیست.«
کمی است از  امام خمینی در 19 بهمن 1357 فرموده  اند: »دنیا، یک چیز بسیار 

عالم. دنیا یعنی آن چیز خیلی پست.«
آن عزیز فرزانه در 13 تیر 1358 فرموده  اند: »در لسان انبیا، دنیا یعنی خیلی َپست. 
که در قرآن هست، همین  کلمه ی دنیا یعنی خیلی پست. اسفل السافلین هم  پس 

طبیعت است.«
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با همین نگاه است که امام خمینی در 21 خرداد 1359 فرموده  اند: »انبیا برای ثروت 
و قدرت و دنیا و رسیدن به دنیا و رسیدن به حکومت ابدًا یک قدم برنداشتند... 

مسندها در نظر انبیا پوچ است، و قدرت ها همه پوچ.«
ایشان در 16 دی 1360 فرموده  اند: »تمام خطاهایی که از ماها صادر می شود، روی 

این حب نفس و جاه و مال و منال است.«
در 16 فروردین 1358 نیز فرموده  اند: »هر چه توجه به این دنیا باشد، عالقه به این 

دنیا باشد، سخت تر می گذرد.«
امام خمینی، با همین نگاه، عالقه ای به دنیا ندارد و بدان بی اعتناست. مکتب 
گرد پیامبران و نبی مکرم اسالم؟ص؟ است.  او، نشأت  گرفته از مکتب انبیاست. او شا

گردان امام خمینی نیز همانند او از دنیا گریزان  اند.  شا
آقا  حضرت  از  را  ذوالفقار  مدال  بابا  که  »روزی  می گوید:  سلیمانی  زینب  خانم 
کن یک روز  گفتند: این ها همه دنیوی  ست! دعا  گفتم.  گرفتند، به ایشان تبریک 

مدال ُاخروی ام را از خدا بگیرم.«
دنیا در نگاه مردان الهی، ناچیز و پست است. آنان به تبعیت از مکتب اسالم و 
ُرور«: زندگی در دنیا، چیزی  نُ اُع الْ  َمت

َّ
ال ا اإِ ي

�نْ
ّ

ا�تُ اُل َ�ي
ْ

که »َو َما ال قرآن مجید، بر این باورند 
جز سرمایه ی فریب نیست!

که زندگی دنیا را به  کریم در آیه ی 74 سوره ی نساء می  فرماید: »کسانی  خداوند 
که در راه خدا می جنگد،  کنند. و آن کس  آخرت فروخته  اند، باید در راه خدا پیکار 

چه کشته شود یا پیروز، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.«
کن یک  گفت »دعا  که به دخترش زینب  سردار سلیمانی، در پی آن پاداش بود 

روز مدال ُاخروی ام را از خدا بگیرم.«.
گریزند. این، وصف انبیای الهی و اولیای خداست؛ وصف  آخرت گرایان، دنیا
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گرد خمینی  حضرت سیدالشهدا؟ع؟ است؛ وصف امام خمینی است؛ وصف شا
کبیر، سردار سپهبد شهید حاج  قاسم سلیمانی، است. 

که امام خامنه ای در مراسم اعطای نشان ذوالفقار به  با همین جهان بینی است 
سردار سلیمانی فرموده  اند: »مجاهدت های در راه خدا، با این چیزها قابل معاوضه و 
قابل جبران نیست... آنچه در برابر مجاهدت در راه خدا وجود دارد و خدای متعال 
گرفتن جان و مال در راه خدا قرار داده، بهشت  کردن و روی دست  در مقابل تقدیم 
است؛ رضای خداست... بر حسب محاسبات مادِی دنیایی قابل ذکر است؛ اما بر 

حسب محاسبات معنوی و الهی قابل ذکر نیست.«
و  گرایان  دنیا با  نگاه  شان  است؛  متفاوت  مادی گرایان  با  نگاه  شان  خدا،  مردان 
دنیا پرستان فرق دارد. در نگاه آنان، دنیا ارزشی ندارد. آن ها هرگز برای دنیا تالش 
نمی کنند؛ برای پست و مقام تالش نمی کنند؛ برای نشان و درجه و جایگاه تالش 

نمی کنند. 

ای دل، غم جهان مخور؛ این نیز بگذرد 
دنیا چو هست بر گذر؛ این نیز بگذرد

گر بد کند زمانه، تو نیکوخصال باش 
بگذشت از این بسی به سر؛ این نیز بگذرد

کـه حضـرت  کوثـری می گویـد: »سـال 69  سـردار سـرتیپ پاسـدار محمداسـماعیل 
آقـا پرونده هایمـان را بـرای اعطـای درجـه خواسـتند، مـن و حاج  قاسـم و حاج  احمـد 
بـرای  کـه  نامـه ای نوشـتیم  تـوی  برایشـان  بـا خون  مـان  کاظمـی و سـردار شوشـتری، 
کید  ی ایـن مسـئله تأ کـه امـام رو درجـه بـه سـپاه نیامده ایـم؛ امـا حضـرت آقـا گفتنـد 
داشـتند و ایـن درجه هـا بـرای نظـم و سـازمان  دهی سـپاه الزم اسـت. بعـد هـم پیغام 
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یـد و فکـری بـه حـال  کنیـد، برو گـر نمی توانیـد ایـن درجـه را تحمـل  کـه ا فرسـتادند 
کنیـد شـما سـوار درجه تـان شـوید! از همـان روز  کنیـد؛ مگـر این کـه سـعی  خودتـان 

گرفـت.«1 کـه حاج  قاسـم، همـه ی درجه هایـش را ندیـده  بـود 
در  که  چنان  گرفت؛  ندیده  هم  را  ریاست  گرفت؛  ندیده  هم  را  ذوالفقار  نشان 
کاندیداتوری  برای  را  او  که  جوانی  درخواست  به  پاسخ  در   1396 اردیبهشت   6
آن  قدر  ما  کشور  در  هلل  »الحمد  نگاشت:  بود،  کرده  دعوت  ریاست  جمهوری 
شخصیت  های مهم و ارزشمند گمنام و بانامی وجود دارد که نیازی نیست سربازی، 
ُپست سربازی خود را رها کند. افتخارم این است که سرباز صفر بر سر ُپست دفاع از 
ملتی باشم که امام فرمود جانم فدای آن  ها باد. رها کردن این پست را در شرایطی که 

گرگانی در کمین  هستند، خیانت می دانم.« 
کار برای  گرفته بود؛ دنبال  سردار سلیمانی، راه و روش خویش را از امام خمینی 
خدا و بر حسب تکلیف بو؛ دنیا برایش بی ارزش و ناقابل بود. از آغاز تا پایان، بر این 

نگاه بود و با همین نگاه به شهادت رسید. 
را  و همواره دیگران  تعلقی نداشت  به دنیا  سردار سپهبد حاج  قاسم سلیمانی 
گفت:  پاسداران  جمع  در   1388 بهمن  در  او  می کرد.  دعوت  گریزی  دنیا به  نیز 
کجا برسید از نظر مالی و درجه و پست و جایگاه مادی؛  که به  »حریص نباشید 

این ها قیمتی ندارد.«
حـاج  حجت االسالم  والمسـلمین  شـهید  یـادواره ی  در   1392 سـال  در  ایشـان 
گفـت: »عملیـات والفجـر 8 تمـام شـده بـود.  شـیخ  عباس شـیرازی در رفسـنجان 
تـا پاسـدار نمونـه را معرفـی  ثـاراهلل جمـع شـدیم  روز پاسـدار، در نمازخانـه ی لشـکر 
بـه عنـوان  کسـی را  کـه چـه  بـود  کنیـم. همـه ی چشـم ها متعجبانـه بـه سـمت مـن 

1. ماهنامه  ی فکه، ش 202، ص 67
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پاسـدار نمونـه معرفـی می کنـم. نـام مهدی زنـدی را بردم. شـهید حاج  مهدی زندی، 
گرفتنـد و بلنـدش  کـرد. زیـر بازوهایـش را  گریـه  بـود. خیلـی  مسـئول ادوات لشـکر 
کردنـد. آمـد بـه سـمت مـن. من، حقارت خـودم را در مقابل عظمـت او دیدم. وقتی 
کـردی!« گفـت: بـه مـن ظلـم  گریـه و بغـض  می خواسـت هدیـه را از مـن بگیـرد، بـا 

حاج  مهدی زندی، دنیا را تحقیر کرد. حاج  قاسم سلیمانی می خواهد درس تحقیر 
گریزی بدهد تا همه بدانند شاخص مهم مکتب  دنیا بدهد؛ می خواهد درس دنیا
که چون خورشید بر پیشانی مکتب  گریزی است؛ شاخصی  شهید سلیمانی، دنیا
گرایی به آخرت گرایی  امام خمینی می درخشد و هر پیرو راستین امام را به جای دنیا

پیوند می زند.
در جبهه، کسی دنبال نمونه شدن و هدیه گرفتن نبود؛ دنبال پول و ریاست نبود، 
و حاج  قاسم سلیمانی، چون چهل سال در جبهه بود، با همان روحیه بود و ماند و 
که  کاری نکرد؛ دقیقًا مثل امامش  رفت. دنیا فریبش نداد، و او هرگز به طمع دنیا، 

همه ی قدم هایش و کارهایش بوی آخرت گرایی و الهی می  داد.
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تلفیق معنویت و سیاست 
وقتی از وحدت سیاست و معنویت سخن گفته می شود، منظور، آمیختگی قدرت 
با اخالق و عرفان اسالمی  ست. بر این اساس، دو حوزه ی دنیا و آخرت، پیوندی 

گسستنی دارند.  نا
که تجسم مکتب سیاسی    امام خامنه ای در 14 خرداد 1383 فرموده  اند: »امام 
در  را دنبال می کرد. حتی  و همین  با هم داشت  را  و معنویت  بود، سیاست  خود 

مبارزات سیاسی، کانون اصلی در رفتار امام، معنویت او بود.« 
همه ی رفتارها و همه ی مواضع امام، حول محور خدا و معنویت دور می زد. امام 
که در راه  کسی  به اراده ی تشریعی و تکوینی پروردگار اعتقاد داشت و می دانست 

تحقق شریعت الهی حرکت می کند، قوانین و سنت های آفرینش، یاور اوست.
امام خمینی در بیان ارتباط معنویت و سیاست، نظر اسالم را مبنا و روح و اساس 
کار خود قرار داده بود و باور داشت که در همه ی ارکان برنامه ریزی یک قدرت سیاسی 
باید دین و دنیا با هم رابطه داشته باشند. امام معتقد بود دنیا، میدان اساسی وظیفه 
و مسئولیت و رسالت دینی  ست و دنیای بدون دین، تهی از معنویت و حقیقت 
و محبت و روح است. از این رو، دین و دنیا، معنویت و سیاست، در منطق امام 

خمینی تفکیک  ناپذیرند. 
وقتی می گوییم در مکتب امام خمینی، دین و دنیا، مکمل یکدیگر و درهم  تنیده اند 
گرد امام نیز  و معنویت و سیاست تفکیک  ناپذیرند، همین شاخص را در مکتب شا
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مشاهده می کنیم.
سردار حاج  قاسم سلیمانی در بهمن 1388 در جمع پاسداران نیروی قدس می گوید: 
»امام، آن عبد صالح خدا، عبودیت از تمام سکناتش جاری بود. تحت لوای این ولی 
خدا، این مبارزه 15 سال استمرار داشت تا در 22 بهمن به پیروزی رسید... آن چیزی 
که امام بر آن اصرار ورزید و از اول و بر پایه ی آن، انقالب را جلو برد...، اسالم بود... 
ابتکاری که امام به خرج دادند، اسالم و مذهب تشیع را پشتوانه ی این انقالب و ایران 
قرار دادند... اگر بدون تمسک به امام حسین علیه السالم بود، ما می توانستیم پیروز 

بشویم؟... این، ابتکار امام بود، و کار بزرگ امام، این بود.«
کــه اول اســالم  ایشــان در وصیت نامــه اش می نویســد: »هنــر خمینــی عزیــز، ایــن بــود 
گــر اســالم  ــرار داد. ا ــران را در خدمــت اســالم ق ــران آورد و ســپس ای ــه پشــتوانه ی ای را ب
گــرگ درنــده ای  کــم نبــود، صــدام چــون  گــر روح اســالمی بــر ایــن ملــت حا نبــود و ا
یــد؛ آمریــکا چــون ســگ هــاری، همیــن عمــل را می کــرد. امــا هنــر  کشــور را می در ایــن 
کــه اســالم را بــه پشــتوانه آورد؛ عاشــورا و محــرم، صفــر و فاطمیــه را بــه  امــام، ایــن بــود 
کــرد. بــه ایــن دلیــل، در  پشــتوانه ی ایــن ملــت آورد. انقالب هایــی در انقــالب ایجــاد 
ک ایــران و اســالم  هــر دوره، هــزاران فــداکار، جــان خــود را ســپر شــما و ملــت ایــران و خــا

نموده انــد و بزرگ تریــن قدرت هــای مــادی را ذلیــل خــود نموده انــد.« 
امام خمینی است  و رهبرش  استاد  تفکر  از  برگرفته  نگاه شهید سلیمانی،  این 
کنار زدند و فرمودند: »واهلل اسالم تمامش سیاست  که در 21 فروردین 1343 پرده را 

است. اسالم را بد معرفی کرده اند. سیاست ُمُدن، از اسالم سرچشمه می گیرد.«
انسان،  تولد  قبل  از  »اسالم،  فرموده  اند:   1343 آذر   1 در  همچنین  معظٌم له 
زندگی می کند،  که در عائله  آن وقت  تا  یخته است؛  را ر شالوده ی حیات فردی 
آن  تا  است؛  فرموده  معین  تکلیف  و  است  یخته  ر را  عائله ای  اجتماع  شالو ده ی 
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که در اجتماع  وارد می شود؛ تا آن وقت  که در تعلیم وارد می شود؛ تا آن وقت  وقت 
برنامه  این ها  تمام  هست.  ملل  سایر  و  دول  سایر  و  ممالک  سایر  با  روابطش  که 
یارت  که فقط دعا و ز دارد. تمام این ها تکلیف دارد در شرع مطهر. این طور نیست 
یارت، احکام اسالم نیست؛ یک باب از احکام اسالم  است. فقط نماز و دعا و ز
یارت، یک باب از ابواب اسالم است؛ لکن سیاست دارد اسالم؛  است. دعا و ز

اداره ی مملکتی دارد اسالم؛ ممالک بزرگ را اداره می کند اسالم.«
از حکومت مردمی  شکل دهی به جبهه ی مقاومت و حمایت سردار سلیمانی 
کشورها، برگرفته از این نگاه امام  کمیت سایر  عراق و حمایت از نقش مردم در حا

خمینی است. 
که تار و  گرفته است؛ نگاهی  مکتب شهید سلیمانی، بر اساس نگاه وی شکل 
پودش به ریشه  ی امام خمینی متصل است؛ و او چون مرادش باور دارد که معنویت 

با سیاست درهم  تنیده است.
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پای بندی به تکلیف شرعی
که  وظیفه ای  یا  دینی  وظیفه ی  معنای  به  کالمی  و  فقهی  اصطالحی  تکلیف، 
کاری بر او واجب می شود.  کاری یا ترک  گردن بندگان نهاده و  از ناحیه ی دین بر 
که از سوی  تکلیف شرعی، تکلیف برخاسته از احکام و خطاب های شرعی  ست 

شارع به منظور تنظیم زندگی انسان ها، متوجه آن ها شده است. 
نکته در  ما، مهم ترین  بزرگوار  »امام  فرموده  اند:  آبان 1378  در 15  امام خامنه ای 
و  کار  محور  را  تکلیف  گرفت؛  نادیده  و  کرد  حذف  را  خود  که  بود  این  وجودش، 

حرکت قرار داد.« 
معظٌم له در 19 دی 1384 فرموده  اند: »امام از روز اول فرمود ما مأمور به تکلیف  ایم... 

امام به تکلیف خود که مأموریت او بود، عمل کرد. خدا هم نتیجه را به او داد.« 
به سوی هدف ها پیش  را  او]امام[  »آنچه  فرموده  اند:  ایشان در 14 خرداد 1383 
بود. چون  کردن  برای خدا حرکت  بود؛  الهی  به وظیفه ی  و عمل  تکلیف  می برد، 
انگیزه ی او این بود، لذا نمی ترسید؛ شک نمی کرد؛ مأیوس نمی شد؛ مغرور نمی شد؛ 
برای  عمل  و  تکلیف  به  عمل  خاصیت  این ها،  نمی شد.  هم  خسته  و  متزلزل 
خداست. کسی که برای تکلیف عمل می کند، دچار تردید و تزلزل نمی شود؛ خسته 
نمی شود؛ از راه برنمی گردد، و مصلحت اندیشی های شخصی، تعیین  کننده ی راه و 

جهت گیری او نمی شود.« 
روشـنی  و  به  زیبایـی  را  حقایـق  ایـن  همـه  ی  نیـز  سـلیمانی  شـهید  مکتـب  در 
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بیابیـم. می  توانیـم 
سردار سپهبد پاسدار حاج  قاسم سلیمانی، چونان امام خمینی، تکلیف را محور 
گرفته بود. از همین رو در  حرکت و تالش خود قرار داده بود. او این نگاه را از مرادش 
گفته است: »ما در عملیات بدر، در زمان جنگ موفق نشدیم.  جمع مدافعان حرم 
خیلی ناراحت بودیم و شهید هم خیلی داده بودیم. روز بعد از عملیات، همه ی ما 
در جزیره ی مجنون جمع شدیم. همه ناراحت بودند. آن روز، امام پیامی داده بود که 
این پیام خیلی عجیب بود. امام فرموده بودند: ما نباید به پیروزی ها و شکست ها 

نگاه کنیم؛ بلکه باید به تکلیف مان نگاه کنیم.« 
امام خمینی در 5 اسفند 1357 فرموده  اند: »بعد از آن  که به واسطه ی فشار دولت 
کردن آن ها منزل  ایران و فشار محمدرضاشاه، شاه سابق، بر دولت عراق و محصور 
که شد، و ما  گفت  وگوهایی  که بین ما و دولت عراق شد،  ما را، و رفت  وآمدهایی 
و  الهی  ست،  وظیفه ی  یک  شرعی  ست،  مسئله ی  یک  که  کردیم  اخطار  آن ها  به 
کنم. من این  من نمی توانم مسئله ی الهی و وظیفه ی شرعی را به قول شما ها ترک 
کارهایی که در اینجا انجام می دهم، انجام می دهم؛ شما هم هر کاری دارید، بکنید. 
کارهایی  که چون ما تعهداتی با دولت ایران داریم و این  آن  ها از ما تقاضا می کردند 
که شما و اصحاب شما می کنند، مخالف آن تعهدات است، و ما نمی توانیم تحمل 
که تعهدی ندارم؛ شما تعهد دارید. من یک تکلیف  که من  کنیم. من جواب دادم 
شرعی دارم؛ عمل می کنم و به تعهد شما اعتنایی نمی کنم و هم در منابر خطابه 
می خوانم و هم اعالمیه صادر می کنم و هم نوار پر می کنم و می فرستم. این تکلیف 

من؛ شما هم هر تکلیفی دارید، عمل کنید.«
گرد مکتب امام نیز عمل به تکلیف برایش مهم بود؛ عمل به وظیفه ی شرعی  شا
گاهی تکلیف او، جنگیدن با صدام است؛ هنگامی حفظ امنیت  برایش مهم بود. 
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در سیستان و بلوچستان است؛ زمانی جنگ با داعش است. در این میدان جنگ، 
تکلیف، رعایت احکام شرعی  ست. جنگ ما، برای رعایت حالل و حرام است؛ 

برای اجرای حدود الهی  ست. 
سوری  یک  به  نامه ای  سوریه،  در  داعش  با  جنگ  دوران  در  سلیمانی،  سردار 
کوچک شما، قاسم سلیمانی هستم.  برادر  نامه می آورد: »من،  آن  و در  می نویسد 
حتمًا مرا می شناسید. ما به اهل سنت در همه  جا خدمات زیادی انجام داده ایم. 
من شیعه هستم و شما سنی هستید... از قرآن کریم و صحیح بخاری و دیگر کتب 
موجود در خانه ی شما متوجه شدم که شما انسان های باایمانی هستید. اواًل از شما 
که خانه ی شما را بدون اجازه استفاده  عذر می خواهم و امیدوارم عذر مرا بپذیرید 
که به منزل شما وارد شده باشد، ما آماده  ی پرداخت آن  کردیم. ثانیًا هر خسارتی 
که بدون اجازه ی شما در این  هستیم... فکر می کنیم ما و من مدیون شماییم؛ چرا 
خانه ماندیم. این، شماره ی من در ایران است. امیدوارم تماس بگیرید. من آماده ام 

برای انجام هر کاری که شما بخواهید.«
امام خامنه ای در 18 دی 1398 فرموده  اند: »]شهید سلیمانی[ به  شدت مراقب 
فراموش می کنند؛  را  الهی  افراد حدود  گاهی  بود. در میدان جنگ،  حدود شرعی 
می گویند وقت این حرف ها نیست. نه؛ او مراقب بود... مراقب بود که به کسی تعدی 
نشود؛ ظلم نشود. احتیاط هایی می کرد که معمواًل در عرصه ی نظامی، خیلی ها این 

احتیاط ها را الزم نمی دانند؛ او احتیاط می کرد.«
سردار آزاده محمدرضا حسنی سعدی، از هم  رزمان شهید، می گوید: »حاج  قاسم، 

مسائل شرعی را در اوج درگیری ها و میدان های جنگ رعایت می کرد.«1
سردار سلیمانی، دنبال عمل به تکلیف و عمل به وظیفه و حدود شرعی بود؛ 

1. ماهنامه  ی یاران، ش 171، ص 52
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دنبال عمل به دستورهای دین و قرآن بود؛ دنبال عمل به تدابیر دو امام انقالب بود. 
او کارگزار الهی بود.

پایــان  در  از شــهادت ســردار ســلیمانی،  بعــد  آملــی،  آیــت اهلل عبــداهلل جــوادی 
جلســه ی درس خــارج فقــه می گویــد: »همــه ی مــا، وام  دار شــهادت و مجاهــدت 
ایــن بــرادر عزیزمــان، مرحــوم شــهید ســردار ســپهبد حاج  قاســم ســلیمانی، رضــوان  اهلل 
کــرده اســت؛ آبــروی مــا  کــه عمــری بــه قــرآن خدمــت  کســی  تعالــی علیــه، هســتیم...؛ 
کــرده؛ دیــن مــا را حفــظ  کــرده؛ نامــوس مــا را حفــظ  کــرده؛ امنیــت مــا را حفــظ  را حفــظ 
ــظ  ــام را حف ــای ام ــرده؛ حرف ه ک ــظ  ــا را حف ــام م ــرده؛ نظ ک ــظ  ــا را حف ــرف م ــرده؛ ش ک
ــا،  ــز م ــو شــاهدی ایــن عزی ــا، ت کــرده اســت... خدای ــر را حفــظ  کــرده؛ حرف هــای رهب

ــزار توســت!« کارگ
در مکتب این شهید، عمل به تکلیف شرعی می درخشد؛ مکتبی که تابع مکتب 

امام خمینی است، و شاخص مکتب مراد نیز پای بندی به تکلیف شرعی  ست.
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عقالنیت 
تا  بدل شده؛  با دین  واژه های همسو  از  یکی  به  آموزه های اسالمی، عقالنیت،  در 

جایی که در احادیث و روایات، به هم سویی عقل و شرع اشاره شده است. 
امام  مکتب  در  گر  ا است.  کرده  ترسیم  را  مکتبش  ناب،  اسالم  اساس  بر  امام، 
خمینی سخن از عقالنیت گفته می  شود، این شاخص را اسالم ناب محمدی؟ص؟ 

بنا نهاده است. 
که همه  چیز  امام خمینی در 22 مهر 1357 فرموده  اند: »اسالم برای این انسانی 
است، یعنی از طبیعت تا ماوراء طبیعت تا عالم الوهیت مراتب دارد، اسالم ِتز دارد؛ 
برنامه دارد اسالم. اسالم می خواهد انسان را یک انسانی بسازد جامع؛ یعنی رشد 
که هست، بدهد. اگر خط طبیعت دارد، رشد طبیعی به او بدهد؛ خط  به آن  طور 
برزخیت دارد، رشد برزخیت به او بدهد؛ خط روحانیت دارد، رشد روحانیت به او 

بدهد؛ خط عقالنیت دارد، رشد عقالنیت به او بدهد.« 

تا چه عالم هاست در سودای عقل  
تا چه باپهناست این دریای عقل

این جهان، یک فکرت است از عقل کل 
عقل چون شاه است و صورت ها ُرسل

آن حکیم فرزانه در نامه ای عارفانه در 26 تیر 1363 به حجت  االسالم حاج سیداحمد 
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خمینی می نویسند: »آنگاه این قدم برهانی و عقلی، تبدیل به قدم روحانی و ایمانی 
کند آنچه را استدالل، اثبات  که از افق عقل به مقام قلب برسد و قلب باور  می شود 

عقلی کرده است.« 
در  شناخت  »معیار  می آورند:  نیز  شوروی،  رهبر  گورباچف،  به  نامه ای  در  امام 
که معقول باشد، داخل در  جهان بینی الهی، اعم از حس و عقل می باشد، و چیزی 

قلمرو علم می باشد.« 
دو ُبعد مهم و اصلی در مکتب امام خمینی، ُبعد معنویت و عقالنیت است. 

امام خامنه ای در 14 خرداد 1390 فرموده  اند: »در ُبعد عقالنیت، به کار گرفتن خرد 
و تدبیر و فکر و محاسبات، در مکتب امام مورد مالحظه بوده است.«

با دشمن مهاجم،  انتخاب مردم ساالری، سرسختی و عدم انعطاف در مقابله 
عدم اعتماد به دشمنان و مستکبران، تزریق روح اعتماد به نفس و تفهیم تعلق کشور 
به مردم، از مظاهر عقالنیت امام در مکتب حیات  بخش او بود. دقیقًا همه ی این 
گرفتن خرد و تدبیر و فکر و محاسبات، در مکتب شهید  کار  مظاهر عقالنیت، با به 

سلیمانی نمود عینی دارد. 
آن سردار عزیز در بهمن 1388 در جمع پاسداران نیروی قدس می گوید: »عراق با 
ژاپن و با آلمان و کره ی جنوبی تفاوت اساسی دارد. امکان ندارد آمریکایی ها بتوانند 
کره و ژاپن و آلمان  در عراق بمانند و پایگاه درست بکنند. هیچ روزی، عراق مثل 
نخواهد شد. این تفاوت، در فرهنگ و مرزهای اطراف و در وجود جمهموری اسالمی 
که می خواهد برود به  کسی  که می گفتند هر  و این مردم است... قدیم ها می شنیدم 
زیارت امام حسین، علیه السالم، می رفت دستش را می داد! اآلن به چشم خودمان 
می بینیم و همه می دانند که در این مسیرها انفجار اتفاق می افتد، و این چندساله، 
گر  هر سال از سال قبل، پررنگ تر، و مردم پای برهنه به سمت کربال حرکت می کنند. ا
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آمریکایی ها یک میلی گرم هم عقل داشته باشند، این صحنه ها را ببینند، می دانند 
عراق، جای ماندن نیست.«

عقل و تدبیر و فکر و محاسبه، در بیانات سردار سلیمانی موج می زند. سرسختی 
و عدم انعطاف در مقابله ی با دشمنان، در نگاه و کالم او بارز و مشهود است. تزریق 

روح اعتماد به نفس و امید، در سخنرانی های وی نمود عینی دارد. 
سردار سلیمانی در سال 1391 در جمع پاسداران نیروی قدس می گوید: »اعتقادم 
که خدا در دل این حادثه]هجوم مسلحین[ در سوریه، یک خیر بزرگی را  این است 
برای انقالب ما مدنظر دارد...  امیدی که مسلحین سیطره پیدا کنند، یقینًا نیست. 
تبلیغات  حلب  روی  رفتند  و  نشد،  دمشق؛  مسئله ی  روی  کردند  تبلیغ  خیلی 
وسیعی انجام دادند... در حلب هم به لطف خداوند موفق نشدند. اآلن می توانم 
بگویم در بیش از 80 درصد سوریه، سیطره به معنای ساختاری، با حکومت سوریه 
است... سیطره ی این طرح، شکست خورده است و همه قبول دارند... دو برابر این 

هم ]نیرو[ بیاید، این ]طرح[ شکست خورده است.« 
سلیمانی  حاج  قاسم  سردار  محاسبه ی  و  تدبیر  عقالنیت،  نتیجه  ی  کالم،  این 

است. سایه ی عقالنیت و تدبیر، بر عمل او نیز پیدا و آشکار بود. 
شـجاع  هـم  سـلیمانی،  »شـهید  فرموده  انـد:   1398 دی   18 در  خامنـه ای  امـام 
بـود، هـم باتدبیـر بـود. صـرف شـجاعت نبـود. بعضی هـا شـجاعت دارنـد؛ امـا تدبیـر 
کار بـردن ایـن شـجاعت را ندارنـد. بعضی هـا اهـل تدبیرنـد؛  و عقـل الزم بـرای بـه 
کار را ندارنـد. ایـن شـهید عزیـز، هـم  امـا اهـل اقـدام و عمـل نیسـتند؛ دل و جگـر 
دل و جگـر داشـت ـ بـه دهـان خطـر می رفـت و ابـا نداشـت؛ نه  فقـط در ایـن حـوادث 
ثـاراهلل همین جـوری  فرماندهـی لشـکر  روزهـا، در دوران دفـاع مقـدس هـم در  ایـن 
منطـق  می کـرد؛  تدبیـر  می کـرد؛  فکـر  بـود.  باتدبیـر  هـم   ، ـ  لشـکرش  و  خـودش  بـود؛ 
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توأمـان، فقـط در میـدان نظامـی  تدبیـِر  و  ایـن شـجاعت  کارهایـش.  بـرای  داشـت 
کـه در  هـم نبـود؛ در میـدان سیاسـت هـم همین جـور بـود. بنـده بارهـا بـه دوسـتانی 
عرصـه ی سیاسـی فعال انـد، ایـن را می گفتـم؛ رفتـار او را؛ کارهـای او را. در عرصه ی 
سیاسـت، هـم شـجاع بـود، هـم باتدبیـر بـود. سـخنش اثرگـذار بـود؛ قانع  کننـده بـود؛ 

بـود.«  تأثیرگـذار 
آقای حمیدرضا فراهانی می گوید: »حاج  قاسم به واحد تدارکات لشکر دستور داده 
کیلو دنبه به خط ارسال کنند. دنبه ها که رسید به خط، حاج  قاسم دستور  بود چند 
کنند و دنبه ها را داخل آتش ها بیندازند. دنبه ها شروع به سوختن  داد آتش درست 
کرد و بوی کباب، تمام خط را برداشت. روز اول و دوم، حاج  قاسم به تدارکات دستور 
داده بود برای تقویت روحیه ی رزمنده ها در خط مقدم، غذایی گرم و خوشمزه آماده 
بود...  خنک  قوطی های  با  نوشابه  و  چلوکباب  مقدم،  خط  غذای  روز،  آن  کنند. 
حاج  قاسم به بچه های لشکر دستور داد به جای این که روی خط دشمن آتش اجرا 
کریز عراقی ها. باران  کنند، قوطی های نوشابه شان را مثل نارنجک بیندازند پشت خا
گرفت. قوطی ها هم  کریز عراقی ها باریدن  قوطی های خالی، از خط ما به پشت خا
را  و تشنه  گرسنه  که معده ی سربازهای عراقِی  کردند؛ طوری  نارنجک عمل  مثل 
دچار انفجار اسیدی کرده بودند. بوی دنبه ی کباب  شده و قوطی های خالی نوشابه، 
زلزله ای در خط پدافندی عراق به راه انداخته بود. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که 
اولین سرباز عراقی با زیرپیراهن سفید رکابی و دست هایی باال به نشانه ی تسلیم 
کریز  کریز ظاهر شد. سرباز عراقی به  دو آمد و خودش را انداخت پشت خا بین دو خا
ما. بچه ها، او را بردند پیش حاج  قاسم. حاج  قاسم دستور داد یک پرس چلوکباب 
با نوشابه خنک به او بدهند. غذای سرباز عراقی که تمام شد، حاج  قاسم دستور داد 
او را آزاد کنند. سرباز، اول باورش نمی شد... برای همین، هر چند قدم که می رفت، 
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و  خودشان،  کریز  خا به  رسید  این که  تا  می کرد؛  نگاه  را  سرش  پشت  و  برمی گشت 
کریز  کریز ناپدید شد. چند دقیقه بعد، ستونی از سربازان عراقی از پشت خا پشت خا
 20 شدن  تسلیم  خبر  شدند...  ظاهر  می خزد،  زمین  روی  بی رمق  که  ماری  مانند 
که به حاج  قاسم رسید، به تدارکات لشکر دستور داد چندصد پرس  سرباز عراقی 
کنند... حاج  قاسم، بدون شلیک حتی یک تیر و بدون  گرم به خط ارسال  کباب 

کریز عراق را فتح کرد.«1   خون ریزی، خا
کی از عقالنیت حاج  قاسم سلیمانی بود. عقل و درایت او، وی را  این طرح، حا

عزیز کرده بود. 
گرفته بود؛ و امام برای  سردار سلیمانی، این عقالنیت را از مکتب امام خمینی 
عقل، ارج و جایگاه ویژه ای قائل بود و ارزش و جایگاه ممتاز انسان را به برخورداری 
او از عقل می دانست؛ زیرا حق، تعالی، با اعطای عقل به انسان، همه  چیز به او عطا 

فرموده است. 
امام خمینی در باره  ی عقل معتقد بود که ارزش انسان و انسانیت او، به این دارایی 

ارزشمند و واالست که مایه ی تمایز او از سایر مخلوقات خداوند است.2 

1. حاج  قاسم، سالم، ص 251 تا 253
کتاب طلب و اراده، ص 141 و 142  .2
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اعتقاد صادقانه به نقش مردم 
امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، همواره بر نقش مردم در حکومت 
کید می کردند و مردم را یکی از پایه های حکومت اسالمی می دانستند و در بیانات  تأ

کید می ورزیدند.  خود همواره بر لزوم اتکای حکومت به مردم تأ
امام خامنه ای در 14 خرداد 1383 و در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام 
خمینی فرموده  اند: »در مکتب سیاسی امام، رأی مردم، به معنای واقعی کلمه تأثیر 
کرامت و ارزشمندی رأی مردم است. از طرف  می گذارد و تعیین کننده است. این، 
که با اراده ی پوالدین مردم می شود  دیگر، امام با اتکا به قدرت رأی مردم معتقد بود 

در مقابل همه  ی قدرت های متجاوز جهانی ایستاد؛ و ایستاد.« 
که با حضور مردم و با نظارت مردم می شود در مقابل  امام خمینی معتقد بودند 

تمام انحرافات ایستاد و نظام جمهوری اسالمی را حفظ کرد. 
امام خمینی، با مسئول دانستن آحاد جامعه و الزم شمردن نظارت همگانی مردم 
و  بر اطالع رسانی  و نظام سیاسی،  از جمله عملکرد دولت  مردان  و  امور  در تمامی 
پی  گیری نتایج نظارت های دقیق مردمی حتی در حوزه ی نهادها و سازمان ها پای 
مردم ساالری  نظام  نابودی  و  تباهی  موجب  را  همگانی  نظارت  نبود  و  می  فشردند 

دینی می دانستند. 
گر  معظٌم له در 10 تیر 1360 در دیدار روحانیون و علمای تهران فرموده  اند: »ملت ا
کنار بروند؛ بسپارند دست  گر  نظارت نکنند در امور دولت و مجلس و همه  چیز؛ ا
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این ها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد... 
اگر دخالت نکنند و صدمه ای به اسالم برسد، هر یک یک ما در محکمه ی عدل 
تو  دارد؟!  ربطی  چه  من  به  اسالم  بگویی  می توانی  مگر  هستیم...  مسئول  الهی 

مکلف  ای حفظ کنی.« 
میدان  در  حقیقتًا  نیز  مردم  البته  بود.  مردم  نقش  به  خمینی  امام  نگاه  این، 
شکل دهی به مردم ساالری دینی و پاسداری از آن خوش درخشیدند؛ تا آنجا که امام 
که ملت ایران و توده ی  در وصیت نامه ی خود نوشتند: »من با جرأت مدعی هستم 
میلیونی آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجاز در عهد رسول  اهلل، صلی اهلل علیه و 
کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی، علیهم السالم،  آله و سلم، و 
و  انتظامی  و  نظامی  مسلح  قوای  از  ایران،  ملت  که  می بینیم  امروز  می باشند... 
سپاه و بسیج تا قوای مردمی از عشایر و داوطلبان و از قوای در جبهه ها و مردِم در 
کمال شوق و اشتیاق چه فداکاری ها می کنند و چه حماسه ها  پشت جبهه ها، با 
خداوند  به  است  آنان  سرشار  ایمان  و  عالقه  و  عشق  از  همه  این ها  می آفرینند... 
که در چنین عصری و در  متعال و اسالم و حیات جاویدان... ما همه مفتخریم 

پیشگاه چنین ملتی می باشیم.«
در مکتب شهید سلیمانی نیز همین اعتقاد صادقانه به نقش مردم و ارادت به 
و قدم در جای  بود  امام  پیرو  و  گرد  او شا امت اسالمی می درخشد.  و  ایران  ملت 

قدم های مراد و رهبرش می گذاشت و به مردم ایران عشق می ورزید. 
سردار حاج  قاسم سلیمانی در وصیت نامه اش نوشته است: »برادران و خواهران 
که جان من و امثال من، هزاران بار فدای  عزیز ایرانی من! مردم پرافتخار و سربلند 

شما باد؛ کما این که شما صدها هزار جان را فدای اسالم و ایران کردید.« 
است:  آورده  وصیت نامه اش  در  همچنین  کم نظیر،  عارف  و  وارسته  عزیز  آن 
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که دوست  داشتنی اند و در  کرمان دارم؛ مردمی  »نکته ای هم خطاب به مردم عزیز 
طول 8 سال دفاع مقدس، باالترین فداکاری ها را انجام دادند و سرداران و مجاهدان 
هستم...  آن ها  شرمنده ی  همیشه  من  نمودند.  اسالم  تقدیم  را  واالمقامی  بسیار 
عزیزان...، من شما را از پدر و مادرم و فرزندان و خواهران و برادران خود بیشتر دوست 
دارم؛ چون با شما بیشتر از آن ها بوده ام. ضمن این که من پاره  ی تن آن ها بودم و آن ها 
پاره  ی وجود من؛ اما آن ها قبول کردند من وجودم را نذر وجود شما و ملت ایران کنم.«
سردار سپهبد حاج  قاسم سلیمانی، این عشق به مردم را از مکتب امام خمینی 
گفته است: »خواهران ما، برادران ما، عزیزان ما،  گرفته بود. وی در یک سخنرانی 
که امام، زیباترین جمله را، عاطفی ترین جمله را، روحانی ترین جمله را  این ملتی 
که جانم  ایران  کرد؛ در وصیت نامه  ی خودشان نوشتند: ملت  بیان  پیرامون آن ها 
که مستحق جانی همچون جان امام هست، جان من، جان  فدای آن ها باد. ملتی 
حسین بادپا، جان جمالی، جان اهلل دادی و جان همه  ی شهیدان ما، ارزش دادن 
که شریف است، عزیز است، فداکار  و فدا شدن در راه این ملت را دارد. این ملتی 
است، باوفا است، باحکمت است و عزتمند است، امروز سرلوحه و تجربه ی موفق 

همه  ی ملت  هاست«.1 
سردار سلیمانی همچنین در 6 اردیبهشت 1395 در پاسخ به نامه  ی یک جوان 
که  که سرباز صفِر بر سر پست دفاع از ملتی باشم  نوشته است: »افتخارم این است 

امام خمینی رحمت  اهلل علیه فرمود: جانم فدای آن ها باد.« 
در   ،1398 بهمن  در  قضائیه،  قوه  ی  رئیس  رئیسی،  سیدابراهیم  حجت  االسالم 
گفته است: »شهید سلیمانی، مردم را باور  مراسم چهلم آن شهید فرزانه و بزرگوار 
داشت و نگاه و نظر مردم را تشریفاتی نمی دانست و حقیقتًا مردم  باور بود. او واقعًا به 

1. ماهنامه  ی فکه، ش 202، ص 34
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مردم و همه ی مظلومان عالم عشق می ورزید، و این عشق، مختص کرمانی، ایرانی، 
سوری، عراقی و افغانی نبود.« 

دکتر محمد ترکمن می گوید: »سردار، برای دیدن نوه های دوقلویش، به بیمارستان 
کرد و  آمدند... سالم و احوال  پرسی ساده و صمیمی حاج  قاسم، یخ پرستاران را آب 
در چشم برهم  زدنی، همه  ی پرستاران بخش، دور ایشان حلقه زدند. قرار شد عکس 
پرستاران  همه  ی  بود.  جالب  خیلی  من  برای  سردار،  نظر  دقت  بگیریم.  یادگاری 
گرفتن عکس. هنوز عکس یادگاری  بخش، اطراف ایشان جمع شدند و آماده برای 
ثبت نشده بود که سردار به انتهای سالن اشاره کردند. یکی از نیروهای خدماتی، در 
کردند و گفتند شما هم در عکس  حال ِتی کشیدن سالن بود. سردار، ایشان را صدا 

یادگاری ما باشید.«1
سردار محمدرضا فالح زاده می گوید: »در حلب، شخصًا برای تخلیه  ی مردم از 
شهر کمک می کرد؛ یعنی خودش با ماشین، مردم را جابه  جا می کرد تا دیگران بیشتر 
کنند، و علی الدوام سفارش می کرد این مردم در این فصل زمستان، دارای  تالش 
ک زمستانی و پتو و لوازم خواب راحت باشند؛ توصیه و سفارش و پی  گیری  پوشا
آن ها داشت. در حلب،  و درمان  بهداشت  تأمین آب، غذا،  جدی در خصوص 
و  تغذیه  و  اسکان  و  حفاظت  برای  را  خود  توان  از  بخشی  سوریه،  کاًل  و  ابوکمال 
این  انگار  که  برخورد می کرد  گونه ای  به  و  داد  مردم اختصاص  و درمان  بهداشت 
که می توانست،  مردم، پدر، مادر، برادران، خواهران و فرزندان او هستند... تا آنجا 

حاجت مردم را روا می کرد.«
گفت: انگار از زیر  کرمان برگشته بود. خیلی خسته بود.  وی می افزاید: »روزی از 
غلتک خارج شده  ام. سؤال شد: چرا؟ گفت: از بس مراجعه  کننده داشتم. این مردم، 

1. ویژه نامه  ی روزنامه  ی جمهوری اسالمی، 20 بهمن 1399، ص 4
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چشم  شان، به کمک امثال ماست. من هم تا جایی که بتوانم، کمک می کنم.«1
ایران  استان های  و  شهرها  همه ی  مردم  که  بود  مردم  به  سلیمانی  سردار  عشق 
کستان و افغانستان و آذربایجان و  اسالمی و مردم عراق و لبنان و سوریه و یمن و پا
نیجریه و روسیه و ترکیه و هند، در مراسم تشییع و مراسم های عزاداری اش، برای او 

سوختند و یکپارچه اشک و ماتم شدند. 
آقای صادق خرازی می گوید: »چهار روز قبل از شهادتش، در کنار یک عالم بزرگ 
فرزانه بودیم. سردار سلیمانی به آن عالم گفت: در سحرگاهان به خدا گفتم: خدایا، 
گفت: 75 سال  از عمر من 5 سال بگیر و به این عالم بده! آن عالم پوزخندی زد و 
کرده  ام؛ رساله های مختلف،  کتاب نوشته  ام؛ تحقیق  است برای مکتب اهل  بیت 
کرده  ام؛ بیش از 140 ـ 150 کتاب و رساله  ی علمی  مستدرکات فقهی و اصولی جمع 
 5 فدای  این  ها،  همه ی  کرده  ام؛  تربیت  گرد  شا صدها  نوشته  ام؛  تفسیر  و  فقهی  و 
که به  دقیقه ی قاسم سلیمانی و مناجات او و حضورش در محضر خدا و خدمتی 

خدا و خلق کرد. همه ی زندگی خودم را حاضرم به تو بدهم برای 5 دقیقه اش!«2 
گزارشی  امام خامنه ای در 18 دی 1398 فرموده  اند: »این شهید عزیز، هر وقت 
کرده بود، بنده  که  کارهایی  گزارش شفاهی ـ از  کتبی، چه  گزارش  می داد به ما ـ چه 
قلبًا و زبانًا او را تحسین می کردم؛ اما امروز در مقابل آنچه او سرمنشأ آن شد و برای 
کار بزرگی  کشور، بلکه برای منطقه به  وجود آورد، در مقابل او من تعظیم می کنم. 
کرد. این  کرد. معنویت او، شهادت او را این جور برجسته  انجام شد؛ قیامتی به پا 
بدرقه های ایرانی، و آن بدرقه های عراقی؛ در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربال 

چه کردند با این پیکر اربًا اربا!« 
معظٌم له در 22 تیر 1399 نیز فرموده  اند: »مردم در تجلیل از مظهر اقتدار ملی و جهادی 

1. ویژه نامه  ی حاج  قاسم، ص 177
2. ویژه نامه  ی مکتب حاج  قاسم، ص 82
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ایرانیان، یعنی شهید سلیمانی، نشان دادند که به مبارزه و مقاومت در مقابل استکبار 
ایمان دارند و برای قهرمان ملی خود، باالترین ارزش ها را قائل هستند.«

گفته است: »حمایت های مستشاری  سردار حسین نجات در 26 بهمن 1398 
که درصدد استقالل و مبارزه با استعمار  حاج  قاسم سلیمانی از دولت ها و مردمی 
هستند، باعث شد حاج  قاسم در بین مردم محبوب شود؛ چون مردم، کشتار کودکان 
بی گناه را در سوریه و عراق و یمن دیده بودند و همین کافی بود تا مردم از فردی را که 

انتقام این کودکان بی گناه را از داعش و آمریکا گرفت، دوست داشته باشند.«
به شهید سلیمانی،  مردم  و عشق  مردم  به  این عشق طرفینی شهید سلیمانی 
در   1357 بهمن   12 در  شما  را  عشق  همین  شد.  سلیمانی  مکتب  بارز  شاخص 
ک امام خمینی  استقبال مردم از امام خمینی و در 16 خرداد 1368 در تشییع پیکر پا

به  خوبی مشاهده می  کنید.
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پاسداری از ارزش ها 
واژه ی ارزش، یک مفهوم پایه در دل خود دارد، و آن، ارزیدن و ارزشمند بودن است. 
ارزش ها، مهم ترین و اساسی ترین عامل در نظام اعتقادی و بازخوردهای انسان به 
شمار می آیند. وقتی فرد، ارزشی را پذیرفت، آن ارزش، برای او هدف می شود و در 

جهت گیری او نقش تعیین  کننده ای پیدا می کند. 
از  انقالبیگری، عدالت طلبی، دوری  در مکتب امام خمینی، استکبارستیزی، 
اشرافیگری، ساده زیستی مسئوالن، نفی سکوالریسم اخالقی و اباحیگری، دفاع از 
مظلومان جهان، ایستادگی در برابر دشمن، رواج اخالق فاضله، وحدت، برابری و 
ارزش های  تقوا، جزء  و  وابستگی سیاسی، بصیرت، دشمن شناسی  نفی  برادری، 
امام  کنیم.  از آن  ها پاسداری  و  بندیم  کار  به  را  باید آن ها  که  پذیرفته  شده  ای  ست 
خمینی، مظهر ارزش ها را در تبیین موضوع »والیت فقیه« روشن کرده  اند. همین نگاه 

نیز در مکتب شهید سلیمانی دیده می  شود. 
امام خامنه ای در 14 خرداد 1383 می فرمایند: »والیت فقیه، جایگاه مهندسی 
نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است؛ این، 

اساسی ترین و محوری ترین مفهوم و معنای والیت فقیه است.« 
کلــی  یــخ می فرماینــد: »پاســداری و دیده بانــی حرکــت  تار معظٌم لــه در همــان 
نظــام بــه ســمت هدف هــای آرمانــی و عالــی اش، مهم تریــن و اساســی ترین نقــش 

والیــت فقیــه اســت.« 
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انقالب  اصول  به  کسی  »اگر  است:  معتقد  سلیمانی  حاج  قاسم  سپهبد  سردار 
اصول  می بوسیم.  را  او  دست  هم،  با  همه  می بوسیم.  را  او  دست  ما  بود،  پای بند 

انقالب، توجه به رهبری است؛ قبول اصل والیت فقیه است.«1  
ایشان در وصیت نامه اش می نویسد: »جهان اسالم، پیوسته نیازمند رهبری است؛ 
رهبری متصل و منصوب شرعی و فقهی به معصوم. خوب می دانید منزه  ترین عِالم 
ک ما، والیت  دین که جهان را تکان داد و اسالم را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پا
فقیه را تنها نسخه ی نجات  بخش این امت قرار داد؛ لذا چه شما که به عنوان شیعه 
که به عنوان سنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید  به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما 
]باید[ به دور از هرگونه اختالف، برای نجات اسالم، خیمه ی والیت را رها نکنید. 
خیمه، خیمه ی رسول اهلل است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسالمی، آتش 
کردن این خیمه است. دور آن بچرخید. واهلل، واهلل، واهلل این خیمه اگر  زدن و ویران 
آسیب دید، بیت اهلل الحرام و مدینهـ  حرم رسول اهللـ  و نجف، کربال، کاظمین، سامرا 

و مشهد باقی نمی ماند؛ قرآن آسیب می بیند.« 
سردار سلیمانی در ادامه  ی وصیت خود می نویسد: »برادران و خواهران عزیز ایرانی 
من...، از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه؛ خصوصًا این حکیم، مظلوم، 
وارسته ی در دین، فقه، عرفان، معرفت. خامنه ای عزیز را عزیز جان خود بدانید. 

حرمت او را حرمت مقدسات بدانید.« 
کرمان،  کرمان می آورد: »دوست دارم  ایشان در وصیت نامه اش، خطاب به مردم 
و  ابی  طالب است،  بن  این والیت، والیت علی  بماند.  با والیت  آخر  تا  و  همیشه 

خیمه ی او، خیمه ی حسین فاطمه است. دور آن بگردید.« 
سردار سلیمانی، در وصیت خود، خطاب به مسئولین می نگارد: »اگر می خواهید 

1. ماهنامه  ی فکه، ش 202، ص 35
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با هم باشید، شرط با هم بودن، توافق و بیان صریح حول اصول است... اصول، 
عبارت از چند اصل مهم است؛ اول آن ها، اعتقاد عملی به والیت فقیه است؛ یعنی 
این که نصیحت او را بشنوید؛ با جان و دل، به توصیه و تذکرات او به عنوان طبیب 

حقیقی شرعی و علمی عمل کنید.« 
گران  قدر می نویسد:  آن سردار عالی  قدر، در وصیتش، خطاب به علما و مراجع 
»جمهوری اسالمی و ارزش ها و والیت فقیه، میراث امام خمینی، رحمت  اهلل علیه، 
گیرند. من حضرت آیت اهلل العظمی  هستند و می بایست مورد حمایت جدی قرار 
کمک شماست، و  او نیازمند همراهی  خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها می بینم. 
شما حضرات معظم، با بیان  تان و دیدارهایتان و حمایت هایتان از ایشان می بایست 

جامعه را جهت دهید.« 
کرمان می گوید: »من  سردار سلیمانی در سال 1389 در یادواره ی شهدای خانوک 
که خدمت می کند به  کسی  عضو هیچ حزب و جناحی نیستم و به هیچ طرفی جز 
اسالم و انقالب، تمایل ندارم... واهلل علمای شیعه را تمامًا و از نزدیک می شناسم... 
واهلل، اشهد باهلل سرآمد همه ی این روحانیت...، آیت اهلل العظمی خامنه ای است.« 

گر تمام علمای جهان، یک طرف باشند، و مقام معظم رهبری،  ایشان می گوید: »ا
یک طرف، مطمئنًا من طرف امام خامنه ای می روم.«1 

روز و شب ما اگر جهنم گردد 
شخصیت  مان ترور دمادم گردد

ما بسیجیان نمی گذاریم حتی 
یک مو ز سر خامنه ای کم گردد

1. برادر قاسم، ص 28
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وی می گوید: »ما امروز هر چه داریم، از این انقالب و امام است، و این عزت عمومی 
را مدیون خط امام و استمرار راه و خط امام توسط مقام معظم رهبری هستیم. ثروتی 
گران  قدرتر از ثروت رهبری وجود ندارد و این ثروت با هیچ ثروتی قابل مقایسه نیست. 
در کشور نباید کالمی برخالف سیاست ها و منویات مقام معظم رهبری گفته شود، 

و اگر هم گفته شود و اعتراضی صورت نگیرد، در گناه آن سهیم هستیم.« 

کر حق  ایم که داریم تو را  ما شا
تو حیدری و چو ذوالفقاریم تو را 

ای سیدعلی، رهبر من، آقاجان 
هیهات که تنها بگذاریم تو را

این نگاه، مکتب سلیمانی را شکل داده است. دفاع شهید سلیمانی از ارزش ها؛ 
خامنه ای،  امام  والیت،  مصداق  از  او  دفاع  و  فقیه؛  والیت  از  او  پاسداری  و  دفاع 

برگرفته از مکتب امام خمینی و نگاه بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران است. 
امام خمینی در 21 دی 1366 در نامه ای خطاب به خامنه ای عزیز خود نوشته  اند: 
»در بین دوستان و متعهدان  به اسالم و مبانی اسالمی، از جمله افراد نادری هستید 

که چون خورشید روشنی می دهید.« 
پیوند  فقیه  والیت  به  و  خامنه ای  امام  به  خمینی  امام  نگاه  با  سلیمانی،  سردار 
می خورد. رهبر معظم انقالب اسالمی نیز به سبب عظمت سردار سلیمانی و شأن 
که در 10 شهریور 1393 در نامه ای به وی می نویسند: »از  معنوی و بصیرتی اوست 
نگرانی خود نسبت به خطرات حضور در منطقه چیزی نمی گویم؛ ولی بدانید نگران  ام!« 
سردار سلیمانی در پاسخ همان نامه می نگارد: »جاِن ناقابل من، ارزش نگرانی 

شما را ندارد. جان من، هزاران بار فدای جان ارزشمند شما باد.« 
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ما هستی خویش به ولی می بازیم  
عشقی که به عشق ازلی می بازیم

این باِر امانت که خدا داد به ما  
جانی  ست که بر سیدعلی می بازیم

سردار سلیمانی با نگاه الهی به والیت و جایگاه والیت فقیه است که می نگارد جان 
من هزاران بار فدای جان ارزشمند شما باد. 

امام خمینی، استاد سردار سلیمانی، معتقد است: »اگر فرد الیقی که دارای این دو 
گاهی از قانون الهی، و عدالت[ باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت  خصلت]آ
داد، همان والیتی را که حضرت رسول اکرم، صلی اهلل علیه و آله و سلم، در امر اداره ی 

جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه  ی مردم الزم است که از او اطاعت کنند.«1
که چونان امام خمینی،  مکتب سلیمانی را باید در این جایگاه دید؛ جایگاهی 
که امام بزرگوار، مظهر آن را در  پای دفاع از ارزش ها و آرمان ها می ایستد؛ ارزش هایی 
تبیین موضوع والیت فقیه روشن کردند؛ و سردار سلیمانی آماده بود جانش را هزاران 

بار فدای والیت و جان ولی فقیه زماِن خود کند.

1. شئون و اختیارات ولی فقیه، ص 33
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عدالت اجتماعی 
آن،  از  منظور  که  است  عدالت  مفهوم  داللت های  از  یکی  اجتماعی،  عدالت 
تخصیص منصفانه ی منابع در یک جامعه است. به این معنا، قانون باید به سطح 
برابر  و  منابع  منصفانه ی  توزیع  و  یابد  دست  رسمی  و  حقیقی  عدالت  از  مقبولی 

فرصت ها را تضمین کند. 
از  یکی  اجتماعی،  »عدالت  فرموده  اند:   1383 خرداد   14 در  خامنه ای  امام 

مهم ترین و اصلی ترین خطوط در مکتب سیاسی امام بزرگوار ماست.« 
عدالت اجتماعی، مبتنی بر عدالت تکوینی  ست که جهان بر آن استوار است، و 

زندگی جمعی مسالمت آمیز، بر اساس آن ممکن می شود. 
امام خامنه ای در 19 تیر 1374 فرموده  اند: »عدالت اجتماعی، یک امر اجتماعی 
محـض است و مربوط است به حکومت؛ مربوط است به سیاست؛ مربوط است به 

شیوه ی فرمان  روایی در جامعه.«
اجرای  اجتماعی،  عدالت  »اصل  فرموده  اند:  نیز   1381 خرداد   14 در  ایشان   
کردن فاصله ی طبقاتی، یکی  گرفتن حق توده های وسیع مردم و پر  عدالت، در نظر 

از اصول اصلی نظام اسالمی  ست.« 

مملکت از عدل شود پایدار 
گیرد قرار کار تو از عدِل تو 
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از همه ی  این که  یعنی  فرموده  اند: »عدالت اجتماعی،  مرداد 1367  در 1  معظٌم له 
برکات جامعه ی اسالمی، همه ی قشرها بهره مند شوند... این مسئله باید در قوانین، 
گفته ها و نوشته ها، درصدر باشد تا تبعیض و ظلم و محرومیت از  ارزش گذاری ها و 

بین برود.« 
آن حکیم متأله در 14 خرداد 1378 فرموده  اند: »عدالت اجتماعی، جزء شعارهای 

اصلی  ست؛ نمی شود این را در درجه ی دوم قرار داد و به حاشیه راند.«
این نگاه که مکتب امام خمینی بر اساس آن شکل پذیرفته و یکی از شاخص های 

مکتب سلیمانی است، از متن قرآن و متن دین گرفته شده است. 
ادیان  ذات  جزء  را  اجتماعی  عدالت  قرآن،  آیات  از  استفاده  با  خامنه ای  امام 
عدالت  ایشان،  است.  عادالنه  نظام  ایجاد  ادیان،  هدف  که  طوری  می دانند؛ 
کثرت استعمال این  اجتماعی را بارزترین آرمان و هدف نظام اسالمی می دانند و 

هدف در نصوص و متون اسالمی را  دلیل اهمیت آن تلقی می کنند. 
در قرآن مجید، بعد از این  که که فرموده ما پیغمبران را فرستادیم، می فرماید: »لیقوم 
الناس بالقسط«؛ یعنی هدف از ارسال پیامبران الهی، دست  یابی به قسط است. 

قسط یعنی زندگی عادالنه. 
امام خمینی در 18 شهریور 1360 فرموده  اند: »خدای تبارک و تعالی می فرمایند که 
انبیا را ما فرستادیم؛ بینات به آن ها دادیم؛ آیات به آن ها دادیم؛ میزان برایشان دادیم 
کنند؛  که مردم قیام به قسط  و فرستادیم؛ لیقوم الناس بالقسط. غایت، این است 
عدالت اجتماعی در بین مردم باشد؛ ظلم ها از بین برود؛ ستمگری ها از بین برود و 

ضعفا به آن ها رسیدگی بشود و قیام به قسط بشود.« 
نیروی  که  »وظیفه ای  می گوید:   1397 سال  بسیج  هفته ی  در  سلیمانی  سردار 
قدس در مسئله  ی دین برعهده دارد، استمرار رسالت رسول معظم اسالم، صلی اهلل 
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علیه و آله و سلم، است؛ استمرار رسالت اولیای عظیم الشأِن بعد از پیامبر است؛ 
مقابله با ظلم؛ مقابله با دشمنان اسالم؛ دفاع از اسالم؛ ترویج اسالم؛ ترویج فرهنگ 
اسالمی؛ تجهیز مسلمانان برای دفاع از خودشان؛ دفاع از  مستضعفین در مقابل 

مستکبرین؛ شکست مستکبرین.« 
او دقیقًا در همین مسیر حرکت کرد. تالش های سردار سلیمانی در جهت نجات 
مردم مظلوم عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان از یوغ متجاوزان و تروریست های 
آمریکایی، اسرائیلی و داعشی، و برقراری صلح و ثبات در سوریه و عراق، و نفی 
و  افکار  از  هرگز  اجتماعی،  عدالت  اجرای  برای  وی  تالش  و  ظلم،  و  ستمگری ها 

اذهان مردم مسلمان دنیا خارج نخواهد شد. 
سردار سرتیپ پاسدار اصغر صبوری می گوید: »برای شهید سلیمانی، شیعه یا 
از رهبر  را  او ارزش داشت. این تفکر  برای  تفاوتی نداشت. جان مسلمانان،  سنی 
گرفتاران، فرقی  که در حمایت از جبهه ی مقاومت و مظلومان و  گرفته بود  انقالب 

بین مسلمانان نیست.«1 
در نگاه سردار سلیمانی، عدالت اجتماعی و توجه به مردم و حل مشکالت مردم، 

مهم بود؛ انجام تکلیف، مهم بود. 
که مردم به  را  ایران منش می گوید: »نامه هایی  سردار سرتیپ  دوم پاسدار مهدی 
کسی به من نامه داده،  ایشان می دادند، با جدیت دنبال می کرد و می گفت: وقتی 

جواب نامه را می خواهد. من تکلیف دارم و باید جواب بدهم.«
او دنبال عدالت  سردار سلیمانی، دنبال رضایت مندی مردم و مسلمانان بود. 
اجتماعی، نفی ظلم و ستمگری در جهان، و حمایت از هر مظلومی در منطقه و 

عالم بود. 

1. ماهنامه  ی فکه، ش 202، ص 71
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می گوید:  همدان  در  رمضان  عملیات  یادواره ی  در   1397 مرداد  اوایل  در  وی 
را جلو  کشور  میزانی،  هر  به  دولتی  هر  و  تمام دولت ها خدمتگزارند  و  »این دولت 
تأثیرات شگرفی خواهد  گر نکاتی مورد توجه دولت ها قرار بگیرد،  ا اما  ُبرده است؛ 
داشت. ممکن است در مدیریت نتوانیم معجزه کنیم؛ اما می توانیم رضایت مندی، 

عدالت  محوری، هم  زیستی، اخوت و مثل هم بودن را ایجاد کنیم.«1 
او این نگاه را از مکتب اسالم ناب محمدی؟ص؟ و مکتب امام خمینی گرفته بود؛ 

از مکتب امام خامنه ای آموخته بود. 
کرمان می گوید: »از مشخصه های  وی در 7 آذر 1397 در دانشگاه شهید باهنر 
مهم اسالم ناب در نظریه رهبری، ظلم  ستیزی، عدالت خواهی، دفاع از مظلومان، 

امیدبخشی، و از بین بردن ترس و جهل از جامعه است.« 
خود دقیقًا در همین چارچوب و روی همین ریل حرکت می کرد. زندگی اش مملو 
از تالش برای نفی ظلم، دفاع از مظلوم، و رشد عدالت اجتماعی بود. با عملش به 
مردم امید می داد؛ رضایت مندی جامعه را می افزود و »مثل هم بودن« را در عمل به 

همگان می آموخت. 
مکتب سلیمانی، با شاخص عدالت اجتماعی به جهانیان نشان داد که نظریه  ی 
کردن شکاف بین فقیر  سوسیال دموکراسی و مکاتب مادی، در حل مشکالت و پر 
و غنی و بهره مند شدن مردم جهان از مواهب مادی و معنوی زندگی، راه به جایی 
نخواهد برد. او با حرکت در مسیر عدالت، به مسلمانان و غیرمسلمانان نشان داد که 

تنها نسخه ی درمان جامعه ی بشری امروز، اسالم ناب محمدی؟ص؟ است.
شاخص عدالت اجتماعی در مکتب سلیمانی، برگرفته ی از اسالم نابی  ست که 
امام خمینی در 14 آذر 1367 در باره اش می فرمایند: »فرزندان عزیز جهادی ام، به 

1. روزنامه  ی شرق، 6 مرداد 1397
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کنید، به استواری پایه های اسالم ناب محمدی، صلی اهلل  که باید فکر  تنها چیزی 
که غرب، و در رأس آن، آمریکای جهان خوار، و  علیه و آله و سلم، است؛ اسالمی 
که  ک مذلت خواهد نشاند؛ اسالمی  شرق، و در رأس آن، شوروی جنایتکار را به خا
پرچمداران آن، پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهان اند، و دشمنان آن، ملحدان و 

کافران و سرمایه داران و پول  پرستان  اند.« 
امام در 14 فروردین 1368، چارچوب اسالم ناب محمدی؟ص؟ را تبیین می فرمایند 
که ترسیم  و در پیامی به آیت اهلل جنتی می  آورند: »چهارچوب اسالم ناب محمدی 
کمونیسم متجاوز  کینه ی مقدس و انقالبی علیه سرمایه داری غرب و  قهر و خشم و 

شرق است...« 
در  و  محمدی؟ص؟  ناب  اسالم  مسیر  در  حرکت  با  جز  اجتماعی،  عدالت 
راه، دنبال  این  پیمودن  با  و سردار سلیمانی،  آن محقق نخواهد شد،  چارچوب 

عدالت حقیقی بود. 
گرفتن از مکتب اسالم و مکتب نبی مکرم  سردار حاج  قاسم سلیمانی با درس 
اسالم حضرت محمد بن عبداهلل؟ص؟ و مکتب امام خمینی، دنبال این هدف بود 

که ظلم از جهان رخت بر بندد و عدالت در سراسر گیتی استقرار یابد. 
وی با شاخص عدالت اجتماعی، دنبال فراهم کردن مقدمات حکومت مهدوی 

بود تا جهان تشنه  ی عدالت شود. 
امام خمینی در 18 فروردین 1366 فرموده  اند: »در زمان حضرت صاحب؟جع؟ 

حکومت، واحد می شود...؛ یک عدالت اجتماعی در همه ی عالم می آید.« 
ایشان در 20 مرداد 1359 فرموده  اند: »ما حضرت مهدی را یکی از افرادی می دانیم 
که تابع اسالم است؛ تابع پیغمبر اسالم است؛ لکن تابعی است که نور چشم پیغمبر 
اسالم است و اجرا می کند این مطالبی را که حضرت رسول اکرم؟ص؟ فرموده است.« 
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اسالم  اجرایی  قوه ی  مهدی...،  »امام  گفته  اند:  سخنرانی  همان  در  معظٌم له 
است... عدل در زمان او فراگیر خواهد شد.«
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جاذبه و دافعه 
گروه هایی را به  که انسان، در راه عقیده ی خود،  جاذبه و دافعه، به این معناست 
گروه هایی را هم از خود  سوی خود می کشد و در دل هایی محبوب واقع می شود و 

می راند؛ هم دوست ساز است و هم دشمن ساز. 
فرموده  اند:  خمینی  امام  ارتحال  سالگرد  در  خرداد 1389  در 14  خامنه ای  امام 
»یک شاخص دیگر در برنامه ی امام و خط امام و راه مستقیم امام، مسئله ی جاذبه و 
دافعه ی امام بود. انسان های بزرگ، جاذبه و دافعه شان هم میدان وسیع و گسترده ای 
دارد. همه، جاذبه و دافعه دارند. شما با رفتار خودتان، یکی را به خودتان عالقه مند و 
متمایل می کنید؛ یکی هم از شما می رنجد؛ این، جاذبه و دافعه است. اما انسان های 
بزرگ، جاذبه شان یک طیف وسیعی را به وجود می آورد؛ دافعه ی آن ها هم همین  طور، 
یک طیف عظیمی را به وجود می آورد. جاذبه و دافعه ی امام، تماشایی  ست. آنچه 
که مبنا و معیار جاذبه ی امام و دافعه ی امام بود، باز مکتب بود؛ اسالم بود... امام...، 
گر کدورت های شخصی ای هم بود، امام زیر پا  دشمنِی شخصی با کسی نداشت. ا
می گذاشت؛ اما دشمنی به خاطر مکتب، برای امام بسیار جدی بود. همان امامي 
گون  که از اول شروع نهضت در سال 1341 روي توده ی مردم، انواع و اقسام افکار گونا
گروه و  در میان مردم، این  جور آغوش باز کرده بود، مردم را از اهل هر قومی و از اهل هر 
مذهبي با آغوش باز مي  پذیرفت، همین امام، در اول انقالب، یک مجموعه هایي را 
از خود طرد کرد؛ کمونیست ها را صریح طرد کرد. آن روز براي خیلي از ماها که در اول 
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انقالب دست اندرکار مبارزه بودیم، این کار امام عجیب بود. در همان اوایل انقالب، 
کرد.  کرد و این ها را از خودش جدا  امام، صریح در مقابل کمونیست ها موضع گیري 
در مقابِل لیبرال  مسلک ها و دلباختگان به نظام هاي غربي و فرهنگ غربی، امام 
کرد؛ هیچ رودربایستی  کرد؛ از خود جدا  را از خود دور  قاطعیت نشان داد؛ این ها 
که با آن ها هم دشمني شخصي نداشت... امام،  و مالحظه اي نکرد...؛ در حالي 
کامل، جاذبه و دافعه ی  دعواي شخصي ندارد؛ اما در دایره ی مکتب، با قاطعیت 
خود را ِاعمال مي کند. این یک شاخص عمده از زندگي امام و مکتب امام است.«

مکتب شهید سلیمانی، در این شاخص نیز منطبق با مکتب امام خمینی است. 
گران  قدر، دارای جاذبه و دافعه ای قوی بر اساس معیارها و ارزش های دین  آن سردار 

مبین اسالم بود.

جلوه  ی خوف اگر داشت، رجا هم دارد 
سردار، جاذبه و دافعه با هم دارد

یکی از اصول جاذبه و دافعه ی شهید سلیمانی، عقالنیت همراه با تعبد ایشان 
از  و یک قدم  بود  به اصول اساسی اسالم  پای بند  گران  قدر، سخت  آن عزیز  بود. 
اصول منحرف نشد. حب و بغض ایشان، برای خدا بود، و هرگز تابع خواهش های 
نکرد.  دفع  و  جذب  قدرت خواهی  و  دنیاطلبی  اساس  بر  هرگز  نبود.  نفسانی 
ناب  اسالم  سلیمانی،  حاج  قاسم  رشید  سردار  دافعه ی  و  جاذبه  اصلی  مبنای 
و  با نیت  و  امام خمینی  و مکتب  بر مکتب اسالم  تکیه  با  او  بود.  محمدی؟ص؟ 
یادی از مردم ایران و مسلمانان جهان را جذب  عمل خالص و ناب، جماعت ز
کرد. او با این جاذبه، به علت پای  بندی به مبانی و ایستادن پای اصول، دشمنانی 
و  والیت  و  اسالمی  انقالب  از  پاسداری  برای  و  بود  آورده  وجود  به  خود  برای  نیز 



  جافبه و دافعه 

85

از  و  می زد  را  حرفش  محکم  و  می ایستاد  غافالن  یا  دشمنان  آن  برابر  در  رهبری، 
ارزش های اسالمی و انقالبی دفاع می کرد. 

با دشمنان چو صخره و با دوستان چو گل  
لبخند او، طراوت یک باغ سیب بود

امام خامنه ای در 18 دی 1398 فرموده  اند: »یک نکته ی مهم، این است که ]شهید 
کشور...، اهل حزب و جناح و مانند این ها نبود؛ لکن  سلیمانی[ در مسائل داخل 
به شدت انقالبی بود. انقالب و انقالبیگری، خط قرمِز قطعِی او بود. این را بعضی ها 
سعی نکنند کم رنگ کنند. این، واقعیِت اوست؛ ذوب در انقالب بود؛ انقالبیگری، 
و  مختلف  اسم های  و  گون  گونا احزاب  به  تقسیم  عوالِم  این  در  بود.  او  قرمز  خط 
به  شدت  چرا؛  انقالبیگری  م 

َ
عال در  اّما  نبود؛  این  ها  مانند  و  مختلف  جناح های 

پای بند به انقالب، پای بند به خط مبارک و نورانِی امام راحل، رضوان اهلل  علیه، بود.«
گفته است: »در خط  یادواره ی شهدای مالیر  آن سردار عزیز در مهر 1395 در 
کسانی بگویند دشمن نیست؛  مقدم جنگ با دشمن نباید دو صدا بلند شود و 
گر صاحب  منصبانی  یج همین نگاه بودند. ا دوست است. خوارج، محصول ترو
کردند، مرتکب  آدرس غلط دادند و در جامعه دوصدایی در مقابل دشمن درست 
فهم  یج  ترو نوع خیانت است.  بدترین  به دشمن،  دادن  کوچه  خیانت شده اند. 
کردن؛ در درون آن تفرقه  غلط از دشمن؛ حساسیت جامعه را از بین بردن و سرد 

کردن، خیانت است.« درست 
ایشان در 9 اسفند 1397 در یادواره ی شهدای استان کرمان نیز گفته است: »برای 
دشمن، این برجام، سه  ضلعی  ست؛ نه یک  ضلعی. اوباما فکر می  کرد به مرور زمان، 
که آمده، اصرار دارد به  سرعت برسد، و  به دو ضلع دیگر می  رسد؛ اما آدم عجولی 
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که می  رسد. این  که اصرار می  کنند بر برجام 2 در منطقه، برای این  تصورش این بود 
که از ایران اسالمی به جهان اسالم روح و جان  که می خواهند این تحرکی را  است 
کرده، بخشکانند. هدف، این  که در عالم اسالمی جریان پیدا  داده، این خونی را 
گر العیاذباهلل ما رفتیم  است که این قدرت ناب اسالمی در برجام 2 خشکانده شود. ا
و در برجام 2 شرکت کردیم، به همین تمام می شود؟ نه؛ برجام اصلی، در داخل ایران 
است. تالش آن ها به اینجا منتهی نخواهد شد و برجام سه هم خواهند داشت؛ 
چون دشمنان معتقدند که چشمه باید خشکانده شود، و این چشمه، ایران است.«
گفته  شاطری  شهید  سالگرد  مراسم  در  همچنین  سلیمانی  حاج  قاسم  سردار 
بخش  دارد،  ناسیونالیستی  و  ملی گرایی  جنبه ی  ایران  در  که  چیزی  »آن  است: 
نه  کردند؛  َعلم  اسالم  گرایی  با  مقابله  برای  را  ملی گرایی  است.  دروغ  آن  اعظم 
کشورش  کسی درد داشته باشد و بیاید برای  که  ملی گرایی به معنای حب وطن 
هر  از  جلوتر  را  ملی گراها  باید  جنگ  صحنه های  در  ما  وگرنه  بدهد؛  انجام  کاری 
عنصر دیگری می دیدیم. در دوره  ی هشت ساله  ی جنگ و تجاوز خارجی دشمن 
را می دیدیم؛  ملی  و جبهه ی  آزادی  ملی گراها، نهضت  باید  ما  ایران،  به  یخی  تار
ولی هیچ اثری ندیدیم؛ هیچ  جا بسیجی  ای از آن ها ندیدیم؛ هیچ  جا ندیدیم این ها 
گروهان  گردان و  کنند؛ تشکیل  کنند؛ بخواهند نیروها را جمع  بخواهند ثبت نام 
یک  هدف  شان،  نیفتاد.  اتفاق  این  هیچ  وقت  کنند.  اعزام  جبهه  به  و  بدهند 

ملی گرایی دروغین برای مقابله با مذهب، برای مقابله با اسالم بود.«1
یا  او جدا  از  ولو برخی  بزند؛  را صریح  او باعث می شد حرفش  انقالبی  روحیه ی 

ناراحت شوند. در جایی که دافعه الزم بود، ابایی نداشت؛ حرفش را می زد.
آن سردار گران  مایه و عزیز، در دایره ی مکتب، جاذبه و دافعه را با قاطعیت اعمال 

1. خبرگزاری مهر، 19 بهمن 1393
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می کرد. هر جا به دافعه نیاز بود، پا در رکاب بود؛ هر جا هم به جاذبه نیاز داشت، باز 
در میدان بود. 

وی می گفت: »من و آدم های خودم؛ من و رفقای خودم؛ من و مریدهای خودم؛ 
این بی حجاب است؛ این باحجاب است؛ این چپ است؛ آن راست است؛ این 
حفظ  می خواهید  را  کسی  چه  پس  خوب،  اصولگراست؛  او  است؛  اصالح طلب 
کنید؟ همان دختر کم حجاب، دختر من است؛ دختر ما و شماست؛ نه دختر خاص 
من و شما؛ اما جامعه ی ماست. فقط رابطه ی حزب اللهی با حزب اللهی معنا ندارد. 
رابطه ی حزب اللهی با کسی که دینش ضعیف تر است، موضوعیت دارد. جامعه ی 

ما، خانواده  ی ماست. این ها همه مردم ما هستند. این ها بچه های ما هستند.«1 
مهندس پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، می گوید: »آن  قدر روح حاج  قاسم 
برای  آن ها  و  می کرد  کار  کشور  از  خارج  در  افرادی  با  بود،  وسیع  ذهنش  و  بود  باال 
که مخصوصًا نیروهای  که واقعًا در ایران با این روحیاتی  کار می کردند  حاج  قاسم 
کار نمی کنند. سپاه سلیمانی، دامنه اش خیلی  حزب اللهی دارند، عمرًا با این ها 
کند؛  کار  وسیع بود. فقط این نبود با نیروهای حزب اللهی و ارزشی و مدافعین حرم 
که البته حساب اصلی اش، روی این ها بود؛ ولی من می خواهم با قاطعیت بگویم 

حاج  قاسم توانست خیلی ها را در دنیا به سپاه خودش جذب کند.«2
آقای علی مهاجرانی، از رفقای چهل  ساله ی شهید سلیمانی و از مدیران فعال 
کارگرها را  گاهی اوقات خم می شد دست  ستاد عتبات عالیات، می گوید: »ایشان 

می بوسید... می رفت تک  تک را در بغلش می گرفت و می بوسید.«3
»در سیل  رئیس ستاد عتبات عالیات، می گوید:  مهندس محمد جالل  مآب، 

1. خبرگزاری مشرق، 15 دی 1398
2. ویژه نامه  ی مکتب سلیمانی، ص 84

3. نشان اردات، ص 70
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خوزستان، ایشان به خانه های تک  تک مردم سر می زد... مردی حاضر نبود خانه اش 
را ترک کند. به خاطر سیل و امنیت جانی اش باید او را راضی می کردند که از منطقه 
که شما بیا و امروز به  بیرون بیاید. سردار سلیمانی رفت و دست آن پیرمرد را بوسید 

خاطر سالمت و امنیت خودت، از این منطقه خارج شو.«1
نحوه  ی برخورد وی با خانواده ی شهدا، بسیار زیباتر بود. 

سردار محمدرضا حسنی در گفت  وگو با بنیاد مکتب حاج  قاسم می گوید: »شهید 
 150 حدود  شماره ی  آن،  در  که  داشت  خود  همراه  تلفنی  دفترچه ی  سلیمانی، 
خانواده  ی شهید لیست شده بود، و برخی  روز ها با چند تایشان تماس می گرفت. 
ارتباط حاج  قاسم با بعضی مادران شهدا، خیلی خاص بود. نسبت به مادر شهید 
علی شفیعی هم همین احساس را داشت. گاهی حتی از سوریه به او زنگ می زد.«

آقای نصراهلل جهانشاهیـ  راننده ی سردارـ  در مصاحبه با هفته نامه ی صبح صادق 
کوتاهی می یافت، به  کرمان می رفت و فرصت  گر  کار بود. ا می گوید: »حاجی، مرد 
گر در تهران بود و یک ساعت وقت پیدا می کرد،  دیدار خانواده  ی شهید می رفت. ا
که فرصت پیدا  به بازدید از خانواده  ی شهید می رفت. مشهد اگر می رفت، هر موقع 

می کرد، به بازدید از خانواده  ی شهدا اختصاص می داد.«
گرم و صمیمی و توجه به خانوده ی شهدا، آنان را مجذوب  همین برخوردهای 

کرده بود. آن ها، شیفته ی سردار سلیمانی بودند. 
همسر شهید مدافع حرم پویا ایزدی می گوید: »وجود حاج  قاسم برای خانواده  ی 
شهدا، مرهم و التیام زخم هایمان بود. ایشان باعث دلگرمی ما بود. بعد از شهادت 
عزیزان  مان، یکی از چیزهایی که خانواده ی شهدا را محکم نگه می داشت و باعث 

صبوری آنان می شد، حضور حاج  قاسم سلیمانی بود.«

1. همان، ص 106
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از رفقای بسیار صمیمی شهید سلیمانی، می گوید:  آقای حاج  محمد خالقی، 
»سال 95، حاج  قاسم، منزل دختر یک شهید می روند و به ایشان سر می زنند. بعد از 
که با آمدن شما، غم  دیدار، فرزند شهید، نامه ای عاطفی به این مضمون می نویسد 

35ساله  ی شهادت پدر، از دل من خارج شد.«1 

چه دست ها که گرفتی؛ چه شانه ها که تکاندی  
چه خنده ها که به لب های ناامید نشاندی

کــه  کاظمــی نیــز می گویــد: »فروردیــن 97 بــود  همســر شــهید مدافــع حــرم حمــزه 
حاج قاســم هم  زمــان بــا والدت امــام علــی؟ع؟ بــه خانــه  ی مــا آمدنــد. ]دختــرم[ 
کنــار  لیــال  کــه در پوســت خــودش نمی گنجیــد.  بــود  قــدری خوشــحال  بــه  لیــال 
کردنــد؛ صحبت هایــی از جنــس پــدر  حاجــی نشســت و بــا هــم به  آرامــی صحبــت 
کــه یــادگار یکــی از  و دختــری... آن روز، حاج قاســم یــک انگشــتر بــه دســت داشــت 
دوســتان نزدیــک شــهیدش بــود. انگشــتر را از دســتانش بیــرون آورد و بــه لیــال هدیــه 
یافــت ایــن انگشــتری ندیــدم. ایــن را  کســی را الیق تــر از تــو بــرای در گفــت:  داد و 
کــه بــه یــادگار بــه مــن رســیده اســت... وقتــی دختــرم خبــر شــهادت  بــه تــو می دهــم 
نگــه  آرام  را  او  ســختی  بــا  بعــد،  بــه  روز  آن  از  شــد.  شــوکه  شــنید،  را  حاج  قاســم 
مــی دارم. فکــر می کنــد بــار دیگــر پــدرش شــهید شــده اســت. حال  وهــوای همــان 

کــه پــدرش شــهید شــده بــود.« روزهایــی را دارد 
حقیقت جاذبه ی سردار شهیدمان را باید از زبان فرزندان شهدا بشنویم. فاطمه، 
دختر شهید حاج  مهدی مغفوریـ  از فرماندهان لشکر ثاراهللـ  می گوید: »دخترم زینب 
با آقای  را به بیمارستان بردیم. حاج  قاسم  او  مریض شد. احتیاج به عمل داشت. 

1. ویژه نامه  ی مکتب سلیمانی، ص 73
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پورجعفری به بیمارستان آمد. با همه ی مشغله کاری ایستاد تا زینب را عمل کنند. باز 
هم ماند تا زینب به هوش آمد. خیلی با ماها صمیمی بود. بارها به منزل  مان آمد و به 
منزلش رفتیم. برای من مثل یک پدر بود. رفتنش آتشم زد. پس از چند ماه، هنوز اشکم 

آرام نمی گیرد.« 
فاطمه، دختر روحانی شهید شیخ  محمد شیخ شعاعی، می گوید: »با رفتن سردار 

سلیمانی، قلب  مان پاره شد. برادرم حسین آرام نمی گیرد!«
سبا، دختر شهید نمکیـ  از شهدای ارتشـ  می گوید: »بچه های شهدا، با شهادت 

حاج  قاسم، یک بار دیگر پشت  شان لرزید.«
راز این جاذبه و عشق سلیمانی را در نوشته ی او در باره ی »ثاراهلل« نیز می  توان 
بود  معسکری  بلکه  نبود؛  نظامی  پادگانی  صرفًا  »ثاراهلل،  می نگارد:  ی  و جست. 
موجب  که  فکری  مدرسه ای  علمیه؛  حوزه های  از  وسیع تر  و  جامعه  از  جامع تر 
عاشقانی  میعادگاه  ثاراهلل،  گردید.  منطقه  مردمان  و  جوانان  در  عظیمی  تحول 
گرد خانه، بلکه در پیشگاه خود خدا سر تسلیم  که طواف عملی عشق، نه بر  بود 
که مملو  کردند؛ میعادگاهی  فرود آورده و تکلیف الهی خود را به بهترین وجه ادا 
راه معبود  در  باختن  بلکه ملتمس جان  به ذبح،  راضی  نه تنها  اسماعیل های  از 
دیدن  با  کسی  کمتر  که  بود  برخوردار  جاذبه ای  آن چنان  از  ثاراهلل،  بیت اهلل  بود. 
ایثارگری،  و  عشق  مدرسه ی  این  مدیران  کند.  جدا  آن  از  را  خود  می توانست  آن 
ک پرورش یافته و از ُصلبی به ُصلبی برای چنین  جوانانی بودند که در دامن های پا
کرده، بلکه  که نه تنها عشق را تجربه  روزی ذخیره ی الهی شده بودند؛ عاشقانی 

خود، اساس بنای عاشقی بودند.«
سرآمد مدیران این مدرسه ی عشق، سردار پرجاذبه ای بود که خود، اساس بنای 
عاشقی شد و عشق را چنان زیبا ترسیم کرد که نه  تنها پدر و مادر و همسر و فرزندان 
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که یک امت اسالمی و همه ی جبهه ی مقاومت در فراقش  شهدا، و نه  تنها ایران، 
گویا در این وصف نیز او همانند امام خمینی ای  یختند و سوختند.  باران اشک ر
گریستند.  یختند و  که همه ی ملت های مظلوم جهان در فراقش اشک ماتم ر بود 
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دشمن شناسی
که به سعادت انسان نیز ارتباط پیدا می کند،  یکی از شناخت های الزم در زندگی 
از  و  انسان است  و سعادت  کمال  دشمن  شناسی است. دشمن، مخالف رشد، 
شیوه های  شناخت  همین،  برای  می کند.  ابراز  را  خود  دشمنی  گون،  گونا راه های 

دشمنی دشمن نیز اهمیت دارد. 
امام خامنه ای در 14 خرداد 1378 در خطبه های نماز جمعه  ی تهران فرموده  اند: 
را  آن ها  تبلیغاتی  روش های  و  سیاسی  روش های  می شناخت؛  را  دشمن  »امام، 

می فهمید، می شناخت و در مقابل آن ها محکم می ایستاد.«
و  امام  پیشرفت  و  کار  اساسی  »رمز  فرموده  اند:  نیز   1371 خرداد   13 در  معظٌم له 
موفقیت های الهی آن مرد بزرگوار و رهبر استثنایی، در این بود که دشمن را شناخت و 
با همه ی قدرت و استقامت، بدون کمترین اعتماد به او و تسلیم در مقابل او، ایستاد.« 
را شناخت؛ اسرائیل  آمریکا  را شناخت؛  را شناخت؛ صدام  امام خمینی، شاه 
را  دشمنان  طرح های  و  نیرنگ ها  شناخت؛  را  منحرف  گروهک های  شناخت؛  را 

شناخت؛ و با درایت و بصیرت، در برابر دشمن و طرح دشمن ایستاد. 
سردار سلیمانی نیز در مکتب امام و والیت، طاغوت را شناخت؛ دشمن غدار بعثی 
را شناخت؛  رژیم غاصب صهیونیستی  را شناخت؛  را شناخت؛ استکبار جهانی 
منافقین را شناخت؛ داعش را شناخت؛ تروریست ها را شناخت؛ آل  سعود را شناخت؛ 

آل  خلیفه را شناخت؛ و در برابر آنان موضع گرفت و با آن ها مبارزه کرد تا شهید شد. 
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دشمن شناسی  سلیمانی،  مکتب  و  سلیمانی  حاج  قاسم  شهید  بارز  شاخص 
است. سردار سلیمانی 29 آبان  1396 در نامه ای به امام خامنه ای می نویسد: »شش 
که  ک شبیه فتنه های زمان امیرالمؤمنین، علیه السالم،  سال قبل، فتنه ای خطرنا
فرصت و حالوت درک حقیقی اسالم ناب محمدی، صلی اهلل علیه و آله و سلم، 
را از مسلمانان سلب نمود، این بار، پیچیده و آغشته به سّم صهیونیسم و استکبار، 
ک و مسموم، با  همچون توفانی ویرانگر، عالم اسالمی را درنوردید. این فتنه  ی خطرنا
هدف آتش افروزی وسیع در عالم اسالمی و درگیر نمودن مسلمانان با یکدیگر، توسط 

دشمنان اسالم ایجاد گردید.« 
این بیان، از اوج دشمن شناسی و بصیرت واالی سردار سلیمانی نشان دارد.

سردار بزرگوار حاج  قاسم سلیمانی با دشمن شناسی و درک درست از طرح های 
به   1396 آبان    29 در  سوریه،  و  عراق  در  فتنه های  اصلی  مجریان  فهم  و  دشمن 
مرادش می نویسد: »تمامی این جنایت ها، به اعتراف عالی ترین مقام رسمی آمریکا 
که هم  اکنون ریاست  جمهوری این کشور را برعهده دارد، توسط رهبران و سازمان های 

مرتبط با آمریکا طراحی و اجرا گردیده است.« 
گران  قدر با شناخت دقیق از فتنه  ی 88 و تشخیص دوست از دشمن،  این عزیز 
در بهمن 1388 در جمع پاسداران نیروی قدس می گوید: »برای این که دوست را از 
دشمن تشخیص بدهید، چه می  کنید؟... فتنه، مثل شب است؛ تاریک است. 
ما باید همدیگر را تکان بدهیم؛ نه ُهل بدهیم... اعالم موضع ]کنیم[ نسبت به دو 
چیز؛ نسبت به آن چیزی که اعالم موضع آن مهم است؛ پیرامون والیت فقیه و نظام 
جمهوری اسالمی... وقتی اعالم موضع بکنید، می توانیم در همان تاریکی، دوست 
را از دشمن تشخیص بدهیم. ضدانقالب قطعًا در داخل ما وارد شده است؛ ما باید 

بین ضدانقالب و انقالبی تفکیک کنیم.« 



 دشمن شناسی 

95

کتاب  سردار حاج  قاسم سلیمانی در هفته ی بسیج 1397 می گوید: »من به شما 
را معرفی می کنم.  کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسالمی،  نام  به  آقای دوانی، 
کتاب های دیگری هم در این موضوع مطالعه  کتاب را با دقت خوانده  ام؛  من این 
کرده  ام. چرا می گویم بخوانید؟ چون در هر جریان مهمی، آفت های مهمی هم به 
گر از آن آفت ها مراقبت نشود، آن جریان اثرگذار و مهم، به دلیل  که ا وجود می آید 
دوره ی  در  می بینید  شما  دید.  خواهد  آسیب  است،  طمع  و  توجه  مورد  این  که 
کاری به او  کاری نداشت...؛ چون آن ها  معاویه، او با خلفای ماقبل امیرالمؤمنین 
نداشتند...؛ مثل وضعیتی که ما امروز در جهان داریم. خیلی از کشورها هستند که 
آمریکا و رژیم صهیونیستی، کاری با آن ها ندارند؛ اما با کشور ما سر جنگ دارند. این 
موضوع، دقیقًا همان تضاد منهج و سیاست امیرالمؤمنین با سیاست های معاویه 
کمیت یک جریان فاسق را بر بخشی از حکومت  است. امام عادل نمی توانست حا

اسالمی تحمل کند.« 
علت دشمنی آمریکا و استکبار با سردار سلیمانی، برگرفته از دشمن شناسی و 

دشمن ستیزی آن شهید گران  مایه است؛ از ایستادگی او  در برابر آمریکاست. 
می گوید:  سلیمانی  حاج  قاسم  شهید  شهادت  مراسم  در  نصراهلل  حسن  سید 
را  سلیمانی  حاج  قاسم  خودشان،  مقابل  می روند،  منطقه  در  جا  هر  »آمریکایی ها 
می بینند. به سوریه می روند، حاج  قاسم را می بینند. در عراق، در لبنان، در یمن و در 
افغانستان و در هر جای مرتبط با محور مقاومت، مقابل شان، حاج  قاسم سلیمانی را 

ک ترین مرد مقابل خود می دید.« می بینند. اسرائیل، قاسم سلیمانی را خطرنا
امام خامنه ای در 18 دی 1398 فرموده  اند: »این آدم، شهید عزیزمان، حاج  قاسم 
که با پول، با تشکیالت تبلیغاتی  سلیمانی، توانست در مقابل همه ی نقشه هایی 
وسیع آمریکایی، با توانایی های دیپلماسی آمریکایی، زورگویی هایی که آمریکایی ها 
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کشورهای ضعیف دارند، تهیه شده بود، قد  روی سیاستمداران دنیا به  خصوص 
َعلم کند و این نقشه ها را در این منطقه ی غرب آسیا خنثی کند.« 

این قدرت شهید عزیزمان، برگرفته از دشمن شناسی او و مکتب سلیمانی بود.
دشمن شناسی مکتب سلیمانی، شکل  پذیرفته از نگاه دقیق و عمیق و بصیرت 
که  که او داشت و ترسی  زیاد و درک واالی شهیدحاج  قاسم سلیمانی بود. عزتی هم 

از وجودش در دل دشمنان افتاده بود، باز برخاسته از دشمن شناسی بود. 
گاهی داشتن  گفته است: »ملت ایران، با آ سردار سلیمانی در اواخر آذر 1395 
گاهی و اطمینان از مسیر خود، همواره مسیر عزت و سربلندی  نسبت به دشمنان، و آ

را در پیش می گیرند.« 
او با این بیان اذعان می  کند که دشمن شناسی، رکن مهمی از عزت و بالندگی  ست، 

و خود نیز در مرحله ی واالی دشمن شناسی قرار داشت. 
اخالص،  و  »دشمن شناسی  است:  معتقد  رئیسی  سیدابراهیم  حجت  االسالم 

ویژگی های شاخص سردار سلیمانی بود.«1 
از  »دشمن شناسی،  می گوید:  نگاه  همین  با  هم  رفیعی  دکتر  حجت  االسالم 

شاخصه های مهم سردار سلیمانی بود.«2  
ماموستا رحمان خدایی، امام جمعه ی بانه، نیز می گوید: »دشمن  شناسی و استفاده 

از موقعیت  ها در جنگ، از صفات بارز این سردار و قهرمان سپاه اسالم بود.«3  
سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا فالح زاده هم معتقد است: »این سرباز بزرگ راه 
والیت، توطئه های دشمنان را به  خوبی شناخت و اجازه نداد آن ها به اهداف پلید 

خود دست پیدا کنند.« 

1. خبر بکر، 9 اردیبهشت 1399
2. خبرگزاری شبستان، 11 بهمن 1398

3. خبرگزاری جمهوری اسالمی، 17 دی 1398
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معارفه ی  مراسم  در  سپاه،  کل  فرمانده  سالمی،  حسین  پاسدار  سرلشکر  سردار 
سردار قاآنی به فرماندهی نیروی قدس گفت: »پوسیدگی  ای که امروز در روح، جسم 
و جان دشمنان مشاهده می کنیم، محصول سنت جدیدی  ست که حاج  قاسم پایه 
که دشمن هزینه می کرد، و جبهه ی اسالم،  کرد  کاری  گذاشت. این فرمانده بزرگ، 

فایده و بهره ی آن را می برد. سردار سلیمانی، دشمن را آواره و سرگردان کرده بود.« 
می شناخت؛  را  دشمن  طرح های  می شناخت؛  را  دشمن  سلیمانی،  سردار 
نیرنگ های دشمن را می شناخت؛ و بر اساس آن، با شجاعت و صالبت، به معنای 

حقیقی »اشداء علی الکفار« بود. 
که دشمن شناسی، یکی از شاخصه های مهم مکتب  با این استدالل معتقدیم 

سلیمانی است؛ شاخصی که سردار عزیز، آن را از مکتب امام خمینی گرفته بود. 
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نگاه جهانی
نگاه جهانی، به مراتب فراتر از نگاه منطقه ای و نگاه درون  سازمانی  ست و با همه ی 

بشریت کار دارد.   
امام خامنه ای در 14 خرداد 1383 فرموده  اند: »مخاطب امام در سخن و ایده ی 
سیاسی خود، بشریت است؛ نه  فقط ملت ایران...  مکتب سیاسی امام، این خیر و 
استقالل و عزت و ایمان را برای همه ی امت اسالمی و همه ی بشریت می خواهد... 
که  است  این  قائل  اند،  جهانی  رسالت  خود  برای  که  کسانی  با  امام  تفاوت  البته 
مکتب سیاسی امام، با توپ و تانک و اسلحه و شکنجه نمی خواهد ملتی را به فکر 

و به راه خود معتقد کند.«
کــه آن امــام همــام در 29 تیــر 1367  ــی مکتــب امــام خمینــی اســت  ــگاه جهان ن
بلنــدی  پیــام  در  قبــول قطع  نامــه ی 598،  و  مکــه  کشــتار خونیــن  در ســالگرد  و 
کــه جامعــه ی امــت  می آورنــد: »مناســک حــج، مناســک زندگــی اســت، و از آنجــا 
اســالمی، از هــر نــژاد و ملیتــی بایــد ابراهیمــی شــود تــا بــه خیــل امــت محمــد، صلــی 
گــردد و َیــد واحــده شــود، حــج، تنظیــم  اهلل علیــه و آلــه و ســلم، پیونــد خــورد و یکــی 
کــه بســاط  و تمریــن و تشــکل ایــن زندگــی توحیــدی اســت.«؛ زندگــی توحیــدی ای 
کــه آن امــام  جهان  خــواران را برهــم ریــزد و بــه نظــام الهــی شــکل دهــد؛ همچنــان 
وارســته در همــان پیــام می نویســند: »مــا ایــن واقعیــت و حقیقــت را در سیاســت 
گســترش  کــه درصــدد  خارجــی و بین الملــل اســالمی مان بارهــا     اعــالم نموده ایــم 
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کــردن ســلطه ی جهان  خــواران     بــوده و هســتیم... مــا  کــم  نفــوذ اســالم در جهــان و 
کمونیــزم  و  ســرمایه داری  صهیونیــزم،  فاســد  یشــه های  ر خشــکانیدن  درصــدد 
بــزرگ،  و عنایــت خداونــد  لطــف  بــه  گرفته ایــم  مــا تصمیــم  در جهــان هســتیم. 
ــالم  ــام اس ــم و نظ کنی ــود  ــد، ناب گردیده ان ــتوار  ــه اس ــه پای ــن س ــر ای ــه ب ک ــی را  نظام های
یــج نماییــم، و دیــر  رســول اهلل، صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم، را در جهــان اســتکبار ترو

یــا زود، ملت هــای دربنــد، شــاهد آن خواهنــد بــود.«
ناب  اسالم  فرهنگ  تشنه ی  جهان،  »امروز،  نوشته  اند:  ادامه  در  خمینی  امام 
محمدی است، و مسلمانان، در یک تشکیالت بزرگ اسالمی، رونق و زرق و برق 

کاخ های سفید و سرخ را از بین خواهند برد.« 
بزرگ  بسیج  اعتقادی مان،  جنگ  در  باید  »ما  می نویسند:  همچنین  معظٌم له 

سربازان اسالم را در جهان به راه اندازیم.« 
تصمیم  عزیز  سردار  آن  و  می نمایاند،  رخ  حقیقت  این  سلیمانی،  مکتب  در 

می گیرد با نگاهی جهانی، بسیج بزرگ سربازان اسالم را در جهان راه  اندازی کند. 
امـام خامنـه ای در 30 آبـان 1396 در پاسـخ بـه نامـه ی سـردار سـلیمانی در بـاره  ی 
پایـان سـیطره ی داعـش، بـر ایـن واقعیـت صحـه می گذارنـد و می نویسـند: »خـدای 
کارانـه ی شـما و خیـل  کـه بـه مجاهـدت فدا بـزرگ را بـا همـه ی وجـود سپاسـگزارم 
عظیـم همکاران تـان در سـطوح مختلـف برکـت عطـا فرمـود و شـجره ی خبیثـه ای 
کـه بـه دسـت طواغیـت جهـان َغـرس شـده بـود، بـه دسـت شـما بنـدگان صالـح،  را 
گـروه سـتمگر و روسـیاه  کـرد. ایـن، تنهـا ضربـه بـه  یشـه  کن  یه و عـراق ر کشـور سـور در 
کـه ایجـاد جنـگ  داعـش نبـود؛ ضربـه ی سـخت تر بـه سیاسـت خباثت آلـودی بـود 
و تضعیـف دولت هـای  نابـودی مقاومـت ضدصهیونیسـتی  و  داخلـی در منطقـه 
ضربـه  بـود؛  گرفتـه  هـدف  گمـراه  گـروه  ایـن  شـقی  رؤسـای  وسـیله ی  بـه  را  مسـتقل 



 نگاه جهانی 

101

یم هـای وابسـته بـه آن در ایـن منطقـه  کنونـی آمریـکا و رژ بـود بـه دولت هـای قبلـی و 
کردنـد تـا سـلطه ی نحـس  گـروه را بـه وجـود آوردنـد و همه  گونـه پشـتیبانی  کـه ایـن 
یـم غاصـب صهیونیسـت را بـر آن  خـود را در منطقـه  ی غـرب آسـیا بگسـترانند و رژ
مسـلط سـازند. شـما بـا متالشـی سـاختن ایـن تـوده ی سـرطانی و مهلـک، نه  فقط به 
کشـورهای منطقـه و بـه جهـان اسـالم، بلکـه بـه همـه ی ملت هـا و بشـریت خدمتـی 

کردیـد.«  بـزرگ 
را  حزب اهلل  که  فکری  بود؛  سردار  فکر  مرهون  بزرگ،  پیروزی  و  مجاهدت  این 
کرد؛ حشدالشعبی را به  وجود آورد؛ فاطمیون و زینبیون و حیدریون و لشکر  تقویت 
کرد؛ دفاع وطنی سوریه را رونق بخشید؛ تا از درون آن  ها،  امام حسین؟ع؟ را ایجاد 

حماسه های بزرگ متولد شود، و شد. 
گفتــه اســت:  حســین شیخ االســالم، مشــاور ســابق وزارت امــور خارجــه  ی ایــران، 
کــه بــا یــک ارتــش بین االســالمی، داعــش را نابــود  »کار مهــم حاج  قاســم، ایــن اســت 
کمــک لبنانــی، فلســطینی، عراقــی، افغانســتانی و  کــرده اســت. قاســم ســلیمانی بــا 
کــه  کار قاســم ســلیمانی بــه شــمار مــی رود  کــرد. ایــن بزرگ تریــن  ...،  داعــش را نابــود 

کــرد.«1 کارآمــد دشــمن را نابــود  بدیــل 
آقای متکی، وزیر اسبق امور خارجه  ی ایران، می گوید: »برای نخستین بار در تاریخ 
کند، و ما  که بحث دفاع از حرم را بین المللی  اسالم، حاج  قاسم، مبدع طرحی شد 
دیدیم که یکباره فاطمیون، زینبیون، علویون از کشورهای مختلف، هر کدام بیرقی 
گرفته، و به دفاع از اهل  بیت، در جبهه ی عراق جنگیدند و  از اهل  بیت را در دست 

عنصر مقاومت، به عنوان اکسیری در کالبد منطقه گسترش یافت.«2 

1. ویژه نامه  ی مکتب سلیمانی، ص 117؛ گوینده در 15 اسفند 1398 درگذشته است.
2. همان، ص 161



 شاخص های مکتب شهید سلیمانی

102

یادگار جبهه ی اروند
در کالمش شورش کارون

در رکابش عشق از هر سو
می خروشد فاطمیون، زینبیون، حیدریون

سید حسن نصراهلل می گوید: »]در برهه ی حضور داعش در عراق[ ساعت 12 شب 
گفت اآلن ساعت دوازده شب است. من  که  که رسید پیش من. یادم هست  بود 
گفتم حاجی،  تا طلوع آفتاب، 120 فرمانده عملیاتی لبنانی از شما می خواهم! من 
کجا برای شما 120 فرمانده عملیات بیاورم؟  اآلن ساعت دوازده شب است. من از 
کرد، و آن هم برای  که از ما  گفت راه حل دیگری نداریم. این، تنها درخواستی بود 
عراق بود که این فرماندهان میدانی را از ما خواست. بعد، او پیش من ماند، و شروع 
کردیم به تماس با یک  یک برادران، و توانستیم حدود شصت فرمانده میدانی تأمین 
گفتیم  که در جبهه های سوریه بودند. به آن ها  کنیم. بعضی هاشان برادرانی بودند 
بلندشان  خواب  از  که  بودند  لبنان  در  هم  برادران  از  برخی  دمشق.  فرودگاه  بروید 
گفت من می خواهم آن ها را  کردیم و از خانه هاشان بیرون آوردیم  شان؛ چون حاجی 
که خودم می روم، ببرم. بعد از نماز صبح رفتند سمت دمشق،  با همان هواپیمایی 
و هواپیمای حاج  قاسم، دمشق را در حالی ترک کرد که پنجاه یا شصت نفر یا بیشتر، 

فرماندهان میدانی حزب اهلل همراهش بودند.«1 
و  یمــن  و  افغانســتان  و  عــراق  و  یه  ســور و  لبنــان  بــزرگ  حماســه های  تمامــی 
فلســطین، زاییــده ی بســیج جهانــی اســالم بــود. نهضــت مدافعــان حــرم، شــاخه ای 
از ایــن بســیج بــزرگ ســربازان اســالم در جهــان بــود. مکتــب شــهید ســلیمانی، 

1. ویژه نامه  ی مکتب حاج  قاسم، ص 154
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واقعیت  هاســت.  و  ایــن حقایــق  از همــه ی  نمــودی 
آن سردار گران  قدر در 22 آذر 1397 در جمع خانواده ی معظم شهدای مدافع حرم 
فرهنگ  یک  خصوصیت،  آن  و  دارید،  خصوصیت  یک  شما،  »همه ی  می گوید: 
کرد و پایه گذار یک فرهنگ به نام  جدیدی را در روح انقالب و رگ های آن جاری 
مدافعین حرم شد. من وقتی می خواستم این نام را بگذارم در اول بحران سوریه، 
کسانی را برای دفاع از حرم جذب  گر بخواهیم از عالم اسالم،  که ا کردم  خیلی فکر 
کنیم، چه اسمی را باید بگذاریم... دیدم پرجاذبه ترین نام که می توان به این حرکت 

جهادی جدید اطالق کرد، نام مدافعین حرم است.« 
جهان  در  خامنه ای،  امام  زمان،  فقیه  ولی  زعامت  تحت  عزیز،  سلیمانی 
برنامه ریزی ای کرد که قدرت آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را در منطقه و جهان، 
در مسیر شکست قرار داد و نیروهای بسیج جهانی اسالم را تا نزدیک قلب دشمن برد. 
امام خامنه ای در جمع خانواده  ی معظم شهدای مدافع حرم فرموده  اند: »افتخار 
که ما در مجاورت مرزهای رژیم صهیونیستی  جمهوری اسالمی، امروز این است 
نیرو داریم؛ حاال یا نیروهای خودمان، یا نیروهای حزب اهلل، یا نیروهای مقاومت، یا 
نیروهای َاَمل... این برای اسالم و برای جمهوری اسالمی خیلی افتخار بزرگی  ست.«1  
کشورهای مختلف، از ایران و عراق و سوریه و لبنان و افغانستان و  نیروهایی از 
که همه برای دفاع از حرم و برای اسالم بسیج شدند، تا مرز  کستان و افغانستان  پا

اسـرائیل رفتند. 
رهبـر معظم انقالب اسالمی در جمع خانواده ی بزرگوار و شریف شهدای مدافع 
گر دفاع از این حرم ها نبودـ  که البته بچه های ما، بخشی از آن خیل  حرم فرموده  اند: »ا
عظیم جمعیت جوانان از عراقی و غیرعراقی بودند که فعالیت کردندـ  این دشمنان 

1. مدافع حرم، ص 31
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گر زورشان می رسید،  عنود و خبیث، به حرم های اهل  بیت اهانت می کردند. شاید ا
ک یکسان می کردند؛ اما این جوان ها نگذاشتند.  این مکان های متبرک را... با خا
کوچکی هستند؛ چه در عراق، چه در  کم اند؛ عدد  البته بچه های ما آنجا خیلی 
سوریه. بیشتر، خودشان هستند؛ لیکن شرکت جوان های ما در این حادثه ی مهم، 

یکی از امتیازات بزرگ آن هاست.«1 
فاطمیون  گرامی شهدای  و  فرزانه همچنین در جمع خانواده ی عزیز  آن حکیم 
فرموده  اند: »پدرها و مادرها]ی عزیز افغانی و خاوری های مشهد و خراسان[، این 
از  یکی  اهل  بیت...  حریم  از  دفاع  برای  فرستادند  را  گل  دسته ی  مثل  جوان های 

مجموعه هایی که پیش  قدم شدند برای دفاع، برادران َهزاره  ای ما بودند.«2 
گروه ها، با طرح و همت سردار سلیمانی اتفاق افتاد؛  بسیج همه ی این افراد و 
که تمامی طرح های استکبار جهانی را در منطقه ی غرب آسیا به شکست  همتی 
کشاند. امام خامنه ای در این باره در 18 دی 1398 فرموده  اند: »]شهید سلیمانی[ 
کرد، توانست  که به ملت های منطقه  کمک هایی  کمک ملت های منطقه یا با  به 

همه ی نقشه های نامشروع آمریکا در منطقه ی غرب آسیا را خنثی کند.«
آقای خالدالبطش، عضو دفتر سیاسی جهاد اسالمی، می گوید: »شهید حاج  قاسم 
سلیمانی، ابعاد مختلفی را به مقاومت فلسطین اضافه کرد، و به کمک خداوند متعال، 
که مقاومت  گسترش و پیشرفت داد و هر آنچه را  کار مقاومت را در نوار غزه  ایشان 
احتیاج داشت، تأمین می کرد تا مقاومت قوی تر شود؛ در همه ی ابعاد سیاسی نظامی 
و حتی آموزش. حاج  قاسم، روح مقاومت در فلسطین بود، و او با حمایتش، نبض 
مقاومت بود. در سرایاالقدس و گردان های القسام و دیگر گروه های مقاومت فلسطین، 
مقاومت  گروه های  بین  حاج  قاسم  غیراسالمی،  و  ملی گرا  و  اسالم گرا  گروه های  چه 

1. همان، ص 32 تا 34
2. همان، ص 36 و 37
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کمک می کرد؛ چون نبرد همه ی ما، با دشمن  در غزه فرقی قائل نمی شد و به همه 
صهیونیستی بود. حاج  قاسم با صبر طوالنی اش و نفس بلندش که به آن معروف بود، 

توانست مقاومت در غزه را قوی کند و امکاناتش را تقویت کند.«1 
آقای خالد قدومی، مسئول دفتر جنبش حماس در تهران، می گوید: »در جنگ 
گفت و به دمشق آمد و در اتاق عملیات  2008، حاج  قاسم، ندای جهاد را لبیک 
مشترک قسام و جنبش حماس، ُبعد راهبردی و افق واقعی مجاهدین فلسطین را 
گداخته  که اسرائیلی ها بدان عنوان سرب  از نزدیک دید و در پیشبرد جنگ فرقان 

داده اند، تأثیری انکارناشدنی داشت.«
که حرف های امام خمینی و جانشین او  تمام هّم و غّمِ سردار سلیمانی، این بود 
کند؛ به دفاع از مظلومان جهان برخیزد؛ جبهه ی مقاومت را شکل دهد؛  را اجرایی 

بسیج بزرگ سربازان اسالم را در جهان راه  اندازد؛ و از فلسطینی ها حمایت کند. 
فلسطین  مورد  در  »آمریکایی ها  فرموده  اند:   1398 دی   18 در  خامنه ای  امام 
بسپرند؛  فراموشی  به  را  فلسطین  قضیه ی  که  بود  این  نقشه شان  و  طرح شان 
که جرأت نکنند َدم از مبارزه بزنند.  فلسطینی ها را در حالت ضعف نگه دارند 
یک  که  کرد  کاری  کرد؛  ُپر  را  فلسطینی ها  دست  سلیمانی[،  ]شهید  مرد  این 
با  صهیونیستی  یم  رژ مقابل  در  غزه،  نوار  مثل  جا  وجب  یک  کوچکی،  منطقه ی 
که آن ها سر 48 ساعت  و بالیی سر آن ها می آورد  کاری  آن  همه ادعا می ایستد؛ 
کرد... نقشه ی  می گویند آقا بیایید آتش بس بدهید؛ این ها را حاج  قاسم سلیمانی 
کمک و فعالیت این شهید عزیز خنثی  یه، در لبنان، به  آمریکا در عراق، در سور
شد... عناصر مؤمن عراقی و شجاع عراقی و جوانان عراقی و مرجعیت در عراق، 
در مقابل این قضایا ایستادند، و حاج  قاسم، رضوان اهلل تعالی علیه، به همه ی این 

1. ویژه نامه  ی مکتب سلیمانی، ص 165
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کمک رساند، و به عنوان  جبهه ی بسیج، به عنوان یک مشاور فعال مدد رساند، 
یه هست؛  یک پشتیبان بزرگ در آنجا ظاهر شد. شبیه همین قضیه، در مورد سور
در مورد لبنان هست... حزب اهلل بحمداهلل روز به روز قوی تر شد. امروز، هم دست 
لبنان و هم چشم لبنان، حزب اهلل است؛ و نقش شهید عزیز ما در این حالت، یک 

نقش ممتاز و برجسته است.«
امام خامنه ای در 16 بهمن 1398 در دیدار اقشار مختلف مردم در تبیین عظمت 
آمریکا،  اندیشکده های  آن  در  نشستند  امسال  »اوایل  فرموده  اند:  سلیمانی  شهید 
گزارشش را بعد  کردند؛  راجع به حاج  قاسم سلیمانی شما مفصل بحث و بررسی 
که دست ما هم رسید. این ها راجع  کردند؛  از مدت هایی به نحو محدودی منتشر 
به حاج  قاسم خصوصیاتی را ذکر می کنند و می گویند این آدم، مانع بزرگی در مقابل 

اهداف آمریکاست.« 
برای همین، آمریکایی ها، به دستور مستقیم ترامپ، رئیس  جمهوری آمریکا، وی 
کردند. انسان های ضعیف  را در 13 دی 1398 در فرودگاه بغداد با موشک شهید 
و ذلیل، انسان های قوی را با موشک می زنند. امام خامنه ای در 27 دی 1398 در 
و  سرشناس ترین  که  را  کسی  »این ها،  فرموده  اند:  تهران  جمعه ی  نماز  خطبه های 
کلمه،  قوی ترین فرمانده مبارزه  ی با تروریسم بود ـ شهید سلیمانی، به معنای واقعی 
هم  عنوان  همین  به  است؛  منطقه  این  در  تروریسم  با  مبارزه ی  فرمانده  قوی ترین 
کدام فرمانده دیگر قدرت داشت می توانست  کردند[.  ـ ]ترور  شناخته شده است 
کارهایی را که او انجام داد، انجام بدهد؟... دولت آمریکا، دزدانه و بزدالنه، اورا ترور 

کرد. خودشان هم اعتراف کردند. این ]جنایت[، مایه ی روسیاهی آمریکا شد.« 
او عاشق شهادت بود و به آرزویش رسید؛ اما خون او، مکتب سلیمانی را پررونق 

کرد و به  یقین مقدمات سقوط استکبار را ترسیم خواهد کرد. 
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سلیمانی،  حاج  قاسم  نگاه  از  برگرفته  جهانی  نگاه  با  سلیمانی،  مکتب  پیروان 
کرد تا یک بار دیگر، جهان به ابتکار امام  بسیج جهانی اسالم را پررونق تر خواهند 

خمینی نظر اندازد و عظمت مکتب های خمینی و سلیمانی را نظاره کند.
گردش، در استمرار مکتب خمینی  مراد، مبتکر مکتبی نوین شد، و مرید و شا
سترگ، پایه گذار مکتبی جاوید شد تا به جهانیان اعالم کند راه، اندیشه، فکر و خط 

امام خمینی، هرگز کم رنگ نخواهد شد. 
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مقاومت و ایستادگی
مقاومت و ایستادگی، به معنای پافشاری، پایداری، مدافعه و صبر بر مشکالت است. 
امام خامنه ای در 30 بهمن 1370 فرموده  اند: »تحمل آن مشکالت موجب شد که 
در این مدرسه ]فیضیه[...، شخصیتی مثل امام به وجود بیاید و دنیایی را متحول 
که نیست؛ البته آنچه  کرد، منحصر و محدود به ایران  که امام ایجاد  کند. تحولی 
هم که در ایران انجام گرفته، شبیه معجزه است. ایشان در عالمی توفان ایجاد کرد. 

همه ی این ها، مربوط به استقامت و ایستادگی  ست.«
یادی  ز مشابهت های  امام،  »حرکت  فرموده  اند:   1375 خرداد   14 در  معظٌم له 
است...  حسینی  حرکت  از  الگوبرداری  شده  تقریبًا  و  دارد  حسینی  نهضت  با 
موضوع  دارد،  وجود  بارزی  طور  به  حرکت،  دو  هر  در  که  ویژگی هایی  جمله  از 
گر شما این نهضت را ادامه دهید،  گفتند ا استقامت است. روزی به امام خمینی 
گر این راه  گفتند ا کرد. روزی دیگر به امام  حوزه ی علمیه ی قم را تعطیل خواهند 
را ادامه دهید، ممکن است همه ی علمای بزرگ و مراجع را علیه شما بشورانند 
مقابل  در  ایستادگی  به  را  ایران  ملت  شما  گفتند  امام  به  بارها  کنند.  تحریک  و 
کسی  چه  می ریزد،  زمین  که  را  خون هایی  جواب  می کنید.  تشویق  پهلوی  یم  رژ
و  نکرد  عوض  را  راه  ید؛  نلرز امام  اما  ید؛  می لرز میدان  این  در  همه  پای  می  دهد؟ 
پیش رفت. خیلی ها، بر اثر فشارها، از ادامه ی مسیر منصرف می شدند؛ اما امام 

کرد تا پیروز شد.«  ید و ایستادگی  استقامت ورز
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که  امام خامنه ای در 14 خرداد 1378 فرموده  اند: »هیچ حادثه  ی سنگینی نبود 
کند. در همه ی  بتواند او را شکست دهد و او را به خضوع در مقابل آن حادثه وادار 
که خیلی  که در زمان ده ساله ی رهبرِی آن بزرگوار پیش آمد،  حوادث تلخ و سختی 
زیاد هم بود، امام از همه ی آن ها بزرگ تر بود. هیچ کدام از این حوادث، آن جنگ، آن 
کودتا، آن ترورهای عجیب و غریب، آن محاصره ی  حمله ی آمریکا، آن توطئه های 
اقتصادی، آن کارهای عظیم و عجیب و غریبی که دشمنان با شکل های مختلف 
می کردند، نمی توانست این مرد بزرگ را دچار احساس ضعف و شکست کند. او از 

همه ی این حوادث قوی تر و بزرگ  تر بود.«
سردار حاج  قاسم سلیمانی نیز چونان مرادش، از تهدیدها و فشارها نترسید؛ در 
کرد و بر دشمنان متعددی  تمامی میدان ها استقامت ورزید؛ مقاومت و ایستادگی 

پیروز شد.
گونه ای  در سال 1361 و در عملیات رمضان، به علت عدم موفقیت، وضع به 
که برادر محسن رضایی، فرمانده کل سپاه، مجبور شد در جمع فرماندهان قرار  شد 
که نمی توانند  کند: چراغ ها را خاموش می کنیم و هر یک از فرماندهان  کربال اعالم 
کرد،  که برای تجدید پیمان صحبت  بمانند، بروند! در آن جلسه، اولین فرماندهی 

حاج  قاسم سلیمانی بود.
دوران جنگ با داعش در عراق و سوریه نیز چونان عصر نبرد هشت  ساله، سلیمانی 

را نماد ایستادگی و استقامت می  شناساند. 
»حاج  قاسم  می گوید:  عراق،  حشدالشعبی  سخنگوی  االسدی،  احمد  آقای 
سلیمانی، همواره در صحنه ی بیشتر عملیات ها حاضر است و من فکر می کنم 
هیچ هدایت راهبردی  ای شکل نمی گیرد مگر این  که با توجیهات و راهنمایی های 

وی به سرانجام می  رسد.«
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آقای مسعود بارزانی می گوید: »داعش به دروازه های اربیل رسیده بود و بیم آن 
می رفت که شهر عن  قریب اشغال شود. من پس از حمله ی داعش، با آمریکایی ها، 
مقام  های  همه ی  که  گرفتم؛  تماس  عربستان  حتی  و  فرانسه  انگلیس،  ترک ها، 
کمکی نمی توانند بکنند... فوری با  که فعاًل هیچ  گفتند  کشورها در جواب  این 
گفت: من  گرفتم و اوضاع را دقیقًا شرح دادم. حاج  قاسم به من  حاج  قاسم تماس 
فردا بعد از نماز صبح اربیل هستم. به او گفتم: فردا دیر است؛ همین حاال بیایید. 
ک  مسعود، فقط امشب شهر را نگه دار. فردا صبح، حاج  قاسم در  کا گفت:  حاجی 
فرودگاه اربیل بود. من به استقبالش رفتم. حاجی با 50 نفر از نیروهای مخصوصش 
آمده بود. آن ها سریعًا به محل درگیری رفتند و نیروهای پیشمرگه را سازمان  دهی 
فرمانده  یک  بعدها  ما  برگشت.  ما  نفع  به  ورق  ساعت،  چند  در  و  کردند  دوباره 
داعش را اسیر کردیم و از او پرسیدیم چگونه شد شما که در حال فتح اربیل بودید، 
گفت: نفوذی های ما در اربیل به  یکباره عقب نشستید؟ این اسیر داعشی به ما 
و  یخت،  به هم ر افراد ما  اربیل است؛ روحیه ی  ما خبر دادند قاسم سلیمانی در 

عقب نشستیم.«
سپهبد  »حضور  می گوید:  جنوبی،  خراسان  سپاه  فرمانده  قاسمی،  علی  سردار 
برای  قلبی  قوت  و  می کرد  خوب  را  نیروها  همه ی  حال  عملیات ها،  در  سلیمانی 

همه ی ما بود... همیشه خودش در منطقه و میدان بود.«1
سردار حسن پالرک، مشاور سردار سلیمانی، می گوید: »سال 78 وقتی خبر رسید 
کرده  اند و افغانستان به  زودی سقوط می کند، ساعت 8 صبح به  که طالبان حمله 

سمت افغانستان راه افتادند.«2
سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان، می گوید: »ایشان ]سردار سلیمانی[ یک 

1. ویژه  نامه  ی مکتب حاج  قاسم، ص 59
2. ویژه نامه  ی روزنامه  ی اطالعات، 24 بهمن 1398، ص 49
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فرمانده در سپاه بود و می توانست در تهران بنشیند و به دیگران بگوید بیایید اینجا. بعد 
با آن ها جلسه بگذارد و به حرف هایشان گوش بدهد و مسائل  شان را به صورت طبیعی 
و خوب پی  گیری کند و مثاًل هر شش ماه یا یک سال هم سری به لبنان و سوریه و عراق 
و ... بزند. برخی فرماندهان، این طوری رفتار می کنند. اما مکتب حاج  قاسم، یعنی 
رفتن به عرصه ی عملیات و میدان عمل؛ رفتن به سوی دیگران. از سال 1998، یعنی 
که حاج  قاسم را شناختیم و رابطه مان با او شروع شد، دفعات  بیش از 20 سال پیش 
خیلی کمی، ما پیش او رفتیم. همیشه او بود که می آمد پیش ما. طبیعتًا این حضور 
در عرصه و میدان باعث می شد اینجا همه ی برادران را ببیند و خودش مستقیمًا به 

میدان برود و حرف رزمندگان و مجاهدان را بشنود.«1 
خطوط  می رفت  می رفت؛  مرگ  دهان  به  همیشه  »حاج  قاسم،  می افزاید:  ایشان 
مقدم... در جنگ 33روزه، جوالی سال 2006، از تهران آمد دمشق. بعد با ما تماس 
گفتیم: یعنی  گفت: من می خواهم بیایم ضاحیه ی جنوبی، پیش شما. ما  گرفت و 
بسته اند؛  راه ها  زده اند؛  را  پل ها  همه ی  ندارد؛  امکان  چیزی  چنین  اصاًل  چه؟! 
کاماًل جنگی  ست؛  هواپیماهای جنگی اسرائیل، هر هدفی را می زنند؛ وضعیت، 
گر  ا گفت:  و  کرد  اصرار  حاج  قاسم  اما  رسید.  بیروت  و  ضاحیه  به  نمی شود  اصاًل 
کرد و خودش را رساند به ما،  ماشین نفرستید، خودم راه می افتم و می آیم! پافشاری 

و تمام مدت هم کنار ما ماند.«2 
کامل در این 33  سردار سلیمانی می گوید: »من تا پایان جنگ برنگشتم و به طور 

روز در لبنان ماندم. بعد از این  که جنگ تمام شد، من به ایران برگشتم.«3 
کنار رفتم، به  دکتر نوری المالکی می گوید: »بعد از آن  که از نخست  وزیری ]عراق[ 

1. ویژه نامه  ی مکتب حاج  قاسم، ص 152
2. همان، ص 153
3. همان، ص 147
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که میان  که باالی دیالی واقع شده اند، رفتم. به منطقه ای رسیدیم  مناطق درگیری 
ک  داعش و نیرو های ما قرار داشت؛ جایی که ارتش و حشد با هم بودند. وضع خطرنا
گلوله  باران ادامه داشت. یک لحظه  بود. به من اجازه ندادند آنجا زیاد بمانم؛ زیرا 
دیدم حاج  قاسم از خودرو پیاده شد. او از سمت جبهه ی دشمن و خط تماس آمده 
بود... او در خط مقدمی  بود که برادران به من اجازه نمی دادند در آنجا بمانم و به من 

ک است!«1  می  گفتند که منطقه خطرنا
وی در دوران جنگ هشت  ساله هم همین روحیه را داشت. مهندس مصطفی 
عملیات  »در  می گوید:  مقدس،  دفاع  دوران  در  ثاراهلل  لشکر  قائم  مقام  مؤذن زاده، 
با  و  عملیات  اطالعات  بچه های  از  یکی  به  اتفاق  سلیمانی  سردار  یک،  کربالی 
ک  سازی شود؛ در  موتورسیکلت رفت به سمت قلب جبهه، و منتظر نشد که خط پا

حالی که عراقی ها در منطقه پراکنده بودند.«2 
آقای موحد امیری می گوید: »در عملیات کربالی 5، در قرارگاه نیروی زمینی سپاه 
بودم. یک روز در جریان این عملیات، همراه چند نفر از دوستان به شرق بصره در 
کانال ماهی رفتم تا موقعیت منطقه را برای عملیات بعدی بررسی کنیم. آنجا، نوک 
جبهه و عملیات بود و چند متر بیشتر با نیروهای دشمن فاصله نداشتیم... در آنجا 
متوجه حضور حاج  قاسم شدم. پرسیدم: اینجا چه کار می کنید؟ حاج  قاسم گفت: 
که پشت سر بچه ها حضور داشته  مگر من با بقیه ی بچه های لشکر چه فرقی دارم 

باشم؟ من هم مانند بقیه هستم و تفاوتی بین ما وجود ندارد.«3 
آقای مصطفی مصلح زاده، سفیر اسبق ایران در اردن، می گوید: »مهم ترین ویژگی 
که او از طرف مقابل نمی ترسید و با تمام تهدیدات وارد  قاسم سلیمانی، این بود 

1. همان، ص 213
2. ویژه نامه  ی روزنامه  ی اطالعات، 24 بهمن 1398، ص 11

3. همان، ص 27
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به  را  کرده، سپس پیروزی هایی  را متوقف  ابتدا پیش  روی دشمن  میدان می شد. 
آن ها تحمیل می کرد.«1 

سردار سلیمانی در 9 مهر 1398 در جمع فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی گفته است: »سپاه خطر می کند؛ اما با حکمت؛ با درایت. اگر سپاه 
خطر نکند و بترسد، دیگر سپاه نیست... اگر سپاه بترسد، همه خواهند ترسید. 
تحلیل، شجاعت و ایستادگی سپاه، بر همه ی ایستادگی ها اثرگذار است... سپاه، 
که انتهای آن مشخص  از درون بحران های سخت و تاریک، نامشخص و نامعلوم 
کرده  تولید  را  فرصت ها  مهم ترین  سخت،  وحشت  همین  و  ترس  درون  از  نبود، 
کرد به نام  است... از دفاع مقدس و از آن قله ی نورانی، یک نورانیت دیگری تولید 
مدافع مقدس حرم، و ایستاد... سپاه، مقاومت را، هم کیفی و هم کّمی توسعه داد.«
گفته است: »یک  بار آقا مرا صدا زدند و اشاره  سردار سپهبد حاج  قاسم سلیمانی 
کردند که جلو بیا. وقتی نزدیک رفتم، کتابی را که در دستان شان بود، باز کردند و عکس 
کری، شهید باقری و شهید زین الدین.  چند تن از شهدا را نشان من دادند؛ شهید با
یکی از عکس ها، عکس خودم بود. آقا به من گفتند که عکس شما با بقیه  ی عکس ها 
ما  کردم:  عرض  بود،  جوانی  ام  دوران  عکس  این که  از  هم  من  دارد.  مطابقتی  چه 
هم  سن  وسال بودیم. آقا فرمودند: آن ها وظایف خود را انجام دادند و رفتند. مصلحت 
خداوند بر این بود که شما بمانید و باشید و کاری که چه  بسا سخت تر از کار آن هاست، 

انجام دهید. اگر شما نباشید، چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد؟«2 
و  فرماندهان  مجمع  بیست  وسومین  در  سلیمانی  حاج  قاسم  گران  قدر  سردار 
مسئولین سپاه گفته است: »سپاهی که خیلی شباهت به امام حسین علیه السالم 
که در نور پرورانده شد و در دامان خود نور پروراند؛ دیروز در دامان  داشت؛ سپاهی 

1. خبرگزاری تسنیم، 21 بهمن 1398
2. خبرآنالین، 27 اردیبهشت 1399
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شهید  امروز  فهمیده،  شهید  پروراندن  آن  از  و  پروراند،  را  فهمیده  شهید  خود، 
که  حججی، شهید اسکندری و شهید جواد اهلل  کرم رویید؛ شبیه ترین انسان هایی 
در دفاع از حرم، شبیه سرور و ساالر شهیدان حسین بن علی علیه السالم بودند؛ 
سپاِه دست  قطع ها، سپاِه تک  چشم ها، سپاِه سرهای متالشی  شده... جواد اهلل  کرم و 
شهید حججی و حسین اسکندری، در غربت، بدون خواهر و مادر، سرشان بریده 
کردیم... آقا  شد... نصف بدن حججی را در بیابان، دریده  شده و بدون سر جمع 
کانال ماهی، مملو از  کرد... توی غرب  کربالی 5، عاشورا را مشق  فرمودند: سپاه در 

جنازه بود؛ جنازه ی جوا ن هایی که روی هم انباشته بودند.«
ایشان در نامه ای به هم  رزمان شهیدش نوشته است: »عزیزانم! من بارها و بارها 
کرده ام و صدها قتلگاه شما را به تماشا نشسته ام. من ِخرِخر  جان دادن تان را نظاره 
گوشم شنیده  ام. در زیر شنی تانک، له شدن برادران  تان و زیر  گلوی شما را با  بریدن 
شالق دژخیم، فریاد خمینی خمینی تان را نظاره  گر بوده   ام. جان دادن های مظلومانه 
و معنوی  تان که هنوز از شیارهای پاشنه ی پایتان در خوزستان و کردستان چشمه ی 
خون می جوشد. من بوی گوشت کباب  شده ابدان  تان را در صدها میدان مین، تک 
گودال های بمب برای همیشه  که در  کرده ام؛ بدن هایی  و پاتک ها بارها استشمام 
وداع  بوسه  ی  و  آشنا  نگاه  آخرین  به  قیامت،  در  امیدم  همه  ی  من  شدند.  ناپدید 
گرمی آن را در این زمستان عمرم حس می کنم. من در سرزمین شما  که هنوز  است 
روییده ام و با خون شما آبیاری شده ام، و همه ی جوانه های خدمتم، بوی خون شما 
را می دهند. قاسم، بی شما قاسم نیست. قاسم، با شما قاسم شد. حیات من، بی 

شما مرگ است، و مرگ با شما، حیات لذت بخش من.«
روحیه ی  و  ایستادگی  و  استقامت  و  نترسی  و  غیرت  و  شجاعت  با  آنان 
شهادت طلبی، قاسم را قاسم کردند، و سردار سلیمانی با دیدن همه ی آن صحنه ها 
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مصمم شد که بایستد و نتیجه ی خون یارانش را که پیروزی اسالم است، رقم بزند. 
سردار حاج  قاسم سلیمانی، این نامه را به نام علی و خانعلی و محمد و محمود 

و مهدی و حسین و سیدجواد نوشته است؛ شهیدانی که بوی لشکر ثاراهلل دارند. 
وی همچنین در نامه ای به آزاده ی لشکرش، احمد یوسف زاده، می نویسد: »به 
کرماني بودنم افتخار می  کنم؛ به داشتن گوهرهایي همچون شهسواري که فریاد مرگ 
بر صدام، ضد اسالم را در چنگال دشمن سر داد و نشان داد به خوبي درس خود را از 
که بر گوشت هاي  مکتب امام سجاد علیه السالم آموخته است، و امیر شاه پسندي 
کشیدند، و احمد یوسف زاده، زادخوش، مستقیمي،  بر اثر شالق فروریخته ی او اتو 

حسني و ... که از اسارت عظمت آفریدند.«
گردان مکتب سلیمانی ای بودند که خودش تا پای جان ایستاد؛ در  همه ی آن ها، شا
زیر موشک دشمن له و پاره پاره شد؛ و در وصیت نامه اش نوشته است: »مرا در کنار قبر 
حسین یوسف الهی در کرمان دفن کنید و روی قبرم بنویسید: سرباز قاسم سلیمانی.«
حاال دیگر مردم ایران و جهان، حاج  قاسم سلیمانی را شهید مقاومت و ایستادگی 
شهیدی  سردار  آن  مکتب  شاخص های  از  را  ایستادگی  و  استقامت  و  می دانند 
کبیر،  که خود معتقد بود سرباز پا در رکاب عبد صالح الهی، خمینی  می شمرند 
از  برجسته ای  نمونه ی  »او  می فرماید:  عزیز  خامنه ای  مرادش  و  امام  و  است؛ 

تربیت شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود.«



117

16

عشق به کتاب و مطالعه
این عشق، یکی از امتیازات بارز انسان است.

که در زمامداران  امام خامنه ای در 14 خرداد 1378 فرموده  اند: »اغلب آن صفاتی 
کرده  ام و به ذهنم رسیده  که من بررسی  عالم، مایه ی امتیاز آن ها می شد، تا آنجایی 
است، ما در امام مجتمع می  دیدیم. او، هم عاقل بود، هم دوراندیش بود، هم محتاط 
که به  بود، هم دشمن شناس بود، هم به دوست اعتماد می کرد، و هم ضربه ای را 
که برای یک  دشمن وارد می کرد، قاطع وارد می کرد. همه ی صفات و خصوصیاتی 
کند و  انسان الزم است تا بتواند در چنین جایگاه حساس و خطیری انجام وظیفه 

خدا و وجدان خود را راضی نماید، در این مرد جمع بود.«
معظٌم له معتقدند امام خمینی، مظهر نوآوری علمی و تبحر در فقه و اصول بود. در 
قم، درس فلسفه ی او، درس اول فلسفه بوده است. این مرد، معلم اخالق هم بوده 
که دنیای امروز و  است. امام، فکر والیت فقیه را با توجه به آفاق جدید و عظیمی 
کرد و آن را ریشه دار و مستحکم و مستدل ساخت.  مکتب های امروز دارند، تدوین 

ایشان، اهل نوشتن و مطالعه بود. 
امام خامنه ای می فرمایند: »معمار انقالب اسالمی، تاریخ نهضت های گذشته را 
به  دقت مطالعه ]کرده[ و آنان را مورد بررسی قرار داده بود و از این تجربیات برای حفظ 

انقالب استفاده می کرد.«1 

1. مجله  ی حصون، بهار 87، ش 15
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خمینی  امام  کتابخوانی  و  کتاب  ماجراهای  کتاب  در  زمان پور  مجید  آقای 
خدمت  ظهر  تا  صبح  که  می افتاد  اتفاق  مکرر  می گویند:  آقا  »دوستان  می نویسد: 
کلمه حرف نمی زد...  ایشان در اتاق می نشستسم و آقا مشغول مطالعه بود و یک 
که چشمش خسته می شد.  را دوست داشت و به قدری مطالعه می کرد  مطالعه 

گاهی شش ساعت پی در پی مطالعه می کرد.«

در لوح قلم، شاهد آثار، کتاب است  
سرمنزل مقصود گهربار، کتاب است

گر ثبت شده در صف ایام   تاریخ ا
تصویر رخش، درخور گفتار کتاب است

رب ازلی، نور جلی بر قلم آموخت  
بنویس که این دفتر پربار، کتاب است

در عرش، قلم، قامت خود تا که بیاراست 
بر سجده سر آورد که دلدار، کتاب است

گفته است: »امام، اهل مطالعه  حجت االسالم سیدمحمود دعایی در سال 1387 
بودند و به مطالعه ی کتاب عالقه ی بسیار داشتند.«1

گاهی،  آ و  علم  چتر  زیر  »زندگی  نوشته  اند:   1367 شهریور   28 در  خمینی  امام 
آن  قدر شیرین، و انس با کتاب و قلم و اندوخته ها، آن  قدر خاطره آفرین و پایدار است 

کامی های دیگر را از یاد می برد.« که همه ی تلخی ها و نا
از  یکی  کتاب  خوانی،  بزرگوار،  امام  به  تأسی  با  نیز  سلیمانی  شهید  مکتب  در 

1. پورتال امام خمینی، 16 آبان 1395
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دغدغه  های مهم به حساب می آید. سردار، خود، اهل مطالعه و ترویج کتاب  خوانی 
بود. وی، مرتب و منظم، کتاب های تاریخی، اخالقی، دینی، و تفسیری و کتاب های 
حوزه ی تاریخ شفاهی جنگ را می خواند و با یادداشت ها و تقریظ هایش گاه باعث 

معرفی و رونق فروش این آثار و مطالعه ی آن کتاب ها می شد. 
گم شد، و  گردان 409، من زنده ام، وقتی مهتاب  کتاب  های رادیو،  یادداشت بر 
کرمان، سیستان  وبلوچستان، و هرمزگان،  کنگره  ی شهدای استان  های  کتاب های 

نمونه ای از عشق سردار سلیمانی به کتاب و کتاب  خوانی است.
کتاب »سه   گانه ای  آن سردار بزرگوار در نامه ای به محمدرضا بایرامی، نویسنده  ی 
این  »من  می نویسد:  ـ  محمدی پور  حاج  علی  شهید  زندگی  داستان  ـ  یگانه«  برای 
که در  باره اش نوشته ای، از سالیان سال پیش می شناسم. با هم بزرگ  شهیدی را 
شده ا یم؛ با هم به جنگ رفته  ایم؛ با هم در منطقه بوده ایم؛ با هم در عملیات شرکت 
کردم.  گریه  کردم و  گریه  کتاب تو را خواندم و  کرده  ایم... من شب تا صبح نشستم و 
کافی بزرگ هستند؛  من دست شما را می بوسم؛ اما شهدای ما خودشان به اندازه  ی 

الزم نیست در موردشان اغراق کنیم.«
تبلیغات  سازمان  هنری  حوزه ی  سابق  رئیس  شریف،  مؤمنی  محسن  آقای 
اسالمی، می گوید: »سردار سلیمانی، اهمیت روایت شهیدان در قالب کتاب را 24ـ  
25 سال پیش فهمیدند و پای کار ایستادند تا کتابی برای دوستان شهیدشان نوشته 
کتاب خاطرات شهید علی خوش لفظ را خوانده بود و تعریف  شود... حاج  قاسم، 
کردستان می رفتم و  که از بغداد به اقلیم  کتاب را زمانی می خواندم  که این  می کرد 

حال خوبی داشتم؛ یعنی سردار ما در این شرایط هم کتاب می خواند.«1 
شیعه  کتاب  قدیم ترین  که  را  الغارات  کتاب  »این  می گفت:  سلیمانی  سردار 

1. سایت بابلیان، 27 بهمن 1398
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گر آن را بخوانید، امروز برای  کامل است. ا هست، بخوانید. حتمًا بخوانید! مقتل 
گاهانه تر و بدون  این حکومتی که در استمرار حکومت  علی بن ابی  طالب هست، آ

تعصبات فردی و حزبی نگاه می کنیم، نظر می دهیم و دفاع می کنیم.«
ایشان در هفته ی بسیج 1397 در سخنرانی خود می گوید: »من خواهش می کنم 
شده،  نوشته  امیرالمؤمنین  حکومت  چهارساله ی  دوره ی  حول  که  را  کتاب هایی 
و  فرمایش  ها  تا حرف ها،  بخوانیم  را  کتاب ها  این  ... خیلی خوب است  بخوانید 
بیانات  شان را بشنویم و ببینیم. من کتاب کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسالمی، 
می کنم.  معرفی  شما  به  مهمی  ست،  اما  قطور  کتاب  که  را  دوانی،  آقای  نوشته  ی 
مرحوم آقای علی دوانی، پدر نویسنده که تاریخ نگار و تاریخ نویس مهمی بود، برایش 
مقدمه ی خیلی مهمی نوشته است. من این کتاب را با دقت خوانده  ام. کتاب های 
دیگری هم در این موضوع مطالعه کرده  ام. چرا می گویم بخوانید؟ چون در هر جریان 
گر از آن آفت ها مراقبت نشود، آن  که ا مهمی، آفت های مهمی هم به  وجود می آید 

جریان اثرگذار و مهم، به دلیل این که مورد توجه و طمع است، آسیب خواهد دید.«
خود  سخنرانی  در   ،1393 مقدس  دفاع  هفته ی  در  همچنین  سلیمانی  سردار 
می گوید: »من توصیه ام به آن هایی که جنگ را حس کرده  اند، یا آن هایی که جنگ را 
حس نکرده  اند، مطالعه  ی کتاب ها و نوشته های مربوط به دوران دفاع مقدس است. 
شاید بیشترین تأثیرات تربیتی حقیقی، در این کتب وجود داشته باشد. اگر دقت کرده 
باشید، در بین همه ی کتاب های توصیه  شده ی مقام معظم رهبری، ایشان بیشترین 
تجلیل و توصیه را نسبت به همین کتاب های دفاع مقدس دارند. شاید بتوان گفت 
کمتر کتابی منتشر شده و در دسترس ایشان قرار گرفته که ایشان مطالعه نکرده باشند 
که در داخل این  و پیرامون آن تقریظی نداشته باشند. دلیل اصلی آن هم این است 

نوشته ها، حقیقتی وجود دارد که موجب تأثیر و تأثر بسیار باالیی است.«
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ندارم،  زیادی  وقت  این که  با  »من  می فرمایند:  آبان 1387  در 8  خامنه ای  امام 
می کنم؛  نگاه  هست،  مقدس  دفاع  مسائل  باب  در  که  را  کتاب هایی  از  بسیاری 
کتاب ها را بخوانید؛ بدانید؛ ببینید؛ شرح حال این  برای خود من مفید است. این 

جوان های برجسته را بشناسید.«
کتاب هایی  این  می کنم  توصیه  »من  می فرمایند:   1395 آذر   23 در  معظٌم له 
شده  نوشته  مقدس  دفاع  ایثارگران  باره ی  در  شده،  نوشته  شهدا  باره ی  در  که  را 
و  شیرین  کتاب های  هم  بخوانید.  می کند،  تشریح  را  این ها  شخصیت های  و 

کتاب های پرجاذبه ای  ست، هم ذهن شما را با مسائل بسیاری آشنا می کند.«
آن رهبر فرزانه در 15 مهر 1392 می فرمایند: »این پدیده ها و این فرآورده های تاریخ 
انقالب را، تاریخ دفاع مقدس را قدر بدانید؛ این ها را باید خیلی قدر دانست. بین 
چه  هر  کتاب هاست.  این  این هاست؛  درست،  روایت  بشود...  منتشر  هم  مردم 

می توانید، کاری کنید که در دسترس جوان ها قرار بگیرد.«
امام خامنه ای،  و  امام خمینی  به  تأسی  با  سردار سپهبد حاج  قاسم سلیمانی، 

مروج کتاب بوده است و کتابخوانی دفاع مقدس را علنًا تبلیغ می کند.
و  ارزشمند  خاطره  ی  »این  می نویسد:  »رادیو«  کتاب  بر  یادداشتی  در  وی 
این  به  نباید  ویژه هیجان انگیزتر است،  از یک عملیات سنگین  که  تکان دهنده 
تمام  برای  خواندنی  داستان  زیباترین  رادیو،  بحث  خوِد  شود.  پردازش  سادگی 
نسل ها می تواند باشد. در جایی که اسرا و زندانیان جنگ ها، معمواًل دنبال سیگار و 
اشیاء فراموشی  دهنده ی مخدرند، فرزندان روح  اهلل، در فکر فهم اندیشه  ی او و تالش 
برای ایستادگی روح خود در مسلک اویند... این، تأثیر یک رهبر انقالبی بر جوانان و 

نوجوانان در شرایطی تکان دهنده و سخت است.«
کتابت را خواندم،  کتاب »آن 23 نفر« نیز می نویسد: »احمد عزیز، وقتی  در باره ی 
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گاه صحنه ی اسارتی در مقابل دیدگانم مجسم شد و به  یاد آن اسیر)حضرت  ناخودآ
که اسارت را به  کتاب این اسیر، اشک ریختم؛ یاد قهرمان اسارت  زینب؟اهس؟(، بر 

اسیری گرفت.«
زنده ام«  »من  کتاب  باره ی  در  آباد،  معصومه  آزاده  به  نامه ای  در  عزیز،  سردار  آن 
کتابت را به همه ی زبان ها ترجمه می کنم تا همه بدانند زینب  می نگارد: »ان شاءهلل 
بنت رسول اهلل چگونه بوده است؛ وقتی کنیز او معصومه، این  گونه معصوم بوده است.« 
که در 23 اردیبهشت  این نگاه سردار نیز شکل  گرفته از نگاه امام خامنه ای است 
پیدا  مخاطب  خیلی  شود،  ترجمه  گر  ا شما  کتاب های  »این  می فرمایند:   1392
می کند. به مخاطب بین المللی خیلی باید اهمیت دهید. شما اگر چنانچه بتوانید 
همین خاطره های شفاهی را، آنچه که مربوط به دفاع مقدس است، یا گفتید مربوط 
اردو  زبان  به  یا این طرف،  و اسپانیولی،  انگلیسی  زبان  به  به اسرای عراقی است، 
ترجمه و منعکس کنید، می دانید چه اتفاقی در دنیا می افتد؟ این فرهنگی که برای 
کن، بفرست فالن  جا، بروند،  انتقالش این  همه زحمت بکش، چهار نفر را تربیت 
بتوانند، از عهده بربیایند، نیایند، حواشی چه باشد، این را می توانید به وسیله ی 
کار را کردند... به  کتاب منتشر کنید، تمام دنیا را بگیرد؛ کما این که دیگران، همین 

فکر باشید که ان  شاء اهلل این ها را در خارج هم بازتاب دهید.«
با  سلیمانی  مکتب  هماهنگی  و  انقالب،  امام  دو  با  سلیمانی  سردار  همراهی 
و  ایران  در  کتاب  خوانی  ترویج  و  کتاب  خوانی  و  مطالعه  در  خمینی  امام  مکتب 

جهان، گویای عظمتی بارز در زندگی آن شهید جهانِی جبهه ی مقاومت است.

انیس کنج تنهایی کتاب است 
فروغ صبح دانایی کتاب است
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را در  و مطالعه، همه ی جوانب  کتاب  به  او  توجه  و  کتاب خوانی سردار سلیمانی 
داستان؛  و  رمان  تا  تفسیری  فقهی،  اخالقی،  تاریخی،  کتاب های  از  می گرفت؛  بر 
و  نهج البالغه  و  مجید  قرآن  ترجمه های  و  تفاسیر  از  نکته برداری  و  یادداشت  از 
نویسنده ی  مارکز،  گارسیا  گابریل  کتاب  های  مطالعه ی  تا  سجادیه  صحیفه ی 

کلمبیایی.
کتاب »انقالب چهل  ساله«،  گران  قدر در 18 تیر 1398 در یادداشتی بر  آن سردار 
که  کتاب  عمق نگاه علمی و دینی اش را به نگارش درآورده و نوشته است: »این 
گر بگذارند و می گذاشتند حکومت  گوشه ای از کارآمدی اسالم در حکومت است و ا
وقت  آن  یابد،  کامل  تحقق  مهدویت،  گران بهای  میراث  این  فقیه،  والیت  قرآنی 

اعجاز قرآن و دین، نمایان تر می گردید.«
و  داشت،  عملی  چهره ی  لحد،  تا  مهد  از  علم آموزی  سلیمانی،  مکتب  در 
که نوارها و  گفته بود  او سه چهار روز قبل از شهادت، به یکی از دوستان دفترش 
سی دی های صوتی و تصویری دروس اخالِق آیات جوادی آملی، مصباح یزدی، 

مظاهری، مشکینی و آقامجتبی تهرانی را برایش فراهم کند.
این تقاضا در صورتی بود که وی غرق در مطالعه ی کتاب های اخالق و عرفان بود 
و همیشه توصیه می کرد چهل حدیث امام خمینی و اسرارالصالت ایشان را مطالعه 

کنیم؛ و همواره گران بهاترین هدیه اش به دوستان و فرزندان شهدا، کتاب بود. 
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جان نثاری و روحیه ی شهادت طلبی
که درک زیباتر و واالتری از فلسفه ی حیات دارند و حاضرند جان  کسانی هستند 
دین  و  مکتب  راه  در  شهادت  از  و  کنند  فدا  خویش  معنوی  آرمان  راه  در  را  خود 
که همراه با رهایی از تعلقات دنیوی  ست،  استقبال می کنند. به چنین روحیه ای 

شهادت طلبی گفته می شود.
فرموده  اند:  تهران  جمعه ی  نماز  خطبه های  در   1378 مهر   9 در  خامنه ای  امام 
پیچیده  بسیار  شکل  به  خمینی[  او]امام  شخصیت  در  ممتاز  خصوصیت  »سه 
بود.  آورده  وجود  به  بزرگ  مرد  این  در  عجیبی  تأثیر  و  جذابیت  درهم  تنیده ای،  و 
خصوصیت اول، عبارت از خردمندی و دانایی بود... خصوصیت دوم، دین  داری 
و ایمان روشن  بینانه بود... خصوصیت سوم، شجاعت و دلیری و جان  نثاری او بود. 
که او حق می گوید و دنیا باطل می گوید، با آن دنیا مواجه  که در آن جایی  آماده بود 
که وارد میدان شد، تنها وارد شد؛ تنها بود؛ احساس تنهایي هم مي  شود... اولي 
که آن طرف  وارد میداني شود  انسان  وارد شود.  که  را داشت  این دلیري  کرد؛ ولي 
قضیه، قدرت ها و نیروهاي نظامي و نیروهاي امنیتي و داغ و درفش باشد، وجدان 
گرم  و دین و مالحظه نباشد، پشت  شان هم به سیاست هاي جهاني و استکباري 
که انسان از جان خود  باشد؛ وارد شدن در چنین میداني، اولین شرطش این است 
بگذرد، و او از جان خود گذشته بود و براي پذیرفتن همه ی خطرها حاضر بود؛ یعني 
ما  کسان مي گویند  نداشت. بعضي  اهمیت  و دیگر خصوصیاتش  او، جان  براي 
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که نگاه مي کنید، از یك احترام خشك و  گذشتیم؛ اما در مقام عمل  از جان  مان 
گذشته  اند؟! از یك پول و از یك لذت و شهوت  خالي نمي گذرند؛ چطور از جان 
را  او حقیقتًا جان  او راست مي گفت؛  اما  گذشته  اند؟!  از جان  نمي گذرند؛ چطور 

کف دست داشت و آماده بود و به میدان آمد.« 
امام خمینی، عاشق شهادت بود و در 16 بهمن 1365 برای تجلیل از شهیدان 
و رزمندگان اسالم، آن عشق را چنین نگاشته است: »چه غافل  اند دنیاپرستان و 
و  می کنند  جست  وجو  طبیعت  صحیفه های  در  را  شهادت  ارزش  که  بی خبران 
وصف آن را در سروده ها و حماسه ها و شعرها می جویند و در کشف آن، از هنِر تخیل 
و کتاِب تعقل مدد می خواهند؛ و حاشا که حل این معما، جز به عشق میسر نگردد!«
گردان مکتبش را  امام خمینی، بارها عشق خود به شهادت را به زبان آورده و شا
نیز با همان عشق تربیت کرده بود. ایشان در 22 بهمن 1360 و در پیامی به مناسبت 
است:  کرده  معرفی  چنین  را  مریدانش  اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد  سومین 
»ملتی که عشق به شهادت در دل زن و مرد و کوچک و بزرگش جوش می زند و برای 

شهادت، هر یک بر دیگری سبقت می گیرد...« 
معظٌم له در 16 فروردین 1358 فرموده  اند: »ملت ما، عاشق شهادت بود. با عشق 
به شهادت پیش رفت این نهضت. اگر چنانچه این عشق و عالقه نبود، هرگز ما در 

مقابل آن  همه قدرت پیروز نمی شدیم.«
ایشان همچنین در 23 خرداد 1361 فرموده  اند: »آنچه کشور ما را، ملت ما را پیروز 
کرد، ایمان به خدا و عشق به شهادت بود؛ عشق به شهادت در مقابل کفر؛ در مقابل 

نفاق؛ برای حفظ اسالم.«
سردار حاج  قاسم سلیمانی نیز در مکتب امام خمینی، با همین عشق به شهادت 

پرورش یافت. 
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تمامی  در  یه،  سور »در  می گوید:  فالح زاده  محمدرضا  پاسدار  سرتیپ  سردار 
مورد هجوم  باشکوی حلب،  در  و دفاعی حاضر شد.  خطوط عملیاتِی هجومی 
را  او  ماشین  حلب،  جنوب  در  سابقیه،  در  گرفت.  قرار  داعش  مستقیم  تیرهای 
گرفت.  قرار  قناصه  ی دشمن  تیر  مورد هجوم  قلعه ی حلب،  در  بستند.  رگبار  به 
موشک  شد.  منفجر  حاج  قاسم  نزدیکی  در  دشمن،  انتحاری  حماه،  شمال  در 
که  وارد حلب  با هلی کوپتر  که  بود  نفری  اولین  او منفجر شد.  نزدیک  مسلحین، 
گرفت. اولین نفری  گردید و مورد هجوم ضدهوایی دشمن قرار  محاصره شده بود، 
که تیر مستقیم  که با هواپیما شبانه وارد فرودگاه حلب شد. این در حالی بود  بود 
ُکل باند را زیر آتش داشت، و بعد از آن، دیگر نیروها را آوردند.  توپ 23 النصره، 
که در روز روشن با هواپیما وارد فرودگاه حلب شد، و این در حالی  اولین نفری بود 
زیر  فرودگاه،  باند  و  بود،  دشمن  ضدهوایی  موشک های  برد  زیر  هواپیما،  که  بود 
از  بعد  و  داشت،  قرار  یست ها  ترور توپخانه  ی  و  کاتیوشا  کت های  را و  موشک ها 
که فرودگاه تدمر را با فرودش  این، فرودگاه حلب شبانه روزی شد. اولین فردی بود 
و  راست  جناح  در  آمریکا  حضور  به  توجه  با  که  بود  نفری  اولین  کرد.  بازگشایی 
یه رفت  داعش در جناح چپ، با هلی کوپتر به جبل الغراب، سنجری و بئر طیار
بررسی جبهه،  با  و  فرماندهان میدانی شد  و  تقویت روحیه ی رزمندگان  و باعث 
سر  باالی  از  هلی کوپتر  با  که  بود  نفری  اولین  کرد.  طرح  ریزی  را  عملیات  ادامه  ی 
یه و  داعش به سدالوعر رفت و آنجا به نیروهای دفاع مردمی سنی و شیعه  ی سور
گرفت؛  کرد. او در ابوکمال مورد هجوم تیر قناصه  ی داعش قرار  فاطمیون سرکشی 
بلوک دیوار پشت  بام، تکه های  به  تیر  و اصابت  گلوله  ی داعش  رفتن  با خطا  که 

یخته بود.«1  خردشده  ی بلوک به سر، صورت و چشم حاجی ر

1. مکتب حاج  قاسم، ص 179
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سردار محمود چهارباغی، از مسئوالن توپخانه ی سپاه، می گوید: »صبح زود، هوا 
گفت: حاج  محمود،  گفتند. نماز را خواندیم. حاج  قاسم  تاریک ـ روشن بود. اذان را 
بیا بریم! گفتم: کجا؟ گفت: خناسر. گفتم: خناسر؟  دشمن هنوز  آنجاست. نصفش 
ترسی؟  چه  نه!  گفتم:  می ترسی؟  برویم.  بیا  گفت:  دشمن!  نصفش  و  هستیم  ما 
بچه های  خناسر.  در  رفتیم  رفتیم...  دونفری  شدیم،  ماشین  سوار  رفتیم  برویم. 
می آمد.  تیر  آن  طرف  و  این  طرف  از  اما  بودند؛  کرده  تصرف  را  آنجا  حشدالشعبی، 
حاج  قاسم، بدون اعتنا به این تیرها، سراغ بچه های حشدالشعبی رفت. آن ها تا 
حاج  قاسم را می دیدند، انرژی  می گرفتند؛  با صدای بلند به همدیگر خبر می دادند: 
بچه ها، حاج  قاسم آمده! حاج  قاسم می آمد، یک سری می زد، خدا قوتی به آن ها  

می گفت. همین وجود و حضور حاج  قاسم باعث می شد روحیه بگیرند.«1 

او که پا می گذاشت در میدان 
جبهه آرام می شد از عطرش

رنگ و بوی نماز موال داشت 
گریه های شبانه ی ِوترش

او که خود یک  تنه سپاهی بود 
زخمی از هر نبرد بر تن او

بی سالح و زره به خط می  زد 
نام پروردگار، جوشن او

از  »بعـد  می گویـد:  کرمـان،  سـپاه  اسـبق  اطالعـات  معـاون  آنتیکـی،  مجیـد  آقـای 

1. همان، ص 187
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یـم داخـل خـط. در طـول مسـیر،  گفـت: برو عملیـات والفجـر 8، حاج  قاسـم بـه مـن 
یـد... در آن وضعیت،  وقتـی در حرکـت بودیـم، از آسـمان، عیـن تگـرگ گلوله می بار
بـه  و  از مـرگ نمی ترسـد،  کـه مـن دیـدم ذره ای  بـود  بـه قـدری خونسـرد  حاج  قاسـم 

بـود.«1  کاری هـای چشـم  گیر  اهـل فدا همیـن دلیـل، 
باره ی وی فرموده  اند: »حاج  قاسم،  امام خامنه ای در 13 دی 1398 در  موالیش 
گرفته بود... در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه  صد بار در معرض شهادت قرار 
جهاد فی سبیل اهلل پروا نداشت. از هیچ  چیز پروا نداشت؛ نه از دشمن پروا داشت، 
نه از حرف این و آن پروا داشت، نه از تحمل زحمت پروا داشت...  ما شهید زیاد 
داریم؛  شهید  هم  معمولی  آحاد  بین  در  داریم؛  شهید  هم  سرداران  بین  در  داریم؛ 
که به دست خوِد خبیث ترین انسان های عالم یعنی آمریکایی ها به  اما شهیدی 
کنند، شهیدی غیر از  که این را توانستند شهید  کنند  شهادت برسد و آن ها افتخار 
حاج  قاسم من یادم نمی آید. این جهادش، جهاد بزرگی بود؛ خدای متعال، شهادت 
او را هم شهادت بزرگی قرار داد... حاج  قاسم باید همین  جور به شهادت می رسید... 
که  گریه می کرد... شوق به شهادت، جوری بود  او آرزو داشت. برای شهید شدن 

اشک او را جاری می کرد؛ به آرزوی خودش رسید.«
سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان، نیز می گوید: »حاج  قاسم از جوانی 
گریبان می برد.  که یاد شهدا می کرد، سر در  دنبال شهادت بود. بسیاری از شب ها 
که از شدت شوق لقاءاهلل و دیدار شهدا، سینه اش تنگ می شود. بسیار  او می گفت 

مشتاق پیوستن به کاروان شهدا بود.«2 
»وقتی  کتاب  راوی  ـ  خوش لفظ  علی  به  خطاب  یادداشتی  در  سلیمانی  سردار 
آن  و حقایق  برادرم، علی عزیز! همه ی شهدا  ـ می نویسد: »عزیز  گم شد«  مهتاب 

1. ویژه نامه  ی روزنامه  ی اطالعات، 24 بهمن 1398، ص 52
2. ماهنامه  ی فکر، ش 202، ص 20
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کشیدی. چه زیبا از  دوران را در چهره ی تو دیدم. یک بار همه  ی خاطراتم را به رخم 
که صدها نفر از آن ها را همین گونه از دست دادم و هنوز هر ماه  کسانی حرف زده ای 
کنم! ده روز  یکی از آن ها را تشییع می کنم و رویم نمی شود در تشییع آن ها شرکت 
قبل، بهترین آن ها را ـ مراد و حیدر را ـ از دست دادم. اما خودم نمی روم و نمی میرم؛ 
در حالی که در آرزوی وصل یکی از آن صدها شیر دیروز له له می زنم و به درِد چه کنم 
دچار شده ام. امروز این درد، همه  ی وجودم را فراگرفته، و تو نمکدانی از نمک را به 

زخم هایم پاشاندی.« 
شهادت  عاشق  او  است.  سلیمانی  شهید  مکتب  بارز  شاخص  ویژگی،  این 
ی را  بود، و پیروان مکتب سلیمانی نیز با شاخص روحیه ی شهادت طلبی، راه و

استمرار می  بخشند.
من  عزیز!  ای  »خداوندا،  است:  نوشته  وصیت نامه اش  در  سلیمانی  سردار 
کسانی را به سوی آن روانه می کنم؛  کاروانی به  جا مانده ام و پیوسته  سال هاست از 
اما خود جا مانده ام. اما تو خود می  دانی هرگز نتوانستم آن ها را از یاد ببرم. پیوسته 
یاد آن ها، نام آن ها، نه در ذهنم، بلکه در قلبم و در چشمم، با اشک و آه یاد شدند. 
که  کسی را  عزیز من! جسم من در حال علیل شدن است. چگونه ممکن است 
چهل سال بر درت ایستاده است، نپذیری؟ خالق من! محبوب من! عشق من، 
که پیوسته از تو خواستم سراسر وجودم را مملو از عشق به خودت کنی، مرا در فراق 

خود بسوزان و بمیران.«

او که چون مرغ در قفس، عمری  
در به در در پی شهادت بود

در آخرین لحظه ی زندگی نیز گفت: »خداوندا، عاشق دیدارت  ام؛ همان دیداری که 
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کیزه بپذیر!« موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود. خداوندا، مرا پا

مرا شهید کن، ای دوست، من نمی خواهم  
که تن سپرده به دنیای مرده شو باشم

می گوید:  شهادت  به  سردار  عشق  بیان  در  شهید،  برادر  سلیمانی،  سهراب  آقای 
»ایشان در انتظار شهادت بود و برای رسیدن به شهادت ضجه می زد.«

که آرزویش را داشت و  حسین  آقا، پسر ارشد سردار، نیز می گوید: »پدرم به چیزی 
سال ها دنبالش بود، رسید. خیلی وقت ها در منزل با ایشان صحبت می کردیم، و 

ایشان به ما می گفت: من دنبال شهادت هستم.«1
سردار سلیمانی، عاشق شهادت بود و خود را برای شهادت آماده می کرد. ایشان، 

شهادت را فوز عظیم می دانست و معتقد بود که برای شهادت باید شهید بود.
گیالن  کنگره ی ملی شهدای استان  آن سردار عزیز در 14 اردیبهشت 1395 در 
کسی شهید نبود، شهید نمی شود. شرط شهید شدن، شهید بودن  گفته است: »تا 
او  از اخالق  او،  رفتار  از  او،  کالم  از  بوی شهید  که  را دیدید  کسی  امروز  گر  ا است. 
را  مشخصه  این  ما،  شهدای  تمام  شد.  خواهد  شهید  او  بدانید  شد،  استشمام 

داشتند؛ قبل از این که شهید شوند، شهید بودند.«

کسی به گوش وی آهسته این بشارت داد  
تو پیش از آن  که بمیری، شهید خواهی شد

کرمان، در منزل  این حقیقت را در میان سخنان امام خامنه ای در سال 1384 در 
که آقای جواد روح اللهی، داماد  خانواده  ی شهید عظیم پور مشاهده می کنیم. زمانی 

1. ماهنامه  ی یاران، ش 171، ص 19
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خانواده ی شهید، از رهبر معظم انقالب اسالمی درخواست قول شفاعت کرد، معظٌم له 
که در این مجموعه ی ما، به حسب قاعده، حق شفاعت  کسانی  فرمودند: »اولین 

دارند، این شهیدها هستند و امثال این شهیدها. دوم، پدر و مادر شهدا هستند.«
بود،  حاضر  جمع  در  که  سلیمانی  حاج  قاسم  به  نگاهی  با  آقا  حضرت  بعد 
می کند  شفاعت  که  آن هایی  ست  از  هم  حاج  قاسم  آقای  »این  می فرمایند: 

ان  شاء اهلل... از ایشان قول بگیرید؛ به شرطی که زیر قولشان نزنند.«1
انقالب اسالمی  پاسداران  فرماندهان سپاه  تیر 1389 در جمع  موالیمان در 23 
و  کرد  هدایت  و  داد  حرکت  آورد،  وجود  به  را  سپاه  معرفت،  و  »عشق  فرموده  اند: 
کسانی  و  کرد،  تربیت  و صریح رشد داد،  این مجموعه ی پیچیده  را در  انسان ها 
کدام  شان، در هر درجه ای، در هر  که هر  کردند  در این چارچوب بزرگ پرورش پیدا 
مرتبه ای، وقتی مورد مداقه قرار می گیرند، زندگی آن ها برای انسان، برای افراد محرومی 
مثل این حقیر، یک چراغ راه و یک اسوه می شوند. شرح حال هر کدام از این عزیزان 
را، این سرداران را... که انسان مطالعه می کند و می خواند، دریایی از معرفت و عشق 
گسترده می شود؛ انسان را هدایت می کند. سپاه، این  جور است.  در مقابل انسان 
کارآزموده ی  که من به شما برادران عزیز، پیش  کسوت های سپاه و عناصر  امروز هم 
کری را،  سپاه نگاه می کنم، در چهره ی شما، همان شهدای عزیز را می بینم؛ شهید با
گذشت زمان، یک  که حاال با  شهید همت را، شهید بروجردی را. همان ها هستید 

قدری محاسن تان سفید شده.«
خیل  به  پاره،  پاره  بدنی  با  امروز  و  بود،  حاضر  شهید  سلیمانی،  سردار  روز،  آن 
شهیدان پیوسته و به آرزوی دیرینه اش رسیده است. او شهیدی بود که شهید شد. 

او با شهید بودن، و شهید شدن، همواره راه پیروزی ها را می گشود و جلو می رفت.

کریمانه، ص 120  .1
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خصلت  این  گر  »ا است:  گفته   1389 سال  در  مقدس  دفاع  هفته  ی  در  وی 
این  نمی توانستیم  هیچ  وقت  نبود،  جنگ  مدیران  و  فرماندهان  در  شهادت طلبی 

نابرابری صحنه ی جنگ را تبدیل به پیروزی کنیم.«
که این ملت از حد  امام خمینی در 19 تیر 1358 فرموده  اند: »خداوند خواست 
تا  بود،  که در صدر اسالم بین مسلمین  و آن روحیه ای  بیاید،  حرف به حد عمل 
اول  که  َبرومندی  جوان های  که  طوری  به  شد...؛  پیدا  ملت  این  در  حدودی 
کنم شهید بشوند، و جدًا دعا  که دعا  جوانی شان بود و هست... از من می خواهند 
فکری  مسلمین  نشدیم...  ما  که  می کنند  تأسف  اظهار  بعضی ها  و  می خواهند، 
که این تحول در آن ها حاصل بشود: تحول از خوف به شجاعت، و تحول  بکنند 

از توجه به دنیا به ایمان به خدا. منشأ همه  ی پیروزی ها، همین یک کلمه است.«
سردار سلیمانی، این تحول را در خودش ایجاد کرده بود؛ برای همین، نه می ترسید 
با  او  برحذر می داشت.  به سمت شهادت  رفتن  از  را  او  دنیایی،  نه جاذبه های  و 
میدان ها،  همان  در  و  می آفرید  پیروزی  هم  سر  پشت  شهادت طلبی،  روحیه ی 

»شهادت« را تعقیب می  کرد.
سردار عزیز، حاج  قاسم سلیمانی، درس شهادت و درس چگونه شهید شدن را 
کرد و پا در  گرفته بود؛ و چه زیبا آن درس را عملی  از مکتب حضرت امام خمینی 

رکاب عشق، عاشقانه شهادت را به آغوش کشید. 

حبیب؛ مسلم؛ ابوذر؛ ُبریر؛ حنظله؛ سلمان 
تو وارث عطش قاسم و شکوه سلیمان

نه فاتح و نه سپهبد، نه ذوالفقار و نه سردار
برای نام تو تنها »شهید« بود سزاوار
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