
عمران و معماری
ــاه 1400،  ــلیامنی، دی م ــم س ــاج قاس ــهادت ح ــالگرد ش ــن س ــه دومی ــژه نام وی

ــوات ــهدا صل ــه ش ــادی ارواح  طیب ــم، ش ــی و یک ــامره س ش

ماهنامه الکرتونیکی سازمان بسیج مهندسین

چرا مکتب حاج 
قاسم را باید 

بشناسیم؟



ویژه نامه دومین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانیعمران و معماری

مالک اشتر سید علی
ــاره »ســپهبد  ــر انقــاب درب ــه از رهب چنــد جمل

شــهید حــاج قاســم ســلیمانی«

* ایرانی هــا بــه خودشــان افتخــار کننــد کــه مــردی از میــان آنهــا از یــک روســتای دورافتــاده برمیخیــزد، تــاش و خودســازی میکنــد، بــه 

چهــره ی درخشــان و قهرمــان اّمــت اســامی تبدیــل میشــود. ۲۶/۹/۹۹

* او منونه ی برجسته ای از تربیت شدگان اسام و مکتب امام خمینی بود. ۱۳/۱۰/۹۸

* پایه گذاری امثال قاسم سلیامنی ها در دوران دفاع مقّدس گذاشته شد.

* آن مــردی کــه میــرود جلــوی دشــمن و واهمــه منیکنــد و در همــه ی میدانهــا نــه خســتگی میفهمــد، نــه رسمــا میفهمــد، نــه گرمــا 

میفهمــد، ایــن اگــر چنانچــه در درون خــودش در آن جهــاد اکــر پیــروز نشــده بــود، ایــن جــور منیتوانســت جلــوی دشــمن بــرود.

ــاد  ــه و جه ــام وظیف ــدا و انج ــی در راه خ ــود، ول ــار اّول نب ــن ب ــود؛ ای ــه ب ــرار گرفت ــهادت ق ــرض ش ــار در مع ــد ب ــم ص ــاج قاس * ح

فی ســبیل الله از هیــچ چیــز پــروا نداشــت؛ نــه از دشــمن پــروا داشــت، نــه از حــرف ایــن و آن پــروا داشــت، نــه از تحّمــل زحمــت 

پــروا داشــت.

* ایــن شــهید عزیــِز مــا هــم دل و جگــر داشــت بــه دهــان خطــر میرفــت و ابــا نداشــت؛ هــم بــا تدبیــر بــود؛ منطــق داشــت بــرای 

کارهایــش. ایــن شــجاعت و تدبیــِر توأمــان، فقــط در میــدان نظامــی هــم نبــود، در میــدان سیاســت هــم همیــن جــور بــود. ۱۸/۱۰/۹۸

* شــهید ســلیامنی یــک فرمانــده جنــگاوِر مســلّط بــر عرصــه ی نظامــی بــود، در عیــن حــال بشــّدت مراقــب حــدود رشعــی بــود. 

۱۸/۱۰/۹۸

* مراقــب بــود کــه بــه کســی تعــّدی و ظلــم نشــود. بــه دهــان خطــر میرفــت اّمــا جــان دیگــران را تــا میتوانســت حفــظ میکــرد. 

۱۸/۱۰/۹۸

* در مســائل داخــل کشــور اهــل حــزب و جنــاح و ماننــد اینهــا نبــود، لکــن بشــّدت انقابــی بــود. انقــاب و انقابیگــری خــّط قرمــِز 

قطعــِی او بــود؛ ذوب در انقــاب بــود. پایبنــد بــه خــّط مبــارک و نورانــِی امــام راحــل )رضــوان اللــه علیــه( بــود. ۱۸/۱۰/۹۸

ــکا در  ــرد، توانســت همــه ی نقشــه های نامــروع آمری ــه ک ــای منطق ــه ملّته ــه ب ــی ک ــا کمکهای ــا ب ــه ی ــای منطق ــه کمــک ملّته * ب

ــد. ۱۸/۱۰/۹۸ ــی کن ــیا را خنث ــرب آس ــه ی غ منطق

ــش میشــود  ــد، محصول ــادی بکنن ــت جه ــی حرک ــد، وقت ــراه کنن ــح هم ــل صال ــا عم ــامن را ب ــه ای ــی ک ــی وقت * شــخصیّت های ایامن

ــد! ۱۶/۱۱/۹۸ ــی دشــمنانش او را تحســین میکنن ــه حتّ ــلیامنی ک ــل شــهید س شــخصیّتی مث

* آمریکایی ها کسی را که رسشناس ترین و قوی ترین فرمانده  مبارزه ی با تروریسم بود ترور کردند! ۲۷/۱۰/۹۸
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»رسدار ســلیامنی دو بــار بــه مــن پیغــام داد کــه: 

»اگــر شــهید شــدم، مــرا کنار شــهید محمدحســین 

الهــی بــه خــاک بســپارید.« یک بــار  یوســف 

هــم کــه بــا هــم در گلــزار شــهدا بودیــم، رفتیــم 

الهــی. آنجــا  بــاالی رس مــزار شــهید یوســف 

گفتــم: شــام بــه دوســتان گفته بودیــد حتــامً بایــد 

ــار شــهید یوســف الهــی دفــن شــوید... حــاج  کن

ــه مــن می خواهــم  ــرد ک قاســم اینطــور تصــور ک

چیــزی بگویــم بــا ایــن مضمــون کــه اینجــا کنــار 

ــه  ــن شــهید، جــا نیســت و فضــا کــم اســت. ب ای

همیــن خاطــر در میــان صحبــت مــن، گفــت: 

عاقبــت،  امــا  نزدیکی هــا...«  همیــن  »الاقــل 

هامنــی شــد کــه می خواســت؛ پیکــرش بعــد از آن 

تــرور ناجوامنردانــه آنقــدر کوچــک شــده بود کــه 

ــا  ــد... خیلی ه ــا ش ــک، ج ــای کوچ ــامن فض در ه

ــر رسدار را  ــت، پیک ــم اس ــا ک ــا، فض ــد: اینج گفتن

بربیــم وســط گلــزار و زیــر محوطــه گنبدی شــکل 

گلــزار دفنــش کنیــم. امــا خانــواده رسدار گفتنــد: 

»نــه. هرکجــا خــود حــاج قاســم گفتــه، هامن جــا 

ــد.«« ــش کنی دفن

مــرغ ذهــن رسدار حســنی یک دفعــه می پــرد بــه 

۱۱ مــاه قبــل و درســت در وســط گلــزار شــهدای 

کرمــان می نشــیند. رسدار رسی بــه حــرت تــکان 

می دهــد و می گویــد: »مــادر خانــم رسدار بــه 

بــه همیــن خاطــر  رحمــت خــدا رفته بــود و 

شــب عیــد نــوروز امســال بــه کرمــان آمده بــود. 

ــزار شــهدا دیدمــش. محافظــان و  آن شــب در گل

اطرافیــان گوشــه  ای ایســتاده  بودنــد و حاج قاســم 

ــود و  ــوت کرده ب ــزار شــهدا خل ــاالی رس م ــا ب تنه

گریــه می کــرد. از پشــت رس شــناختمش. رفتــم و 

ــدم زدن  ــه ق ــم ب بعــد از احوالپرســی، رشوع کردی

در گلــزار و صحبــت کــردن. در میــان صحبت هــا، 

گفتــم: ایــن گلــزار، هــزار و یــازده شــهید دارد... 

حــاج قاســم گفــت: »دعــا کــن مــن، هــزار و 

ــد.« ــور ش ــم...« و همین ط ــی اش باش دوازدهم

خاطره رسدار حسنی سعدی

دعا کن هزار و دوازدهمی اش باشم...
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تعجب حاج قاسم از دستور فوری رهرب انقالب!

ــیعه،  ــرام ش ــوان م ــا عن ــی از خاطــرات رسدار ب یک

منــدرج در صفحــه ۱۳۲ کتــاب بــه رشح زیر اســت: 

»مــا یکــی از ارشار بــزرگ سیســتان و بلوچســتان را 

کــه ســال ها بــه دنبــال او بودیــم و هــم در مســئله 

ــرد و  ــت می ک ــی فعالی ــدر خیل ــواد مخ ــاق م قاچ

ــهید  ــا را ش ــای م ــادی از بچه ه ــداد زی ــم از تع ه

کــرده بــود، بــا روش هــای پیچیــده اطاعاتــی بــرای 

مذاکــره دعــوت کردیــم بــه منطقــه خاصــی و پــس 

از ورود آنهــا بــه آنجــا او را دســتگیر کردیــم و 

بــه زنــدان انداختیــم. خیلــی خوشــحال بودیــم. او 

ــار اعــدام  ــاً پنجــاه ب ــود کــه حکمــش مث کســی ب

بــود.

ــری  ــم ره ــام معظ ــت مق ــه خدم ــه ای ک در جلس

رســیده بودیــم، مــن ایــن مســئله را مطــرح کــردم 

و خــر دســتگیری و رشح ماوقــع را بــه ایشــان 

گفتــم و منتظــر عکس العمــل مثبــت و خوشــحالی 

ایشــان بــودم. رهــری بافاصلــه فرمودنــد: همیــن 

ــد! ــزن آزادش کنن ــگ ب االن زن

ویژه نامه دومین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

مــن بــدون چــون و چــرا زنــگ زدم، امــا 

ــه:  ــیدم ک ــیار پرس ــب بس ــا تعج ــه ب بافاصل

ــه  ــن اصــاً متوجــه منی شــوم ک ــا چــرا؟ م آق

چــرا بایــد ایــن کار را می کــردم؟ چــرا دســتور 

ــم؟ ــد آزادش کنی دادی

رهــری فرمودنــد: »مگــر منی گویــی دعوتــش 

کردیــم؟« بعــد از ایــن جملــه من خشــکم زد. 

ــتگیرش  ــام دس ــد: »حت ــان فرمودن ــه ایش البت

کنیــد.« و مــا هــم در یــک عملیــات ســخت 

دیگــر دســتگیرش کردیــم. مــرام شــیعه ایــن 

ــی و  ــه دعــوت می کن ــه کســی را ک اســت ک

ــدرت  ــل پ ــر قات ــی اگ ــت حت ــو اس ــامن ت مه

هــم باشــد حــق نــداری او را آزار بدهــی«.
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اســت،  مــن  کفــن  ایــن 

بدهیــد شــهادت 

آیــت اللــه العظمــی جــوادی آملــی 

خاطــره ســفر ســال گذشــته شــهید 

ــدار  ــم و دی ــه ق ــلیامنی ب رسدار س

آخــر بــا ایشــان را ایــن طــور روایت 

مــی کنند: رسدار ســلیامنی پارســال 

ــا  ــداری ب ــم، دی ــود ق ــده ب ــه آم ک

آقایــان داشــت، وقتــی بــه مؤسســه 

ــد،  ــش بودن ــده ای همراه ــد ع آم

بعــد از ایــن کــه آن آقایــان ترشیف 

بردنــد گفــت: »حــاج آقــا! مــن کار 

ــدم  ــد!« دی ــم: »بفرمایی دارم«. گفت

پارچــه ای را از جیبــش درآورد و 

گفــت: »ایــن کفــن مــن اســت، 

ــد!« شــهادت بدهی

مــا چــه صالحیــت داریــم کــه 

کــه  کســی  بدهیــم!  شــهادت 

ــرده  ــت ک ــرآن خدم ــه ق ــری ب عم

اســت، آبــروی مــا را حفــظ کــرده، 

امنیــت مــا را حفــظ کــرده، ناموس 

مــا را حفــظ کــرده، دیــن مــا را 

ــظ  ــا را حف ــرده، رشف م ــظ ک حف

ــرده،  ــظ ک ــا را حف ــام م ــرده، نظ ک

حــرف هــای امــام را حفــظ کــرده، 

حــرف هــای رهــرب را حفــظ کــرده 

اســت! گفتیــم خیلــی خــوب! امضا 

ــاهد«؛  ــو الش ــم: »ه کردیم...گفتی

ــز  ــن عزی ــاهدی! ای ــو ش ــا ت خدای

ــا  ــزار توســت! اآلن هــم ب ــا کارگ م

ــامن  ــدا او را مه ــه، خ ــن وج بهرتی

انبیــا،  بــا  حــرشش  کــرد.  خــود 

حــرشش بــا اولیــای الهــی، حــرشش 

ــن  ــین ب ــال و حس ــهدای کرب ــا ش ب

علــی)ع(.

 ایــن را کمــرت کســی می دانــد کــه 

حــاج قاســم بابــت هیــچ کــدام از 

حــق  رفــت  کــه  مأموریت هایــی 

بــا  نکــرد.  دریافــت  مأموریــت 

اینکــه از لحــاظ رشعــی و قانونــی 

ــرف  ــن ح ــن ای ــود. م ــان ب ــق ایش ح

ــان  ــکان ایش ــی از نزدی ــوان یک را بعن

حتــی  می زنــم.  قــدس  نیــروی  در 

ــان  ــرای ایش ــه ب ــم ک ــی ه در مواقع

می کردنــد  واریــز  مأموریــت  حــق 

ــرش  ــط ت ــئولین ذیرب ــه مس ــان ب ایش

ــرای  ــن ب ــر م ــت: مگ ــی زد و می گف م

دریافــت حــق مأموریــت ســفر کــردم 

کــه بــرای مــن حــق مأموریــت واریــز 

؟ می کنیــد
معــاون  شــجاعی  رسدار  از  نقــل  بــه 

قــدس ســپاه  ترشیفــات  ســابق 

حــق ماموریــت چنــد ده 

میلیونــی حــاج قاســم
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ایشــان از حــدود ۱۴ ســال پیــش، بــه مــن ســپرده بودنــد کــه اگــر برایشــان اتفاقــی افتــاد امــور مربــوط بــه کفــن و دفنشــان را انجــام 

بدهــم. بعد هــا دو ســه بــار بــه مناســبتی همیــن درخواســت را تکــرار کردنــد. آخریــن بــار، زمســتان ســال ۹۶ بــود. آمدنــد قــم بــرای 

دیــدار حــرات مراجــع تقلیــد. شــب جایــی مهــامن شــدیم. میزبــان و همــرش، هــر دو فرزنــد شــهید بودنــد. آن شــب در خلــوت، 

پارچــه ای بــه مــن دادنــد کــه بعضــی دعا هــا مثــل جوشــن کبیــر روی آن نوشــته شــده بــود. گفتنــد: آقایــان علــام بــا امضــای ایــن پارچــه، 

ایــامن مــرا تائیــد کــرده و بــر آن شــهادت داده انــد. تــو هــم ایــن را امضــا کــن. منقلــب شــدم. دوران دفــاع مقــدس مرســوم بــود رزمندگان 

روی پارچــه ای، بــر مومــن بــودن دوستانشــان شــهادت می دادنــد یــا وعــده شــفاعت یکدیگــر را امضــا می کردنــد. رســم امضــا گرفــن و 

شــهادت دادن را بعــد از جنــگ ندیــده و فرامــوش کــرده بودیــم. خیلــی برایــم ســنگین بــود. هــم خــود صحنــه تــکان دهنــده بــود. هــم 

اینکــه حــاج قاســم دارد ایــن کار را انجــام می دهــد. یعنــی مــن بایــد پارچــه کفــن ایشــان را امضــا کنــم. تصــور اینکــه حــاج قاســم شــاید 

روزی در بیــن مــا نباشــد. خیلــی برایــم ســخت بــود. اول خــودداری کــردم. ولــی ایشــان ارصار داشــتند و در نهایــت امضــا کــردم. دوســت 

داشــتم در کنــار امضــا، ایــن جملــه را بنویســم »اللهــم انــا نشــهد انــه قــد اقــام الجهــاد فــی غیبــه ولیــک و حجتــک ارواحنــا فــداه«. امــا 

دســتم تــوان همراهــی نداشــت.

ــه حــرم حــرت فاطمــه  ــا هــم ب ــم و ب ــا در ق ــزل م ــد دم در من ــی غــروب آمدن ــل از شهادتشــان، حوال ــاه، ۴ روز قب یکشــنبه ۸ دی م

معصومــه ســالم اللــه علیهــا مــرشّف شــدیم. گفتنــد: فرصــت آمــدن داخــل منــزل را نــدارم و بعــد از منــاز و زیــارت، بایــد برگــردم تهــران. 

مــن گفتــم: اگــر شــام فرصــت توقــف در قــم را نداریــد بنــده فرصــت همراهــی شــام تــا تهــران را دارم. در مســیر تهــران یــک بحــث 

علمــی داشــتیم. رسدار از خاطــرات گذشــته گفــت و بــا چنــد تــن از دوســتان نزدیکــش، تلفنــی صحبــت کــرد. رفتیــم تــا جلــوی منزلشــان. 

هامنجــا بــرای آخریــن بــار خداحافظــی کردیــم. آن شــب بــه تعــدادی از نزدیــکان خــودم و ایشــان گفتــم: حاجــی امشــب خیلــی با نشــاط 

و رسزنــده بــود. واقعــا رس حــال بــود!
روایت کننده: حاج محمود خالقی از دوستان صمیمی حاج قاسم

آخرین دیدار با حاج قاسم
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 مکتــب ، یــک طــرح جامــع و منســجم اســت کــه بــا جهــان بینــی 

ای کــه مــی دهــد و بــا دســتورالعمل هایــی کــه ارایــه مــی کنــد، 

بــر را بــه طــرف کــامل و هدفــش راهنامیــی مــی کنــد. اســام 

ــب  ــرا . مکت ــع گ ــع و واق ــب جام ــک مکت ــت .ی ــب اس ــک مکت ی

ــل،  ــم برجه ــت، عل ــر حیوانی ــانیت ب ــروزی انس ــوری پی ــام، تئ اس

عدالــت برظلــم، مســاوات بــر تبعیــض ، فضیلــت بــر رذیلــت، تقــوا 

ــن مکتــب  ــر رشک اســت. در ای ــد ب ــاری، و توحی ــدو ب ــی بن ــر ب ب

ــی ،  ــی ، آخرت ــم از دنیای ــری اع ــای ب ــب نیازه ــام جوان ــه مت ، ب

جســمی ، روحــی ، عقلــی یــا فکــری ، احساســی و عاطفــی ، فردی 

یــا اجتامعــی توجه شــده اســت. مکتــب امــام حســین)ع( ، مکتب 

امــام صــادق )ع( و مکتــب امــام خمینــی )ره( را کــه شــعبه ای از 

مکتــب امــام حســین )ع( مــی دانیــم همــه از مکتــب اســام الهــام 

ــی ، شــعبه  ــام خمین ــب ام ــم مکت ــی گویی ــی م ــد . وقت ــه ان گرفت

ای از مکتــب امــام حســین )ع( اســت یعنــی انقــاب امیدآفریــن 

و نویــد بخــش امــام خمینــی )ره(، نشــات گرفتــه از مکتــب 

سیدالشــهداء )ع( و بــا شــعار هیهــات منــا الذلــه بــوده و براســاس 

قیــام امــام حســین )ع( شــکل گرفتــه اســت. مکتــب امــام خمینــی 

ــی  ــاب محمــدی )ص( اســت . مکتب ــب اســام ن )ره( هــامن مکت

کــه راه خــود را بــه ســوی دل هــا و فکرهــا در محــدوده ای 

کــه بــرای خــود تصویــر کــرده بــود، گشــود و بــا عقبــه ی فکــری 

ــرد.  ــذب ک ــود ج ــه خ ــا را ب ــی ، دل ه ــد و غن ــوی قدرمتن و معن

مکتــب شــهید ســلیامنی نیــز شــعبه ای از مکتــب امــام خمینــی 

)ره( اســت. یعنــی نــگاه رسدار شــهید ســلیامنی برگرفتــه از نــگاه 

ــلیامنی  ــب رسدار س ــت . مکت ــر اس ــی کبی ــرادش خمین ــوال و م م

نیــز چونــان مکتــب امــام خمینــی )ره( ، بــرای دنیــا حــرف تــازه 

ــام  ــب ام ــناخت مکت ــا ش ــد. ب ــی کن ــنهاد م ــازه پیش دارد و راه ت

خمینــی )ره(، شــاخص هــای مکتــب شهیدســلیامنی نیــز شــناخته 

شــده اســت . حــاج قاســم ســلیامنی ، بــا مکتــب خــود توانســت 

ــه ی  ــش را در منطق ــتی داع ــی ، صهیونیس ــروه آمریکای ــم گ پرچ

غــرب آســیا پاییــن بکشــد و پایــان ســیطره ی  آن شــجره خبیثــه 

ی ملعونــه را اعــام کنــد . آن رسدار وارســته و بزرگــوار، در هفتــه 

بســیج ســال ۱۳۹۷، در ســخرنانی در جمــع پاســداران نیــروی 

ــئله ی  ــدس در مس ــروی ق ــه نی ــه ای ک ــت : )) وظیف ــدس گف ق

دیــن برعهــده دارد ، اســتمرار رســالت رســول معظــم اســام اســت؛ 

اســتمرار رســالت اولیــای عظیــم الشــان بعــد از پیامــر )ص( اســت 

ــلیامنی را  ــهید س ــب ش ــه مکت ــت ک ــی اس ــامن نگاه ــن ه .(( ای

شــکل مــی دهــد و شــاخص هایــی چــون شــاخص هــای مکتــب 

ــب  ــات آن مکت ــه جزئی ــد ک ــی نه ــش رو م ــی )ره(پی ــام خمین ام

ــای  ــاخص ه ــامری از ش ــط ش ــا فق ــد .در اینج ــی کن ــه م را  ارای

مکتــب ســلیامنی و اهــم آن هاســت. در ایــن نوشــتار ســعی کــرده 

ایــم ایــم برخــی از ویژگــی هیــا مکتــب حــاج قاســم ســلیامنی را 

ــاب   ــه قلــم حجــت االســام و املســلیمن علــی شــیرازی را از کت ب

ــدان و  ــرای عاقمن ــلیامنی« ب ــهید س ــب ش ــای مکت ــاخص ه »ش

ــم. مهندســین گرامــی  بصــورت خاصــه  اشــاره کنی

چرا مکتب حاج قاسم را باید شناخت؟

ویژه نامه دومین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
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1.توحید

در بیــان توحیــد، خداونــد در آیــه ی ۳۶ ســوره 

ی نحــل مــی فرمایــد: »خــدای یکتــا را بپرســتید 

و از طاغــوت اجتنــاب کنیــد.« امــام خمینی)ره( 

در ۲۰ خــرداد ۱۳۵۷ فرمــوده انــد: »پیغمــر 

ــام  ــدای اس ــزی را ف ــه چی ــام ، هم ــزرگ اس ب

کــرد تــا پرچــم توحیــد را بــه اهتــزاز در آورد ، و 

مــا بــه حکــم پیــروی از آن بزرگــوار بایــد همــه 

چیزمــان را فــدا کنیــم تــا پرچــم توحیــد برقــرار 

مانــد.«

ــا  ــد: » م ــوده ان ــز فرم ــهریور ۱۳۶۴ نی  در ۵ ش

ــامی  ــم .عل ــد آشــنا کنی ــا توحی ــردم را ب ــد م بای

ــد.«  ــنا کنن ــد آش ــا توحی ــردم را ب ــد م ــام بای اع

ــام نــوروزی نوشــته  و در ۳ اســفند ۱۳۶۶ در پی

انــد: »جــز خــط مســتقیم توحیــد ، هرچــه 

هســت منکــرات اســت .« امــام خامنــه ای 

ــارت  ــد عب ــد: »توحی ــان ۱۳۹۱ فرمودن در ۲۳ آب

ــه طاغــوت  ــر ب ــه خــداو کف ــاد ب اســت از اعتق

؛ عبودیــت خــدا و عــدم عبودیــت غیــر خــدا.«  

رسدار شــهید حــاج قاســم ســلیامنی هــم بــر این 

بــاور بــود کــه خوانــدن قــرآن و دعــا ، انســان را 

بــه توحیــد مــی رســاند ؛ آن هــم توحیــدی کــه 

ــه  ــاد ب ــه اعتق ــدی ک شــهید ســاز اســت ؛ توحی

ــد و  ــی زن ــم م ــوت را رق ــه طاغ ــر ب ــدا و کف خ

عبودیــت خــدا را ترســیم مــی کنــد. حــاج قاســم 

ســلیامنی، بــا ایــن توحیــد ، در مقابــل شــاهف 

صــدام ، داعــش، آمریــکا و ارسائیــل ایســتاد، 

ــرای عــزت  پیــروزی هــای مکــرر را رقــم زد و ب

مســلمین ، جانــش را فــدای توحیــد کــرد. رسدار 

ــت  ــناخت؛ در معرف ــوب ش ــدا را خ ــراز خ رساف

الهــی غــرق شــد؛ بــا همــه ی وجــود، توحیــد را 

یافــت ؛ موحــد و در خــدا محــو شــد .

ویژه نامه دومین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
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2.عشق به اسالم ناب محمدی )ص(
عشــق بــه اســام نــاب محمــدی )ص( بــه معنــی عاقــه شــدید بــه دیــن اســام نــاب و عمــل بــه دســتورهای الهــی اســت.  در 

آیــات ۶ و ۷ ســوره ی حمــد مــی خوانیــم: »خداونــدا ، مــا را بــه راه راســت هدایــت فرمــا ؛ راه کســانی کــه بــه آنان نعمــت دادی 

. اســام نــاب محمــدی)ص(، راه مســتقیم الهــی اســت . راه راســت هــامن راه پیامــر )ص( و امئــه علیهــم الســام، و شهداســت.  

امــام خامنــه ای در ۱۴ خــرداد ۱۳۸۹ در خطبــه هــای منــاز جمعــه تهــران فرمــوده انــد: »اولیــن و اصلــی تریــن نقطــه در مبانــی 

امــام و نظــرات امــام ، مســئله ی اســام نــاب محمــدی صلــی اللــه علیــه و آلــه وســلم اســت؛ یعنــی اســام ظلــم ســتیز، اســام 

عدالــت خــواه ، اســام مجاهــد، اســام طرفــدار محرومــان ، اســام مدافــع حقــوق پابرهنــگان و رنجدیــدگان و مســتضعفان 

… فکــر اســام نــاب ، فکــر همیشــگی امــام بزرگــوار بــود.« فکــر رسدار 

رشــید اســام ، حــاج قاســم  ســلیامنی نیــز چــون  مــراد و امامــش ، فکــر 

اســام نــاب محمــدی )ص( بــود. و بــزرگ تریــن پیــام مکتــب ســلیامنی 

پیــروی از اســام نــاب محمــد )ص(، پیــروی از آن اســام حقیقــی، تبعیــت 

از امــام خمینــی )ره( و امــام خامنــه ای )مدظلــه العالــی ( نیــز هســت . 

مکتــب شــهید ســلیامنی بــر ســه پایــه ی معرفت اســامی ، ســیرو ســلوک 

، و احــکام دینــی اســتوار اســت.عرفان و معنویــت رسدار ســلیامنی ، در 

مکتــب توحیــدی تکامــل یافــت . شــجاعت او، مثــره ی تهذیــب نفــس ، 

ــه  ــوار، ب ــز بزرگ ــود. آن عزی ــش ب ــمن درون و اخاص ــت دادن دش شکس

متــام معنــا ظلــم ســتیز، عدالــت خــواه و مدافــع محرومان و مســتضعفان 

جهــان بــود .
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3.معنویت
معنویــت، پایدارتریــن عنــر دیــن اســت کــه مشــخص کننــده 

ــی  ــوب م ــد محس ــا خداون ــرد ب ــن ف ــی بی ــاط خصوص ی ارتب

شــود. معنویــت اســامی ، انســان را شایســته ی رســیدن بــه 

قــرب الهــی مــی دانــد .

ــفته ی  ــد کار آش ــا، رسو کارش باش ــت ه ــا معنوی ــه ب ــر ک ه

ــد ــعادت بکن ــه س ــود، رو ب خ

ــه ای در ۱۴ خــرداد ۱۳۹۰، کــه بیســت و دومیــن  امــام خامن

ســالگرد ارتحــال امــام خمینــی)ره( مظهــر معنویــت در امــام 

ــرای  ــام کار را ب ــود. ام ــوار، در درجــه ی اول ، اخــاص ب بزرگ

خــدا انجــام مــی داد . … بــه خاطــر تعریــف و متجیــد کاری 

نکــرد؛ اهــل تــوکل، اهــل تــرع و توســل ، اهــل اعتــامد بــه 

خــدا و حســن ظــن بــه پــروردگار بــود، اهــل اســتمداد از خــدا 

ــن،  ــوء ظ ــت، س ــاه، از تهم ــود و از گن ــادت ب ــل عب ــود؛ اه ب

ــی  ــر دوری م ــا از یکدیگ ــی و جداســازی دل ه ــت، بددل غیب

ــه مســئولین هــم  ــه مــردم هــم ســفارش مــی کــرد؛ ب کــرد؛ ب

ــوی ،  ــای معن ــن شــاخص ه ــه ی ای ــرد.« هم ــی ک ســفارش م

ــی دارد .  ــب شــهید حــاج قاســم ســلیامنی منــود عین در مکت

وقتــی مــی گوییــم معنویــت در مکتــب  امــام خمینــی )ره( 

منــود و وجــود دارد، حــاج قاســم ســلیامنی کــه شــاگرد مکتــب 

ــه امــام خمینــی عشــق مــی ورزد و خــود را  امــام اســت و ب

پیــرو راه و اندیشــه و خــط آرمــان هــای امــام و ارزش هــای 

ــع ،  ــوا، تواض ــد، تق ــد، تعه ــد، تعب ــی دان ــامی م ــاب اس انق

دنیاگریــزی، آخــرت گرایــی ، اخــاص ، توســل ، تــرع، والیــت 

محــوری و تکلیــف گرایــی، عطــر معنویــت را بــا رنــگ و بــوی 

خدامحــوری بــر رسارس مکتبــش  مــی افشــاند تــا غنچــه هــای 

ــانی  ــش را گل افش ــروان مکتب ــان و پی ــش، او و حامی عبودیت

ــاص او  ــه اول اخ ــهید در درج ــت آن ش ــر معنوی ــد. مظه کن

ــه  ــود ک ــن ب ــال ای ــه مــدح مــردم نداشــت. دنب ــود . کاری ب ب

خــدا از او چــه مــی خواهــد.
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4.دنیاگریزی
ــامل  ــه ک ــیدن ب ــرای رس ــیله ای ب ــد وس ــا بای دنی

ــا و  ــای دنی ــذت ه ــتفاده از ل ــد. اس ــروی باش اخ

پرداخــن بــه امــورد مــادی در آن، موجــب تــرک 

واجــب یــا ارتــکاب حرامــی نشــود. خداونــد کریم 

در آیه ی ۷۴ ســوره ی نســاء می فرماید:»کســانی 

ــد ،  ــه ان ــرت فروخت ــه آخ ــا را ب ــی دنی ــه زندگ ک

ــه  ــس ک ــد . وآن ک ــکار کنن ــدا پی ــد در راه خ بای

ــا  ــد ، چــه کشــته شــود ی ــی جنگ در راه خــدا م

پیــروز ؛ پــاداش بزرگــی بــه او خواهیــم داد.« دنیا 

ــز و پســت اســت.  ــگاه مــردان الهــی ، ناچی در ن

آنــان بــه تبعیــت از مکتــب اســام و قــرآن مجیــد 

برایــن باورنــد کــه : زندگــی در دنیــا ، چیــزی 

ــاه  ــا الحی ــب نیســت!)) و م ــه ی فری جــز رسمای

الدنیــا اال متــاع الغــرور (( . آخــرت گرایــان ، دنیــا 

ــای  ــی و اولی ــای اله ــف انبی ــن وص ــد . ای گرزیزن

؛ وصــف حــرت سیدالشــهداء)ع(   خداســت 

اســت؛وصف امــام خمینــی )ره( اســت ؛ وصــف 

شــاگرد خمینــی کبیــر، رسدار ســپهبد شــهید حــاج 

قاســم ســلیامنی ، اســت .خانــم زینــب ســلیامنی 

مــی گویــد :  »روزی کــه بابــا مــدال ذوالفقــار را 

از حــرت آقــا گرفتنــد، بــه ایشــان تریــک گفتم. 

ــد: ایــن هــا همــه دنیــوی ســت! دعــا کــن  گفتن

ــرم«  ــدا بگی ــروی ام را از خ ــدال اخ ــک روز م ی

ــام  ــش را از ام ــلیامنی، راه و روش خوی رسدار س

خمینــی )ره( گرفتــه بــود؛ دنبــال کار بــرای خــدا 

و برحســب تکلیــف بــود؛ دنیــا برایــش بــی ارزش 

و ناقابــل بــود. از آغــاز تــا پایــان ، بــر ایــن نــگاه 

بــود و بــا همیــن نــگاه بــه شــهادت رســید .

ویژه نامه دومین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
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5.تلفیق معنویت و سیاست

وقتی ازوحدت سیاست و معنویت سخن گفته می شود، منظور آمیختگی قدرت با 

اخالق و عرفان اسالمی ست . دو حوزه ی دنیا و آخرت ، پیوند ناگسستنی دارند.

امام خامنه ای در ۱۴ خرداد سال ۱۳۸۳ فرموده اند: 

»امام که تجسم مکتب سیاسی خود بود ، سیاست و 

معنویت را باهم داشت و همین را دنبال می کرد . 

حتی در مبارزات سیاسی،  کانون اصلی رفتار امام ، 

معنویت بود .«

وقتی می گوییم در مکتب امام خمینی )ره( ، دین و 

دنیا ، مکمل یکدیگر و درهم تنیده اند و معنویت و 

سیاست تفکیک ناپذیرند ، همین شاخص را در مکتب 

شاگرد امام نیز مشاهده می کنیم . شکل دهی به 

جبهه مقاومت و حامیت رسدار سلیامنی از حکومت 

مردمی عراق و حامیت از نقش مردم در حاکمیت 

سایر کشورها ، برگرفته از این نگاه امام خمینی )ره( 

است ایشان در وصیت نامه اش می نویسد:»هرن 

خمینی عزیز ، این بود که اول اسالم را به پشتوانه 

ی ایران آورد و سپس ایران را در خدمت اسالم قرار 

داد . اگر اسالم نبود و اگر روح اسالمی بر این ملت 

حاکم نبود، صدام چون گرگ درنده ای این کشور را 

می درید. آمریکا چون سگ هاری ، همین عمل را می 

کرد. هرن امام این بود که اسالم را به پشتوانه آورد؛ 

محرم و صفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت درآورد. 

به این دلیل در هر دوره هزاران فداکار، جان خود را 

سپر شام و ملت ایران و خاک ایران و اسالم منوده اند 

و بزرگ ترین قدرت های مادی را ذلیل خود منوده 

اند.« 

6.پایبندی به تکالیف رشعی
تکلیــف رشعــی ، تکلیــف برخاســته از احــکام و خطــاب هــای رشعــی ســت کــه از ســوی شــارع بــه منظــور تنظیــم زندگــی انســان هــا ، 

متوجــه آن هــا شــده اســت .

امــام خامنــه ای در ۱۵ آبــان ۱۳۷۸ فرمــوده انــد : » امــام بزرگــوار مــا ، مهــم تریــن نکتــه در وجــودش ، ایــن بــود کــه خــود را حــذف کــرد 

و نادیــده گرفــت؛ تکلیــف را محــور کار و حرکــت قــرار داد.« و معظــم لــه در ۱۹ دی ۱۳۸۴ فرمــوده انــد :»امــام از روز اول فرمــود مــا 

مامــور بــه تکلیــف ایــم … امــام بــه تکلیــف خــود کــه ماموریــت او بــود ، عمــل کــرد . خــدا هــم نتیجــه را بــه او داد .« در ۱۴ خــرداد ســال 

۱۳۸۹ فرمــوده انــد: »آنچــه امــام را بــه ســوی هــدف هــا پیــش مــی بــرد ، تکلیــف و عمــل بــه وظیفــه الهــی بــود؛ بــرای خــدا حرکــت کــردن 

بــود . چــون انگیــزه ی او ایــن بــود، لــذا منــی ترســید؛ شــک منــی کــرد؛ مایــوس منــی شــد ؛ مغــرور منــی شــد؛ متزلــزل و خســته هــم منــی 

شــد.«  در مکتــب شــهید ســلیامنی همــه ی ایــن حقایــق را بــه زیبایــی و روشــنی مــی توانیــم بیابیــم. شــاگرد مکتــب امــام نیــز عمــل بــه 

تکلیــف و عمــل بــه وظیفــه ی رشعــی برایــش مهــم بــود. در ایــن میــدان جنــگ )گاهــی جنــگ بــا صــدام ، گاهــی حفــظ امنیــت سیســتان 

و بلوچســتان ، زمانــی جنــگ بــا داعــش(، تکلیــف رعایــت احــکام رشعــی ســت . اجــرای حــدود الهــی ســت.رسدار آزاده، محمدرضــا حســنی 

ســعدی کــه از همرزمــان شــهید بــود، مــی گوید:»حــاج قاســم ، مســائل رشعــی را در اوج درگیــری هــا و میــدان هــای جنــگ رعایــت مــی 

کرد.«امــام خامنــه ای در ۱۸ دی ۱۳۹۸ فرمــوده انــد: »شــهید ســلیامنی بــه شــدت مراقــب حــدود رشعــی بــود . …مراقــب بــود بــه کســی 

تعــدی و ظلــم نشــود. احتیــاط هایــی مــی کــرد کــه معمــوال در عرصــه نظامــی ، خیلــی ایــن احتیــاط هــا را الزم منــی داننــد ؛ او احتیــاط 

مــی کــرد .« رسدار ســلیامنی در دوران جنــگ بــا داعــش در ســوریه، نامــه ای بــه یــک ســوری مــی نویســد کــه: »مــن بــرادر کوچــک شــام ، 

قاســم ســلیامنی هســتم …. مــن شــیعه و شــام ســنی هســتید … از قــرآن و کتــاب صحیــح بخــاری و دیگــر کتــب  موجــود در خانــه شــام 

متوجــه شــدم کــه  شــام انســان هــای بــا ایامنــی هســتید . اوال از  شــام عذرخواهــی مــی کنــم کــه خانــه شــام را  بــدون اجــازه اســتفاده 

کردیــم . ثانیــا هــر خســارتی کــه بــه منــزل شــام وارد شــده باشــد ، مــا آمــاده ی پرداخــت آن هســتیم … ایــن شــامره ی مــن در ایــران 

اســت. امیــدوارم متــاس بگیریــد . مــن آمــاده ام بــرای انجــام هــر کاری کــه شــام بخواهیــد.»
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7.عقالنیت
در آمـوزه هـای اسـامی، عقانیـت، به یکـی از واژه های 

همسـو بـا دیـن بـدل شـده ؛ تـا جایـی کـه در احادیـث و 

روایـات، بـه هـم سـویی عقل و رشع اشـاره شـده اسـت .

دو بعـد مهـم واصلـی در مکتـب امـام خمینـی )ره( بعـد 

معنویـت و عقانیـت اسـت . امـام خمینـی )ره( دربـاره 

عقـل معتقـد بـود کـه ارزش انسـان و انسـانیت او ، بـه 

ایـن دارایـی ارزشـمند و واالسـت کـه مایـه ی متایـز او از 

ایـن   ، سـایر مخلوقـات خداونـد اسـت .رسدار سـلیامنی 

عقانیـت را از مکتـب امـام خمینـی )ره( گرفتـه بـود؛ و 

امـام بـرای عقـل ، ارج و جایـگاه ویـژه ای قائـل بـود و 

ارزش و جایـگاه ممتاز انسـان را به برخـورداری او از عقل 

مـی دانسـت؛ زیـرا معتقد بود حـق تعالی بـا اعطای عقل 

بـه انسـان، همـه چیـز بـه او عطا فرمـوده اسـت. انتخاب 

مـردم سـاالری ، رسسـختی در مقابلـه بـا دشـمن مهاجـم ، 

عدم اعتامد به دشـمنان و مسـتکران ، ترزیق روح اعتامد 

بـه نفـس و تفهیـم تعلـق کشـور بـه مـردم ، از مظاهـر 

عقانیـت امـام در مکتـب حیـات بخـش او بـود . دقیقـا 

همـه ی ایـن مظاهـر عقانیـت ، بـا بـه کار گرفـن خـرد و 

تدبیـر و فکـر و محاسـبات ، در مکتـب شـهید سـلیامنی 

منـود عینـی دارد.

امـام خامنـه ای در ۱۸ دی ۱۳۹۸ فرمـوده انـد: »شـهید 

سـلیامنی هـم شـجاع و هـم بـا تدبیـر بـود. بعضـی هـا 

شـجاعت دارنـد تدبیـر ندارنـد؛ بعضـی هـا اهـل تدبیرنـد 

امـا اهـل اقدام و عمل نیسـتند . دل و جگـر کار را ندارند. 

ایـن شـهید عزیـز، نـه فقـط در ایـن حـوادث ایـن روزها ، 

در دوران دفـاع مقـدس هـم در فرماندهـی لشـکر ثارالله 

همـن جـوری بـود؛ هـم بـا تدبیـر بـود ؛ بـرای کارهایـش 

منطـق داشـت. ایـن شـجاعت و تدبیـر توامـان را فقط در 

میـدان نظامـی نبـود ؛ در میدان سیاسـت هـم همین جور 

بـود. بارهـا بـه دوسـتانی کـه در عرصـه ی سیاسـی فعـال 

انـد ، ایـن را گفتـم ، رفتـار و کارهـای او را. در عرصـه ی 

سیاسـت، هم شـجاع و هم با تدبیر بود . سـخنش اثرگذار 

بـود ؛ قانـع کننـده بود.«
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8.اعتقاد صادقانه به نقش مردم
امــام خمینــی)ره(، بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران، همــواره بــر نقــش مــردم در حکومــت تاکیــد مــی کردنــد و مــردم را یکــی از پایــه هــای 

حکومــت اســامی مــی دانســتند و در بیانــات خــود همــواره بــر لــزوم اتــکای حکومــت بــه مــردم تاکیــد مــی ورزیدنــد. امــام )ره( معتقــد بودنــد 

کــه بــا حضــور مــردم و بــا نظــارت مــردم مــی شــود در مقابــل متــام انحرافــات ایســتاد و نظــام جمهــوری اســامی را حفــظ کــرد . امــام )ره( بــا 

ــردان و نظــام  ــت م ــه عملکــرد دول ــور و از جمل ــردم در متامــی ام ــی م مســئول دانســن آحــاد جامعــه جامعــه و الزم شــمردن نظــارت همگان

سیاســی ، براطــاع رســانی و پــی گیــری نتایــج نظــارت هــای دقیــق مردمــی حتــی در حــوزه ی نهادهــا و ســازمان هــای پــای مــی فردنــد و نبــود 

نظــارت همگانــی را موجــب تباهــی و نابــودی نظــام مــردم ســاالری دینــی مــی دانســتند . درمکتــب شــهید ســلیامنی نیــز  همیــن اعتقــاد صادقانــه 

بــه نقــش مــردم و ارادت بــه ملــت ایــران و امــت اســامی مــی درخشــد.

حجــت االســام رئیســی، رئیــس قــوه قضائیــه، در بهمــن ۱۳۹۸ در مراســم چهلــم آن شــهید فرزانــه و بزرگــوار گفتــه است:»شــهید ســلیامنی ، مــردم 

را بــاور داشــت و نــگاه و نظــر مــردم را تریفاتــی منــی دانســت و حقیقتــا مــردم بــاور بــود . او واقعــا بــه مــردم و همــه ی مظلومــان عــامل عشــق 

مــی ورزیــد ، و ایــن عشــق ، مختــص کرمانــی ، ایرانــی ، ســوری ، عراقــی ، و افغانــی نبــود.«

امــام خامنــه ای در ۲۲ تیــر۱۳۹۹ فرمــوده انــد: »مــردم در تجلیــل از مظهــر اقتــدار ملــی و جهــادی ایرانیــان ، یعنــی شــهید ســلیامنی، نشــان دادنــد 

کــه بــه مبــارزه و مقاومــت در مقابــل اســتکبار ایــامن دارنــد و بــرای قهرمــان ملــی خــود ، باالتریــن ارزش هــا را قائــل هســتند.«

ــان و ســوریه و یمــن و  ــران اســامی و مــردم عــراق و لبن ــود کــه مــردم همــه ی شــهرها و اســتان هــای ای ــه مــردم ب عشــق رسدار ســلیامنی ب

پاکســتان و افغانســتان و آذربایجــان و نیجریــه و روســیه و ترکیــه و هنــد ، در مراســم تشــییع و مراســم هــای عــزاداری اش ، بــرای او ســوختند 

و یکپارچــه اشــک و ماتــم شــدند .

ایــن عشــق طرفینــی شــهید ســلیامنی بــه مــردم و عشــق مــردم بــه شــهید ســلیامنی ، شــاخص بــارز مکتــب ســلیامنی شــد . همیــن عشــق را در ۱۲ 

بهمــن ۱۳۵۷ در اســتقبال مــردم از امــام خمینــی)ره( و در ۱۶ خــرداد ۱۳۶۸ در تشــییع پیکــر پــاک امــام خمینــی بــه خوبــی  مشــاهده مــی کنیــم .
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9.پاسداری از ارزش ها
ارزش هــا ، مهــم تریــن و اساســی تریــن عامــل 

انســان  وبازخوردهــای  اعتقــادی  نظــام  در 

بــه شــامر مــی آینــد. وقتــی فــرد ، ارزشــی را 

پذیرفــت ، آن ارزش ، بــرای او هــدف می شــود 

ودر جهــت گیــری او نقــش تعییــن کننــده ای 

پیــدا مــی کنــد.

استکبارســتیزی  خمینــی،  امــام  مکتــب  در 

از  دوری  طلبــی،  عدالــت  نقالبیگــری، 

نفــی  مســئوالن،  زیســتی  ارشافیگری،ســاده 

دفــاع  اباحیگــری،  و  اخالقــی  سکوالریســم 

برابــر  در  ایســتادگی  جهــان،  مظلومــان  از 

ــری  ــدت، براب ــالق فاضله،وح ــمن،رواج اخ دش

ــرت   ــرادری، نفــی وابســتگی سیاســی، بصی و ب

هــای  ارزش  تقوا،جــزء  و  شناســی  دشــمن 

پذیرفتــه شــده ای اســت کــه بایــد آن هــا را بــه 

کار بندیــم و از آن هــا پاســداری کنیــم. امــام 

خمینــی)ره(، مظهــر ارزش هــا را در تبییــن 

موضــوع ))والیــت فقیــه (( روشــن کــرده 

ــهید  ــب ش ــز در مکت ــگاه نی ــن ن ــه همی اند.ک

ســلیامنی دیــده مــی شــود.رسدار ســپهبد حــاج 

ــی  ــر کس ــت: »اگ ــد اس ــلیامنی معتق ــم س قاس

بــه اصــول انقــالب پــای بنــد بــود، مــا دســت او 

را مــی بوســیم . همــه بــا هــم دســت او را مــی 

ــربی  ــه ره ــه ب ــالب ، توج ــول انق ــیم . اص بوس

ــت .« ــه اس ــت فقی ــل والی ــول اص ــت؛ قب اس

دفــاع شــهید ســلیامنی از ارزش هــا؛ دفــاع 

و پاســداری او از والیــت فقیــه؛ و دفــاع از 

ــه از  ــه ا ، برگرفت ــام خامن ــت، ام مصــداق والی

ــت. ــی اس ــام خمین ــب ام مکت
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10.عدالت اجتامعی
در قــرآن مجیــد ، بعــد از ایــن کــه فرمــوده مــا پیغمــران را فرســتادیم ، مــی فرمایــد »لیقــوم النــاس بالقســط« یعنــی 

هــدف از ارســال پیامــران الهــی ، دســت یابــی بــه قســط اســت . قســط یعنــی زندگــی عادالنــه .

مقــام معظــم رهــری در خــرداد ۱۳۸۳ فرمودنــد: »عدالــت اجتامعــی ، یکــی از مهــم تریــن و اصلــی تریــن خطــوط در 

مکتــب سیاســی امــام بزرگــوار ماســت.«

 ایشــان عدالــت اجتامعــی را بارزتریــن آرمــان و هــدف نظــام اســامی مــی داننــد . در نــگاه رسدار ســلیامنی ، عدالــت 

اجتامعــی وتوجــه بــه مــردم و حــل مشــکات مــردم ، مهــم بــود ؛ انجــام تکلیــف ، مهــم بــود. وی بــا شــاخص عدالــت 

اجتامعــی ، دنبــال فراهــم کــردن مقدمــات حکومــت مهــدوی بــود تــا جهــان تشــنه ی عدالــت شــود .

ــا  ــد، ب ــه ایشــان مــی دادن ــه مــردم ب ــی را ک ــد: »نامــه های ــران منــش مــی گوی ــپ دوم پاســدار مهــدی ای رسدار رستی

جدیــت دنبــال مــی کــرد و مــی گفــت: وقتــی کســی بــه مــن نامــه داده ، جــواب نامــه را مــی خواهــد . مــن تکلیــف 

دارم و بایــد جــواب بدهــم.«

او بــا حرکــت در مســیر عدالــت بــه مســلامنان و غیرمســلامنان نشــان داد کــه تنهــا نســخه ی درمــان جامعــه بــری 

امــروز، اســام نــاب محمــدی )ص( اســت .

ویژه نامه دومین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
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12.دشمن شناسی
شــناخت دشــمن و شــیوه هــای دشــمنی آن بســیار مهــم اســت . دشــمن، مخالــف رشــد، کــامل و ســعادت انســان اســت و از 

راههــای گوناگــون ، دشــمنی خــود را ابــراز مــی کنــد.

مقــام معظــم رهــری در ۱۳ خــرداد۱۳۷۱ فرمــوده انــد : »رمــز اساســی کار و پیرفــت امــام و موفقیــت هــای الهــی آن مــرد 

بزرگــوار و رهــر اســتثنایی ، درایــن بــود کــه دشــمن را شــناخت بــه همــه ی قــدرت و اســتقامت ، بــدون کمرتیــن اعتــامد بــه و 

تســلیم در مقابــل او ، ایســتاد.« شــهید ســلیامنی اذعــان داشــت کــه دشــمن شناســی، رکــن مهمــی از عــزت و بالندگــی ســت، 

وخــود نیــز در مرحلــه ی واالی دشــمن شناســی قــرار داشــت. بــه معنــای واقعــی ))اشــداءعلی الکفــار(( بــود.  رسدار ســلیامنی 

ــم غاصــب  ــی را شــناخت . رزی ــی و اســتکبار جهان هــم در مکتــب امــام و والیــت، طاغــوت را شــناخت ، دشــمن غــدار بعث

صهیونیســتی و منافقیــن را شــناخت. منافقیــن و داعــش و تروریســت هــا را شــناخت .آل ســعود و آل خلیفــه را شــناخت ، و 

در برابــر آنهــا موضــع گرفــت و بــا آن هــا مبــارزه کــرد تــا شــهید شــد. 

ویژه نامه دومین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

11.جاذبه و دافعه
مبنــای اصلــی جاذبــه و دافعــه ی رسداررشــید حــاج قاســم ســلیامنی ،اســام نــاب محمــدی )ص(بــود . ایشــان  بــا تکیــه برمکتب 

ــه  ــرد وب ــان را جــذب ک ــران و مســلامنان جه ــادی از مــردم ای ــاب جامعــت زی ــص و ن ــت و عمــل خال ــا نی ــام و ب اســام و ام

علــت پایبنــدی بــه مبانــی و ایســتادن پــای اصــول ، دشــمنانی نیــز بــرای خــود بوجــود آورده بــود و بــرای پاســداری از انقــاب 

اســامی و والیــت و رهــری ، در برابــر دشــمنان یــا غافــان مــی ایســتاد ومحکــم حرفــش را مــی زد . در دایــره مکتــب،  جاذبــه 

و دافعــه را باقاطعیــت اعــامل مــی کــرد . هرجــا نیــاز بــه دافعــه بــود ، پــا در رکاب بــود؛ هرجــا هــم بــه جاذبــه نیــاز داشــت، 

بــاز هــم در میــدان بــود.
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نگاه جهانی ، به مراتب فراتر از نگاه منطقه ای و نگاه درون سازمانی ست و با همه ی بریت کار دارد.

نــگاه جهانــی مکتــب امــام خمینــی  در پیــام بلنــدی کــه در ســالگرد کشــتارخونین مکــه و قبــول قطــع نامــه ۵۹۸مــی آورنــد : 

»مــا ایــن واقعیــت و حقیقــت را در سیاســت خارجــی و بیــن امللــل اســامی مــان بارهــا اعــام منــوده ایــم کــه در صــدد گســرتش 

نفــوذ اســام در جهــان و کــم کــردن ســلطه ی جهــان خــواران بــوده و هســتیم …ماتصمیــم گرفتیــم بــا عنایــت و لطــف خداونــد 

بــزرگ نظــام هایــی را کــه بــر ســه پایــه صهیونیــزم ، رسمایــه داری و کمونیــزم اســتوار گردیــده انــد ، نابــود کنیــم و نظــام اســام 

رســول اللــه )ص( را در جهــان اســتکبار ترویــج مناییــم، ودیــر یــا زود ، ملــت هــای دربنــد ،شــاهد آن خواهنــد بــود . …مســلامنان 

در یــک تشــکیات بــزرگ اســامی ، رونــق و زرق وبــرق کاخ هــای ســفید و رسخ را از بیــن خواهــد بــرد .«

امــام خامنــه ای همچنیــن مــی نویســد: »مــا بایــد در جنــگ اعتقــادی مــان ، بســیج بــزرگ رسبــازان اســام را در جهــان بــه راه 

بیندازیــم.« متــام هــم وغــم رسدار ســلیامنی ایــن بــود کــه حرفهــای امــام خمینــی و جانشــین او را اجرایــی کنــد؛ بــه دفــاع از 

مظلومــان جهــان برخیــزد؛ جبهــه ی مقاومــت را تشــکیل دهــد ؛ بســیج بــزرگ رسبــازان را در جهــان راه انــدازد .

ــون و  ــه تقویــت شــد؛ حشدالشــعبی را بوجــود آورد ؛ فاطمی ــد ، حــزب الل ــن حقیقــت رخ مــی منایان  در مکتــب ســلیامنی ای

زینبیــون و علویــون و لشــکر امــام حســین)ع( را ایجــاد کــرد و از درون آنهــا حامســه هــای بــزرگ متولــد شــد . ســلیامنی عزیــز، 

تحــت زعامــت ولــی فقیــه زمــان ، امــام خامنــه ای ، در جهــان برنامــه ریــزی کــرد کــه قــدرت آمریــکا و رژیم غاصب صهیونیســتی 

را در منطقــه و جهــان، در مســیر شکســت قــرار داد ونیروهــای بســیج جهانــی اســام را تــا نزدیــک قلــب دشــمن بــرد ، تــا مــرز 

ارسائیــل رفتنــد . دفــاع وطنــی ســوریه را رونــق بخشــید . بــا یــک ارتــش بیــن االســامی داعــش را نابــود کــرد. متامــی طــرح هــای 

اســتکبار جهانــی را در منطقــه غــرب آســیا بــه شکســت کشــاند . و نقشــه آمریکایــی هــا را در مــورد فلســطین ، عراق ، ســوریه و 

لبنــان خنثــی کرد.شــهید ســلیامنی مانــع بزرگــی در مقابــل اهــداف آمریــکا بــود ؛ بــرای همیــن آمریکایــی ها به دســتور مســتقیم 

ترامــپ رئیــس جمهــور ی آمریــکا وی را در ۱۳ دی ۱۳۹۸ در فــرودگاه بغــداد بــا موشــک شــهید کردنــد .انســان هــای ضعیــف و 

ذلیــل ، انســان هــای قــوی را بــا موشــک مــی زننــد .دولــت آمریــکا دزدانــه و بزدالنــه ، او را تــرور کــرد .کــه ایــن جنایــت ، مایــه 

روســیاهی آمریــکا شــد .او کــه عاشــق شــهادت بــود؛ بــه آرزویــش رســید ؛امــا خــون او ، مکتــب ســلیامنی را پررونــق کــرد وبــه 

یقیــن مقدمــات ســقوط اســتکبار را ترســیم خواهــد کــرد.

13.نگاه جهانی

ویژه نامه دومین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
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مقاومت و ایستادگی ، به معنای پافشاری ، پایداری ، مدافعه وصرب بر مشکالت است .

امــام خامنــه ای در ۱۴ خــرداد ۱۳۷۵ فرمــو ده انــد : »حرکــت امــام )ره( مشــابهت هــای زیــادی بــا نهضــت حســینی دارد 

و تقریبــا الگوبــرداری شــده از حرکــت حســینی اســت.«

امــام خامنــه ای در ۱۴ خــرداد ۱۳۷۸ فرمــو ده انــد: »…همــه ی حــوادث تلــخ و ســختی کــه در زمــان ده ســاله رهــربی 

ایشــان پیــش آمــد، هیچکــدام از ایــن حــوادث؛ جنــگ ، حملــه آمریــکا، توطئــه هــای کودتــا ، ترورهــای عجیــب و غریــب، 

محــارصه اقتصــادی و کارهــای عظیــم و عجیــب و غریبــی کــه دشــمنان بــا شــکل هــای مختلــف مــی کردنــد ،منی توانســت 

ایــن مــرد بــزرگ را دچــار احســاس ضعــف و شکســت کنــد . او از همــه ی ایــن حــوادث قــوی تــر و بــزرگ تــر بــود.«

رسدار ســلیامنی چونــان مــرادش، از تهدیدهــا و فشــارها نرتســید؛ در متامــی میــدان هــا اســتقامت ورزیــد؛ مقاومــت و 

ایســتادگی کــرد و بردشــمنان متعــددی پیــروز شــد.آقای مصطفــی مصلــح زاده، ســفیر اســبق ایــران در اردن مــی گویــد: 

»مهــم تریــن ویژگــی قاســم ســلیامنی ، ایــن بــود کــه او از طــرف مقابــل منــی ترســیدو بــا متــام تهدیــدات وارد میــدان مــی 

شــد. ابتــدا پیــش روی دشــمن را متوقــف کــرده، ســپس پیــروزی هایــی را بــه آن هــا تحمیــل مــی کــرد.«

 مــردم ایــران وجهــان، حــاج قاســم ســلیامنی را شــهید مقاومــت و ایســتادگی مــی داننــد کــه خــود معتقــد بــود رسبــاز 

پــا در رکاب عبــد صالــح الهــی، خمینــی کبیــر، اســت و امــام خامنــه ای عزیــز مــی فرمایــد: » او منونــه ی برجســته ای از 

تربیــت شــدگان اســالم و مکتــب امــام خمینــی بــود.«

14. مقاومت و ایستادگی

ویژه نامه دومین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
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امــام خامنــه ای مــی فرماینــد: »معــامر انقــالب اســالمی ، 

تاریــخ نهضــت هــای گذشــته را بــه دقــت مطالعــه کــرده 

ــات  ــود واز تجربی ــرار داده ب ــی ق ــورد بررس ــان را م وآن

بــرای حفــظ انقــالب اســتفاده مــی کــرد.«

دوســتان امــام )ره( مــی گوینــد :مکــرر اتفــاق مــی 

افتــاد کــه صبــح تــا ظهــر خدمــت ایشــان در اتــاق مــی 

نشســتیم و آقــا مشــغول مطالعــه بــود ویــک کلمــه 

حــرف منــی زد… مطالعــه را دوســت داشــت و بــه قــدری 

مطالعــه مــی کــرد کــه چشــمش خســته مــی شــد. گاهــی 

شــش ســاعت پــی در پــی مطالعــه مــی کــرد.

در مکتــب شــهید ســلیامنی نیــز بــا تاســی بــه امــام 

بزرگــوار ،کتــاب خوانــی ، یکــی از دغدغــه هــای مهــم بــه 

حســاب مــی آیــد .رسدار خــود اهــل مطالعــه و ترویــج 

کتــاب خوانــی بــود . وی ، مرتــب و منظــم  از کتابهــای 

تاریخــی ، اخالقــی ، دینــی وتفســیری تــا رمــان و داســتان 

ــی  ــگ را م ــفاهی جن ــخ ش ــوزوی تاری ــای ح ــاب ه و کت

خوانــد ؛ و بــا یادداشــت هــا و تقریــظ هایــش گاه باعــث 

معرفــی و رونــق فــروش ایــن آثــار و مطالعــه آن کتــاب 

ــیر و  ــرداری از تفاس ــه ب ــی شــد . یادداشــت ونکت ــا م ه

ــه  ــه و صحیف ــج البالغ ــد ، نه ــرآن مجی ــای ق ــه ه ترجم

ســجادیه تــا مطالعــه کتــاب هــای گابریــل گارســیا مارکــز 

، نویســنده کلمبیایــی نشــان از  توجــه ایشــان بــه کتــاب 

ومطالعــه  بــود.

15.عشق به کتاب خوانی 

کســانی هســتند کــه درک زیباتــر و واالتــری از فلســفه 

ــان  ــود را در راه آرم ــان خ ــد وحارضندج ــات دارن حی

معنــوی خویــش فــدا کننــد واز شــهادت در راه مکتــب 

و دیــن اســتقبال مــی کننــد . بــه چنیــن روحیــه ای کــه 

همــراه بــا رهایــی از تعلقــات دنیــوی ســت ، شــهادت 

طلبــی گفتــه مــی شــود .

ــق  ــا عش ــود و باره ــهادت ب ــق ش ــی عاش ــام خمین ام

ــش  ــان آورده و شــاگردان مکتب ــه زب ــه شــهادت را ب ب

ــود . رسدار  ــرده ب ــت ک ــق تربی ــامن عش ــا ه ــز ب را نی

ــی  ــز در مکتــب امــام خمین حــاج قاســم ســلیامنی نی

، بــا همیــن عشــق بــه شــهادت پــرورش یافــت. درس 

ــام  ــب ام ــدن را از مکت ــهید ش ــه ش ــهادت و چگون ش

ــرد و  ــی ک ــا آن درس را عمل ــه زیب ــت و چ )ره( آموخ

پــا در رکاب عشــق ، عاشــقانه شــهادت را بــه آغــوش 

کشــید. او شــهادت را فــوز عظیــم مــی دانســت و 

ــود ــد شــهید ب ــرای شــهادت بای ــود کــه ب معتقــد ب

16.روحیه شهادت طلبی
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