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وصیتنامه
حاج قاسم ،سندی که
نقشه «جریان تحریف» را
نقش بر آب میکند

پـاسخ سـردار سلیمانـی
بـه  10پرسش سیاسـی

مقامات دولت تروریست و جنایتکار آمریکا هیچگاه
تصور نمیکردند که با شــهادت ســردار سپهبد حاج
قاسم سلیمانی ،محبوبیت این سردار دالور روز به روز
افزایش یابد.
حضور باشــکوه و میلیونی مردم عزیــز ایران در
تشــییع پیکر مطهر حاج قاسم و در ادامه راهپیمایی
میلیونی مردم عراق علیه آمریکا ،ســران کشــورهای
غربی و نوچههای استکبار در منطقه را به شدت نگران
و مضطرب کرد .اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی
و ابومهدی المهنــدس در ایران و عراق و نوع واکنش
مردم در طول این یکسال نیز ،این اضطراب و استیصال
را در دل دشمن دوچندان کرد.
نکته قابل توجه اینجاست که رسانههای معاند پس
از شهادت حاج قاسم ،برای تخریب و تخطئه شخصیت
این ســردار دالور ،تمام تــوان خود را به کار بردند .اما
این نقشه شوم ،نقش بر آب شد و این محبوبیت حاج
قاسم بود که روز به روز افزایش مییافت.
همزمان با تقالی رســانههای معانــد ،در داخل
کشور نیز یک جریان سیاسی خاص که نقش ویژه ای
در فتنه  88داشــت ،این بار به تحریف شخصیت حاج
قاسم اقدام کرد .هدف اصلی ،مصادره محبوبیت شهید
سردار سلیمانی و بهرهبرداری جناحی و سیاسی از این
محبوبیت بود.
در همین رابطه ادعاهایی همچون «سردار سلیمانی
اهل خودی و غیرخودی کردن نبود»« ،سردار سلیمانی
به خاتمی ارادت داشت»« ،تشییع سردار سلیمانی درس
اعتدال بود» و...مطرح شد.
رهبــر معظــم انقــاب ۱۸ -دی  -۹۸فرمودند:

والیت فقیه
بدون شک مســئله «والیت فقیه» برجستهترین
فراز وصیتنامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.
ایــن موضوع از بخش آغازین وصیتنامه این ســردار
بزرگ شروع شده و تا انتهای وصیت نامه استمرار پیدا
کرده است.
در وصیت نامه حاج قاسم آمده است« :خداوندا! تو
را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز ،مرا
در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است
تشیع و
بر صالحیتش ،مردی که حکیم امروز اســام و ّ
ایران و جهان سیاسی اسالم است ،خامنهای عزیز  -که
جانم فدای جان او باد  -قرار دادی».
سردار ســلیمانی در بخش دیگری از وصیتنامه
خود تاکید کرده اســت« :بــرادران و خواهرانم! جهان
اسالم پیوســته نیازمند رهبری است؛ رهبری متصل
به و منصوب شــرعی و فقهی معصوم .خوب میدانید
من ّزهتریــن عال ِم دین که جهان را تکان داد اســام را
احیا کرد ،یعنی خمینی بزرگ و پاک ما ،والیت فقیه را
تنها نســخه نجاتبخش این امت قرار داد؛ لذا چه شما
که بهعنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما
بهعنوان ســ ّنی اعتقاد عقلی دارید ،بدانید [باید] بهدور
از هرگونه اختالف ،برای نجات اســام خیمه والیت را
رها نکنید .خیمه ،خیمه رسولاهلل است .اساس دشمنی
جهان با جمهوری اسالمی ،آتش زدن و ویران کردن این

«ویژگی مهم حاج قاسم این بود که در مسائل داخلی
اهل حزب و جناح و اینگونه تقسیمبندیها نبود اما به
شدت انقالبی و پایبند به خط نورانی و مبارک امام بود
و انقــاب و انقالبیگری خط قرمز قطعی او بود .حاج
قاسم واقعاً ذوب در انقالب بود و برخی سعی نکنند که
این واقعیتها را کمرنگ کنند».
ایشــان در ادامه در تبیین خصایص سپهبد شهید
سلیمانی« ،شجاعت» و «تدبیر» را دو ویژگی برجسته
او برشمردند و یادآوری کردند« :برخی شجاعت دارند
اما تدبیر و عقل الزم را برای به کار بردن شجاعت ندارند
و برخی اهل تدبیرند اما اهل اقدام و عمل نیستند و دل
و جگر کار را ندارند».
سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی ،عالوه بر آنکه
در میدان جنگ ،فرمانــدهای زبده بود و بینی آمریکا
و همپیمانان واشــنگتن را بارهــا به خاک مالیده بود،
در حوزه مســائل سیاسی نیز بسیار تیزهوش و دقیق
و صریح بود.
بررســی وصیتنامه این ســردار دالور و خاطرات
دوســتان و همرزمان و نزدیکان حاج قاسم ،تصویری
بــدون تحریف و بدون روتــوش از منش وی در حوزه
مسائل سیاسی را به نمایش میگذارد.
در مجموع منش و رفتار سیاســی سردار
سلیمانی را میتوان در  10بخش خالصه کرد.

خیمه است ،دور آن بچرخید .واهلل واهلل واهلل این خیمه
اگر آســیب دید ،بیتاهللالحرام و مدینه حرم رسولاهلل
و نجف ،کربال ،کاظمین ،سامرا و مشهد باقی نمیماند؛
قرآن آسیب میبیند».
در وصیتنامه حاج قاســم آمده است«:برادران و
خواهــران عزیز ایرانی من ،مردم پرافتخار و ســربلند
کــه جان من و امثال من ،هزاران بار فدای شــما باد،
کما اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسالم و ایران
ولی فقیه،
کردید؛ از اصول مراقبت کنید ،اصول یعنی ّ
خصوصاً این حکیم ،مظلوم ،وارسته در دین ،فقه ،عرفان،
معرفــت؛ خامنهای عزیز را جان خود بدانید ،حرمت او
را مقدسات بدانید».
ســردار ســلیمانی در وصیــت نامه خــود تاکید
میکند«:مــن با عقــل ناقص خود میدیــدم برخی
خ ّناسان سعی داشتند و دارند که مراجع و علمای مؤثر
در جامعه را با ســخنان خود و حالت حقبهجانبی به
سکوت و مالحظه بکشانند .حق واضح است؛ جمهوری
اســامی و ارزشها و والیت فقیه میراث امام خمینی
(رحمهًْاهللعلیه) هستند و میبایست مورد حمایت جدی
هلل العظمی خامنهای را
قرار گیرند .من حضــرت آیتا 
خیلــی مظلوم و تنها میبینــم .او نیازمند همراهی و
کمک شماست و شما حضرات با بیانتان و دیدارهایتان
و حمایتهایتان با ایشــان میبایست جامعه را جهت

نام فامیل اغلب اهالی این روســتا« ،سلیمانی»
اســت .در تابلوی بســیاری از کوچههای روســتای
«قنات ملک» که به نام شــهدا مزین شدهاند هم نام
«سلیمانی» را میبینی؛ مث ًال کوچه شهید «اسماعیلی
سلیمانی».
اینجا خیلیها «سلیمانی» هستند
وقتی از پیرمردی از اهالی «قنات ملک» در رابطه
با نام این کوچه و نســبتش با حاج قاســم سلیمانی
پرســیدم ،گفت :اینجا خیلیها ســلیمانی هستند.
چون ما از طایفهای بزرگ هستیم که فامیلی همهمان
سلیمانی است؛ مث ًال سردار شهید احمد سلیمانی را
هم داریم که اتفاقاً همرزم سردار قاسم سلیمانی و در
ستاد لشکر ثاراهلل هم مسئول بوده است».
درست میگفت ،خیلیها سلیمانی بودهاند و آداب
زندگی طایفهای را چه خوب میدانستند .شاید تجربه
همین زندگی در فضایی کــه طایفه و خانواده مهم
هستند و اعتقاد به اینکه در برابر خطرات و سختیها
اتحاد و انســجام ،راه نجات است ،باعث شد جوانان
روستای دورافتادهای در مرکز جبهه حق علیه باطل
حضور پیدا کنند و حماسه بیافرینند .و شاید همین
تجربیات زیســتی در قنات ملک بود که در عراق به
کمک حاج قاسم آمد تا طوایف پراکنده در عراق حول
محور او در برابر امواج حمالت داعش ،منسجم شوند.
«قنات ملک»؛ زادگاه سردار دلها
«قنات ملک»؛ زادگاه ســردار شهید حاج قاسم
سلیمانی ،روستایی در  ۷کیلومتری شرق شهرستان
«رابر» اســت که مثل خیلی از روستاهای دیگر ،یک
روستای معمولی با حدودا ً  120خانوار است .روستایی
که خانههایی با دیوارهای کوتاه و حیاطهایی بزرگ و
پردرخت دارد و ساکنان معمولی و مذهبیاش ،مثل
تمام روستاییان این مرزوبوم مشغول زارعت و باغداری
و دامپروی هستند.
قبل از ورود به روستا گنبد فیروزهای مسجد جامع
اهلبیت(ع) ،مثل نگین انگشــتری که بر رکاب آن
میدرخشد ،نگاهت را معطوف به خود میکند .اهالی
قنات ملک همه میدانند که بانی این مســجد ،حاج
قاسم بوده است .خانه پدری حاج قاسم هم چندمتری
با مسجد فاصله دارد و از خانه پدری با یک کوچه به
باغ خود حاج قاسم میرسی؛ باغی که از حاج حسن،
پدر سردار سلیمانی به او ارث رسیده است.
از کنار مسجد و البهالی چند کوچه و خانههای
قدیمی که عبور کنی به گلزار شهدا خواهی رسید که
در سمت شرقی روستا واقع شده است .اغلب شهدای
روســتا سلیمانی هستند و با فاصله چند متر آرامگاه
پدر و مادر حاج قاسم قرار دارد.

قبرســتان روســتای قنــات ملک کمــی دور از
خانههاســت و با وجود کوچکی ،تقریباً سه بخش کلی
میتــوان برایش در نظر گرفــت .یک بخش که اهالی
امواتشان را در آن دفن کردهاند و بخشی دیگر که ارتفاع
بیشتری دارد ،مزار شهداست .میان این دو هم ،آرامگاه
پدر و مادر حاج قاسم قرار دارد .دو مزار با سنگ سفید که
روی آنها با خط نستعلیق نوشته شده است :حاج حسن
سلیمانی فرزند حسین و فاطمه سلیمانی بنت اسد.

دهید .اگر این انقالب آسیب دید ،حتی زمان شاه ملعون
هم نخواهد بود ،بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض
و انحراف عمیق غیر قابل برگشــت 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».
حجتاالســام علی شــیرازی ،نماینده سابق ولی
فقیه در نیروی قدس ســپاه چندی پیش درباره ویژگی
والیتمداری حاج قاسم گفت« :خاطرم هست جلسهای بود
در یک وزارتخانهای با مدیران میانی ،در این جلسه یکی از
افراد حاضر نسبت به رهبری مسائلی را مطرح کرد ،فردی
که یکی از معاونتهای حاج قاســم بود و در این جلسه

حضور داشت آمد در جلسه شورای نیروی قدس گزارش
داد که در جلسه یک چنین موضوعی مطرح شده است.
سردار سلیمانی به او گفت که واکنش شما چه بود؟ آن
فرد گفت :من چیزی نگفتم ،حاج قاسم گفت که من اگر
جای تو بودم لیوان روی میز را به صورت آن فردی که به
رهبری اهانت کرد پرت میکردم .بله حاج قاسم تابع هیچ
جناحی نبود برای جذب افراد تالش میکرد اما اگر میدید
فردی به ارزشها اهانت میکند شدیدا ً برخورد میکرد».
نظام جمهوری اسالمی
اعتقاد ویژه حاج قاســم به نظام جمهوری اسالمی
و تاکید بر لزوم هوشــیاری در مقابل نقشــههای شوم
دشــمن در این خصوص از دیگر بخشهای بسیار مهم
وصیتنامه ســردار سلیمانی است .در وصیت نامه حاج
قاسم آمده اســت« :امروز قرارگاه حسینبن علی ،ایران
است .بدانید جمهوری اســامی حرم است و این حرم
اگر ماند ،دیگر حرمها میمانند .ا گر دشمن ،این حرم را
از بین برد ،حرمی باقی نمیماند ،نه حرم ابراهیمی و نه
حرم مح ّمدی(ص)».
سردار سلیمانی در بخش دیگری از وصیتنامه خود
تاکید کرده است«:جمهوری اسالمی ،امروز 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 دشــمنان و شماتت آنها و فشار
آنها ،شما را دچار تفرقه نکند».
در وصیتنامه حاج قاســم آمده اســت«:میدانید
مهمترین 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
محرم،
امام این بود که اســام را پشتوانه آورد؛ عاشورا و ّ
صفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد ،انقالبهایی
در انقــاب 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 بزرگترین قدرتهای مادی را ذلیل خود
نام «شهید کالهدوز» نام گرفته ،شروع کرد و تا مقطع
کالس  ۹را در شهر «رابر» به اتمام رساند و سپس برای
ادامه تحصیل راهی کرمان شد.

حاج قاسم و لشکر «خطشکن» لشکر  ۴۱ثاراهلل

او بعد از پیروزی انقالب و تشکیل سپاه پاسداران به
عضویت سپاه درآمد و در همان اوایل برای مشارکت در
غائله مهاباد به غرب کشور رفت .سپس به جنوب رفت
و با پیشنهاد و تدبیر شهیدحسن باقری تیپ  ۴۱ثاراهلل

مسعود اکبری

نمودهاند .عزیزانم ،در اصول اختالف نکنید».
سردار سلیمانی در بخش دیگری از وصیت نامه خود
تاکید کرده است«:وصیت میکنم اسالم را در این برهه
ی یافته در انقالب اســامی و جمهوری اسالمی
که تداع 
اســت ،تنها نگذارید .دفاع از اسالم نیازمند هوشمندی
و توجه خاص اســت .در مسائل سیاسی آنجا که بحث
اسالم ،جمهوری اسالمی ،مقدسات و والیت فقیه مطرح

میشود ،اینها رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا را بر هر رنگی
ترجیح دهید».
فتنه  88و آشوبهای دی 96
سردار ســلیمانی از جمله مقاماتی بود که صراحتا
درباره خیانت نابخشــودنی فتنه  88موضعگیری کرد.
در یــک نمونه ،حاج قاســم  ۲۲ -بهمن  -۹۶در جمع
مردم کرمان گفته بود« :در سال  ۸۸و در فتنه اخیر(دی
 )96ضدانقالب برای براندازی وارد شــدند و موجسواری
میکردند و این ملت ایران بود که وارد صحنه شد و بینی
دشمن را به خاک مالید».
سردار «محمدعلی جعفری» فرمانده سابق کل سپاه
چندی پیش با ذکر خاطرهای از حاج قاسم گفت« :در سال
 ۸۸وقتی که فتنه گستردهتر و عمیقتر و خطرناکتر شد،
با وجود اینکه ماموریتهای سردار سلیمانی از سال  ۸۵در
منطقه خیلی بیشتر شده بود ،در ایام فتنه هرگاه میآمد
ایران خیالش راحت نبود و خاطرم هست در قرارگاه ثاراهلل
حضور پیدا میکرد و دغدغه داشت و تالش میکرد ماجرا
را آرام کند و حتی بارها به من گفت که آمادگی هرنوع
ماموریتی را دارم .البته نیازی به نقشآفرینی او در صحنه
نبود ،اما بیشــتر نقش سیاسی و دیپلماسی داخلی را به
خوبی انجام میداد؛ اما به شــدت ناراحت و عصبانی از
کلیت این حرکت و حامیان فتنه  ۸۸بود».

اعتراض جدی به حامیان شعار «نه غزه ،نه لبنان»

یکی از شــعارهای اصلی جریان فتنه در سال ،88
شعار «نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای ایران»! بود؛ شعاری
بیپایه و اســاس که سران و لیدرهای فتنه  88هیچگاه
نسبت به آن اعتراض نکردند.
سردار سلیمانی در روزهای پایانی سال  ۹۴در دیدار با
هیئت حماس با اشاره به شعار انحرافی فتنهگران در سال
 ۸۸با عنوان «نه غزه نه لبنان؛ فقط فالت ایران» و «نه
غزه نه لبنان؛ جانم فــدای ایران» گفته بود« :در ایران،
زمانی که مسئله ،فلسطین باشد ،همه انقالبی هستند،
همگان فلسطین را دوست دارند فلسطین حتی در داخل
ایران هم (موضوعی) اساسی است چند سال پیش شعار
«نه غزه نه لبنان؛ جانم فدای ایران» را سر دادند؛ از شما
میپرســم اینها اکنون کجا هستند .ما این را در قاموس
سیاســی خود ثبت کردیم .کسانی که هرگونه شعاری
در مخالفت با حمایت ما از فلســطین سر دهند در هیچ
پست سیاسی نخواهند بود و در راس تصمیمگیرندگان
کالن کشور جای نخواهند داشت .کجا ممکن است چنین

چیزی اتفاق بیفتد؟».
نکته قابل توجه اینجاست که پس از این اظهارنظر،
حامیان فتنه  ۸۸به ســردار سلیمانی حمله کرده و او را
آماج فحاشی قرار دادند.
برجام  2و3
مدعیان اصالحات و فعالین و لیدرهای فتنه  88در
سالهای اخیر بارها بر اجرای روند خسارت بار برجام های
 2و  3تاکید کردند .سردار سلیمانی از جمله مقاماتی بود
که نســبت به این پیشنهاد خسارت بار و مغایر با منافع
ملی ،صراحتا واکنش نشان داد.
حاج قاسم 9 -اسفند  -97نسبت به برجا م  2و  - 3که
تقالی خائنانه طیف مدعی اصالحات است  -هشدار داد
و بر حذر داشــت .وی تصریح کرد« :برای دشــمن ،این
برجام ،ســهضلعی است نه یکضلعی .اوباما فکر میکرد
به مرور زمان به دو ضلع دیگر میرســد ،اما آدم عجولی
که آمده(ترامپ) ،اصرار دارد به سرعت برسد و تصورش
این بود که میرسد .اینکه اصرار میکنند بر برجام  2در
منطقه ،برای این است که میخواهند این تحرکی را که از
ایران اسالمی به جهان اسالم روح و جان داده ،این خونی
را که در عالم اسالمی جریان پیدا کرده ،بخشکانند .اگر
العیاذباهلل ما رفتیم و در برجام  2شرکت کردیم ،به همین

مقابله نیست ،وقتی که منطق طرف مقابل این است که
شما از نظر دینی واجبالقتل هستید و کشتن تو به هر
تعداد بهشت را بر او واجب میکند ،آیا امکانی برای این
دیپلماسی وجود دارد؟».
حاج قاسم در اظهارنظری دیگر گفته بود« :گاهی از
راه دیپلماسی اقداماتی میکنیم .اما برخی گرهها و حل
برخی مشــکالت فقط با دیپلماسی حل نمیشود .یک
سری رفتارها با عبور از دیپلماسی ،باعث پیوند میشود
و صمیمیت و اخوت ایجاد میکند .خون شهید نصیری(از
شهدای مدافع حرم) چنین ویژگیای داشت .خون وی و
خون دیگر نیروهای ایرانی از شمال بغداد تا موصل جاری
شــد ،این خون تنها خون یک نفر نبود این پیمانهای از
خون ملت و وفای یک ملت در حمایت و پشتیبانی از یک
کشور مورد ظلم و ستم واقع شده بود .کدام دیپلماسی
میتواند همانند خون شهید نصیری ،خون شهید جالل،
خون شــهید تقوی ،خون شهید همدانی و صدها شهید
که در این مســیر برای دفاع از بشــریت جاری شد این
صمیمیت و اخوت را ایجاد کند؟».
فتنه 78
در سال  78و در مقطعی که در دولت اصالحات ،فتنه
 78رخ داد 24 ،نفر از فرماندهان سپاه به رئیسجمهور
وقت نامه نوشتند.
ســردار «محمدعلی جعفری» فرمانده ســابق کل
سپاه با اشاره به این نامه تصریح کرد« :نامه را حاج قاسم

همزمان با تقالی رســانههای معاند ،در داخل کشور نیز یک جریان
سیاسی خاص که نقش ویژهای در فتنه  88داشت ،این بار به تحریف
شخصیت حاج قاسم اقدام کرد .هدف اصلی ،مصادره محبوبیت شهید
سردار سلیمانی و بهرهبرداری جناحی و سیاسی از این محبوبیت بود.
تمام میشود؟ نه ،برجام اصلی در داخل ایران است .تالش
آنها به اینجا منتهی نخواهد شد و برجام  ۳هم خواهند
داشت ،چون دشمنان معتقدند که چشمه باید خشکانده
شود و این چشمه ،ایران است».
«حســین امیرعبداللهیان» معاون ســابق عربی و
آفریقــای وزارت خارجه چندی پیش در گفتوگویی با
اشــاره به تماس تلفنی حاج قاســم با وی تصریح کرد:
«فــردای روزی که تصاویری از قدم زدن ظریف با جان
کری منتشر شده بود ،حاج قاسم با من تماس گرفت و در
آن تماس ،کمک تسلیحاتی و ارتباط مستقیم آمریکاییها
با داعش را گوشــزد کرده و گفته بود این پیام به آقای
ظریف منتقل شود».
سوریه و عراق هم مذاکره میخواهد
سردار سلیمانی در پاسخ به عدهای که مدعی بودند
«ســوریه و عراق و نبرد با داعش ،دیپلماسی و مذاکره
میخواهد» گفته بود« :اگر بعضی از کارها با دیپلماسی
قابل حل بود ،هیچکس مصلــح تر از امیرالمومنین(ع)
نبود ،هیچکس مصلحتر از امام حسین(ع) نبود ،چرا امام
حسین و چرا امیرالمونین در بعضی جاها دست به شمشیر
بردند و چرا امام حســین با خــون خودش و فرزندانش
آمد دفاع کرد از اسالم ،با خون؛ چون آن منطق ،منطق
دیپلماسی نبود .در مورد تروریستهای منطقه راهی جز

خودش تهیه کرد ،ایشان فقط امضاکننده نامه نبود ،بلکه
نگارنده نامه بود و نقش اصلی و محوری را در تنظیم این
نامه و گرفتن امضا از فرماندهان داشت که در پی آن دو
جلســه هم با رئیسجمهور وقت داشتیم که روح اصلی
نامــه هم تهدید بود که اگر توجه نکنید ما طور دیگری
برخورد میکنیم».
آبان 98
دولت روحانی در آبان ســال  ،98یک اقدام الزم و
ضروری -اصالح قیمت بنزین -را به بدترین نحو ممکن
اجرا کرد.
بــی تدبیری در بخــش هایی از دولــت در کنار
برنامهریزی گسترده دشمن در پشتیبانی از اغتشاشات
خیابانــی و حضــور لیدرهای آموزشدیــده ،منجر به
قربانی شــدن تعدادی از هموطنانمان شد .اما جریان
مدعی اصالحات همصدا با رسانه های معاند ،مجموعه
حاکمیت -به اســتثنای دولت -را در ماجرای آبان 98
محکوم کرد.
حجتاالســام «عبداهلل حاجــی صادقی» نماینده
ولی فقیه در سپاه پاسداران چندی پیش در گفتوگویی
تصریح کرد«:حاجقاســم بعد از اتفاقات آبان  ۹۸غصه
میخــورد و میگفــت «چرا با مردم مــا اینطور بازی
میکنند» .تا آنجا که خاطرم هست بعد از اتفاقات آبان

رژیم پهلوی حاج قاسم اینگونه روایت میکند که «قاسم
از طریق سران عشایر با آیتاهلل طالقانی که در شهرستان
بافت در تبعید رژیم پهلوی بود ارتباط برقرار کرده بود
و میگویــد به یاد دارم او اعالمیه از آیتاهلل طالقانی و
انقالبیون میگرفت و به قنات ملک میآورد که نیروهای
رژیم هم او را تعقیب میکردند تا او را دستگیر کنند»
دوســت محمدی ادامه میدهد کــه «بعد از این
حوادث ،انقالب به پیروزی رسید ،من هم عضو کمیته

گزارش اختصاصی کیهان از روستا و دوستان قدیمی شهید سلیمانی

علی چاهخوزاده
 48تن از اشرار سابق گفتند
حاضریم انتقام حاج قاسم را بگیریم
کمی از مزار شهدا و آرامستان روستا که دور شوی
و به سمت غرب بروی بازهم به مسجد جامع میرسی.
داخل مسجد که پای میگذاری ،به طرز عجیبی متوجه
غم نبود او میشــوی و هنگامی که عکس کاشیکاری
شده حاج قاسم را کنار سایر شهدای روستا میبینی تازه
متوجه میشــوی چه داغ بزرگی در دل این مسجد و
آبادی است .انگار که دیگر قنات ملک هم صفایی ندارد.
نوشتن از سردار دلها
نوشــتن از سردار دلها ،ســخت و دشوار است .از
همه آدمهایی که دور و اطرافم میدیدم ،حرف و خاطره
برای روایت کردن و نوشــتن هست؛ حاال از کدامشان
باید نوشــت ،از خویش و اقوام و همسایههای سردار یا
کودکان شهدای مدافع حرم و یا همکاران و همرزمانش
در لشکر ثاراهلل و سپاه قدس.
گرچه ســردار نیاز به روایت کردن ندارد ،اما وقتی
برای ثبت در تاریخ و یا برای نســلهای دیگر که او را
ندیده و نشنیدهاند ،میخواهی حتی شده در گوشهای
و رســانهای از او بنویســی ،متحیر میشــوی که یک
جهانمرد را چگونه میتوان در واژگانی محدود به رشته
تحریر درآورد.
از سرداری که بسیاری از ملتهای دنیا او را به مرد
میدان و مرد مبارزه با ظلم و ســتم میشناسند چگونه
میتوان گفت و نوشت .از کجای این  ۴۰سال در همهجا
نبودنش و همهجا بودنش میتوان روایت کرد.
قاســم در  ۲۵اسفند  1335در قنات ملک به دنیا
آمد و شــاید هیچکس تصورش را هم نمیکرد روزی
برســد که او بزرگترین فرمانده ضد تروریسم در غرب
آسیا شود ،او دوران مدرسه را در دبستانی که امروز به

را تشکیل داد؛ لشکری که تحت فرماندهی او متشکل
از نیروهای سه استان کرمان ،سیستان و بلوچستان و
هرمزگان بود و به لشکر «خطشکن» معروف بود.
حاج قاسم سلیمانی در طول  8سال جنگ تحمیلی،
با لشکر تحت امر خود در عملیاتهای متعددی ازجمله
«والفجــر « ،»۸کربــای « ،»۴کربالی  »۵و  ...حضور
مؤثر داشت.
با پایان جنگ ،لشکر  ۴۱ثاراهلل به فرماندهی سردار
سلیمانی به کرمان بازگشت و درگیر جنگ با اشراری شد
که از مرزهای شرقی کشور هدایت میشدند.
حــاج قاســم در ســال  76از ســوی حضــرت
آیتاهللالعظمی خامنهای ،فرماندهی کل قوا به تهران
فراخوانده و مسئولیت سپاه قدس به او سپرده شد.
از «رضا دوســت محمدی» که میگوید رابط بین
سردار و مردم بوده درباره حاج قاسم سؤال کردم .دوست
محمدی بازنشسته سپاه سیرجان است و از اولین افراد
تشکیلدهنده ســپاه رابر است ،او میگوید پدر سردار
سلیمانی و خانوادهاش از عشایر بودند و منطقه ییالق
«ایل سلیمانی» روستای «قنات ملک» و اطراف آن بوده
که در تابستان در اینجا سکونت داشتند و منطقه قشالق
آنها منطقه «کهنوج» بوده است.
دوست محمدی از دوران نوجوانی سردار هم حرف
برای گفتن دارد .میگوید قاسم سلیمانی تنها کسی بود
که رفتار و اخالق او با ماها تفاوت داشت ،در مدرسه و
در روستا هم او نمونه جوانان روستا بود
فعالیتهای تبلیغی حاج قاسم؛
اعالمیههایی که به «قنات ملک» هم میرسید
وی از سالهای قبل از انقالب و از فعالیتهای ضد

انقالب بودم ،در همان ماههای تشکیل سپاه ،حاج قاسم
به رابر آمد و از ورودش به سپاه خبر داد و گفت که من
شــما و برادرم حسین و جهانگیر سلیمانی را بهعنوان
معرف انتخاب کردهام و پذیرش سپاه شدم»
وی ادامه داد« :حاج قاسم به دلیل اینکه ورزشکار
بود ،در ابتدا در پادگان قدس مربی آموزش شد و اساساً
اولین ورود حاج قاسم به جنگ سال  ۶۰بود .این ورود
همراه با عملیات طریقالقدس شد و در این عملیات آقای

ماجدی ،فرمانده گردان بهشدت زخمی شد و حاج قاسم
فرمانده گردان شد».
دوســت محمدی میگوید حاج قاســم در همین
عملیات بااینکه دوبار زخمی شد و حتی دست راستش
هم شکســته بود اما نشــان داد که توانایی فرماندهی
باالیی دارد و بعدها گردان تبدیل به تیپ و لشــکر 41
ثاراهلل شــد ،لشکری که بعدها در عملیاتهای متعدد،
خطشکنیهای زیادی را انجام داد.

اشراری که جذب حاج قاسم شدند
وی ادامه داد :بعد از  8ســال دفاع مقدس ،برخی
شرارت ها در برخی مناطق کشور بهویژه استان کرمان
ادامه داشت .مث ًال در برخی شهرهای استان مثل سیرجان
و بافت و رابر و ...گروههایی از افراد مسلح و اشرار اقدام
به گروگانگیری میکردند .مث ًال در یک نمونه در «کوه
خبر» منطقه کوهســتانی از شــهر «بافت» ۱۸ ،نفر از
پرسنل نیروی انتظامی به شهادت رسیدند .آن موقع بود
که برای مقابله با اقدامات ناامن کننده اشرار در منطقه،
به حاج قاسم و لشکر  41ثاراهلل مأموریت داده شد .حاج
قاســم مرکزیت لشــکر را در منطقه «جیرفت» و بقیه
تیپها را هم در «ایرانشهر» و منطقه «بلوک جیرفت»
و «فاریاب» مستقر کرد .سپس با دعوت از سران طایفه
بلوچ و عشایر و کل منطقه در جیرفت و سازمان عمران
به بزرگان طوایف گفت ،اگر فراری ها دســت از شرارت
بردارند و تســلیم دولت شــوند در عوض ما هم از آنها
حمایت میکنیم و برای آنها زمین کشاورزی میگیریم تا
کشاورزی کنند و راه امرارمعاش بهتری برایتان پیشنهاد
میدهیم و بعد از این بود که بســیاری با این پیشنهاد
شرارت را کنار گذاشتند و به کشاورزی مشغول شدند.
سردار همه طایفهها را از کوهستان آورد و به آنها زمین
کشاورزی داد و دائم هم به آنها سرکشی میکرد .حاج
قاسم به ماها میگفت تصور کنید اینجا زلزله آمده و شما
باید از این افراد پرستاری و مراقبت کنید.
اعالم آمادگی  48نفر از اشرار
برای انتقام خون سردار دلها
دوستمحمدی میگوید «بعد از شهادت حاج قاسم

ســال  ۹۸جلساتی گذاشته شــد ،حاج قاسم را در آن
جلسات دیدم که بسیار آشفته و درهم بود ،غصه میخورد
و میگفت «چرا با مردم ما اینطور بازی میکنند ».حاج
قاسم خدا و مردم را مقابل هم نمیدید .او بسیار دغدغه
و درد مردم را داشــت .این عشقی که مردم نسبت به او
ابراز کردند به خاطر این بود که تمام وجود او عشــق به
مردم بود».
حجتاالسالم حاجیصادقی در ادامه گفت« :میدانید
که یکی از ویژگیهای حاج قاســم توانمندی مدیریت
بحران بود او ضمن اینکه این توانمندی را داشت ،نسبت
به مردم بســیار دل رحم بود و دلش میسوخت که چرا
ما باید شاهد این مسائل باشیم که بخشی از جوانهای
ما اســیر نقشههای دشمنان شــوند .غصه بچههایی را
میخــورد که فریب خورده بودند و به خیابانها آمده و
اغتشاش میکردند .میگفت که غصه میخورم چرا این
جوانها به جای اینکه در صف گروههای انقالب باشــند
و از انقالب دفاع کنند ،بازیچه شــدند؛ آخرین دلواپسی
ایشان همین بود».
نباید وجود دشمن را انکار کرد
سردار ســلیمانی-مهرماه  -95نسبت به دوصدایی
در سیاســت خارجی و ارســال پالس ضعف از ســوی
برخی افراد تأکید کرد«:در خط مقدم جنگ با دشــمن،
نباید دو صدا بلند شود و کسانی بگویند دشمن نیست،
دوست است .خوارج ،محصول ترویج همین نگاه بودند.
اگر صاحبمنصبانــی آدرس غلط دادند و در جامعه دو
صدایی دشــمن درست کردند ،مرتکب خیانت شدهاند.
کوچه دادن به دشمن ،بدترین نوع خیانت است .ترویج
فهم غلط از دشــمن ،حساسیت جامعه را از بین بردن و
در درون آن تفرقه درست کردن ،خیانت است».
ویژگی های یک سیاستمدار
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بخشی از وصیت
نامه خود با اشاره به ویژگی های یک سیاستمدار تاکید
کرد« :نکتهای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم :چه
آنهایی که اصالحطلب خود را مینامند و چه آنهایی که
اصولگرا .آنچه پیوســته در رنج بودم اینکه عموماً ما در
دو مقطع ،خــدا و قرآن و ارزشها را فراموش میکنیم،
بلکــه فدا میکنیم .عزیزان ،هر رقابتی با هم میکنید و
هر جدلی با هم دارید ،اما اگر عمل شــما و کالم شما یا
مناظرههایتان بهنحوی تضعیفکننده دین و انقالب بود،
بدانید شــما مغضوب نبی مکرم اسالم و شهدای این راه
هســتید؛ مرزها را تفکیک کنید .اگر میخواهید با هم
باشــید ،شــرط با هم بودن ،توافق و بیان صریح حول
مفصل نیست .اصول عبارت
اصول است .اصول ،مط ّول و ّ
از چند اصل مهم است:
اول آنها ،اعتقاد عملی به والیت فقیه است؛ یعنی این
که نصیحت او را بشنوید ،با جان و دل به توصیه و تذکرات
او بهعنوان طبیب حقیقی شــرعی و علمی ،عمل کنید.
کسی که در جمهوری اسالمی میخواهد مسئولیتی را
احراز کند ،شرط اساسی آن [این است که] اعتقاد حقیقی
و عمل به والیت فقیه داشته باشد .من نه میگویم والیت
تنــوری و نه میگویم والیت قانونی؛ هیچ یک از این دو،
خاص عامه
مشکل وحدت را حل نمیکند؛ والیت قانونیّ ،
مردم اعم از مسلمان 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 اســامی و آنچه مبنای
آن بوده اســت؛ از اخالق و ارزشها تا مسئولیتها؛ چه
مسئولیت در قبال ملت و چه در قبال اسالم.
بهکارگیری افراد پاکدســت و معتقد و خدمتگزاری
بــه ملّت ،نه افرادی که حتی اگر به میز یک دهســتان
هم برســند خاطر ه خانهای سابق را تداعی میکنند...
مقابله با فساد و دوری از فساد و تج ّمالت را شیوه خود
قــرار دهنــد ...در دوره حکومت و حاکمیت خود در هر
مســئولیتی ،احترام به مردم و خدمت به آنان را عبادت
بدانند و خود خدمتگزار واقعی ،توسعهگر ارزشها باشند،
نه با توجیهات واهی ،ارزشها را بایکوت کنند.
مســئولین همانند پدران جامعه میبایســت به
مســئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه
توجــه کنند ،نه با بیمباالتی و بهخاطر احساســات و
جلب برخی از آرای احساســی زودگذر ،از اخالقیاتی
حمایت کنند که طالق و فساد را در جامعه توسعه دهد
و خانوادهها را از هم بپاشــاند .حکومتها عامل اصلی
در استحکام خانواده و از طرف دیگر عامل مهم از هم
پاشیدن خانواده هســتند .اگر به اصول عمل شد ،آن
وقت همه در مسیر رهبر و انقالب و جمهوری اسالمی
هستند و یک رقابت صحیح بر پایه همین اصول برای
انتخاب اصلح صورت میگیرد».
همین افراد که در گذشته سردار به آنها محبت داشت
تأکید کردند ما باید مراسم خاصی برای سردار بگیریم
و از همان اشــرار قدیمی  ۴۸نفر آمده بودند و قسم
میدادند اگر جایی برای جمهوری اســامی و انتقام
سردار ،نیاز بود ما صادقانه میجنگیم و جبران گذشته
میکنیم .اینها نتایج همان کاری بود که حاج قاسم
برای امنیت جنوب شرق انجام داد».
در پایان ،از دوست محمدی درباره حال و هوای
روستا بعد از شهادت ســردار دلها سؤال کردم که
گفت« :من دو پســرم را از دســت دادهام اما آنقدر
داغ حاج قاسم برایم سخت بود که داغ جوانانم برایم
سخت نبود».
او ادامــه داد« :در همان روزها قنات ملک یک
ماتمخانه شــده بود و همه داغدار بودیم و هنوز هم
هستیم».
از علیرضا مرادی ،فرماندار سابق رابر هم از حاج
قاســم پرسیدم؛ از سالهای قبل از شهادت سردار و
حضور او در قنات ملک.
فرماندار سابق رابر میگوید هربار که حاج قاسم به
روستای قنات ملک میآمد بهدوراز هرگونه تشریفات
و پروتکل یک فرمانده عالیرتبه بود .او از لحظه ورود
به روســتا تا آخرین لحظات حضورش ،با هرکس از
اهالی روســتا که مواجه میشد ساده و صمیمی بود
و با آنها معاشــرت میکرد .حاج قاسم از همسایهها
و همروســتاییها احوالپرسی میکرد و حتی در کنار
پیرمردها و پیرزنهای روســتا ساعتها مینشست
و به حرفهایشان گوش میداد .از وضعیت معیشت
و فرزنــدان خانوادهها و حتی از اوضاع کشــاورزی و
دامداری آنها میپرســید و میکوشــید تا مشکالت
عمومی و فردی روستائیان و عشایر حل شود.
مرادی ادامه داد :به یاد دارم در یکی از دیدارهایی
که به حضور حاج قاسم رسیده بودم نسبت به دغدغه
جوانان روستا برای سالن ورزشی ،تأکید میکرد؛ توجه
و پیشــنهادهایی که نهایتاً چارهاندیشی شد و سالن
ورزشی روســتا هم احداث شد .همچنین در سفری
به تهران ســعادت دیدار و حضور در دفتر کارش را
داشتم .وقتی مشکل کمآبی و آبرسانی با تانکر برای
روستائیان را به ایشان گزارش دادم ،بسیار نگران شد
و همــان لحظه با مهندس نامجــو (وزیر وقت نیرو)
تماس گرفت .تماسی که منجر به اخذ مجوز احداث
مجتمع آب آشامیدنی  ۱۸روستا شد و در یک دوره
کوتاه ایــن پروژه با حفر چاه ،احداث مخازن بتنی و
اجرای خط انتقال و ...در چند روستای بزرگ ازجمله
کهنوج گرینوئیه ،قنات ملک و ...عملیاتی شد و ادامه
آن در حال انجام است.

