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 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم

 الرحمن الرحیمبسم اهلل 

 مقدمه

ای عصر حاضر ما، عنصری است حاج قاسم سلیمانی شخصیت اسطوره

که باید به عنوان یک الگوی بزرگ بررسی شود. الگویی زنده و حاضر 

عنوان منجی مظلومان منطقه که مردم زمانه ما از سویی او را به 

یک  او را های حضور اجتماعی نیزشناسند و از سویی در سایر عرصهمی

 دانند.سرباز مخلص و مردمی می

آنچه که حاج قاسم سلیمانی را به عنوان محبوبترین چهره بین مردم 

ای هزه با داعش، که همزمان با تخریبایران، آن هم در اوج دوران مبار

رد، حقیقتی بود که مردم از ای غربی همراه بود، تبدیل کهرسان

 زی او دیده بودند.های شبانه رومندی او و تالشدغدغه

مات حاج قاسم عزیز در قالب اکنون ضرورت دارد منش و اقدا

های او بررسی شود تا هر یک از ما بتوانیم به صورت عملی و دغدغه

او را به عنوان الگو پیش روی خود قرار دهیم. متن حاضر به  روشن

 پردازد.بررسی چند دغدغه مهم حاج قاسم می
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 دغدغۀ مظلومان و محرومان

بود. او به  اولین دغدغۀ حاج قاسم، دغدغۀ مظلومان و محرومان عالم

م و منابع مرددرستی نقشه جنایتکاران عالم برای سرزمین و آینده 

کرده بود و زندگی خود را در فرماندهی سپاه  کمظلوم منطقه را در

 قدس در این مسیر قرارداد.

ب آسیا، از جمله ها از گذشته به خاطر اهمیت زیاد منطقه غرآمریکایی

ذخایر نفت و شاهراه تجاری بودن آن چشم طمع به این منطقه دارند. 

 ای حاضر بودند برایآنها به خاطر اهمیت زیاد نفت منطقه، حتی در بازه

را  های نفت منطقهجلوگیری از دسترسی رقیب خود یعنی شوروی، چاه

هند انجام د با مواد منفجره زیاد تخریب کند! یعنی حاضر بودند اقدامی

 1شد.که منجر به مرگ افراد زیادی در منطقه می

از سوی دیگر حفظ و حراست از رژیم غاصب صهیونیستی که عمال 

پیش برنده اهداف هیئت حاکمه صهیونیستی آمریکا در منطقه است 

کش اهمیت زیادی داشت. مانع و دشمن اصلی روبروی رژیم کودک

ای همنطقه بودند. لذا از سالاسرائیل نیز کشورهای مسلمان و عرب 

                                                 
1 https://www.brookings.edu/articles/the-persian-gulf-understanding-

the-american-oil-strategy/ 
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ای برای باز طراحی میالدی، طراحی پیچیده 1222پایانی دهه 

ای که کشورهای حاضر را تکه کشورهای منطقه انجام شد؛ به گونه

تکه کرده و بتوانند به راحتی آنها را غارت کنند. و از طرفی با این کار 

ا به عنوان ئیل رمخالفین رژیم صهیونیستی را نیز تضعیف کرده و اسرا

 2222قدرت برتر منطقه تثبیت کنند. این طرح و نقشه که از حدود سال 

و با عناوین خاورمیانه جدید و اسرائیل بزرگ توسط آمریکا و هم پیمانان 

های زیادی را در های نظامی و جنگغربی او عملیاتی شد، عملیات

 جا گذاشت. های جانی و مالی زیادی را بهمنطقه به پا کرد و خسارت

سپتامبر که بهانه ای برای حمله به عراق و افغانستان برای  11از حادثه 

روزه،  22روزه،  33تصاحب نفت و تسلط بر آن کشورها شد تا جنگ 

ها در کشورهای مختلف دنیا و حمله به سوریه و ماجرای روزه، فتنه 11

 داعش همه برای تحقق همان آرزوی خاورمیانه جدید بود. در طرح

خاورمیانه جدید ایران را چهار تکه و سایر کشورهای منطقه را نیز 

 کنند.تکه میتکه

میلیارد  1222که بتواند خاورمیانه جدید را شکل دهد آمریکا برای این

دالر یعنی هفت تریلیون دالر هزینه کرد. اگر بخواهیم بدانیم این رقم 

ایران  دجۀ نفتیچقدر است، کافی است یک مقایسه انجام بدهیم. کل بو
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میلیارد دالر بوده  1322از اول اکتشاف نفت تا همین چند سال پیش 

میلیارد  4222خسارات جنگ جهانی دوم با آن وسعت جنگ،  2است.

 3دالر بوده است.

تصاحب و حضور در این منطقه چرا آنقدر برای آمریکایی ها و غربی ها 

میلیارد دالر در  اهمیت دارد که کشور آمریکا حاضر میشود هفت هزار

اینجا هزینه کند. آیا برای خدمت و کمک به مردم این منطقه این هزینه 

ها را کرده اند؟ این چه خدمتی است که هزاران کشته و میلیونها آواره 

 و فرزند یتیم و زن بی پناه در این بین اصالً اهمیتی ندارد!

وبروی ر در طی این بیست سال جنایت آنها در منطقه چه کسی توانست

آنها بایستد؟ کدام مرد میدانی توانست شب و روز خود را برای دغدغه 

 مردم مظلوم منطقه صرف کند؟

، رئیس جمهور وقت 21اما در مقابل ما چقدر هزینه کردیم؟ در سال 

الن ایران تا ا»ترامپ، در یک پیام نوروزی به ملت ایران گفت:  آمریکا،

طبیعتا گفته او درست نیست و « میلیارد دالر هزینه کرده است. 13

میلیارد  13بیشتر از واقعیت است؛ ولی حتی اگر گفته او را بپذیریم، ما 

                                                 
2 https://www.mehrnews.com/news/1688622 
3 https://online.norwich.edu/academic-programs/resources/cost-us-

wars-then-and-now 
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دالر میلیارد دالر هزینه کرده  1222ایم. آمریکا دالر ما هزینه کرده

 4است.

های بسیار زیاد توسط آمریکا افروزیسال و جنگ 22گذشت این  با

ی منطقه واضح است که چه هابرای تصاحب و تکه تکه کردن ملت

کسی پیروز شد و چه کسی توانست جلوی پروژه خاورمیانۀ جدید آمریکا 

حاج قاسم »بایستد. سردمدار این جریان در خط مقدم چه کسی بود؟ 

این عظمت جهاد حاج قاسم سلیمانی و تدبیر او و همرزمان «. سلیمانی

 او برای خنثی کردن نقشه آمریکا و غرب در منطقه بود.

دغدغۀ اصلی حاج قاسم سلیمانی حمایت از مظلومان و محرومان عالم 

بود. آمریکا و ناتو به هر کشوری که وارد شدند آن کشور را غارت کردند 

های اولیه حمله به و وضعیت مردم آنجا روز به روز بدتر شد. طی سال

میلیون نفر از عراق فرار کردند؛  2بیش از  2221تا  2223عراق، از سال 

ها را خانمان شدند. حاج قاسم اینهزار نفر بی 122میلیون و 1یش از ب

 شدند.نفر کشته می 3222نجات داد. هر ماه در عراق میانگین 

از آغاز ورود آمریکا به افغانستان نیز که به بهانه مبارزه با طالبان و بهبود 

وضعیت آنها انجام شد روز به روز وضعیت افغانستان بدتر شد. تعداد 

                                                 
4 https://ir.voanews.com/a/new-year-trump/4307511.html 
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 طور مستمر افزایشحمالت نظامی و تروریستی در خاک این کشور به

شدگان بر اثر حمالت و کشته 1برابر شده 122داشته و تاکنون 

بر اساس گزارش بانک  3ها برابر افزایش یافته است.تروریستی نیز ده

جهانی، نرخ فقر در افغانستان طی سالیان حضور آمریکا در این کشور 

بنابر اعالم وزارت اقتصاد این  1درصد رسیده است. 11درصد به  34از 

دالر در روز زندگی  2درصد از مردم این کشور زیر خط فقر  22کشور، 

های آمریکایی بسیاری از طی بیست سال گذشته، شرکت 8کنند.می

های مالی بین المللی به افغانستان را به جیب زده و غارت کردند کمک

دنیا رسوایی به پا کرد. بررسی بخشی از های فساد آنها در و پرونده

میلیارد دالر هدر رفت این سرمایه  11ها، های عمرانی آمریکاییپروژه

سال بازسازی  22پست در گزارشی ازواشنگتن 2کند.ها را گزارش می

نویسد که می« ساخته شده تا ویران شود»افغانستان با عنوان 

                                                 
5 https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGAR-21-46-LL.pdf 
6 https://ourworldindata.org/grapher/fatalities-from-

terrorism?tab=chart&time=1995..2017&country=~AFG 
7 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=AF 
8 https://tolonews.com/business/ministry-confirms-90-afghans-live-

below-poverty-line 
9 https://projects.propublica.org/graphics/afghan 
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ه داشت« نتیجه معکوس»های آمریکا در بازسازی افغانستان تالش

 اینها بخشی از نتایج حضور آمریکا در کشورهای منطقه است. 12است.

حاج قاسم نگذاشت نقشۀ آمریکا برای ایران و سوریه و عراق و سایر 

کشورهای منطقه محقق شود. حاج قاسم نگذاشت مردم منطقه آواره 

حور مگویند به شوند و وطن خود را از دست بدهند. برخی به اشتباه می

ایم. چه کسی مقاومت کمک کردیم و آنها را قربانی خودمان کرده

ایم؟ ما مظلومان است ما عراق و سوریه را قربانی خودمان کردهگفته

 ایم. حاج قاسم سلیمانی این کار را انجام داد.عالم را نجات داده

 خوانیم:می« سلیمانی عزیز»در بخشی از کتاب 

. از خیلی وقت پیش برایشان نام شد ژنرال را نشناسندمگر می

آشنایی بود. زیر نظرش داشتند. درباره نقش و نفوذش تحلیل 

ل نوشتند؛ اما وقتی مقابل غوساختند مقاله میکردند برنامه میمی

اش کشی که فرستاده بودند تا منطقه را ناامن کند ایستاد و پوزهآدم

وشتند هم ن را به خاک مالید از سلیمانی بیشتر گفتند و بیشتر

ها. مجله آمریکایی نیوزویک عکس حاج ها، هم آمریکاییغربی

                                                 
10 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afgha

nistan-papers/afghanistan-war-nation-building/ 
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اول با آمریکا جنگید، »قاسم را زده بود روی جلد و تیتر زده بود: 

 11«کند.حاال دارد داعش را له می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 122نوشته عالیه طهماسبی، صفحه « سلیمانی عزیز»کتاب  11
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 پناهدغدغه زنان بی

است. علیرغم  دومین دغدغۀ حاج قاسم دغدغۀ حمایت از زنان بی پناه

ادعاهای گزاف و دروغین رسانه های غربی و آمریکایی در دلسوزی و 

اقدام برای نجات زنان، آنکس که به راستی از حقوق زن دفاع کرد حاج 

قاسم سلیمانی بود. حاج قاسم سلیمانی ما با اقداماتی که انجام داده 

 ترین مدافع زنان کشورهای منطقه بود.مهم

ب باید ادعاهای دروغین غربی ها در حمایت از برای روشن شدن مطل

 زمان منطقه و در عمل، جنایات آنها در قبال زنان منطقه را مرور کنیم.

 

 عراق و تهاجم آمریکا

ها دو مرتبه و هر دوبار با بهانه دفاع از حقوق زنان و کودکان آمریکایی

 ای در این باره به عراق حمله کردند.و فضاسازی رسانه

اولین بار در زمان حمله عراق به کویت و در ماجرای جنگ خلیج فارس 

ای با گریه زیاد گزارش داد که کودکان بود که دختر نوجوانی در جلسه

اند. های کویت توسط سربازان عراقی کشته شدهزیادی در بیمارستان

های خود در توجیه حمله سنگین به عراق بارها به بوش در صحبت
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استناد کرد. بعدها مشخص شد که آن گزارش ها همه های او صحبت

دروغ بوده و آن دختر، نیره الصباح، دختر سفیر کویت در آمریکا بوده 

است؛ آن برنامه ساختگی نیز با هدف فریب افکار عمومی و سوء استفاده 

 12دولت آمریکا تولید شده بود .

وای زجنگ خلیج فارس منجر به بیش از یک دهه تحریم اقتصادی و ان

 ودخ نیازهای ترین اساسی از –زنان ویژه به–سیاسی شد. عراقی ها 

 کودک آنها نفر 122222 که نفر میلیون 1.1 دهه این در: بودند محروم

 هتجرب را میر و مرگ نرخ افزایش زنان. دادند دست از را خود جان بودند

 13.کردند

میالدی، دولت آمریکا افکار عمومی مردم  2223دومین بار نیز در سال 

خود را به بهانه بهبود وضعیت آزادی و بهداشت و آموزش و معیشت 
                                                 

12 https://soada.ir/?p=6906  
13 Voir : « A People Suffering Under Sanctions », Special Report, 

BBC News, 3 February 1998, consulted online 16 April 2010 at: 

news.bbc.co.uk/2/hi/events/crisis_in_the_gulf/road_to_the_brink/530

03.stm, Lucy Brown and David Romano, Op. cit., Nadje Al-Ali, 

“Women, Gender Relations and Sanctions in Iraq”, The Institute of 

Arab Islamic Studies, University of Exeter, UK, date not available, 

consulted online 16 April 2010 

at:http://www.acttogether.org/Womengender&sanctionsinIraq.ht, and 

“The Human Cost of War in Iraq”, Center for Economic and Social 

Rights, 2003, consulted online 16 April 2010 at: 

http://www.reliefweb.int/library/documents/2003/cesr-irq-07mar.pdf.  

https://soada.ir/?p=6906
http://www.reliefweb.int/library/documents/2003/cesr-irq-07mar.pdf
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زنان عراق با حمله نظامی به عراق همراه کرد. اما نتیجه این حمله چه 

بود؟ در طی دوران حضور آمریکا در عراق آمار بسیار زیادی از بازداشت 

عراقی بدون دلیل و همچنین سوء استفاده و اخاذی از همسران  زنان

 آنها گزارش شده است.

نشان داد که  2224های صلیب سرخ در ماه می سال یکی از گزارش

هزار زن عراقی توسط سربازان آمریکایی  43، حدود 2223طی سال 

 از آنها اشتباهاً دستگیر شده بودند و %22تا  12بازداشت شده بودند که 

جرمی نداشتند! چرا باید زنان عراقی بدون دلیل توسط سربازان 

آمریکایی زندانی شوند؟ نیروهای ایاالت متحده به طور معمول به 

های مرد، برای استفاده به عنوان گروگان زندانی کردن اقوام زن مظنون

پردازند. بنا به گفته وزارت امور خارجه ایاالت متحده، و چانه زنی، می

های مورد است. زنان در ایست 412راکز بازداشت زنان بیش از تعداد م

هایشان مورد آزار جسمی و جنسی قرار بازرسی و در حین تفتیش خانه

 گیرند.می

تعداد کل زنان بازداشت شده در عراق از ابتدای حضور آمریکا تا کنون 

، ایمان خامس از مرکز بین المللی 2221مشخص نیست. در سال 

زن را تنها در  112زن را در زندان الرسافه و  321غال، بان اشدیده
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الکاظمیه گزارش کرد که از دوازده تا شصت سال سن داشتند. زنان در 

معرض شکنجه، تجاوز و تحقیر قرار دارند؛ آنها با موهایشان کشیده 

های کثیف غذا شوند از توالتسوزند، مجبور میشوند، با برق میمی

 کنند.ان عراقی ادرار میبخورند و روی این زن

ساله عراقی به نام عبیر قاسم حمزه توسط  14، دختر 2223در مارس 

سربازان آمریکایی به صورت گروهی مورد تجاوز قرار گرفت و کشته 

اش که در اتاق کناری بودند نیز توسط ساله شد! خانواده و خواهر هفت

 های دیگریارشسربازان آمریکایی، همانجا، اعدام شدند. کمی بعد گز

ها از زنان عراقی منتشر شد که خبر از تجاوزهای گروهی داشت. این

 14فقط مشت نمونه خروار است.

منتشر شده  2223طبق گزارش کتاب فمینیسم و جنگ که در سال 

مورد از تعرض جنسی نیروهای  122است، به گفته پنتاگون، بیش از 

 11ارش شده استامریکایی در عراق و افغانستان علیه زنان، گز

                                                 
14 Feminism and war: confronting US imperialism, Robin Riley, 

Chandra Talpade Mohanty, Minnie Bruce Pratt, the University of 

Michigan, Bloomsbury Academic, 2008, p78. 
15 Feminism and war: confronting US imperialism, Robin Riley, 

Chandra Talpade Mohanty, Minnie Bruce Pratt, the University of 

Michigan, Bloomsbury Academic, 2008, p220. 
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حاال این کشورهای جنایتکار به ما در رابطۀ با حقوق زن اعتراض 

کنند. کسانی که برای بهبود وضعیت زنان عراق به آنجا رفتند این می

ها حضور آمریکا بالها را بر سر زنان عراقی آوردند. اکنون پس از سال

 یدر عراق ببینید آیا وضعیت بهداشت، معیشت و آموزش زنان عراق

 بهبود پیدا کرد یا خیر.

 

 افغانستان و بهانه حمله آمریکا

دانید بر خالف آنچه درباره افغانستان و وضعیت زنان در افغانستان آیا می

میالدی دختران در کابل و سایر شهرهای  1212اید، در دهه شنیده

کردند؛ نیمی از دانشجویان حاضر در افغانستان در مدرسه تحصیل می

زن بودند.  درصد از پزشکان افغانستان 42زنان بودند و ها دانشگاه

 درصد از کارمندان زن بودند؟ 32درصد از معلمان و  12همچنین 

های آمریکایی درباره وضعیت بد زنان های رسانهپردازیبرخالف دروغ

نوشته شد، حقوق  1234افغانستان، قانون اساسی افغانستان که در سال 

یت شناخته بود؛ از جمله حق رای و پرداخت برابر پایه بانوان را به رسم

و  های مهم سیاسینسبت به مردان. حتی تعدادی از زنان نیز به پست

همینطور عضویت در پارلمان و قضاوت رسیده بودند. و برخالف 
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اید، چیزهایی که درباره پوشش اجباری زنان افغانستان دیده و یا شنیده

 13پوشیدند.فغانستانی برقع نمیدر این دوران بسیاری از زنان ا

های نظامی در افغانستان که حمایت آمریکا در پس از شروع درگیری

 های افراطی مذهبیها تاثیر داشت، گروهمسلح کردن برخی از این گروه

مانند طالبان با حمایتهای تسلیحاتی روی کار آمدند. علیرغم اینکه 

بت به زنان آگاه بود اما ها نسآمریکا از رفتارهای نامناسب این گروه

چون فعالیت آنها از نظر سیاسی در ابتدا راستای اهداف آمریکا بود، 

ها حمایت کامل از آنها داشتند و هیچگونه انتقادی راجع به آمریکایی

 کردند.رفتارهای بد آنها با زنان نمی

ها و از بین رفتن ثبات در افغانستان و همچنین روی کار آمدن ناآرامی 

بان وضعیت زنان افغانستانی را نابسامان کرد. گرچه طالبان در ابتدا طال

مورد حمایت آمریکا بود، اما چون از نظر سیاسی کامالً همراه با آمریکا 

نبودند آمریکایی ها همین رفتارهای محدودیت زای طالبان برای زنان 

 را بهانه مداخله و حضور خود قرار دادند.

                                                 
16 Islamophobia and the politics of empire: Twenty Years after 9/11, 

Deepa Kumar, Second edition. Brooklyn: Verso Books, 2021. 
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ارزه برای چیزی وارد افغانستان شدند که خود ها با شعار مبدر واقع آن

آن را به وجود آورده بودند! پس از آن نیز به مدت بیست سال، همواره 

تداوم حضور خود را به بهانه همان توجیه کردند. در حالی که مسبب 

آن خودشان بودند. اما وضعیت زنان پس از حضور آمریکا هیچ تغییری 

 نکرد و حتی بدتر شد.

 

 قاسم در منطقه نقش حاج

چه کسی زنان و کودکان عراق را نجات داد؟ حاج قاسم سلیمانی. چه 

کسی برای نجات زنان و کودکان افغانستان در تالش بود؟ حاج قاسم 

 سلیمانی.

های زنان سوری و عراقی در ماجرای حمله داعش را نیز داستان

یر ا اساید که گروه تروریستی مورد حمایت آمریکا چطور آنها رشنیده

 فروختند و حاج قاسم آنها را نجات داد.کرده و به بردگی می

در دیاله دیدیم کودکی را از سینه مادرش گرفتند »گوید: حاج قاسم می

و آن را روی آتش سرخ کردند و الی پلو گذاشتند و برای مادرش 

فرستادند. این جنایات وحشتناک در سابقه بشریت نایاب است. داعش 

ار زن جوان ایزدی را بین خودشان دست به دست بیش از دو هز
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رساندند و کشتارهای پانصد نفره انجام کردند و به فروش میمی

دادند. آن طفلی را که دیدیم با خنده سرش را در شرق حلب بریدند می

 11«ای از جنایات آنها بود.گوشه

حاج قاسم سلیمانی حقیقتا منجی واقعی زنان و کودکان منطقه بود از 

نگال داعش و آمریکا و ناتو. به همین جهت است که زنان ایزدی در چ

شهادت حاج قاسم با سوز دل عزاداری می کردند و مراد شیخ کالو، 

ای تنها دو نفر بودند که پ»فرمانده شاخه ایزدی حشد شعبی می گفت: 

ها دفاع کردند؛ ابومهدی ها ایستاده و از آنهایی چون ایزدیاقلیت

 18«قاسم.جالمهندس و حا

حتی شاید بتوان گفت که حاج قاسم سلیمانی سربازهای زن آمریکایی 

زنان در  هایی که از وضعیترا هم نجات داد. کافی است به گزارش

ارتش آمریکا در زمان حضور در عراق رجوعی بکنیم. مارجوری کوهن 

در سال « کندارتش علت مرگ زنان سرباز را پنهان می»در کتاب 

 سد:نویمی 2223

                                                 
17 isna.ir/xcZqyV  
18 hamshahrionline.ir/x7wFZ  
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اخیراً کارپینسکی به هیئتی از قضات که در مورد نقض حقوق »

کردند، گفت که ژنرال ریکاردو سانچز، فرمانده بشر تحقیق می

ارشد سابق ارتش آمریکا در عراق، دستور داد تا علت مرگ چند 

کردند، پنهان بماند. کارپینسکی سرباز زن که در عراق خدمت می

یل کم آبی جان خود را از دست شهادت داد که این زنان به دل

کردند؛ ها از نوشیدن مایعات در اواخر روز خودداری میدادند. آن

ترسیدند که مجبور شوند اواخر شب از توالت استفاده کنند. زیرا می

ر از که دو -ترسیدند که اگر مجبور به استفاده از توالت آنها می

بازان مرد به خود شوند، مورد حمله و تجاوز سر –پادگان آنها بود 

 12«بعد از تاریک شدن هوا قرار بگیرند.

ا باید داند. مها را کسی نمیما چنین دنیایی داریم ولی افسوس که این

 راجع به ظلم آمریکا به زن صحبت کنیم.

 

 

 

                                                 
19 www.truthout.org/docs2006/013006J.shtml  

http://www.truthout.org/docs2006/013006J.shtml
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 دغدغه مردم

. حاج قاسم مردم ایران را به شدت دوست سومین مورد دغدغه مردم بود

مردم مظلوم همه کشورها را داشت. داشت. همانگونه که دغدغه 

 کند:االسالم کاظمی کیاسری روایت میحجت

انداختند. ها؛ چه دردها که به جان حاجی نمیامان از این ترکش

ها قرآن که خورد. یادم هست بعضی وقتمدام دردش را می

یست. دائم بدنش را به هم خواست بخواند گردن بند طبی میمی

خواستیم تنش را ماساژ دردش کم شود. میداد تا شاید فشار می

، «کنماین درد مال منه، عادت می»گفت: گذاشت. میبدهیم نمی

خب حاجی چرا این رو همیشه نمیبندی به گردنت؟ »میگفتم: 

من ببندم نیرو چی میگه؟ »گفت: می« ها.کنهدردت رو کمتر می

فت: گناراحتی ام را که دید. خندید. « نمیگه حاج قاسم چش شده؟

ی ره کها نباشه یادم میاین دردها یادگاری رفقای شهیدمه. این»

هستم. با این دردها یاد شهدا میفتم، یاد حسین یوسف الهی، یاد 

بعد « احمد کاظمی، اونا نمیدادن بدنشون رو کسی ماساژ بده.
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این درد خیلی مهم نیست، درد مردم و درد »مکثی کرد و گفت: 

 22«کشه.دین آدم رو می

این حاج قاسم سلیمانی است. اینکه مردم اینگونه حاج قاسم را دوست  

 گفت:دارند او هم مردم را دوست داشت. راننده حاج قاسم می

گفت مردم گذاشت هیچ وقت بوق بزنم میحاج قاسم نمی»

آمد بیرون، سریع به من ترسند. اگر یک ماشین از فرعی میمی

راه  که همیشه باید به بقیه دانستمگفت آروم برو. دیگر من میمی

 21«بدهم، چون حاج قاسم دغدغه مردم را داشت.

کرد. او حتی در سطح جامعه نیز بسیار عادی رفت و آمد می

 گوید:االسالم کاظمی کیاسری میحجت

راننده از توی آینه زل زده بود به صورت حاجی. حاج قاسم پرسید: 

رد که درست خوب خوب نگاه ک« چیه؟ آشنا به نظرت میرسم؟»

شما با سردار سلیمانی نسبتی داری؟ »بشناسدش. آخرسر گفت: 

من سردار »حاجی جواب داد: « اش چی؟برادرش نیستی؟ پسرخاله

خوای می»هایش باز شد به خندیدن. گفت: جوان لب« ام.سلیمانی
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21 hamshahrionline.ir/x7wrM 
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اش خندید و حاجی با خنده« ام.من رو رنگ کنی؟ خودم این کاره

جوان دودل و مردد گفت: « ام.ر سلیمانیمن سردا»دوباره گفت: 

ند زبانش ب« ام.به خدا من سردار سلیمانی»گفت: « بگو به خدا»

آمده بود. دیگر حرفی نزد. گاز ماشین را گرفت و رفت. چند 

دگیت زن»ای که گذشت حاجی سکوت را شکست و پرسید: دقیقه

ش هایجوان چشم« چطوره؟ با گرونی چه میکنی؟ مشکلی نداری؟

ا از آینه دوخت به حاجی. گفت: اگه تو سردار سلیمانی هستی ر

 22من هیچ مشکلی ندارم.

حاج قاسم حتی در سیل و زلزله کنار مردم بود و در هنگام حوادث به 

 رفت.ها میکمک آن

پیرمرد دو دستش را گرفته بود باالی سرش، عکس امام هم بین 

آبی که کل  هایش بود. تا زیر زانو توی آب ایستاده بود.دست

هیچ چیزی »گفت: زندگی اش را شسته و برده بود. مدام می

کردند از هر کار می« خوام اما عکس امام نباید خیس بشه.نمی

کرد، رفت. آب داشت پیشروی میاش برود بیرون نمیخانه

ت بیا بیرون آب داره میرسه خونه میریزه روی از خونه»گفتند: می

                                                 
 32طهماسبی، صفحه نوشته عالیه « سلیمانی عزیز»کتاب  22
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زمان جنگ »گفت: س امام. میکشید روی عکدست می« سرت.

خوردن. خوردن کنار پاهامون ولی بهمون نمیدیدم تیرها می

ید. بوستند و تند عکس امام را می« همش از برکت این سید بود.

حاجی تا زیر زانو رفت توی آب پیشش. دستش را گرفت و بوسید. 

قسمت میدم به همین سید از این خونه بیا بیرون تا سیل »گفت: 

پیرمرد حاجی را بغل کرد. حاجی از آن مهلکه « سیب نزنه.بهت آ

آوردش بیرون. کل زندگی پیرمرد بین دست هایش بود. بیخود 

 23اش را آب برده.کردیم زندگیخیال می
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 دغدغه تبیین

بود. حاج قاسم از هر فرصتی  چهارمین دغدغه حاج قاسم دغدغه تبیین

ک کرد تا معارف انقالب را تبیین کند. جواد تاجیبرای تبیین استفاده می

 گوید:می

بار حاج قاسم را دیدیم و گفتم خوش به حالت بعد از جنگ تو یک

ت: کنیم. گفایم شلمچه و روایتگری میدر میدان هستی و ما آمده

 جوها صحبت کنم ولیخیلی دوست دارم بیام شلمچه برای دانش»

بعد در مورد راه اندازی یک جریان « خب محدودیتها اجازه نمیده.

برای دانشجویان کشور درخواستی کردم. با روی خوش قبول کرد 

من عالقه مند به ارتباط با دانشجوها هستم، مخصوصا »و گفت: 

اونهایی که شاید شما ظاهرشون رو نپسندید. توی مسافرت ها 

دارم یکی از همین جوون ها کنارم بنشینه تا از  هم بیشتر تمایل

 24«فرصت پرواز برای گپ و گفت استفاده کنم.

 گوید: حجت االسالم عارفی می
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با حاجی رفیق بودیم؛ عین برادر. وقتی هوای سوریه به سرمان 

زد، رفتیم سراغش؛ با رئیس دانشگاه فرهنگیان کرمان. گفتیم: 

م: گفتی« برای چی؟»گفت: « حاجی ما میخوایم بیایم سوریه.»

همه دارن میرن، ما هم میخوایم بیایم. ما اینجا توی کرمان همه »

 تو که توی»خندید و گفت: « جا پیش شما هستیم، اونجا چی؟

دانشگاهی، این آقا هم همین طور. امروز جبهه دانشگاه مهم تر 

های مردم رو نجات بدید، ست. برید اونجا کار کنید بچهاز سوریه

نمایی کنید. داوطلب سوریه زیاد داریم، هروقت نیاز شد راه

 21«کنم.خبرتون می

 گوید:دختر حاج قاسم می 

بود و بودیم. سمت چپ من پدرم نشستهبار در هواپیما نشستهیک

حجاب بود سمت راست من یک خانم که معروف به شل

ور به طبود. هواپیما کمی تاخیر داشت. این خانم هم همیننشسته

 بود این نظام کدام کارشگفت. احتماالً گفتهنظام بد و بیراه می

. پدرم داشت کتاب اش درست باشددرست است که هواپیمایی

خواند. یک لحظه نگاه کرد ببیند چه کسی است که این می

                                                 
 113نوشته عالیه طهماسبی، صفحه « سلیمانی عزیز»کتاب  21



 

23 

 های حاج قاسمدغدغه

گوید و دوباره شروع کرد به کتاب خواندن و کمی ها را میحرف

 شیرینی همراه پدرم بود که به من دادند و گفتند به این خانوم

پرسی تعارف کن. بعد که هواپیما پرید خلبان آمد پیش پدرم احوال

ته بودند که شما در این هواپیما حضور دارید. کرد و گفت نگف

بفرمایید داخل کابین! پدرم گفتند همینجا راحتم. همینطور که 

کرد و فهمید که حاج صحبت می کرد، این دختر گاهی نگاه می

است و در کنار حاج های ضد نظام گفتهقاسم است و حاال حرف

کرد به  وقاسم سلیمانی نشسته است. خلبان که رفت حاج قاسم ر

سری مباحث را گفتید. دختر این دختر خانم و گفت شنیدم یک 

گفت نه حاج آقا! چیز خاصی نبود با خودش فکر کرده شاید االن 

اندازند! پدرم این کنند و دختر را بیرون میدر هواپیما را باز می

شما هرچی گفتی درست بود. اما یک چیز را »جمله را گفت: 

است توسط من مسئول است! حضرت بگویم، هر چقدر مشکل 

آقا به بهترین صورت در حال مدیریت کردن است. ما مسئولین 

 23«دهیم.گوش نمی

                                                 
26 https://www.aparat.com/v/FU6Qv 
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دغدغۀ تبیین را ببینید. آدم خودش را خرد کند که تبیین انجام دهد. 

کرد. ها صحبت میرفت برای رزمندهحاج قاسم دغدغۀ تبیین داشت. می

کرد. عملیاتی باشد تبیین میکه جای اینها بهدر بخشی از صحبت

ایم سوریه؟ چرا داریم در عراق گفت چرا ما اینجاییم؟ چرا ما آمدهمی

ن. او شود تبییها میداد. اینها تبیین انجام میجنگیم؟ برای رزمندهمی

گر واقعی چهرۀ دشمن بود چهرۀ واقعی دشمن را به همۀ عالم تبیین

ست؟ چه کارهایی دارد انجام های دشمن چینشان داد. نشان داد نقشه

هرۀ کرد و چهایش یکی یکی مباحث را تبیین میدهد. در سخنرانیمی

سال خط مقدم بود، ما که  42داد. اگر حاج قاسم دشمن را نشان می

و تبیین  آمدکردیم. اما خود حاج قاسم میپشت خط بودیم باید تبیین می

 کرد یعنی هم مالک بود هم عمار.می

 بینید که آقا وسط میداناین نگرانی وجود دارد. امروز شما میبزرگواران 

است و در حال تبیین است و این اصالً چیز خوبی نیست. یادتان آمده

است در فیلم مختار زمانی که مختار آمد با مصعب بیرون کوفه بجنگد، 

مختار تو برگرد! اگر دشمن ببیند که تو »یکی از فرماندهان گفت : 

 شود اینامروز احساس می« فهمد که عقبه وجود ندارد.یبیرون آمدی م

افتد. وقتی آقا پیاپی در حال تبیین است، نکند عقبه وجود ندارد اتفاق می
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اید کردیم ما بدهد. ما باید تبیین میو عقبه کارش را درست انجام نمی

کردیم این کار را انجام ندادیم آقا این کار را های ذهنی را باز میگره

دقیقه چرایی  12دهد. این سخنرانی چند روز پیش آقا تقریباً جام میان

دادند در حالی که ما باید حضور ایران در محور مقاومت را توضیح می

 گفتیم، نه آقا.می
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 دغدغه والیت

پنجمین کاری که دغدغه حاج قاسم بود دغدغۀ والیت بود. حجت  

 گوید: االسالم کیاسری می

دانش آموختگی دانشگاه امام حسین عالی بود. فرماندهان مراسم 

نظامی ایستاده بودند. حضرت آقا از پله ها رفتند باال و روی جایگاه 

آمدند. فرماندهان فرمانده کل قوا را که دیدند احترام نظامی 

گذاشتند. احترام حاجی اما جور دیگر بود و با همه فرق داشت. 

ی کنار سر گذاشته بود، یک یک دست به احترام معمول نظام

دانستم هیچ کار حاجی بی حکمت دست هم روی سینه. می

حاجی عرف نظامی اینه که برای احترام دست »نیست. پرسیدم: 

رو کنار سر میذارن. این دست که روی سینه گذاشتی دیگه 

حس کردم آقا نگرانه. دست گذاشتم »گفت: « اش چیه؟قضیه

 21«فدات بشه آقای من.م تا بگم حاج قاسم روی سینه

 این دغدغۀ والیت بود. 

 کند:در جایی دیگر ابراهیم شهریاری روایت می
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نشان ذوالفقار؛ نشانی که کسی بعد انقالب در ایران نگرفته بود. 

از دفتر آقا »شنیدن خاطره از زبان خودش حالوت دیگری داشت: 

باس لتماس گرفتند: آقا فرمودند تشریف بیارید، کارتون دارم، با 

رم. خوان بنظامی هم بیایید. شصتم خبردار شد که برای چی می

یک سال پیش هم صحبتش شده بود و طفره رفته بودم. این بار 

هم بهانه آوردم که میخوام برم سوریه، فرصت ندارم. دوباره از 

بیایید حتما هم با لباس نظامی »دفتر تماس گرفتند گفتند: 

کنم؛ سالم خدمت آقا می به یک شرط قبول»گفتم: « باشید.

خوام چند دقیقه باهاشون برسونید و بگید قبل از این کار، می

فتم: به آقا گ»گفتگوی دونفره شان را هم شرح داد: « صحبت کنم.

شما که برای جمهوری اسالمی بیشتر زحمت کشیدید، خودتان را 

فدا کردید، چه کارهای بزرگی کردید، چه کسی برای شما 

خواهید برای من بگیرید. از شما که حاال شما می نکوداشت گرفته

میخواهم این مدال را به من ندهید. حضرت آقا دوباره فرمودند: 

توی عمرم روی حرفشون « خواهم این مدال را بگیرید.من می»
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فقط به شرطی که تا زنده هستم »نه نیاورده بودم، قبول کردم؛ 

 28«این مدال رو به لباسم نزنم.

رفتند کردند که بین حاج قاسم و آقا اختالف بیفتد. میمی ها تالشخیلی

د. گفتند که باآلخره یک چیزی بگویپیش حاج قاسم و یک چیزهایی می

 گوید:یوسف افضلی از همرزمان شهید می

چند دقیقه یک روند گفته بود و حاجی فقط شنیده بود. لبّ 

ما ا کشید،حاجی! شما این قدر زحمت می»کالمش این بوده که: 

وقتی ساکت شد، حاجی در جواب گفته: « قدرتون رو نمیدونن...

شما چرا ناراحتی؟ من یه سربازم، نهایتش میگن برو جای دیگه »

عمر  یک« نگهبانی بده، من هم میگم چشم. اینکه ناراحتی نداره.

دانست؛ سرباز والیت، سرباز مردم، سرباز سپاه، خودش را سرباز می

خواست با همین نام ین مرزوبوم. دلش میسرباز نظام و سرباز ا

 همسرم من»اش نوشته بود: هم در تاریخ بماند. توی وصیت نامه

جای قبرم را در حرم شهدای کرمان مشخص کرده ام، محمود 
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داند. قبر من ساده باشد مثل دوستان شهیدم. بر آن کلمه سرباز می

 22«های عنوان دار.قاسم سلیمانی بنویسید نه عبارت

رین تواهلل واهلل واهلل یکی از مهم»هایش گفت: یکی از سخنرانیدر 

بخیری رابطۀ قلبی و دلی شما با این حکیم فرزانه است شئون عاقبت

را کشورها  بسیاری ازکسی که  32«دار این کشور است.که امروز سکان

رفته و همه جا را دیده و از لحاظ معنوی در اوج معنویت است. سه بار 

ترین شأن عاقبت به خیری ایستادگی پای خورد که مهممیقسم جالله 

نامه حاج شود دغدغۀ والیت. شما وصیتاین شخص است. این می

اش دغدغۀ والیت فقیه قاسم را ببینید؛ اولش، وسطش و آخرش، همه

 نویسد:اش مینامهاست. در همان ابتدای وصیت

 خمینی عزیز،خداوندا ! تو را شکرگزارم که پس از عبد صالحت »

مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر 

صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسالم و تشیّع و ایران و جهان 

 -او بادکه جانم فدای جان -ای عزیز اسی اسالم است، خامنهسی

 .«قرار دادی
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 :آید جلوترو کمی می

ه[ آنهایی ]کای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم: چه نکته»

نامند و چه آنهایی که اصولگرا. آنچه طلب خود را میاصالح

که عموماً ما در دو مقطع، خدا و قرآن و پیوسته در رنج بودم این

 «.کنیمکنیم، بلکه فدا میها را فراموش میارزش

 گوید چندتا نصیحت دارم: دهد و میگونه ادامه میهمین

ت فقیه است؛ یعنی این که اول آنها، اعتقاد عملی به والی»

عنوان نصیحت او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات او به

طبیب حقیقی شرعی و علمی، عمل کنید. کسی که در جمهوری 

خواهد مسئولیتی را احراز کند، شرط اساسی آن ]این اسالمی می

است که[ اعتقاد حقیقی و عمل به والیت فقیه داشته باشد. من 

گویم والیت قانونی؛ هیچ یک گویم والیت تنوری و نه مینه می

کند؛ والیت قانونی، خاصّ از این دو، مشکل وحدت را حل نمی

عامه مردم اعم از مسلم و غیرمسلمان است، اما والیت عملی 

خواهند بار مهم کشور را بر دوش مخصوص مسئولین است که می

 «!بگیرند، آن هم کشور اسالمی با این همه شهید

 باز دوباره خطاب به مراجع:  
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ساله در میدان، به علمای 42سخنی کوتاه از یک سرباز »
قدر که موجب روشنایی جامعه و سبب الشأن و مراجع گرانعظیم

بانی زدودن تاریکی مراجع عظام تقلید؛ سربازتان از یک برج دیده
 های آندید که اگر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش

اید، اید و زحمت کشیدهها استخوان خُرد کردهه[ شما در حوزه]ک
ها متفاوت است، این بار ها با همه دورهاین دوره .روداز بین می

 ماند. راه صحیح، حمایتنمیاگر مسلّط شدند، از اسالم چیزی باقی
بدون هرگونه مالحظه از انقالب، جمهوری اسالمی و ولی فقیه 

دیگران شما را که امید اسالم هستید به  نباید در حوادث، .است
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

 جا:رسد به اینمیدهد و نامه را ادامه میگونه وصیتهمینو 

 هیفق تیها و والو ارزش یاسالم یحق واضح است؛ جمهور»

 مورد ستیبای( هستند و مهی)رحمۀ اهلل عل ینیامام خم راثیم

ا ر یاخامنه یالعظماهللتی. من حضرت آرندیقرار گ یجد تیحما

 و کمک شماست یهمراه ازمندی. او ننمیبیمظلوم و تنها م یلیخ

با  تانیهاتیو حما تانیدارهایو د انتانیو شما حضرات با ب
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 د،ید بیانقالب آس نی. اگر ادیجامعه را جهت ده ستیبایم شانیا

استکبار بر  یزمان شاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سع یحت

 قابل برگشت خواهد بود. ریغ قیمحض و انحراف عم یالحادگر

ما ا ان،یب نیاز ا کنمیم یو عذرخواه بوسمیمبارکتان را م دست

به محضرتان عرض  یحضور یهایابیدوست داشتم در شرف

 .«بوستانو دست سربازتان حاصل نشد. قیکنم که توف

نامه حاج قاسم و همین گونه ادامه میدهد؛ یعنی شما هر بند از وصیت

نم کرا ببینید یک دغدغه وجود دارد به نام ولی فقیه. من تعجب می

ما با آقا باشد اسلیمانی را دوست داشته تواند حاج قاسمچگونه کسی می

باشد. مگر چنین چیزی امکان دارد؟ مگر چنین چیزی زاویه داشته

ما  .دآیشان نمیقاسم کار ندارند، خوشها به عقاید حاجشود؟ بعضیمی

نوان آید به عباید بتوانیم این افراد را که فقط همین جوری خوشش می

ح او را ارتقا دهیم. از سطح یک کسی که شجاع است بتوانیم سط

 مکتب»داشتن یک مکتبی به نام داشتن فردی به دوستدوست

این حاج قاسم یک مکتب بود آقا فرمودند حاج قاسم شخص « سلیمانی.

 نبود، مکتب بود.
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 دغدغه تکریم خانواده شهدا

های حاج قاسم بود. او احترام و تکریم خانواده شهدا از دیگر دغدغه

های متعدد هیچگاه از توجه به خانواده شها غافل یتعلیرغم مشغول

نامه خودشان خطاب به خانواده شهدا نبود. ایشان در بخشی از وصیت

 گویند:می

فرزندانم، دختران و پسرانم، فرزندان شهدا، پدران و مادران 

فروزان کشور ما، خواهران و  یهاچراغ یاز شهدا، ا ماندهیباق

ه ک یعالم، صوت نیشهدا! در ا نهیبرادران و همسران وفادار و متد

و مأنوس با آن بودم و همچون صوت قرآن  دمیشنیروزانه من م

 تم،دانسیخود م یپشتوانه معنو نیو بزرگتر دادیبه من آرامش م

 فرزندان شهدا بود که بعضاً روزانه با آن مأنوس بودم؛ یصدا

پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را در وجودشان  یصدا

خودتان  قدر د،یملت نیا شکسوتانی! تا پزانمیعز .کردمیاحساس م

ر که ه یطوربه د،یگر کنرا در خودتان جلوه دتانی. شهدیرا بدان

 دیوِد شهخ نهیرا، بع دیفرزند شه ای دیپدر شه ند،یبیکس شما را م

 خواهش .تیصالبت و خصوص ت،یرا احساس کند، با همان معنو

. من نتوانستم حق الزم را دییو عفو نما دیمرا حالل کن کنمیم
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ادا کنم، هم  دتانیفرزندان شه یاز شماها و حت یلیخ رامونیپ

ام را دارم جنازه دوست و هم طلب عفو دارم. کنمیاستغفار م

 برکت اصابت دستان پاکهب دیشا رند،یفرزندان شهدا بر دوش گ

 قرار دهد. تیآنها بر جسدم، خداوند مرا مورد عنا

هایش، از حال همرزمان دوران جنگ غافل او حتی در اوج مشغله

ها بود. حجت االسالم سعادت نژاد تعریف شد و حواسش به آننمی

 کند:می

 41نهای لشکر ای بود؛ فرمانده یکی از گردااسمش ناصر توبه

حرکت افتاده بود کنج خانه. حاجی قطع نخاع شده بود، بیثاراهلل. 

رسید، به اش. همین که میرفت اصفهان خانهنزدیک عید می

توی این دو روزی که اینجام همه کارها »گفت: همسر ناصر می

گرفت کرد. ناصر را بغل میاول از همه حمام را آماده می« با من.

بدنش را لیف و صابون زد، برد حمام. سرش را شامپو میو می

کشید. بعد هم تنش را حسابی با آب کرد، کمرش را کیسه میمی

کرد. آخر سر هم یکدست شست و با حوله خشک میگرم می

 کرد. دوبارهلباس جدیدی را که برای ناصر خریده بود تنش می

آمدند بیرون، خالصه حسابی ترگل گرفت و از حمام میبغلش می
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مثل یک تازه داماد. این دو روزه کرد؛ درست ورگلش می

گذاشت خانم خانه پا توی آشپزخانه بگذارد. هر سه وعده غذا نمی

کرد. تازه یک وعده هم بار و بندیل جمع را خودش آماده می

رفتند توی دل طبیعت تا ناصر آب وهوایی عوض کردند و میمی

افتاد کند. آنجا هم همه کارها با حاج قاسم بود. بعد دو روز راه می

میرفت سمت کرمان، سمت روستای قنات ملک. میرفت 

 31خدمتگزار پدر و مادرش باشد.

 کند:حاج حسین کاجی روایت می 

گذشت. آخر عمری تمام ها از شهادت پسرش میسال

گاه حاج قاسم بود. بوی بیواش سر زدن های گاهدلخوشی

آبگوشت خانه را پر کرده بود. حاجی مثل همیشه آمده بود برای 

رفت تا به بقیه احوالپرسی. وقت زیادی نداشت، باید می

من »هایش برسد؛ اما مادر شهید خواسته دیگری داشت: برنامه

هیچوقت روی « تنها هستم حاجی. بمون ناهار رو باهم بخوریم.
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زد. در مرامش نبود. آن روز تا غذا آماده مادران شهدا را زمین نمی

 32شود، دو سه ساعتی مونس تنهایی پیرزن شد.

 گوید:در جای دیگری حجت االسالم رضایی می

رمان ک نامه را نشانم داد، به خط حاجی بود. برای رئیس بنیاد شهید

نوشته بود. گفته بود توفیق بسیار خوبی پیدا کردید که به این قشر 

خدمت کنید. نوشته بود هر روز صبح دو رکعت نماز بخوانید و از 

خدا کمک بگیرید و بعد بروید سر کار برای خدمت. توصیه کرده 

اده هایی بدانید که خانوترین لحظات زندگی را هم وقتبود شیرین

زی با مشکل اعصاب و روان یا هر مشکلی بیایند. شهدا یا جانبا

عصبانی باشند و ناراحتی کنند و شما صبر کنید و کارش را راه 

کرد. حاج بیندازید. اول از همه خودش به این توصیه ها عمل می

ها کم نداشت. هیچوقت ندیدم اخم کنندهقاسم از این جور مراجعه

داشت طرف عضو و چین و چروکی به صورتش بیفتد. کار هم ن

داد که کار این آقا را حل کنید چه حزب و گروهی است، نامه می

 33شد.و حل هم می
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ای به مادران شهدا نیز داشت. ابراهیم شهریاری حاج قاسم توجه ویژه

 کند:روایت می

یک مرتبه چشمم افتاد به ماشین جلوی در که مادر شهید علی 

ت به این خانواده. محمدی داخل آن بود. حاجی خیلی ارادت داش

های شهدا را دوست داشت. خودش باید میرفت اصال تمام خانواده

مادر »به استقبالشان. بدو رفتم پیش حاجی، طبقه پایین. گفتم: 

یک جوری رفت که متحیر ماندم، « شهید علی محمدی اومدن.

پابرهنه و سراسیمه، احترام کرد و حالش را جویا شد. هروقت که 

نشست کنارش یا دوزانو روی مد یا توی ماشین میآمادر شهید می

 نشستند به حرفای میآورد گوشهکرد و میزمین یا کمکش می

آمد بدو میرفت زدن. همه دنیا هم که مهمانش بودند تا پیرزن می

 34ش.اهای گفته و ناگفتهنشست کنارش، پای حرفسمتش. می
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 دغدغه جذب حداکثری

قاسم، دغدغه حفظ انسجام اجتماعی و های مهم حاج یکی از دغدغه

ا کرد تا بجذب حداکثری به دین و انقالب بود. او تمام تالشش را می

ه ها را دلباختاخالق نیکو نگاه همه افراد را به انقالب تغییر دهد و آن

 گویند:این مسیر کند. ایشان در جایی می

ا ی اینکه در جامعه مدام بگوییم او بی حجاب و این باحجاب است

ماند؟ اینا همه اصالح طلب و اصولگراست، پس چه کسی می

اند؟ آیا همه مثل مردم ما هستند. آیا همه بچه های شما متدین

کند و جامعه هم هم هستند؟ نه. اما پدر، همه اینها را جذب می

خانواده شماست. اینکه بگوییم من هستم و بچه های حزب اللهی 

 31ب.شود حفظ انقالخودم، اینکه نمی

 گویند:یا ایشان در جای دیگری می
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ها بگیم این آدم با اللهیحزبمن اصالً قبول ندارم در بین بچه

حجاب، دختر منه، دختر اون شکل و قیافست...! همان دختر کم

 33ماست. ما و شماست؛ نه دختر خاص من و شما، اما جامعه

با حاج  اشای را از اولین و آخرین مواجههسید بشیر حسینی خاطره

 کند:قاسم اینگونه نقل می

موقع برگشت در فرودگاه مشهد، چند دختر نوجوان آمده بودند که 

گرفتند. چند نفر ها ایستاده بودم و با من عکس میمن وسط آن

، من هم نفهیمدم چه کسانی هستند. عبور کردند با لباس سپاه

ه من بموقعی که آمدم سوار هواپیما بشوم در گیت بازرسی سپاه، 

م رفتم آن پشت. سال« برو آن اتاق پشت، حاجی منتظره!»گفتند 

اله بینم کلی دختر پانزده سمی»کردم. حاج آقا بدون مقدمه گفتند: 

تصور کردم حاج قاسم از این رفتار من ناراحت « ات هستند.دوره

حاج قاسم احساس کرد من « ام حاج آقا!شرمنده»شده. گفتم: 

ام. خندید. انگشتری را از دستش درآورد همنظور او را درک نکرد

ات را بگیر. هر جا دختر چادری دیدی، دختر هدیه»و گفت: 

ها پناهگاه ها! چادریبدحجاب هم دیدی، برو سراغ بدحجاب
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دارند! پناهگاهش مسجد است، خانواده است! هیئت است! همین 

حجاب است که هیچ پناهی ندارد چادر پناهش است! اون دختر بی

 31«ها باش!پناهتو پناه بی و

اخالق حسنه سردار سلیمانی حتی در جذب مخالفین هم تاثیر زیادی 

 گوید:داشت. حسن پالرک می

معروف بود به کامران سابوکی. جنوب استان کرمان را با دارودسته

ای که داشت قبضه کرده بود. مردم بیچاره جرئت نفس کشیدن 

خواست داد یا میرا مینداشتند. اگر کسی راپورت کارهایش 

کامران جلو، آدم جلویش قد علم کند خونش پای خودش بود.

هایش پشت سر، یک صف طوالنی سالح به دست آمده بودند 

نامه بگیرند. دوربین از کنار صف رد شد تا رسید به نفر اول. امان

مرد آفتاب سوخته سبیل در رفته سالحش را که تحویل داد توی 

من سالحم رو تحویل دادم به »کرد و گفت: قاب دوربین نگاه 

من »یکی دیگر از الی صف بلند صدا زد: « جمهوری سلیمانی.

حاجی خودش هم بود. وقتی شنید « ام.طرفدار جمهوری سلیمانی
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جمهوری سلیمانی نداریم، اینجا جمهوری »لبخندی زد و گفت: 

 38«اسالمیه.
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 دغدغه تعظیم شعائر دینی

دغدغه احترام و تعظیم شعائر دینی بود. دغدغه  دغدغه بعدی حاج قاسم،

د؟حاج ش ایجاددین و مذهب. اصالً ستاد عتبات عالیات توسط چه کسی 

قاسم سلیمانی. اصالً دستور ساخت صحن حضرت زهرا سالم اهلل علیها 

 در نجف به دستور چه کسی بود؟

 گوید:حسن پالرک می

قرار شد چهارتا طرح جامع توسعه بنویسیم برای چهار شهر زیارتی 

کربال، نجف، کاظمین و سامرا. حاجی اصرار داشت طرحها جامع 

این طور نباشه که امروز درست کنید و فردا »گفت: باشند. می

به « سال بعد رو ببینید. 21مجبور بشید خراب کنید. حداقل 

روع کردیم. دلیلش هم سفارش خودش از حرم امام علی )ع( ش

کوچکی حرم امیرالمؤمنین علی )ع( بود. بعد رفتیم سراغ شهرهای 

ش بینم، یاد پیها وقتی زوار میلیونی عراق را میدیگر. این سال

افتم. همان روزهای اول تشکیل ستاد گفت: بینی حاج قاسم می
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ها خیلی کوچیکن. باید کاری کرد. من مطمئنم یه روز این حرم»

 32«شن.د دور نیست زائرین عتبات میلیونی میکه زیا

؟ ندشرکت کنپیاده روی اربعین مردم بتوانند کرد چه کسی فکر می

روی اربعین مدیون حاج قاسم سلیمانی است همه کار را حاج قاسم پیاده

کرد پیاده روی اربعین مدیون جمهوری اسالمی است و آدم تعجب 

ی اربعین روچون به دالیلی پیاده کند از بعضی افراد که مثالً پارسالمی

کنسل شد چه چیزهایی که به جمهوری اسالمی نگفتند! گفتند 

جمهوری اسالمی از اول هم با دین نسبت خوبی نداشت! چه کسی 

روز قبل از اربعین رادیو اربعین را  22چه کسی  اربعین را اربعین کرد؟

ا اختصاص داد روز قبل از اربعین تلویزیون ر 22راه انداخت؟ چه کسی 

رد تا کها کیلومتر بعد از مرز را آسفالت میبه اربعین؟ چه کسی تا ده

مردم راحت باشند؟ چه کسی پایانۀ مرزی عراق را ساخت که مردم 

های ویزا و گذرنامه را حذف کرد راحت باشند؟ چه کسی بسیاری از پول

ه ل آن کها و امثاکه مردم راحت باشند؟ چه کسی یارانه داد به اتوبوس

ها را فرستاد آن طرف مرز که مردم راحت باشند؟ چه کسی اتوبوس

ها را رایگان عبور داد و کمک مردم را تا نجف ببرند؟ چه کسی موکب
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های خودشان را بزنند؟ چه کسی این طرف موکب کرد که آن طرف

مرز برایشان موکب زد که مردم اذیت نشوند؟ چه کسی همۀ فضا را 

که کرد؟ جمهوری اسالمی بود. حاال به خاطر این برای مردم آماده

پارسال عراق به جمهوری اسالمی اعالم کرد که ما فقط چند هزار نفر 

 هایدهیم نه بیشتر، حاال جمهوری اسالمی شد ضد ارزشاجازه می

 دینی؟ جمهوری اسالمی شد ضد امام حسین علیه السالم؟

را)س( ارادت حاج قاسم به اهل بیت و به صورت ویژه حضرت زه

عنایات ویژه حضرت زهرا )س( در دوران ای داشتند. ایشان با بیان ویژه

 گویند:می دفاع مقدس

از  یکار چیو ه شدیهرموقع در جنگ فشارها بر ما حادث مما »

 م،دریجز حضرت زهرا )س( نداشت یپناهگاه آمد،یمان برنمدست

 نیپرطوفان، خشمگ یهامان به آبچشم یوقت 8والفجر  اتیعمل

آشناتر از نام حضرت زهرا  ینام چیجا هو ترسناک اروند افتاد، آن

را در تأللؤ  شانیا« اروند»در کنار  نیبنابرا م؛ی)س( نداشت

و اروند را با  میصدا زد هایجیو مظلومانه بس بانهیغر یهااشک

 یت، وق4در کربالی  .میکنترل و از آن عبور کرد« )س( ازهرای»

خود را مستانه را بر  یهاها و توپها، خمپارهتش مسلسلدشمن آ
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 وقتآناز خون به اروند روانه شد،  ییهایساحل باز کرد و جو

جز نام حضرت زهرا )س(  یاز کار افتاده بود و نام ریهم همه تداب

در کنار اروند  هایهم که عراق یوقت .شدینم یها جاربر زبان

آن زمان هم سالح  زدند،یم ریبودند و رزمندگان را با ت ستادهیا

 یوقت، 1در عملیات کربالی  کارگر ما حضرت زهرا )س( بود.

وقت هم م؛ آنیکرد «انیبوب» یهابه آب ینگاه م،یمضطر شد

و عاجزانه حضرت زهرا )س( را صدا  میسر خود را بر دژ گذاشت

را در هور، حضرت زهرا )س(  یمن قدرت و محبت مادر .میکرد

شما مادرها  ی. وقتدمید نیم دانیوسط م ،یغرب کانال ماه

من حضرت زهرا  زدند،یوپا متان در خون دستو فرزندان دینبود

 )ص( یبه حضرت موس لین کناردشمن در  یوقت .دمی)س( را د

پاه س گرشیو با چشم د لیچشم خود ن کیو او با  شدیم کینزد

او شکافت؛ حضرت  یرا برا «لین»خدا  د،یدیترسناک فرعون را م

سرد و سخت  یها، اروند و کوه1 ی)س( هم در هور، کربال فاطمه

 42«کرد. یرزمندگان ما[ مادر یکردستان، ]برا
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حاج قاسم عالوه بر این دغدغه دفاع از حرم آل اهلل را نیز داشت و در 

 د:گویاین زمینه بسیار حساس بود. یوسف افضلی از همرزمان شهید می

ه خورد بخیلی نزدیک شده بودند، آن قدر که تیرهای کالش می

درودیوار حرم. غوطه غربی بودیم، یعنی پشت حرم بی بی حضرت 

رسد. خودش زینب )س(. تاب نداشت ببیند به حرم آسیب می

یر جنگید. وقتی تها میکالش دست گرفت. پابه پای بچه رزمنده

حاجی برگردید. حاجی »مان درآمد که به دستش خورد، داد همه

 ها. شده بود مثلقبول نکرد. ماند کنار بچه« تو رو خدا برگردید.

 اسفند روی آتش، روی پا بند نبود.

ها خیز برداشته بودند برای حمله به سامرا. حاجی را تابه تکفیری

حال این طور ندیده بودم. کم توی جنگ و درگیری نبود اما این 

بود خدای نکرده دوباره اهانتی کنند کرد. دل نگران بار فرق می

سخت ترین لحظه »گفت: به حرم ائمه اطهار. بعدها خودش می

های جنگ عراق همون روزایی بود که توی جاده بغداد سامرا 

 41«جنگیدیم.می
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های مذهبی احترام خاصی قائل بود و حاج قاسم حتی نسبت به مکان

یزی که برای او مهم گرفت. تنها چگاه شان خودش را در نظر نمیهیچ

 کند:بود، خدمت به اهل بیت بود. ابراهیم شهریاری روایت می

ای هکارگر گرفته بودیم. فرستاده بودیمشان بروند سرویس

بهداشتی را نظافت کنند. حاجی آمد توی بیت الزهرا. مستقیم رفت 

همه »طبقه پایین پیششان. نگذاشت کارگرها دست بزنند. گفت: 

رد قدغن ک« نذار کسی بیاد.»کرد بهم گفت:  رو« برین بیرون.

حتی خودم بروم. در را بست و خودش ماند تنها. شیلنگ گرفت و 

دقیقه یک ساعت بعد آمد نشست. یک نفس  41همه جا را شست. 

م تونستم به عزادارای حضرت آخیش، من»راحت کشید و گفت: 

 کار زیاد بود. حاجی اما سخت ترین را« ه خدمتی بکنم.یزهرا 

 42ریاترین را.ترین و بیانتخاب کرده بود، سخت
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 طلبیدغدغه شهادت

دغدغه دیگر حاج قاسم، دغدغه شهادت بود. او شهادت را سعادت 

شود و در تمام دانست که نصیب مجاهدان بزرگ راه خدا میبزرگی می

کرد تا به صورت یک مجاهد واقعی، برای نصرت دین زندگی تالش می

 گوید:االسالم حاج علی اکبری در جایی میجتخدا تالش کند. ح

ما گفتند بیاید پای کار حتها میکم محبوبیت که نداشت. خیلی

محبوبیت شما »آورد. به زبان هم به حاجی گفته بودند: رأی می

حاجی نه « کنه کاندیدای ریاست جمهوری بشید.اقتضا می

نامزد ها و من نامزد گلوله»گذاشت و نه برداشت، جواب داد: 

ها دنبال قاتل خودم هاست توی جبههشهادت هستم. سال

 43«کنم.گردم، اما پیداش نمیمی

 گوید:فرزند شهید محرابی در مصاحبه خود می

آن روز که آمد خانه مان، از شهادت حاج عماد و جهاد مغنیه برایم 

گفت، از اینکه دو دقیقه قبل از شهادت حاج عماد کنارش بوده، از 

ن جرئت نکرد هم با عماد مغنیه هم با پسرش جهاد اینکه دشم
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روبه رو بجنگد، از اینکه ماشین جهاد را با بالگرد زدند و چیز زیادی 

زینب دعا کن من هم مثل اینها شهید »از پیکرش نماند. گفت: 

مشهد، بشم. امروز روز عرفه ست. من به طمع شهادت اومدم 

نتونسته شهادتش رو های جنگ هرکسی که توی تمام این سال

بگیره امروز باید بگیره. امروز شهادت نامه امضا میشه. دعا کن 

داشت از اتاق میرفت بیرون. « اسم من هم توی این لیست باشه.

برگشت و نگاهمان کرد؛ هم من هم فاطمه را. با حسرت گفت: 

م: گفت« برای شهادت من دعا کنید که از قافله شهدا جا نمونم.»

ه این ی»گفت: « به شما لقب شهید زنده دادند. حضرت آقا که»

لقبه و دل خوشی، من به این لقب دل خوشم ولی تا شهادتم رو 

 44«نگیرم دست بردار نیستم.

االسالم شهیدی، رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران از حجت

 گوید:خاطره گفتگو خود با حاج قاسم در رابطه با شهادتش می

رسیدگی به یک عالمه پرونده. آخرین باری که بنیاد شهید است و 

« آقای شهیدی پرونده من چه جوریه؟ حاضره؟»دیدمش، گفت: 

حاج قاسم آقا شما ناراحت نباش، »به شوخی گرفتم و گفتم: 
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دیگه کم کم باید پرونده »گفت: « پروندهت همیشه آماده ست.

ه کردم این قدر زود! پنج مافکرش را هم نمی «من رو بیاری رو.

 41بعد پرونده شهید سلیمانی آمد باال.

ترسید و حتی زمانی که دیگران از سختی حضور او هیچگاه از مرگ نمی

کرد و شهادت در کردند توجهی نمیگفتند و او را نهی میدر میدان می

دانست. مسئول ستاد لشکر راه خدا را برای خودش افتخاری می

 کند:روایت می فاطمیون از آخرین روزهای زندگی حاج قاسم

شود. بعد از صبح وارد می 8همه منتظریم فرمانده بیاید. ساعت 

کند. همه بنویسن. هرچی سالم و احوالپرسی، جلسه را شروع می

میگم رو بنویسین. عادت داریم به یادداشت برداری اما حاجی 

رود. کند تمام مطالب را بنویسیم. بخش بخش پیش میتأکید می

های پنج سال آینده، برنامه تک تک گروهمنشور »گوید: می

یشود کاغذ پر م« مقاومت در پنج سال بعد، شیوه تعامل با یکدیگر

از نکات کلیدی سردار. سابقه ندارد این حجم از مطالب برای یک 

جلسه. سردار وقت جلسات خیلی جدی بود. کسی جرئت نداشت 

 حرفش را قطع کند؛ اما این بار جور دیگری بود. سؤال که
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عجله نکنید. بذارید حرف من »گفت: کردیم، با آرامش میمی

وقت اذان جلسه را تعطیل کرد رفتیم نماز. ناهار « تموم بشه.

خورده نخورده، ادامه جلسه را پی گرفتیم. حاجی هرچه در دل 

عصر هم با یک صلوات پایان  3داشت گفت و نوشتیم. ساعت 

تظرش بودیم، بدرقه جلسه را اعالم کرد. تا پای خودرویی که من

خواست سیدحسن نصراهلل را اش کردیم. عازم بیروت بود. می

شب از بیروت برگشت پیشمان. حاجی گفت امشب  2ببیند. ساعت 

عازم عراق است، هماهنگی کنند. دلمان به شور افتاد. گفتم: 

لبخندی زد و گفت: « حاجی فعال نرید، اوضاع عراق خوب نیست.»

هرکس چیزی گفت. یکی گفت:  «ترسید شهید بشم؟می»

آن یکی « ست.شهادت که افتخاره، رفتن شما برای ما فاجعه»

تک تکمان را از « حاجی هنوز ما با شما خیلی کار داریم.»گفت: 

میوه وقتی میرسه باغبون باید »نظر گذراند. آرام و شمرده گفت: 

بچیندش، میوه رسیده اگر روی درخت بمونه پوسیده میشه و 

بعد نگاهش را بین افراد چرخاند و با انگشت به « ته!خودش میف

اعت س« اینم رسیده است، اینم رسیده است.»ها اشاره کرد؛ بعضی
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شب هواپیما از زمین کنده شد. دلمان آشوب بود. دو ساعت  12

 43بعد خبر رسید که باغبان، میوه رسیده را چید.

داری و دینمداری داری، والیتآری. او مزد یک عمر مجاهدت، مردم

 خود را گرفت و به مقام شهادت نائل آمد.

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته 
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