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نقشه راه مکتب حاج قاسم

سردار سلیمانی در وصیت نامه خود درخواست ها و توصیه هایی را خطاب به مردم ،خانواده شهدا ،سیاسیون
نیروهای نظامی و علما و همشهری های کرمانی خود بیان کرده است
همزمان با چهلمین روز شهادت ســردار سلیمانی و
شهدای محور مقاومت ،متن کامل وصیتنامه سردار
سپهبد شهید قاسم سلیمانی منتشر شد .بخش هایی از
اینوصیتنامهتاریخیراسرداراسماعیلقاآنیفرمانده
نیروی قدس سپاه در حالی که بغض کــرده و با گریه
حاضران در مصالی امام خمینی (ره) از جمله خانواده
حاج قاسم همراه بود ،قرائت کرد .براساس گزارش
فارس ،متن کامل وصیتنامه سردار دل ها که فرازهای
مهمی درباره شرایط داخلی و منطقه ای داشته و حاوی
توصیه های این شهید به جامعه ایران و ملت های منطقه
است و از آن می شود به عنوان نقشه راه یا مانیفست
«مکتب حاج قاسم» یاد کرد ،به شرح زیر است.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
▪شهادت میدهم به اصول دین

أن محمد ًا رسول اهلل و
اشهد أن ال اله اال اهلل و اشهد ّ
أن امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب و اوالده
اشهد ّ
ائمتنا و معصومیننا حجج اهلل.
المعصومین اثنیعشر ّ
شهادت میدهم که قیامت حق است ،قرآن حق است،
بهشت و جهنم حق است ،سؤال و جواب حق است،
معاد ،عدل ،امامت ،نبوت حق است.
▪خداوندا! تو را سپاس در زمانی اجازه ظهور و وجود
دادی که عبد صالحت خمینی کبیر را درک کنم و
سرباز رکاب او شوم

خداوندا! تو را سپاس که مرا صلب به صلب ،قرن به
قرن ،از صلبی به صلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه
ظهورووجوددادیکهامکاندرکیکیازبرجستهترین
اولیایت را که قرین و قریب معصومین اســت ،عبد
صالحت خمینی کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او
شوم .اگر توفیق صحابه رسول اعظمت محمد مصطفی
را نداشتم و اگر بیبهره بودم از دوره مظلومیت علیبن
ابیطالب و فرزندان معصوم و مظلومش ،مرا در همان
راهی قرار دادی که آن ها در همان مسیر ،جان خود را
که جان جهان و خلقت بود ،تقدیم کردند .خداوندا ! تو
را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز ،مرا
درمسیرعبدصالحدیگریکهمظلومیتشاعظماستبر
صالحیتش،مردیکهحکیمامروزاسالموتشیعوایران
و جهان سیاسی اسالم است ،خامنهای عزیز ــ که جانم
فدای جان او باد ــ قرار دادی.
پروردگارا ! تو را سپاس که مرا با بهترین بندگانت در هم
آمیختیودرکبوسهبرگونههایبهشتیآنانواستشمام
بوی عطر الهی آنان را ــ یعنی مجاهدین و شهدای این
راه ــ به من ارزانی داشتی .خداوندا! ای قادر عزیز و ای
رحمان رزاق ،پیشانی شکر شرم بر آستانت میسایم که
تشیع،
مرا در مسیر فاطمه اطهر و فرزندانش در مذهب ّ
عطر حقیقی اسالم ،قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان
علیبن ابیطالب و فاطمه اطهر بهرهمند نمودی؛ چه
نعمت عظمایی که باالترین و ارزشمندترین نعمت هایت
است؛ نعمتی که در آن نور است ،معنویت ،بیقراری که
در درون خود باالترین قرارها را دارد ،غمی که آرامش و
معنویت داد .خداوندا ،تو را سپاس که مرا از پدر و مادر
فقیر ،اما متدین و عاشق اهلبیت و پیوسته در مسیر پاکی
بهرهمند نمودی .از تو عاجزانه میخواهم آن ها را در
بهشتتوبااولیایتقرینکنیومرادرعالمآخرتازدرک
محضرشان بهرهمند فرما.
چارقم پر است از امید به تو و فضل و کرم تو
سارقُ ،
▪ ُ

ای خــدای عزیز و ای خالق حکیم بیهمتا ! دستم
خالی است و کولهپشتی سفرم خالی ،من بدون برگ و
توشهایبهامیدضیافتعفووکرمتومیآیم.منتوشهای
برنگرفتهام؛ چون فقیر [را] در نزد کریم چه حاجتی
چارقم پر است از امید به
سارقُ ،
است به توشه و برگ؟! ُ
تو و فضل و کرم تو؛ همراه خود دو چشم بسته آوردهام که
ثروت آن در کنار همه ناپاکیها ،یک ذخیره ارزشمند
داردوآنگوهراشکبرحسینفاطمهاست؛گوهراشک
براهلبیتاست؛گوهراشکدفاعازمظلوم،یتیم،دفاع
از محصو ِر مظلوم در چنگ ظالم.
▪در دستانم چیزی را ذخیره کردهام که به این ذخیره
امید دارم و آن روان بودن پیوسته بهسمت توست

خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه
[چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند ،اما در دستانم
چیزی را ذخیره کــردهام که به این ذخیره امید دارم و
آن روان بودن پیوسته بهسمت توست .وقتی آن ها را به
سمتت بلند کردم ،وقتی آن ها را برایت بر زمین و زانو
گــذاردم ،وقتی سالح را برای دفاع از دینت به دست
گرفتم؛ این ها ِ
ثروت دست من است که امید دارم قبول
کرده باشی .خداوندا! پاهایم سست است ،رمق ندارد.
جرئت عبور از پلی که از جهنم عبور میکند ،ندارد .من
در پل عادی هم پاهایم میلرزد ،وای بر من و صراط تو که
از مو نازک تر است و از شمشیر ُبرندهتر؛ اما یک امیدی
به من نوید میدهد که ممکن است نلرزم ،ممکن است
نجات پیدا کنم .من با این پاها در َح َرمت پا گذاردهام دو ِر
خانهات چرخیدهام و در حرم اولیایت در بینالحرمین
حسین و عباس ات آن ها را برهنه دواندم و این پاها را
در سنگرهای طوالنی ،خمیده جمع کردم و در دفاع از
دین ات دویدم ،جهیدم ،خزیدم ،گریستم ،خندیدم و
خنداندم و گریستم و گریاندم؛ افتادم و بلند شدم .امید
دارمآنجهیدنهاوخزیدنهاوبه ُحرمتآنحریمها،آن
هاراببخشی.خداوندا!سرمن،عقلمن،لبمن،گوش
من ،قلب من ،همه اعضا و جوارحم در همین امید بهسر
میبرند؛ یا ارحم الراحمین! مرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیر؛

آنچنان بپذیر که شایسته دیدارت شوم .جز دیدار تو را
نمیخواهم ،بهشت من جوار توست ،یا ا!...
▪خدایا! از کاروان دوستانم جاماندهام

خداوند ،ای عزیز! من سالهاست از کاروانی بهجا
ماندهام و پیوسته کسانی را بهسوی آن روانه میکنم،
امــا خــود جــا مــانــدهام ،امــا تــو خــود م ـیدانــی 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 .عزیز من! جسم من در حال علیل شدن
است .چگونه ممکن [است] کسی را که  40سال 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 .عزیزم! من از بیجاقراری و رسوای ماندگی،
سر به بیابانها گــذاردهام؛ من بهامیدی از این شهر
به آن شهر و از این صحرا به آن صحرا در زمستان و
تابستان میروم .کریم ،حبیب ،به َک َرمت دل بستهام،
تو خود میدانی دوستت دارم .خوب میدانی جز تو را
نمیخواهم .مرا به خودت متصل کن .خدایا وحشت
همه وجودم را فرا گرفته است .من قادر به مهار نفس
خــود نیستم ،رســوایــم نکن .مــرا بهحرمت کسانی
که حرمتشان را بر خــودت واجــب کــردهای ،قبل از
شکستن حریمی که حرم آن ها را خدشهدار میکند،
مرا به قافلهای که بهسویت آمدند ،متصل کن .معبود
من ،عشق من و معشوق من ،دوستت دارم .بارها تو
را دیدم و حس کردم ،نمیتوانم از تو جدا بمانم .بس
است ،بس .مرا بپذیر ،اما آنچنان که شایسته تو باشم.
▪خطاب به برادران و خواهران مجاهدم...

خواهران و برادران مجاهدم در این عالم ،ای کسانی
که سرهای خود را برای خداوند عاریه دادهاید و جانها
را بر کف دست گرفته و در بــازار عشقبازی به سوق
فروش آمدهاید ،عنایت کنید :جمهوری اسالمی ،مرکز
اسالم و تشیع است.
▪امروز قرارگاه حسینبن علی ،ایران است

امــروز قرارگاه حسینبن علی ،ایــران است .بدانید
جمهوری اسالمی حرم است و این حرم اگر ماند،
دیگر حرمها میمانند .اگر دشمن ،این حرم را از
بین برد ،حرمی باقی نمیماند ،نه حرم ابراهیمی و
نه حرم محمدی(ص) .بــرادران و خواهرانم! جهان
اسالم پیوسته نیازمند رهبری است؛ رهبری متصل
به و منصوب شرعی و فقهی معصوم .خوب میدانید
منزهترین عا ِلم دین که جهان را تکان داد اسالم را
احیا کرد ،یعنی خمینی بزرگ و پاک ما ،والیت فقیه را
تنها نسخه نجاتبخش این امت قرار داد؛ لذا چه شما
که بهعنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما
بهعنوان سنّی اعتقاد عقلی دارید ،بدانید [باید] بهدور
از هرگونه اختالف ،برای نجات اسالم خیمه والیت
را رها نکنید .خیمه ،خیمه رســولا ...است .اساس
دشمنی جهان با جمهوری اسالمی ،آتش زدن و ویران
کردن این خیمه است ،دور آن بچرخید .واهلل واهلل واهلل
این خیمه اگر آسیب دید ،بیت ا ...الحرام و مدینه حرم
رسولا...ونجف،کربال،کاظمین،سامراومشهدباقی
نمیماند؛ قرآن آسیب میبیند.
▪خطاب به برادران و خواهران ایرانی...

برادران و خواهران عزیز ایرانی من ،مردم پرافتخار و
سربلند که جان من و امثال من ،هزاران بار فدای شما
باد ،کما این که شما صدها هزار جان را فدای اسالم و
ایران کردید؛ از اصول مراقبت کنید ،اصول یعنی ولی
فقیه،خصوص ًااینحکیم،مظلوم،وارستهدردین،فقه،
عرفان ،معرفت؛ خامنهای عزیز را جان خود بدانید،
حرمت او را مقدسات بدانید.
▪برادران و خواهران ،پدران و مادران ،عزیزان من!

جمهوری اسالمی ،امــروز سربلندترین دوره خود را
طی میکند .بدانید مهم نیست که دشمن چه نگاهی
به شما دارد ،دشمن به پیامبر شما چه نگاهی داشت و
[دشمنان] چگونه با پیامبر خدا و اوالدش عمل کردند،
چه اتهاماتی به او زدند ،چگونه با فرزندان مطهر او عمل
کردند؟ مذمت دشمنان و شماتت آن ها و فشار آن ها،
شما را دچار تفرقه نکند.بدانید که میدانید مهم ترین
هنر خمینی عزیز این بود که اول اسالم را به پشتوانه
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 درندهای این کشور را میدرید؛
آمریکا چون سگ هاری همین عمل را میکرد ،اما هنر
امام این بود که اسالم را پشتوانه آورد؛ عاشورا و محرم،
صفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد ،انقالبهایی
در انقالب ایجاد کرد ،به این دلیل در هر دوره هزاران

فداکار جان خود را سپر شما و ملت ایران و خاک ایران و
اسالم نمودهاند و بزرگ ترین قدرتهای مادی را ذلیل
خودنمودهاند.عزیزانم،دراصولاختالفنکنید.شهدا،
محور عزت و کرامت همه ما هستند؛ نه برای امروز ،بلکه
همیشه این ها به دریای واسعه خداوند سبحان اتصال
یافتهاند .آن ها را در چشم ،دل و زبان خود بزرگ ببینید،
همانگونه که هستند .فرزندانتان را با نام آن ها و تصاویر
آن ها آشنا کنید .به فرزندان شهدا که یتیمان همه شما
هستند ،بهچشم ادب و احترام بنگرید .به همسران
و پدران و مادران آنان احترام کنید ،همانگونه که از
فرزندان خود با اغماض میگذرید ،آن ها را در نبود
پدران ،مادران ،همسران و فرزندان خود توجه خاص
کنید.نیروهای مسلح خود را که امروز ولی فقیه فرمانده
آنان است ،برای دفاع از خودتان ،مذهبتان ،اسالم و
کشور احترام کنید و نیروهای مسلح میبایست همانند
ارض آن حفاظت و
دفاع از خانه خود ،از ملت و نوامیس و ِ
حمایت و ادب و احترام کنند و نسبت به ملت همانگونه
که امیرالمؤمنین مــوالی متقیان فرمود ،نیروهای
مسلح میبایست منشأ عزت ملت باشد و قلعه و پناهگاه
مستضعفین و مردم باشد و زینت کشورش باشد.
▪خطاب به مردم عزیز کرمان...

نکتهای هم خطاب به مردم عزیز کرمان دارم؛ مردمی
که دوستداشتنیاند و در طــول هشت ســال دفاع
مقدس باالترین فداکاریها را انجام دادند و سرداران
و مجاهدین بسیار واالمقامی را تقدیم اسالم نمودند.
من همیشه شرمنده آن ها هستم .هشت سال بهخاطر
اسالم به من اعتماد کردند؛ فرزندان خود را در قتلگاهها
و جنگهای شــدیــدی چــون کــربــای ،5والفجر،8
طریقالقدس ،فتحالمبین ،بیتالمقدس و ...روانه
کردند و لشکری بزرگ و ارزشمند را به نام و به عشق
امام مظلوم حسینبن علی به نام ثارا ،...بنیان گذاری
کردند .این لشکر همچون شمشیری برنده ،بارها قلب
ملتمان و مسلمانها را شاد نمود و غم را از چهره آن ها
زدود .عزیزان! من بنا به تقدیر الهی امروز از میان شما
رفتهام .من شما را از پدر و مادرم و فرزندان و خواهران
و برادران خود بیشتر دوست دارم ،چون با شما بیشتر
از آن ها بودم؛ ضمن این که من پارهتن آن ها بودم و آن
ها پاره وجود من ،اما آن ها هم قبول کردند من وجودم
را نذر وجود شما و ملت ایران کنم.دوست دارم کرمان
همیشهوتاآخرباوالیتبماند.اینوالیت،والیتعلیبن
ابیطالب است و خیمه او خیمه حسین فاطمه است،
دور آن بگردید .با همه شما هستم .میدانید در زندگی
به انسانیت و عاطفهها و فطرتها بیشتر از رنگهای
سیاسی توجه کــردم .خطاب من به همه شماست که
مرا از خود میدانید ،برادر خود و فرزند خود میدانید.
وصیت میکنم اسالم را در این برهه که تداعییافته در
انقالباسالمیوجمهوریاسالمیاست،تنهانگذارید.
دفاع از اسالم نیازمند هوشمندی و توجه خاص است.
در مسائل سیاسی آن جا که بحث اســام ،جمهوری
اسالمی ،مقدسات و والیت فقیه مطرح میشود ،این ها
رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید.
▪خطاب به خانواده شهدا...

فرزندانم ،دختران و پسرانم ،فرزندان شهدا ،پدران و
مادران باقیمانده از شهدا ،ای چراغهای فروزان کشور
ما ،خواهران و برادران و همسران وفادار و متدینه شهدا!
در این عالم ،صوتی که روزانه من میشنیدم و مأنوس
با آن بودم و همچون صوت قرآن به من آرامش میداد
و بزرگ ترین پشتوانه معنوی خود میدانستم ،صدای
فرزندان شهدا بود که بعض ًا روزانه با آن مأنوس بودم؛
صدای پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را در
وجودشان احساس میکردم.عزیزانم! تا پیش کسوتان
اینملتید،قدرخودتانرابدانید.شهیدتانرادرخودتان
جلوهگر کنید ،بهطوری که هر کس شما را میبیند ،پدر
شهید یا فرزند شهید را ،به عینه خ ِود شهید را احساس
کند ،با همان معنویت ،صالبت و خصوصیت.خواهش
میکنم مرا حالل کنید و عفو نمایید .من نتوانستم حق
الزمراپیرامونخیلیازشماهاوحتیفرزندانشهیدتان
اداکنم،هماستغفارمیکنموهمطلبعفودارم.دوست
دارم جنازهام را فرزندان شهدا بر دوش گیرند ،شاید
بهبرکت اصابت دستان پاک آن ها بر جسدم ،خداوند
مرا مورد عنایت قرار دهد.
▪خطاب به سیاسیون کشور...

نکتهای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم :چه آن
هایی [که] اصالحطلب خود را مینامند و چه آن هایی
که اصولگرا .آن چه پیوسته در رنج بودم اینکه عموم ًا ما
در دو مقطع ،خدا و قرآن و ارزشها را فراموش میکنیم،
بلکه فدا میکنیم .عزیزان ،هر رقابتی با هم میکنید و
هر جدلی با هم دارید ،اما اگر عمل شما و کالم شما یا
مناظرههایتان بهنحوی تضعیفکننده دین و انقالب

بود،بدانیدشمامغضوبنبیمکرماسالموشهدایاین
راه هستید؛ مرزها را تفکیک کنید .اگر میخواهید با
هم باشید ،شرط با هم بودن ،توافق و بیان صریح حول
اصــول اســت .اصــول ،مطول و مفصل نیست .اصول
عبارت از چند اصل مهم است:
اول آن ها ،اعتقاد عملی به والیت فقیه است؛ یعنی این
کهنصیحتاورابشنوید،باجانودلبهتوصیهوتذکرات
او بهعنوان طبیب حقیقی شرعی و علمی ،عمل کنید.
کسی که در جمهوری اسالمی میخواهد مسئولیتی
را احراز کند ،شرط اساسی آن [این است که] اعتقاد
حقیقیوعملبهوالیتفقیهداشتهباشد.مننهمیگویم
والیت تنوری و نه میگویم والیت قانونی؛ هیچ یک از
این دو ،مشکل وحدت را حل نمیکند؛ والیت قانونی،
خاص عامه مردم اعم از مسلم و غیرمسلمان است ،اما
ّ
والیت عملی مخصوص مسئولین است که میخواهند
بار مهم کشور را بر دوش بگیرند ،آن هم کشور اسالمی
با این همه شهید!اعتقاد حقیقی به جمهوری اسالمی
و آن چه مبنای آن بوده است؛ از اخالق و ارزشهــا تا
مسئولیتها؛ چه مسئولیت در قبال ملت و چه در
قبال اســام .بهکارگیری افــراد پاکدست و معتقد و
خدمت گزاری به ملت ،نه افرادی که حتی اگر به میز یک
دهستان هم برسند خاطره خانهای سابق را تداعی
میکنند .مقابله با فساد و دوری از فساد و تجمالت
را شیوه خود قرار دهند .در دوره حکومت و حاکمیت
خود در هر مسئولیتی ،احترام به مردم و خدمت به آنان
را عبادت بدانند و خود خدمت گزار واقعی ،توسعهگر
ارزشهاباشند،نهباتوجیهاتواهی،ارزشهارابایکوت
کنند.مسئولین همانند پــدران جامعه میبایست به
مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه توجه
کنند،نهبابیمباالتیوبهخاطراحساساتوجلببرخی
ازآرایاحساسیزودگذر،ازاخالقیاتیحمایتکنندکه
طالقوفسادرادرجامعهتوسعهدهدوخانوادههاراازهم
بپاشاند .حکومتها عامل اصلی در استحکام خانواده و
از طرف دیگر عامل مهم از هم پاشیدن خانواده هستند.
اگر به اصول عمل شد ،آن وقت همه در مسیر رهبر و
انقالب و جمهوری اسالمی هستند و یک رقابت صحیح
برپایههمیناصولبرایانتخاباصلحصورتمیگیرد.
▪خطاب به برادران سپاهی و ارتشی...

کالمی کوتاه خطاب به برادران سپاهی عزیز و فداکار و
ارتشیهای سپاهی دارم :مالک مسئولیتها را برای
انتخاب فرماندهان ،شجاعت و قدرت اداره بحران قرار
دهید .طبیعی است به والیت اشاره نمیکنم ،چون
والیتدرنیروهایمسلحجزءنیست،بلکهاساسبقای
نیروهای مسلح است ،این شرط خللناپذیر میباشد.
نکته دیگر ،شناخت به موقع از دشمن و اهــداف و
سیاستهای او و اخذ تصمیم به موقع و عمل به موقع؛
هر یک از این ها اگر در غیر وقت خود صورت گیرد ،بر
پیروزی شما اثر جدی دارد.
▪خطاب به علما و مراجع معظم...

سخنی کوتاه از یک سرباز 40ساله در میدان ،به علمای
عظیمالشأن و مراجع گرانقدر که موجب روشنایی
جامعه و سبب زدودن تاریکی ،مراجع عظام تقلید؛
سربازتان از یک برج دیدهبانی دید که اگر این نظام
آسیب ببیند ،دین و آن چه از ارزشهای آن [که] شما در
حوزهها استخوان ُخرد کردهاید و زحمت کشیدهاید ،از
بین میرود .این دورهها با همه دورهها متفاوت است،
این بار اگر مسلط شدند ،از اسالم چیزی باقینمیماند.
راه صحیح ،حمایت بدون هرگونه مالحظه از انقالب،
جمهوری اسالمی و ولی فقیه است .نباید در حوادث،
دیــگــران شما را که امید اســام هستید به مالحظه
بیندازند .همه شما امام را دوست داشتید و معتقد به راه
او بودید .راه امام مبارزه با آمریکا و حمایت از جمهوری
اسالمی و مسلمانان تحت ستم استکبار ،تحت پرچم
ولی فقیه است .من با عقل ناقص خود میدیدم برخی
خناسان سعی داشتند و دارند که مراجع و علمای مؤثر
در جامعه را با سخنان خود و حالت حقبهجانبی به
سکوت و مالحظه بکشانند .حق واضح است؛ جمهوری
اسالمی و ارزشهــا و والیت فقیه میراث امام خمینی
(رحمةاهللعلیه)هستندومیبایستموردحمایتجدی
قرار گیرند .من حضرت آیتا...العظمی خامنهای را
خیلیمظلوموتنهامیبینم.اونیازمندهمراهیوکمک
شماست و شما حضرات با بیانتان و دیدارهایتان و
حمایتهایتان با ایشان میبایست جامعه را جهت
دهید .اگر این انقالب آسیب دید ،حتی زمان شاه ملعون
هم نخواهد بــود ،بلکه سعی استکبار بر الحادگری
محض و انحراف عمیق غیر قابل برگشت خواهد بود.
دست مبارکتان را میبوسم و عذرخواهی میکنم از این
بیان ،اما دوست داشتم در شرفیابیهای حضوری به
محضرتان عرض کنم که توفیق حاصل نشد.
سربازتان و دستبوستان/از همه طلب عفو دارم
ازهمسایگانمودوستانموهمکارانمطلببخششوعفو
دارم .از رزمندگان لشکر ثاراهلل و نیروی باعظمت قدس
که خار چشم دشمن و سد راه اوست ،طلب بخشش و
عفو دارم؛ خصوص ًا از کسانی که برادرانه به من کمک
کردند .نمیتوانم از حسین پورجعفری (*) نام نبرم که
خیرخواهانه و برادرانه مرا مثل فرزندی کمک میکرد
و مثل برادرانم دوستش داشتم .از خانواده ایشان و همه
برادران رزمنده و مجاهدم که به زحمت انداختمشان
عذرخواهی میکنم .البته همه برادران نیروی قدس به
من محبت برادرانه داشته و کمک کردند و دوست عزیزم
سردارقاآنی که با صبر و متانت مرا تحمل کردند.

* ســردار شهید حسین پورجعفری از دهــه  60و
دوران دفاع مقدس در لشکر  41ثــارا ...همراه حاج
قاسم بود و برخی از او به عنوان مخزن االسرار سردار
شهید سلیمانی یاد می کنند .شهید پورجعفری نیز
در بامداد  13دی ،در معیت حاج قاسم توسط ارتش
آمریکا ترور شد و به شهادت رسید.
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سید حسن نصرا ...دبیر
کــل حـــزب ا ...لبنان
در  مصاحبهمفصلیویژه
شــهــادت ســـردار بــزرگ
اسالمشهیدسپهبدحاج
قاسم سلیمانی ناگفته
هایی از روابط حاج قاسم
با حزب ا ...لبنان و محور
مقاومت بیان کرد .بخش هایی از این گفت و گو را در ادامه می خوانید.
* در حوزه عمل و مسئولیت حاج قاسم بله ،ما با یک مکتب روبهرو هستیم ،مکتب
بهمعنای ایده ،مجموعه ایدهها و روش معین است ،نیازمند تأمل و پژوهش است،
ایشان فرمانده یک نیرو در سپاه بود که میتوانست در تهران بنشیند و به دیگران
بگوید »بیایید این جا» ،بعد با آن ها جلسه بگذارد و به حرفهایشان گوش دهد
و مسائل آن ها را بهصورت طبیعی پیگیری کند و مث ً
ال هر شش ماه یا یک سال
سری به سوریه یا عراق یا لبنان بزند .معمو ًال برخی فرماندهان این طوری رفتار
میکنند ،اما مکتب حاج قاسم یعنی رفتن به عرصه عملیات و میدان عمل و رفتن
بهسوی دیگران....وقتی از مکتب حاج قاسم حرف می زنیم،یعنی خطرپذیری ،
به دهان مرگ میرفت به خطوط مقدم می رفت ،من با ایشان اختالف نظر داشتم
و تالش می کردم که پشت خط مقدم بماند...حاج قاسم در عراق هم همیشه در
کنار رزمندگان عراقی بود.
*وقتیقضی هداعشدرعراقپیشآمدوداعشبربعضیاستانهایعراقمسلطشد،
مشخص شد اوضاع عراق خیلی سخت است .ارتش عراق به دلیل فروپاشیهایی که
رخ داده بود آمادگی الزم را نداشت .من از بعضی مسئوالن عراقی شنیدم که بسیاری
از انبارهای سالح از مهمات و گلولههایی که بتوان از آنها استفاده کرد خالی است.
وضعیت روحی و روانی هم خوب نبود .حاج قاسم شخصا به همراه مجموعهای از
فرماندهان سپاه به بغداد رفت و...آن قضیه معروفی پیش آمد که ماجرای جاده
بغداد به سامرا بود :آن جا نزدیک بود حاج قاسم سلیمانی و برادران دیگری که با او
بودند شهید بشوند .چند روز بعد یا همان موقع بود که فتوای تاریخی حضرت آیتا...
العظمی سیستانی(حفظه ا ...و دام ظله) درباره موضوع جهاد صادر شد و موضوع
پذیرش داوطلب و رو آوردن برادران عراقی به جبههها پیش آمد که به ساماندهی نیاز
داشت .حاج قاسم همان وقت از فرودگاه بغداد به دمشق آمد و از فرودگاه دمشق به
بیروت و ضاحی ه جنوبی.ساعت  12شب بود که رسید پیش من .یادم هست که گفت
«االن ساعت 12شب است .من تا طلوع آفتاب 120فرمانده عملیاتی لبنانی از شما
میخواهم!» من گفتم حاجی ،االن ساعت 12شب است .من از کجا برای شما120
فرمانده عملیات بیاورم؟ گفت راه حل دیگری نداریم .اگر بخواهیم با داعش مقابله
کنیم،ازمردمعراقدفاعکنیم،ازعتباتمقدسماندفاعکنیم،ازحوز هعلمیهوازکل
این چیزی که االن در عراق هست دفاع کنیم ،چار ه دیگری نداریم .من از شما نیروی
عملیاتی نمیخواهم ،من از شما [به فارسی( ]:فرماندهان میدانی ) میخواهم
برای همین من در سخنرانیام گفتم که در طول 22،20سال روابط ما با حاج قاسم
سلیمانی ،او هرگز از ما چیزی نخواست .این تنها درخواستی بود که از ما کرد و آن هم
برایعراقبودکهاینفرماندهانمیدانیراازماخواست.بعداوپیشمنماندوشروع
کردیمبهتماسبایکیکبرادرانوتوانستیمحدود 60فرماندهمیدانیتأمینکنیم.
بعضیهاشان برادرانی بودند که در جبهههای سوریه بودند .به آنها گفتیم بروید
فرودگاه دمشق ،برخی برادران هم در لبنان بودند که از خواب بیدارشان کردیم و
از خانههاشان بیرون آوردیمشان ،چون حاجی گفت من میخواهم آنها را با همان
هواپیمایی که خودم میروم ببرم.عمال هم نماز صبحشان را خواندند و رفتند سمت
دمشق و هواپیمای حاج قاسم دمشق را در حالی ترک کرد که حدود  50یا  60نفر
یا بیشتر فرماندهان میدانی حزبا ...همراهش بودند ...تا از من هم تعهد نگرفت
که تا دو یا سه روز بعدش من بقی ه برادران را برایش اعزام کنم راه نیفتاد! من آن شب
احساس کردم تمام دنیای حاج قاسم عراق و این نبرد است .یعنی واقعا در این نبرد
غرق شده بود و معتقد بود این نبرد سرنوشتساز است و نباید در آن سهلانگاری
کنیم .حاضر بود برای آن کشته شود .من به او گفتم .حاجی! بچهها به من گفتهاند که
در راه بغداد به سامرا شما هم در کاروانی که به سمت سامرا میرفته بودهای .این کار
خطرناکی است .گفت آخر چار ه دیگری نبود.
* روز چهارشنبهای که ایشان سحر جمعهاش به شهادت رسید او در بیروت پیش ما
بود .عصر چهارشنبه چند ساعت جلسه داشتیم .بعد نماز مغرب را با هم خواندیم و
ایشان با من خداحافظی کرد و به دمشق رفت .البته قرار نبود ایشان به لبنان بیاید.
دو هفته قبل لبنان بود و هیچ نیازی به لبنان آمدنش نبود .روز دوشنبه ،یعنی دو روز
پیش از آمدنش پیش ما ،من از یکی از برادرانمان که مدام با حاج قاسم در ارتباط بود
پرسیدم چه خبر از حاجی؟ کجاست؟ تهران است یا بغداد؟ گفت من امروز با حاجی
صحبت کردهام و پرسیدهام اینطرفها نمیآیید و حاجی گفته است نه ،من همین
تازگیها پیش شما بودهام و سرم شلوغ است اما سهشنبه شب با ما تماس گرفتند و
گفتند حاجی به دمشق رسیده .شب را دمشق میخوابد و صبح به بیروت خواهد
آمد .من تعجب کردم چون ایشان دو یا سه هفته قبل اینجا بود و آن روزها هم بسیار
درگیرمسائلعراقبود.عصرروزچهارشنبههمدیگررادیدیمومنشباشچندقرار
داشتم .به حاج قاسم گفتم قرارهای شب را لغو میکنم .چون ما معموال پس از نماز
مغرب دیدار میکردیم .گفتم نماز را میخوانیم و جلسه را آغاز میکنیم .معموال 6یا
 7ساعتصحبتمیکردیم.حاجقاسمگفتنه،نیازیبهزماننیست.منوقتتانرا
نمیگیرم .فقط آمدهام خودت را ببینم .کاری ندارم .موضوعی برای بحث هم ندارم.
چندهفتهپیشاینجابودم.گفتبیشازیکساعتوقتشمارانمیگیرم.بنشینیم
و صحبت کنیم .واقعا هم حاجی آمد و نشستیم و موضوع خاصی وجود نداشت .من
متعجب شدم که پس چرا حاجی به ضاحیه آمده است؟ گفتم چرا به خودتان زحمت
دادید و آمدید و…؟ گفت فقط آمدم ببینمتان .هیچ کار دیگری ندارم ...صحبت
کردیم و با هم شوخی میکردیم .حاجی با وجود اینکه مشغولیتهای زیادی در
مناطق دیگر داشت ،از همیشه آرامتر و خوشحالتر بود .به قول شما [به فارسی]:
(خیلی سرحال بود ).بسیار شوخی میکرد و بسیار میخندید .بنده به برادران هم
گفتم .نورانی شده بود .به طرز عجیبی .من برایش ترسیدم .در دیدار قبل ،یعنی
دو سه هفته قبلش من به حاج قاسم گفته بودم :حاجی در رسانههای آمریکا شدیدا
روی شما تمرکز کردهاند .یکی از مهمترین مجلههای آمریکایی را نشانش دادم که
تصویرش روی جلد آن بود و تیتر مقاله این بود«:سردار بیجایگزین» .گفتم برخی
دوستانماکهایاالتمتحدهراخوبمیشناسندمیگوینداینمقدارتمرکزرسانهای
مقدمات ترور است ،باید محتاط باشید .خب ،میدانید که! خندید و گفت چه خوب!
این آرزوی من است و این حرفها .معموال وقتی برادران به دفتر میآیند ،بچهها
دوربین میآورند و عکس میگیرند .گاهی هم نمیآورند اما این بار خود حاجی به
بچهها گفت دوربین کجاست؟ میخواهم با سید عکس بگیرم .به همین خاطر در
حال نماز ،در حال ایستاده ،در حال نشسته ،در حال وضو و… عکس داریم که البته
همهاش منتشر نشده اما بسیار جالب بود که پافشاری کرد و به برادران گفت دوربین
بیاورند و در هم ه حالتها عکس بگیرند .این آخرین دیدار بنده و ایشان بود.
*منهمیشهحاضربودمجانمرافدایشکنم.یکروزمشغولنمازبودم.بعدازپایان
نماز و موقع تعقیبات ،این چیزی که میگویم به ذهنم رسید :این که ملک الموت
(البته به فرض) پیش من آمده و میگوید من دارم به ایران میروم تا جان قاسم
سلیمانی را بگیرم .ولی خداوند متعال استثنایی قائل شده وگفته برو سراغ فالنی و
بگو گزین ه دیگری برای به تأخیر انداختن قبض روح قاسم سلیمانی هست و آن این
است که جان تو را بگیریم .من در اثنای این فرضیات داشتم با خودم فکر میکردم که
به ملک الموت چه میگویم .قطعا به او خواهم گفت :جان من را بگیر و او را رها کن.
حاج قاسم سلیمانی را رها کن.

