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ویژه نامه سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی



2www.farhangisetad.com

 شهید زنده

ملت ایران با همه ی وجود مرهون تالش و مجاهدت ایثارگران اس��ت؛ چه ایثارگرانی که شهید 

ش��دند ... و چه آنهایی که به جبهه های جنگ رفتند و خطر را پذیرفتند و جان خودش��ان را کف 

دست گرفتند و همه ی نیروی خودشان را رصف کردند، اما خدای متعال خواست اینها زنده مبانند 

و برکاتشان برای کشورشان و دنیای اسالم ادامه پیدا کند. رسدار سلیامنی هم ایثارگر است - او هم 

یک شهید است - ... این رسداران، شهید زنده اند؛ به رشطی که این راه را ادامه دهند.

 مایه ی محبت بین ایرانی ها و عراقی ها

آن خانم دکرت عراقی، به این دوست ما گفته بود که من سفر اّول و دّومی که آمدم ایران - بعد 

از رفنت صّدام - به هر ایرانی ای که می رسیدم، خیال می کردم که این ]شخص [، دو برادر من را که 

بیانات رهبر انقالب درباره ی 
سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
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در جنگ کشته شده اند، کشته ]است [، با این چشم نگاه می کردم و بغض داشتم - حاال دنباله ی 

حرفش هم این است - تا اینکه »سلیامنی« را دیدم. وقتی دیدم سلیامنی آمده و این جور فداکاری 

دارد می کند، قضیّه برعکس شد.

 عامِل اقتداِر ایران

دشمن از سپاه بدش می آید، خب معلوم است؛ می خواهید آمریکا از نیروی قدس شام خوشش 

بیاید؟ شام توقّع دارید آمریکا مثالً فرض کنید از فالن رسدار ما که فّعال است در این زمینه، خوشش 

بیاید؟ خب معلوم است که بدش می آید! معلوم است که رشط و رشوط می گذارد در بخش های 

مختلف! خب او می خواهد عوامل اقتدار، در ما نباشد ... اینکه بگویند رشط این کار، این است که 

مثالً فرض کنید سپاه چنین نباشد یا بسیج دخالت نکند یا در فالن مسأله - مثالً در مسائل منطقه ای 

- رشکت نکنند، دخالت نکنند، معنایش این است؛ یعنی عوامل اقتدار خودتان را بایستی وارد میدان 

نکنید، وارد صحنه نکنید؛ ما به عکس باید عمل بکنیم. ما بایستی اقتدار نظامی و امنیّتی را حتامً 

اهمیت بدهیم و مستحکم کنیم و روزافزون کنیم.

 نابودکننده ی داعش

]خط��اب به رسدار س��لیامنی[ خدای بزرگ را با همه ی وجود سپاس��گزارم ک��ه به مجاهدات 

فداکارانه ی ش��طمطا و خیل عظیم همکارانتان در س��طوح مختلف، برکت عطا فرمود و شجره ی 

خبیثه ای ]داعش[ را که به دست طواغیت جهان غرس شده بود، به دست شام بندگان صالح، در 

کشور سوریه و عراق ریشه کن کرد. این تنها رضبه به گروه ستمگر و روسیاه داعش نبود؛ رضبه ی 

سخت تر به سیاست خباثت آلودی بود که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و نابودی مقاومت ضّد 

صهیونیستی و تضعیف دولت های مستقل را به وسیله ی رؤسای شقّی این گروه گمراه هدف گرفته 

بود؛ رضبه بود به دولت های قبلی و کنونی آمریکا و رژیم های وابسته به آن در این منطقه که این 

گروه را به وجود آوردند و همه گونه پشتیبانی کردند تا سلطه ی نحس خود را در منطقه ی غرب 

آسیا بگسرتانند و رژیم غاصب صهیونیست را بر آن مسلّط سازند.

 خدمتی بزرگ به برشیت

شام با متالشی ساخنت این توده ی رسطانی و مهلک]داعش[، نه فقط به کشورهای منطقه و به 

جهان اسالم بلکه به همه ی ملّتها و به برشیّت خدمتی بزرگ کردید. این نرصتی الهی و مصداق 



4www.farhangisetad.com

»َو ما رََمیَت اِذ رََمیَت َو لِٰکنَّ اللَه رَمٰی« بود که به خاطر مجاهدت شبانه روزی شام و همرزمانتان 

به شام پاداش داده شد.

 امیدوارم عاقبت ایشان شهادت باشد

]آقای س��لیامنی[ بارها، بارها، بارها جان خودشان را در معرض تهاجم دشمن قرار داده اند، در 

راه خدا، برای خدا و مخلصاًلِلّه و مجاهدت کرده اند. ان شاءالله خدای متعال به ایشان اجر بدهد 

و تفّضل کند و زندگی ایشان را با سعادت، و عاقبت ایشان را با شهادت قرار بدهد، البتّه نه حاال. 

هنوز سال ها جمهوری اسالمی با ایشان کار دارد. اّما باالخره آخرش ان شاءالله شهادت باشد.

 منونه ی برجسته تربیت شدگان مکتب امام خمینی)ره(

ملّت عزیز ایران! 

رسدار بزرگ و پرافتخار اس��الم آس��امنی شد. دیشب ارواح طیّبه ی ش��هیدان، روح مطّهر قاسم 

سلیامنی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین 

و ارشار عامل و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، رسانجام سلیامنی عزیز را به این مقام واال رسانید 

و خون پاک او به دس��ت ش��قی ترین آحاد برش بر زمین ریخت. این ش��هادت بزرگ را به پیشگاه 

حرضت بقیّه الله  ارواحنا فداه و به روح مطّهر خود او تربیک و به ملّت ایران تسلیت عرض می کنم. 
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او منونه ی برجسته ای از تربیت شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود، او همه ی عمر خود را به 

جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تالش بی وقفه ی او در همه ی این سالیان بود، با رفنت او 

به حول و قّوه ی الهی کار او و راه او متوقّف و بس��ته نخواهد ش��د، ولی انتقام سختی در انتظار 

جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه ی دیشب آلودند. شهید 

س��لیامنی چهره ی بین املللی مقاومت است و همه ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه ی 

دوستان -  و نیز همه ی دشمنان- بدانند خّط جهاد مقاومت با انگیزه ی مضاعف ادامه خواهد یافت 

و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان رسدار فداکار و عزیز ما تلخ است 

ولی ادامه ی مبارزه و دست یافنت به پیروزی نهایی کام قاتالن و جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد.

 بی پروا در راه جهاد فی سبیل الله

حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود؛ این بار اّول نبود، ولی در راه خدا، در راه 

انجام وظیفه، در راه جهاد فی س��بیل الله پروا نداشت؛ از هیچ چیز پروا نداشت؛ نه از دشمن پروا 

داشت، نه از حرف این و آن پروا داشت، نه از تحّمل زحمت پروا داشت. بیست وچهار ساعت فرض 

کنید در فالن کشور گذرانده، نوزده ساعت کار کرده! با این، با آن، بنشین، مجاب کن، استدالل کن، 

حرف بزن. چرا؟ برای اینکه او را به یک نتیجه ی مطلوب برساند؛ برای خودش که کار منیکرد، برای 

]تحّقق[ آنها کار می کرد؛ حاج قاس��م این جوری بود؛ خوب زندگی کرد؛ خدا رحمتش کند؛ خوب 

زندگی کرد.

 جهاد بزرِگ حاج قاسم

ما شهید زیاد داریم - در بین رسداران هم شهید داریم، در بین آحاد معمول هم شهید داریم- اّما 

ش��هیدی که به دست خبیث ترین انسانهای عامل یعنی خود آمریکایی ها به شهادت برسد و آن ها 

افتخار کنند که او را توانستند شهید کنند، چنین شهیدی غیر از حاج قاسم من کس دیگری را یادم 

منی آید؛ جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد. 

 باید با تحمل از این رشایط عبور کرد

واقعاً اگر حاج قاس��م در رختخواب می مرد، یا در تصادف می مرد، یا با این ناخوشی ها می مرد 

-]چون[ اواخر، سینه اش ناراحت بود، شیمیایی بود، مشکل بود- آدم غّصه اش می شد؛ حاج قاسم 

باید همین جور به شهادت می رسید. البتّه برای ما خیلی سخت است؛ برای شام سخت است، شاید 
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برای من سخت تر هم باشد؛ ولیکن باید تحّمل کرد، باید از این مرحله عبور کنیم.

 ارادت میلیون ها ایرانی به حاج قاسم

در کرمان حاج قاسم را همه از نزدیک می شناختند؛ این جمعیّتی که امروز در کرمان ]در مراسم 

تش��ییع حاج قاسم سلیامنی[ به خیابان آمد، این چیز عجیبی نبود؛ اّما تربیز چه؟ دیدید تربیز را؟ 

دیدید؟ چه جمعیّتی! چه احس��اس ارادتی! چه اش��کی ریختند مردم تربیز - آن جمعیّت عظیم 

میلیونی - در خیابان! ]البتّه[ اینها نعمت های جلوی چش��م ما است که خدای متعال برای اینکه 

ماها بفهمیم که قدر ش��هادت چقدر اس��ت، اینها را جلوی چشم ما می گذارد - حاال تشییعش را 

هم خواهید دید که چه خواهد ش��د و چه تشییعی از او بشود - اینها نعمت های کوچکی است 

که جلوی چشم ما است؛ نعمت های بزرگ، آنهایی است که ما منی بینیم، آنهایی که ما منی فهمیم، 

آنهایی که »ما رَاَت َعینٌ  َو ال َس��ِمَعت اُذُنٌ  َو ال َخطََر َعىل قَلِب برَش«، به دل های ما حتّی خطور 

نکرده آن جور نعمتها، اصالً قابل تصّور برای ما نیست؛ ]آنها را[ خدای متعال در اختیار او گذاشته.

 خوشا به حالش! 

خوش��ا به حالش، خوشا به حالش، خوش��ا به حالش! او]حاج قاسم[ به آرزوی خودش رسید؛ او 

آرزو داشت؛ برای شهیدشدن گریه می کرد؛ خب خیلی از رفقایش هم رفته بودند و داغدار رفقایش 

هم بود اّما در خودش هم ش��وق به ش��هادت جوری بود که اش��ک او را جاری می کرد؛ به آرزوی 

خودش رسید.

 پیروِز جهاد اکرب

شام ]خانواده رسدار سلیامنی[... تحّمل کنید؛ تحّمل کنید؛ خود این تحّمل، اجر دارد، ثواب دارد. 

مجاه��دت در راه خ��دا یعنی یک مبارزه ِی درونی؛ هر جهاد بیرون��ی، در واقع تکیه دارد به یک 

جهاد درونی؛ یعنی آن مردی که می رود جلوی دشمن و واهمه منی کند و در همه ی میدان ها نه 

خس��تگی می فهمد، نه رسما می فهمد، نه گرما می فهمد، این اگر چنانچه در درون خودش در آن 

جهاد اکرب پیروز نشده بود، این جور منی توانست ]جلوی دشمن[ برود؛ پس مجاهدت های بیرونی، 

متّکی به مجاهدت های درونی است. شام هم تکیه کنید به هامن مجاهدت درونی خودتان و با 

یاد خدا دلتان را آرامش بدهید؛ ان شاءالله خدای متعال دل های شام را آرامش خواهد داد. ما هم 

دعا می کنیم.
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 جاذبه اخالص

می بینید مردم چه کار دارند می کنند برای حاج قاسم؛ این برای شام تسلّی است. امروز در تهران 

-باال، پایین، همه جا؛ حال اینجا دور خانه ی ش��ام که جمعیّت فراوانی ایس��تاده اند- در شهرهای 

مختلف، همه ی مردم عزادارند یعنی احس��اس عزاداری می کنند؛ این برای شام تسلّی باید باشد. 

بدانید که مردم قدر پدر شام را دانستند و این ناشی از اخالص است؛ این اخالص است. اگر اخالص 

نباشد، این جور دل های مردم متوّجه منی شود؛ دلها دست خدا است؛ این که دلها این جور همه 

متوّجه می ش��وند، نشان دهنده ی این اس��ت که یک اخالص بزرگی در آن مرد وجود داشت، مرد 

بزرگی بود. خدا ان شاءالله درجاتش را عالی کند.

 شجاع، مخلص و اهل تدبیر

شهید سلیامنی، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ رِصف شجاعت نبود؛ بعضی ها شجاعت دارند 

اّما تدبیر و عقل الزم برای به کار بردن این شجاعت را ندارند. بعضی ها اهل تدبیرند اّما اهل اقدام 

و عمل نیستند، دل و جگر کار را ندارند. این شهید عزیِز ما هم دل و جگر داشت - به دهان خطر 

می رفت و اِبا نداش��ت؛ نه فقط در این حوادث این روزها، ]بلکه[ در دوران دفاع مقّدس هم در 

فرماندهی لشکر ثارالله همین جوری بود؛ خودش و لشکرش- هم با تدبیر بود؛ فکر می کرد، تدبیر 

می کرد، منطق داش��ت برای کارهایش. این ش��جاعت و تدبیِر توأمان، فقط در میدان نظامی هم 

نبود، در میدان سیاست هم همین جور بود؛ بنده بارها به دوستانی که در عرصه ی سیاسی فّعالند 

این را می گفتم؛ رفتار او را، کارهای او را ]میدیدم[. در عرصه ی سیاست هم، هم شجاع بود، هم با 

تدبیر بود؛ سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود، تأثیر گذار بود. از همه ی این ها باالتر، اخالص او بود؛ 

با اخالص بود؛ این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر را برای خدا خرج می کرد؛ اهل تظاهر و ریا و مانند 

این ها نبود. اخالص خیلی مهم است.

 مراقب حدود رشعی در میدان جنگ

]شهید سلیامنی[ یک فرمانده جنگ آوِر مسلّط بر عرصه ی نظامی بود، هم در عین حال بشّدت 

مراقب حدود رشعی بود. در میدان جنگ، گاهی افراد حدود الهی را فراموش می کنند، می گویند 

وقت این حرف ها نیس��ت؛ او نه، او مراقب بود. آنجایی که نباید س��الح به کار برود، س��الح به 

کار منی بُرد؛ مراقب بود که به کس��ی تعّدی نشود، ظلم نش��ود؛ احتیاط هایی می کرد که معموالً 
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در عرص��ه ی نظامی، خیلی ها این احتیاط ها را الزم منی دانند؛ ]لکن[ او احتیاط می کرد. به دهان 

خطر می رفت اّما جان دیگران را تا می توانست حفظ می کرد؛ مراقب جان نزدیکانش، اطرافیانش، 

رسبازانش، همکارانش در ملّت های دیگر که در کنار او بودند، بود.

 ذوب در انقالب

]شهید سلیامنی[ در مسائل داخل کشور - چون این حرف ها غالباً ناظر به مبارزات منطقه ای 

و فّعالیّت های منطقه اِی او بود - اهل حزب و جناح و مانند این ا نبود، لکن بشّدت انقالبی بود. 

انق��الب و انقالبی گری خّط قرمِز قطعِی او بود؛ این را بعضی ها س��عی نکنند کم رنگ کنند، این 

واقعیِّت او است؛ ذوب در انقالب بود، انقالبی گری خّط قرمز او بود. در این عوامل تقسیم به احزاب 

گوناگون و اسم های مختلف و جناح های مختلف و مانند اینها نبود اّما در عالَم انقالبی گری چرا، 

به شّدت پایبند به انقالب، پایبند به خّط مبارک و نورانِی امام راحل )رضوان الله علیه( بود.

 خنثی کننده ی نقشه های نامرشوع آمریکا

یک منونه از تدبیر و شجاعت او ]شهید سلیامنی[ که این را دشمناِن او خوب می دانند - شاید بعضی 

از دوستان ندانند - این بود که او به کمک ملّت های منطقه]غرب آسیا[ یا با کمک هایی که به ملّت های 

منطقه کرد، توانست همه ی نقشه های نامرشوع آمریکا در منطقه ی غرب آسیا را خنثی کند. این آدم 

توانست در مقابل همه ی نقشه هایی که با پول، با تشکیالت تبلیغاتِی وسیع آمریکایی، با توانایی های 

دیپلامسِی آمریکایی، زورگویی هایی که آمریکایی ها روی سیاستمداراِن دنیا بخصوص کشورهای ضعیف 

دارند، تهیّه شده بود قد علَم کند و این نقشه ها را در این منطقه ی غرب آسیا خنثی کند.

 دوری از تظاهر

در سفرهای متعّددی که این رهربان فلسطینی آمدند، همه  ی آنها این را ]گفتند[. آن وقت در 

جلسه ای که ما غالباً با همین مسئولین مختلف که ارتباط با کار او داشتند داشتیم - جلسات رسمِی 

معمولی - حاج قاسم یک گوشه ای می نشست که اصالً دیده منی شد. آدم گاهی اوقات می خواست 

بداند یا استش��هاد کند، باید می گش��ت تا او را پیدا می کرد؛ خودش را جلوی چش��م قرار منی داد، 

تظاهر منی کرد.

منبع :پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهربی

https://khl.ink/f/49244 
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زندگینامه ی سردار سلیمانی

رسدار شهید حاج قاسم سلیامنی ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۳۵ در روستای قنات ملک از توابع کرمان 

چشم به جهان گشود. وی پس از اخذ دیپلم به شغل بنایی مشغول شد و بعدها فعالیت خود را 

به عنوان پیامنکار در اداره آب کرمان آغاز کرد.

ش��هید قاسم سلیامنی پس از انقالب اس��المی ایران، عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد و 

هم زمان با رشوع جنگ ایران و عراق، چند گردان را در کرمان آموزش داده و به جبهه ها فرستاد. 

وی در دوره ای فرماندهی سپاه آذربایجان غربی را بر عهده داشت. شهید حاج قاسم سلیامنی در 

سال ۱۳۶۰ با حکم محسن رضایی، فرمانده ی وقت سپاه پاسداران، به عنوان فرمانده ی لشکر ۴۱ 

ثارالله منصوب شد. وی در جنگ عراق علیه ایران، از فرماندهان عملیات های والفجر ۸، کربالی ۴ 
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و کربالی ۵ بود. عملیات کربالی ۵ از مهم ترین عملیات های ایران در دوران جنگ بود که تضعیف 

موقعیت سیاسی و نظامی ارتش بعث عراق و تثبیت اوضاع به سود قوای نظامی ایران از نتایج آن 

ارزیابی شده است.

 رسدار سپهبد قاسم سلیامنی پس از دفاع مقدس

رسدار سلیامنی پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ به کرمان بازگشت و درگیر جنگ 

با ارشاری ش��د که از مرزهای رشقی ایران هدایت می ش��دند. شهید سلیامنی تا قبل از انتصاب به 

فرماندهی سپاه قدس، با باندهای قاچاق مواد مخدر در مرزهای ایران و افغانستان می جنگید. او 

در بهمن سال ۱۳۸۹ از سوی آیت الله خامنه ای، فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسالمی ایران 

درجه ی رسلشکری )باالترین درجه نظامی در ایران( را دریافت کرد.

 فرماندهی سپاه قدس

رسدار قاس��م سلیامنی در س��ال ۱۳۷۹ از س��وی رهرب معظم انقالب به فرماندهی سپاه قدس 

منصوب شد.

 مبارزه ی رسدار قاسم سلیامنی با داعش

رسدار قاس��م سلیامنی از فرماندهان مبارزه علیه داعش در عراق و سوریه بود. داعش گروهی 

تروریستی بود که پس از سقوط صدام در عراق و خأل قدرت در این منطقه، پدید آمد. ایران برای 

حفظ امنیت و کنرتل منطقه، مبارزه با این گروه را آغاز کرد. در سال ۲۰۱۱ میالدی نیروهای تحت 

فرمان شهید سلیامنی از جمله لشکر فاطمیون و تیپ زینبیون جهت مبارزه با داعش و نیروهای 

شورشی راهی سوریه شدند. همچنین در سال ۲۰۱۴ شهر موصل به ترصف داعش درآمد و بغداد، 

پایتخت عراق نیز تا مرز س��قوط پیش رفت؛ رسدار س��لیامنی با سازماندهی بخشی از نیروهای 

حشدالش��عبی نقش مؤثری در اخراج داعش از عراق داش��ت. حیدر العبادی نخست وزیر وقت 

عراق، از رسدار قاسم سلیامنی به عنوان یکی از اصلی ترین متحدان عراق در مبارزه با داعش نام 

برد. رسدار حاج قاس��م س��لیامنی در نامه ای خطاب به رهرب انقالب اسالمی که ۳۰ آبان ۱۳۹۶ در 

رسانه های ایران منترش شد، پایان داعش را اعالم کرد و از برافراشته شدن پرچم سوریه در البوکامل 

از شهرهای سوریه در نزدیکی مرز عراق خرب داد.
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 نشان ذوالفقار رسدار قاسم سلیامنی

در ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ حرضت آیت الله خامنه ای، نشان ذوالفقار - عالی ترین نشان نظامی ایران - را 

به شهید سلیامنی اهدا کردند. طبق آئین نامه ی اهدای نشان های نظامی جمهوری اسالمی ایران، 

این نشان به فرماندهان عالی رتبه و رؤسای ستادهای عالی رتبه در نیروهای مسلح اهدا می شود 

که تدابیر آنها در طرح ریزی و هدایت عملیات های رزمی موجب حصول نتایج مطلوب شده باشد.

 فرزندان

حجت االسالم شیرازی، مسؤل دفرت منایندگی ولی فقیه در قرارگاه ثارالله گفت: حاج قاسم ۶ فرزند 

داشت؛ یکی از آنها از دنیا رفته است و پنج فرزند به نام های نرجس، حسین، فاطمه، زینب و رضا دارد.

 شهادت رسدار قاسم سلیامنی

بامداد جمعه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ در حمله ی آمریکا به دو خودرو در اطراف فرودگاه بغداد، رسدار 

قاسم سلیامنی فرمانده سپاه قدس و ابومهدی املهندس معاون حشدالشعبی و تنی چند از اعضای 

حشدالشعبی در این حمله هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

منبع :خربگزاری ایمنا

www.imna.ir/news/546000/
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نقش سردار سلیمانی در پیشبرد سیاست خارجی

دیپلماسی و میـــــــدان

ایجاد یک بلوک واحد از عنارص بسیار متامیز و متنوع یکی از ابداعات رسدار سلیامنی و سپاه 

قدس است که حداقل در سال های اخیر و نزدیک ایجاد چنین بلوکی از سوی قدرت های جهانی 

مسبوق به سابقه نیست؛ زیرا ائتالف ها عموماً مبتنی بر کنشگری دولت ها بوده و یا محدود به یک 

عنرص مانند منطقه جغرافیایی هستند. 

کش��ورها و دولت ها در عرصه ی نظام بین امللل و محی��ط خارجی خود دارای منافع و عالیقی 

هستند که اصوالً در دو بُعد پیدا و پنهان تعریف  و پیگیری می شوند. این اهداف گاهی آشکار و 

عینی و گاهی نیز پنهان و ناپیدا هستند و برخی اوقات نیز منافع به صورت چندگانه و چندوجهی 

تعریف می شوند که موجب پیچیده ترشدن امر تعقیب منافع و دست یابی به اهداف و آرمان های 
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یک کش��ور یا دولت می ش��ود. در کنار این مباحث، نکته اصلی و اساسی این است که چه کسی 

سیاست خارجی را تعریف می کند؟ و چه کسی آن را تدوین می کند؟ و چه کسی مسئول تحقق 

بخشیدن به آرمان ها و یا اهداف و یا اجرای اسرتاتژی ها و تاکتیک هاست؟ در این زمینه، مباحث 

بسیار گسرتده ای در حوزه آکادمیک مطرح  شده که به صورت مشخص به حوزه نظریه پردازی در 

رشته سیاست خارجی نیز کشیده شده است.

 متایز بین سطوح مختلف سیاست خارجی

در حوزه ی نظریه پردازی سیاس��ت خارجی در محافل دانش��گاهی و آکادمیک نیز بین سطوح 

مختلف سیاست خارجی متایز گذاشته می شود. به عنوان منونه جیمز روزنا، دانشمند و محقق حوزه 

سیاست خارجی اهل آمریکا، برخالف جورج مدلسکی سه سطح سیاست خارجی را تشخیص داده 

اس��ت. این سه سطح عبارت اند از: مجموعه ای از طرح ها و تعهدات برای اقدام و عمل در حوزه 

محیط بین امللل که جهت گیری مبتنی بر ادراکات و ارزش ها که حاصل تجارب تاریخی، س��نت ها 

و هنجارهای یک کش��ور یا یک منطقه است و رفتار سیاس��ت خارجی که در واقع، هامن چیزی 

اس��ت که دیگران آن را به عنوان اقدامات عینی مش��اهده می کنند. سطح نخست، توسط اسناد 

کالن و راهربدی مانند قانون اساسی، قوانین عادی و ... تعیین می شود. سطح دوم، توسط مجریان 

و دس��ت اندرکاران در قالب اسرتاتژی ها و تاکتیک های سیاست خارجی تدوین و اعالم می شود و 

سطح رفتار به  عوامل میدانی و اجرایی اسرتاتژی ها و تاکتیک ها مربوط است که تالش می کنند بر 

اساس راهربدهای کالن و جهت گیری تدوین شده در محیط عملیاتی سیاست خارجی و یا سیاست 

بین امللل دست به اقدام بزنند.

از س��وی دیگر، قدرت یکی از مهمرتین مؤلفه های اثرگذار بر پیش��ربد اهداف سیاست خارجی 

دانس��ته می ش��ود. بدون قدرت و یا داشنت میزانی از آن اصول فرآیند تحقق اهداف و منافع ملی 

با شکست مواجه خواهد شد. با این حال، مفهوم قدرت نیز مفهومی نسبی است و منی توان آن را 

به صورت امری عینی و ملموس به کار برد؛ اّما از سوی نظریه پردازان سعی شده است تا این مفهوم 

در قالب فرآیندهای تصمیم گیری و پیگیری منافع ملی در حوزه سیاست خارجی تبیین شود. بر 

همین مبنا، تعاریف س��نتی از قدرت در جهان مدرن دس��تخوش تغییرات عمده ای شده است و 

از این رو، اندیش��مندان صاحب نظر در تراز جهانی به این مسأله توجه ویژه ای مبذول داشته اند. 
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جوزف نای، نظریه پرداز ش��هیر آمریکایی، در سال ۲۰۰۹ در مقاله ای با عنوان قدرت هوشمند دو 

مفهوم قدرت نرم و سخت را برای تعریف قدرت هوشمند به کار گرفت. وی در این مقاله تأکید 

کرد بدون وجود میزانی از قدرت سخت )شامل قدرت اقتصادی، نظامی، اجبارآمیز و تهدیدآمیز( 

منی توان فرآیند دیپلامسی یا سیاست خارجی و مذاکره را پیش برد و به موفقیت رسید. بنابراین، 

می توان یک اتفاق نظر را در میان اندیشمندان جهان در خصوص ابزارهای الزم برای پیشرُبد اهداف 

سیاس��ت خارجی مشاهده کرد که براس��اس آن بدون وجود میزانی از قدرت سخت، دیپلامسی، 

سیاست خارجی و مذاکره با موفقیت همراه نخواهد شد.

هدف از بیان این مقدمه، تبیین نس��بت میان حوزه های مبنایی و بنیادی سیاس��ت خارجی و 

دیپلامس��ی، حوزه جهت گیری و تعریف اس��رتاتژی و همچنین حوزه اج��را و یا عملیات میدانی 

اس��ت. عملیات میدانی نیز رصفاً به معنای عملیات نظامی نیست، بلکه شامل طیف متنوعی از 

اقدامات شامل دیدارهای دیپلامتیک، مذاکرات چندجانبه، انعقاد تفاهم نامه ها و موافقت نامه و 

همچنین حوزه دفاعی، نظامی و امنیتی اس��ت. در تعیین نسبت میان این سه سطح، امر واضح 

و غیرقابل انکاری که قابل ذکر است، پیوستگی عوامل هر سه سطح به یکدیگر برای موفقیت در 

امر سیاس��ت خارجی و اهداف کالن ملی اس��ت و ضعف یا نقصان در هر یک موجب شکست 

فرآیند دیپلامسی خواهد شد. روی دیگر این سخن این است که ایجاد گسست میان این سه سطح 

مطلوب و مورد نظر رقبای بین املللی و دشمنان خارجی یک ملت و یا دولت است، زیرا از طریق 

این گسست، پیوند سطوح سه گانه به جدایی می گراید و تحقق منافع ملی یک کشور با شکست 

و یا دشواری مواجه خواهد شد.

با توجه به این امر، این نوش��تار در نظر دارد به صورت خالصه در دو بسرت حقوقی - قانونی و 

سیاسی به ترشیح نقش سپهبد شهید قاسم سلیامنی در امر دیپلامسی و سیاست خارجی بپردازد. 

به عبارت دیگر، هدف اصلی این است که نقش رسدار سلیامنی و سپاه قدس در دیپلامسی به صورت 

اجاملی و جامع مورد ترشیح قرار گیرد. به این منظور، بر اس��اس س��طوح سه گانه ذکرشده روند 

استداللی این نوشتار پیش می رود.

از منظر بحث قانونی - حقوقی در سطح نخست که سیاست خارجی و دیپلامسی مجموعه ای 

از تعه��دات و اقدام��ات تعریف ش��ده، منظور مبانی و اصول بنیادی اس��ت که در اس��ناد کالن 

سیاس��ت گذاری یک کشور منعکس می شود. این اس��ناد کالن شامل قوانین اساسی، قانون عادی، 
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دس��تورات، فرمان های حکومتی و ... اس��ت. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصل چهارم 

به ص��ورت کلی و اصل ۱۵۴ به صورت خاص ش��اکله  کلی و بنیادی سیاس��ت خارجی را تش��کیل 

می دهند. اصل چهارم بر ابتنای کلیه ی اصول و قوانین بر اسالمیت و اصل ۱۵۴ بر حامیت از مبارزه 

حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکربان در هر نقطه از جهان تأکید می کند. اصل ۱۵۲ نیز یکی 

از تعهدات سیاست خارجی را دفاع از حقوق مسلامنان دانسته است. بنابراین، سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی ایران با هر جهت گیری و تاکتیکی که دنبال شود، باید بر اساس اصول مبنایی و 

ریشه ای ذکرشده در قانون اساسی باشد. در مبحث تدوین سیاست خارجی یا تعیین جهت گیری نیز 

دو دسته از منابع قابل ذکرند که شامل قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل های 

دولت و وزارت امور خارجه می شوند. از آنجا که قانون اساسی از حیث حقوقی سند برتر محسوب 

می شود، طبیعی است که این دو منبع منی توانند در تعارض با قانون اساسی مطرح و تصویب و 

عملیاتی شوند.

از منظر تحلیل حقوقی به  صورت قاطع می توان میان فعالیت های رسدار سلیامنی و سپاه قدس 

در حوزه های عملیاتی غرب آسیا پیوستگی قابل مالحظه ای را با دو سطح پیشین مشاهده کرد. در 

واقع، حامیت از جنبش های آزادی بخش فلسطینی، لبنانی، عراقی و سایر حرکت های آزادی خواه 

در کل منطقه در راس��تای اصول قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران و جهت گیری های رسمی 
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کشور بوده است و از این حیث، آرمان رهایی قدس، مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی، مبارزه با 

تروریسم مدعی دولت اسالمی و ... همگی دارای عقبه محکم قانونی و حقوقی هستند و بر همین 

مبنا میان سه سطح ذکرشده ارتباطی تنگاتنگ و ناگسستنی وجود دارد.

از منظر سیاسی، بحث اصلی پاسخ به این سؤال است که از نظر عملیاتی و میدانی نقش رسدار 

سلیامنی و سپاه قدس در تحوالت منطقه ای عامل تقویت کننده سیاست خارجی و دیپلامسی بوده 

اس��ت، یا عامل تضعیف آن. بر این اساس، ش��اخص های توسعه سیاست خارجی را با تقارن های 

نامیم��ون ترکیب خواهیم کرد. منظور از تقارن های نامیمون، تحوالتی اس��ت ک��ه در دوره ای به 

یک باره ظهور می کند و کش��ور یا ملتی را در برابر یک فورس ماژور یا عامل مش��دد خارجی قرار 

می دهد. به عنوان منونه، وقوع جنگ جهانی اّول منجر به تضعیف دموکراس��ی در حال پیدایش 

در ایران و در نهایت روی کارآمدن رضاش��اه ش��د. این امر از این حیث تقارنی نامیمون محسوب 

می ش��ود که در مسیر پیش بینی شده روند دموکراس��ی خواهی در ایران قرار گرفت و برای سال ها 

ایران را به دوران اختناق پیشین بازگرداند. تقارن های نامیمون موجب می شود کشور یا دولتی از 

روی اضطرار و با رسعت دست به اقداماتی بزند که از نظر تئوریک و در حوزه های آکادمیک قابل 

پیشی بینی نبوده و برای آن در زمان وقوع برنامه ای نوشته نشده است.

از منظر شاخص های سیاسی، یکی از مهم ترین ابزارهای تحقق منافع ملی داشنت متحدان وفادار 

و خوش س��ابقه در نظام بین امللل است. از زمان پیروزی انقالب اسالمی تاکنون، سوریه نشان داده 

همواره یکی از متحدان وفادار و قابل اعتامد ایران است. در طول دوران جنگ هشت ساله ایران و 

عراق، سوریه تنها کشور عربی بود که حارض به حامیت از رژیم بعث عراق نشد؛ اّما تداوم بهار 

عربی منجر به مترکز بحران در سوریه و ظهور تروریست های چندملیتی در این کشور شد. اهمیت 

مس��أله در این است که منطقه آغاز بحران در درعا، جایی بود که عربستان سعودی طی ده الی 

پانزده س��ال پیش از آغاز بحران در آنجا رسمایه گذاری کرده و به توسعه جریانات نزدیک به خود 

پرداخته بود. وقوع بحران در سوریه که به صورت خاص بشار اسد را هدف قرار داده بود به معنای 

از دست رفنت وفادارترین متحد ایران در منطقه ی اسرتاتژیک غرب آسیا بود. ازاین رو، فعالیت های 

سپاه قدس و رسدار سلیامنی در غرب آسیا منجر به حفظ یکی از متحدان نزدیک ایران شد که به 

نقل از روزنامه گاردین ایران توانست با وجود مخالفت قدرت جهانی متحد خود را از سقوط نجات 

بدهد. اهمیت مسأله در این است که حفظ اسد به رغم مخالفت و عدم متایل قدرت های جهانی 
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صورت گرفت که به صورت مشخص نقش رسدار سلیامنی و سپاه قدس در این قضیه غیرقابل انکار 

است.

دومین دستاورد رسدار سلیامنی و سپاه قدس از فعالیت های میدانی، ایجاد شبکه بزرگ امنیتی و 

نظامی در منطقه بود که به نام محور مقاومت خوانده می شود. اهمیت این محور در این است که 

اوالً، یک بلوک فرامرزی است، زیرا منحرص به ایران و یا کشور خاصی منی شود و گروه های مقاومت 

با زبان، نژاد، ملیت و تبار مختلف در آن حضور دارند. ثانیاً، فرامذهبی است که دربرگیرنده طیف 

متنوعی از گروه های شیعی تا جنبش های سنی مذهب فلسطینی می شود؛ ثالثاً، نه رصفاً دولتی 

و نه غیردولتی است، زیرا ترکیبی از بازیگران غیردولتی مانند حزب الله در لبنان، حشدالشعبی در 

عراق، فاطمیون افغانس��تان، زینبیون پاکستان و ... را دربر می گیرد و از سوی دیگر، شامل دولت 

سوریه نیز می شود.

ایجاد یک بلوک واحد از عنارص بسیار متامیز و متنوع یکی از ابداعات رسدار سلیامنی و سپاه 

قدس است که حداقل در سال های اخیر و نزدیک ایجاد چنین بلوکی از سوی قدرت های جهانی 

مسبوق به سابقه نیست؛ زیرا ائتالف ها عموماً مبتنی بر کنشگری دولت ها هستند و یا محدود به 

یک عنرص مانند منطقه جغرافیایی. ایجاد چنین بلوکی امکان ایجاد رقابت شدیدی را با بلوک های 

رقیب از جمله تروریست های فعال در منطقه - جریاناتی را که از سوی ارسائیل، عربستان سعودی 

و ... حامیت می ش��وند - فراهم می کند. نتیجه این امر در امنیت نگه  داش��نت مرزهای جمهوری 

اسالمی ایران بوده است. روزنامه انگلیسی گاردین، در مطلب سوم ژانویه ۲۰۲۰ خود، به این امر 

به رصاحت اشاره می کند و معتقد است فعالیت های رسدار سلیامنی موجب امنیت بیشرت مرزهای 

ایران نس��بت به گذشته شده است. از این منظر، فعالیت های رسدار سلیامنی در منطقه یکی از 

بهرتین ابزارهایی را که برای هر کش��ور و یا دولتی می تواند آرمان باش��د، برای دستگاه دیپلامسی 

ایران فراهم کرد.

ظهور تروریس��م داعش برای ایران تقارنی نامیمون با روند پیش��ربد اهداف سیاس��ت خارجی 

محسوب می شود. در تقارن های نامیمون، باتوجه به  رسیع و فوری  بودن آنها کوچک ترین تعلل و 

خطای محاسباتی می تواند منجر به شکست های بزرگ شود. مبارزه با تروریسم داعش در زمانی 

که این گروه تروریستی به رسعت در حال نزدیک شدن به مرزهای ایران بود، از دیگر اقداماتی است 

که از سوی رسدار سلیامنی و سپاه قدس در منطقه صورت گرفت و منجر به ایجاد سدی محکم 
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در مقابل توسعه و گسرتش رسیع داعش در نزدیکی مرزهای ایران شد. عالوه براین، حضور فعال 

و قدرمتند ایران در منطقه به ویژه در مبارزه با تروریس��م موجب ش��د که ایران به عنوان کنشگر 

غیرقابل حذف در معادالت قدرت در منطقه پذیرفته شود. در همین راستا، مؤسسه سیاست گذاری 

اسرتاتژی اسرتالیا مأموریت حذف ایران از سوریه را مأموریتی غیرممکن خوانده است. اندیشکده 

بروکینگز نیز در زمان ترور شهید فخری زاده در تحلیلی با اشاره به فعالیت های قدرمتندانه ی سپاه 

قدس و دستاوردهای رسدار سلیامنی نوشت، ایران این درگیری را باخت، اّما جنگ نهایی را خواهد 

بُرد. عالوه براین، حضور تعیین کننده ایران در س��وریه موجب ش��د تا دستگاه دیپلامسی ایران در 

نشست های مربوط به سوریه حضور داشته باشد و بر روند تحوالت این کشور اثرگذار باشد.

اخیراً جریاناتی تالش کرده اند تا بحث جدایی میدان و دیپلامسی را مطرح کنند و فعالیت های 

رسدار سلیامنی و س��پاه قدس را عاملی برای شکست سیاست های منطقه ای ایران قلمداد کنند. 

از منظر حقوقی و قانونی عنوان ش��د که فعالیت های سپاه قدس و رسدار سلیامنی هرگز خالف 

دیپلامس��ی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی نبوده اس��ت و از منظر سیاسی نیز به گوشه ای 

از دس��تاوردهای این ش��هید و سپاه قدس در پیشرُبد سیاست های جمهوری اسالمی اشاره شد. در 

خصوص بحث حضور نظامیان در س��پهر سیاس��ت نیز این امر در عرصه سیاست گذاری خارجی 

امر جدیدی نیست و در همه ی کشورها از نخبگان نظامی برای امر سیاست خارجی بهره گرفته 

می شود.

در آمریکا، سایروس ونس، جورج مارشال، مایک پومپئو، جان کری، کالین پاول و وارن کریستوفر 

از افرادی هس��تند که با س��ابقه نظامی گری به خدمت در دستگاه دیپلامسی این کشور گامشته 

شدند و عالوه  براین، کشورهای مختلف از نوابغ نظامی خود به منظور بهره برداری های مشاوره ای 

و حتی عملیاتی اس��تفاده می کنند. بر این اساس، می توان چنین گفت که بدون وجود میزانی از 

قدرت س��خت )نظامی(، مذاکره، دیپلامسی و سیاست خارجی با موفقیت همراه نخواهد بود و 

فعالیت های رسدار س��لیامنی و س��پاه قدس در جهت مبارزه با تروریس��م و افراطی گری موجب 

افزایش قدرت سخت ایران شده است.

منبع :خربگزاری ایرنا

https://irna.ir/xjFWqg
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ترور حاج قاسم سلیامنی توسط آمریکایی ها که به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور 

وقت آمریکا صورت گرفت، تبدیل به مهمرتین مس��أله در دو س��ال گذشته شده است. به نحوی 

که سیاست مداران، رسانه ها، اندیشکده ها و سازمان های بین املللی و مردم عادی در رستارس دنیا 

نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و در حارض نیز موضوعاتی در این مورد مطرح و بحث 

می ش��ود. در میان همه ی گزاره های مطرح ش��ده، آنچه که به عنوان دلیل آمریکا برای ترور حاج 

قاس��م سلیامنی بیشرت به آن پرداخته ش��د، به دلیل نقش مؤثر و تعیین کننده سپهبد حاج قاسم 

سلیامنی در پیروزی محور مقاومت در برابر آمریکا و تضعیف موقعیت این کشور به عنوان بازیگر 

در منطقه و افزایش نقش جمهوری اسالمی ایران به عنوان مرکز مقابله با ایاالت متحده می باشد. 

بررسی تبعات 
ترور سپهبد 

قاســـــم 
سلیمـــــانـــــی 
برای آمریکا 
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در واقع به شکست کشاندن سیاست های تفرقه افکنانه ی آمریکا در منطقه، هرن رسدار سلیامنی 

بود. ایاالت متحده که علی رغم ادعای هژمونی برتر، توان ایستادگی در مقابل رسدار سلیامنی را از 

دست نداشت و تصمیم به اقدام غیرمتعارف یعنی ترور حاج قاسم سلیامنی گرفت. رویکردی که 

نشان می دهد کاخ سفید همواره برای حذف مخالفین خود از آن استفاده می کند که این برخالف 

قطعنامه ها و منشور سازمان ملل است.

مارکوس تنوریو؛ مورخ و متخصص روابط بین امللل در میدل ایس��ت مانیتور گزارشی را در این 

حوزه نوش��ته که ترجمه آن آورده می ش��ود: »تاریخ ۳ ژانویه ما را از یک سو به تأمل در مبارزه با 

تروریسم و از سوی دیگر به ادامه مبارزه برای عدالت، آزادی و حاکمیت دعوت می کند؛ زیرا در 

این تاریخ در سال ۲۰۲۰ به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در طی یک حمله 

تروریستی، رسدار قاسم سلیامنی فرمانده نیروس قدس سپاه پاسداران و ابومهدی املهندس فرمانده 

حشدالشعبی عراق به شهادت رسیدند.

 مهم ترین دلیل ترور

اگرچ��ه ایاالت متحده، دلیل اصلی این اقدام را حامیت وی از اعرتاضات ۲۷ دس��امرب ۲۰۱۹ در 

مقابل س��فارت آمریکا در بغداد می دانست که طی آن تعدادی از شهروندان آمریکایی و عراقی 

کشته و زخمی شدند، اما ما بر این مسأله آگاه هستیم که انگیزه های ترور چیزی فراتر از مسأله 

فوق می باش��د. مهم ترین دلیل ترور رسدار قاس��م س��لیامنی، نقش مؤثر و تعیین کننده ی وی در 

پیروزی مقاومت در برابر آمریکا و تضعیف موقعیت این کشور به عنوان تنها بازیگر در منطقه و 

افزایش نقش روسیه و چین به همراه ایران به عنوان مرکز مقابله با ایاالت متحده است.

البته همچنین مشخص است که اقدامات راهربدی رسدار قاسم سلیامنی به قطع جریان صادرات 

تس��لیحات آمریکا و ارسائیل نه تنها به داعش و س��ایر گروه های تروریستی فعال در خاورمیانه، 

بلکه برای سایر خریداران در منطقه نیز کمک کرد. ایاالت متحده به عنوان بزرگرتین تولید کننده 

تس��لیحات در جهان برای موفقیت تجارت تسلیحاتی خود به اقدامات گروه های تروریستی نیاز 

دارد. با شکس��ت های پی در پی تروریس��ت های داعش در س��وریه و عراق به رهربی سلیامنی و 

املهن��دس و به تبع آن کاهش تجارت تس��لیحاتی، آمریکا تصمیم به ت��رور ژنرالی گرفت که مناد 

مقاومت در برابر گروهک های تروریستی بود.
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ترور رسدار قاس��م س��لیامنی و ابومهدی املهندس در خارج از رشایط جنگ صورت گرفت و به 

نوعی نقض حاکمیت عراق، کنفوانس��یون ها و قوانین بین املللی بود و می ت��وان آن را یک اقدام 

تروریستی دولتی در نظر گرفت. البته این اقدام تالش بیهوده و بی مثری از سوی آمریکا و رشکایش 

برای مهار محور مقاومت بود. سلیامنی و املهندس تنها نبودند و آخرین هم نخواهند بود. یاد و 

خاطره دانشمندان شهید شهید محسن فخری زاده، مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش 

رضایی، مصطفی احمدی روشن و ... همیشه زنده است. ترور شخصیت های فوق گواهی بر روح 

جنایت کارانه حاکم بر ساختار آمریکا و ارسائیل می باشد.

رسدار سلیامنی در راهربد پیروزمندانه حزب الله در بیرون راندن نیروهای متجاوز صهیونیستی 

)۲۰۰۶( نقش مهم و تعیین کننده ای را ایفاء کرد. وی از قیام انصارالله علیه رژیم سعوی حامیت 

کرد و در شکست داعش در سوریه و همچنین ایجاد، آموزش شبه نظامیان حشدالشعبی به رهربی 

املهندس که مسئول فروپاشی گروه های تروریستی در سوریه و عراق بود، نقش اساسی را داشت. 

شهادت سلیامنی و املهندس به جهانیان نشان داد که انقالب زنده است و پیروز خواهد شد. 

 اثبات وجود حس جنایتکارانه حاکم بر ذهنیت رهربان آمریکا

به گفته آیت الله خامنه ای: ارزش کفش سلیامنی از رس ترامپ بیشرت است. رهرب انقالب همچنین 

خاطرنشان کردند: »تشییع شهدا با حضور میلیون ها نفر در ایران و عراق سیلی سختی برای آمریکا 

بود، اما سخت ترین سیلی، حذف حضور مستکربان آمریکا در منطقه خواهد بود. رسدار سلیامنی 

خود را فدای مهمرتین آرمان برشیت امروز یعنی مبارزه ی عادالنه برای آزادی فلس��طین با مترکز 

بر بازپس گیری رسزمین های عربی و فلسطینی و بیرون آوردن مسجد االقصی از محارصه ی دولت 

یهود کرد. حمله تروریستی آمریکا که به شهادت سلیامنی، املهندس و چندین شهید ایرانی و عراقی 

دیگر همراه آنها انجامید، نشان دهنده حس جنایتکارانه حاکم بر ذهنیت رهربان آمریکا، ارسائیل و 

عربستان سعودی می باشد. این اقدام به منزله رفتار ایمن برای متامی جنایاتی است که اشغالگران 

ارسائیل علیه مردم فلس��طین در رسزمین های اشغالی و خارج از کشور مرتکب شده اند. در طی 

ترور رسدار سلیامنی، آمریکا، ارسائیل و عربستان سعودی بودند که شکست خوردند؛ زیرا مقاومت 

به عنوان یک حق قانونی تضمین شده مطابق با قوانین بین املللی تا پیروزی نهایی ادامه خواهد 

داشت«. در واقع طبق منت ترجمه شده میدل ایست مانیتور دلیل آمریکا برای ترور رسدار سلیامنی 



22www.farhangisetad.com

به جهت ناتوانی آمریکا در مقابله با وی باشد. البته اینکه گفته می شود آمریکا به جهت ناتوانی 

در مقابل رسدار سلیامنی اقدام به ترور وی کرد، الزم است برای فهم بهرت موضوع به آثار اقدامات 

رسدار سلیامنی نیز اشاره ای شود.

 آثار  اقدامات رسدار سلیامنی در منطقه

نقش مؤثر و تعیین کننده سپهبد حاج قاسم سلیامنی در پیروزی محور مقاومت 

در برابر آمریکا

نقش حاج قاس��م در تضعیف موقعیت آمریکا به عنوان بازیگر در منطقه و 

افزایش نقش جمهوری اسالمی ایران

 اقدامات راهربدی رسدار قاس��م س��لیامنی به قطع جریان صادرات تسلیحات 

آمری��کا و ارسائی��ل نه تنها به داعش و س��ایر گروه های تروریس��تی فعال در 

خاورمیانه، بلکه برای سایر خریداران در منطقه نیز کمک کرد.

شکس��ت های پی در پی تروریست های داعش در س��وریه و عراق به رهربی 

سلیامنی و املهندس.

 تثبیت محور مقاومت به عنوان یک جریان ضد سلطه در منطقه.

 بر هم چیدن محور ش��یطانی عربی - غربی – عربی که امروز تنها تابوت آن 

مانده است.

 تبدیل کردن تهدید به فرصت و افزایش امنیت پیرامونی جمهوری اسالمی ایران.

 تثبت حکومت کش��ورهای ضد آمریکایی و صهیونیس��تی در منطقه و ناپدار 

کردن امنیت صهیونیست ها

متزلزل کردن جایگاه بین املللی آمریکا و صدور سیاس��ت عملی مبارزه با رفتار 

استکباری آمریکا. در گذشته کشورها و افراد آزادی خواه در دنیا توان و جرأت 
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مبارزه با سیاست های امریکا را نداشتند. رسدار سلیامنی جرأت و توان مبارزه 

ضد آمریکایی را به دنیا صادر کرد.

 تبعات ترور حاج قاسم سلیامنی برای آمریکا:

ترور رسدار قاسم سلیامنی و ابومهدی املهندس در خارج از رشایط جنگ صورت 

گرفت و به نوعی نقض حاکمیت عراق، کنفوانس��یون ها و قوانین بین املللی 

بود و می توان آن را یک اقدام تروریستی دولتی در نظر گرفت و دولت آمریکا 

به عنوان یک تروریست قابل طرح است. 

رفتار آمریکا نش��ان داد که وی علی رغم ادعای برتری، توان مقابله با مخالفین 

خود را ندارد و بر خالف رویه  از طریق ترور به دنبال حذف رقبا و مخالفین خود 

است که این موضوع مایه ی آبروریزی برای آمریکا محسوب می شود. 

اینکه ترور حاج قاسم باعث شد که مقاومت به عنوان یک حق قانونی تضمین 

شده مطابق با قوانین بین املللی تا پیروزی نهایی مسیر خود را  ادامه دهد و هر 

روز نسبت به گذشته قوی تر و مصمم تر باشد. 

اینکه ترور حاج قاس��م سلیامنی اعتامد به آمریکا را در جامعه بین املللی و در 

بین کش��ورهای منطقه به شدت کاهش داد و این به منزله ی کاهش نفوذ نرم 

آمریکا خواهد بود. 

با شهادت حاج قاسم، تکثیر حاج قاسم های دیگر در حوزه های مختلف رسعت بیشرتی گرفته است 

که این نش��ان می دهد شهید س��لیامنی برای آمریکا از رسدار سلیامنی خطرناک تر خواهد بود. بیرون 

راندن آمریکا از منطقه حاصل خون شهیدی است که خواب را آمریکا و رژیم صهیونیستی گرفته است.

منبع :پایگاه خربی بصیرت

https://basirat.ir/fa/send/335439



24www.farhangisetad.com

وصیت نامه سردار شهید 
حاج قاسم 
سلـیمانــــی

بسم الله الرحمن الرحیم

 شهادت می دهم به اصول دین

اشهد أن  ال اله اال الله و اشهد أّن محمداً  رسول الله و اشهد أّن امیراملؤمنین علی بن ابی طالب و 

اوالده املعصومین اثنی عرش امئّتنا و معصومیننا حجج الله.

شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهّنم حق است، سؤال و جواب 

حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.

 خدایا! تو را سپاس می گویم به خاطر نعمتهایت.

خداوندا! تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلبی به صلبی منتقل کردی و در 
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زمانی اجازه ی ظهور و وجود دادی که امکان درک یکی از برجسته ترین اولیائت را که قرین و قریب 

معصومین است، عبد صالحت خمینی کبیر را درک کنم و رسباز رکاب او شوم. اگر توفیق صحابه 

رسول اعظمت محمد مصطفی را نداشتم و اگر بی بهره بودم از دوره مظلومیت علی بن ابی طالب 

و فرزندان معصوم و مظلومش، مرا در هامن راهی قرار دادی که آنها در هامن مسیر، جان خود را 

که جان جهان و خلقت بود، تقدیم کردند.

خداوندا! تو را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز، مرا در مسیر عبد صالح دیگری که 

مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسالم و تشیّع و ایران و جهان سیاسی 

اسالم است، خامنه ای عزیز - که جانم فدای جان او باد - قرار دادی.

پروردگارا! تو را سپاس که مرا با بهرتین بندگانت در هم آمیختی و درک بوسه بر گونه های بهشتی 

آنان و استشامم بوی عطر الهی آنان را - یعنی مجاهدین و شهدای این راه - به من ارزانی داشتی.

خداوندا!  ای قادر عزیز و ای رحامن رزّاق، پیشانی شکر رشم بر آستانت می سایم که مرا در مسیر 

فاطمه اطهر و فرزندانش در مذهب تشیّع، عطر حقیقی اسالم، قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان 

علی بن ابی طالب و فاطمه اطهر بهره مند منودی؛ چه نعمت عظامیی که باالترین و ارزشمندترین 

نعمتهایت 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 متدیّن و عاشق اهل بیت و پیوسته در مسیر 

پا کی بهره مند منودی. از تو عاجزانه می خواهم آنها را در بهشتت و با اولیائت قرین کنی و مرا در 

عامل آخرت از درک محرضشان بهره مند فرما.

 خدایا! به عفو تو امید دارم

ای خدای عزیز و  ای خالق حکیم بی همتا! دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی، من بدون 

برگ و توشه ای به  امید ضیافت عفو و کرم تو می آیم. من توشه ای برنگرفته ام؛ چون فقیر ]را[ در 

نزد کریم چه حاجتی است به توشه و برگ؟! 

س��اُرق، چارُقم پر اس��ت از امید به تو و فضل و کرم تو؛ همراه خود دو چشم بسته آورده ام که 

ثروت آن در کنار همه ناپاکی ها، یک ذخیره ی ارزش��مند دارد و آن گوهر اشک بر حسین فاطمه 

است؛ گوهر اشک بر اهل بیت است؛ گوهر اشک دفاع از مظلوم، یتیم، دفاع از محصوِر مظلوم در 
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چنگ ظامل.

خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه ]چیزی دارند[ و نه قدرت دفاع دارند، اما 

در دستانم چیزی را ذخیره کرده ام که به این ذخیره امید دارم و آن روان بودن پیوسته به سمت تو 

است. وقتی آنها را به  سمتت بلند کردم، وقتی آنها را برایت بر زمین و زانو گذاردم، وقتی سالح را 

برای دفاع از دینت به دس��ت گرفتم؛ اینها ثروِت دس��ت من است که امید دارم قبول کرده باشی. 

خداوندا! پاهایم ُسست است، رمق ندارد. جرأت عبور  از پلی که از جهّنم عبور می کند، ندارد. من 

در پل عادی هم پاهایم می لرزد، وای بر من و رصاط تو که از مو نازک تر است و از شمشیر بُرنده تر؛ 

اما یک امیدی به من نوید می دهد که ممکن است نلرزم، ممکن است نجات پیدا کنم. من با این 

پاها در َحرَمت پا گذارده ام دوِر خانه ات چرخیده ام و در حرم اولیائت در بین الحرمین حس��ین و 

عباست آنها را برهنه دواندم و این پاها را در سنگرهای طوالنی، خمیده جمع کردم و در دفاع از 

دینت دویدم، جهیدم، خزیدم، گریستم، خندیدم و خنداندم و گریستم و گریاندم؛ افتادم و بلند 

شدم. امید دارم آن جهیدن ها و خزیدن ها و به ُحرمت آن حریم ها، آنها را ببخشی.

خداوندا! رس من، عقل من، لب من، گوش من، قلب من، همه اعضا و جوارحم در همین امید 

به رس می برند؛ یا ارحم الراحمین! مرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیر؛ آنچنان بپذیر که شایسته ی دیدارت شوم. 

جز دیدار تو را منی خواهم، بهشت من جوار توست، یا الله.

 خدایا! از کاروان دوستانم جامانده ام

خداوند،  ای عزیز! من سال هاست از کاروانی به جا مانده ام و پیوسته کسانی را به سوی آن روانه 

می کنم، اما خود جا مانده ام، اما تو خود می دانی هرگز نتوانستم آنها را از یاد بربم. پیوسته یاد آنها، 

نام آنها، 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 که چهل سال بر درت 

ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، محبوب من، عشق من که پیوسته از تو خواستم رسارس وجودم 

را مملو از عشق به خودت کنی؛ مرا در فراق خود بسوزان و مبیران.

عزیزم! من از بی جاقراری و رسوای ماندگی، رس به بیابان ها گذارده ام؛ من به  امیدی از این شهر به 

آن شهر و از این صحرا به آن صحرا در زمستان و تابستان می روم. کریم، حبیب، به کَرَمت دل بسته ام،  

ت��و خود می دانی دوس��تت دارم. خوب می دانی جز ت��و را منی خواهم. مرا به خودت متصل کن.
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خدایا وحشت همه ی وجودم را فرا گرفته است. من قادر به مهار نفس خود نیستم، رسوایم نکن. 

مرا به  حرمت کسانی که حرمتشان را بر خودت واجب کرده ای، قبل از شکسنت حریمی که حرم آنها 

را خدشه دار می کند، مرا به قافله ای که به سویت آمدند، متصل کن.

معبود من، عشق من و معشوق من، دوستت دارم. بارها تو را دیدم و حس کردم، منی توانم از 

تو جدا مبانم. بس است، بس. مرا بپذیر، اما آن چنان که شایسته ی تو باشم.

 خطاب به برادران و خواهران مجاهدم ...

خواه��ران و برادران مجاهدم در این عامل،  ای کس��انی که رسهای خ��ود را برای خداوند عاریه 

داده اید و جان ها را بر کف دست گرفته و در بازار عشق بازی به سوق فروش آمده اید، عنایت کنید: 

جمهوری اسالمی، مرکز اسالم و تشیّع است.

امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است. بدانید جمهوری اسالمی حرم است و این حرم اگر ماند، 

دیگر حرم ها می مانند. ا گر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی منی ماند، نه حرم ابراهیمی 

و نه حرم محّمدی)ص(.

برادران و خواهرانم! جهان اسالم پیوسته نیازمند رهربی است؛ رهربی متصل به و منصوب رشعی 

و فقهی معصوم. خوب می دانید منزّه ترین عالِم دین که جهان را تکان داد اسالم را احیا کرد، یعنی 

خمینی بزرگ و پاک ما، والیت فقیه را تنها نسخه نجات بخش این امت قرار داد؛ لذا چه شام که 
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به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شام به عنوان سّنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید ]باید[ 

به دور از هرگونه اختالف، برای نجات اس��الم خیمه والیت را رها نکنید. خیمه، خیمه ی رسول الله 

است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسالمی، آتش زدن و ویران کردن این خیمه است، دور آن 

بچرخید. والله والله والله این خیمه اگر آسیب دید، بیت الله الحرام و مدینه حرم رسول الله و نجف، 

کربال، کاظمین، سامرا و مشهد باقی منی ماند؛ قرآن آسیب می بیند.

 خطاب به برادران و خواهران ایرانی ...

برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پرافتخار و رسبلند که جان من و امثال من، هزاران بار 

فدای شام باد، کام اینکه شام صدها هزار جان را فدای اسالم و ایران کردید؛ از اصول مراقبت کنید، 

اصول یعنی ولّی فقیه، خصوصاً این حکیم، مظلوم، وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه ای 

عزیز را جان خود بدانید، حرمت او را مقدسات بدانید.

برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من!

جمهوری اس��المی، امروز رسبلندترین دوره خود را طی می کند. بدانید مهم نیست که دشمن 

چه نگاهی به شام دارد، دشمن به پیامرب شام چه نگاهی داشت و ]دشمنان [ چگونه با پیامرب خدا 

و اوالدش عم��ل کردند، چه اتهاماتی به او زدند، چگونه با فرزندان مطهر او عمل کردند؟ مذمت 

دشمنان و شامتت آن ها و فشار آنها، شام را دچار تفرقه نکند.

بدانید که می دانید مهمرتین هرن 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 درنده ای این کشور را می درید؛ آمریکا چون سگ هاری همین عمل را می کرد، اما 

هرن امام این بود که اسالم را پشتوانه آورد؛ عاشورا و محرّم، صفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت 

آورد، انقالب هایی در انقالب  ایجاد کرد، به این دلیل در هر دوره هزاران فداکار جان خود را سپر 

شام و ملت ایران و خاک ایران و اسالم منوده اند و بزرگرتین قدرت های مادی را ذلیل خود منوده اند. 

عزیزانم، در اصول اختالف نکنید.

ش��هدا، محور عزّت و کرامت همه ی ما هس��تند؛ نه برای امروز، بلکه همیشه این ها به دریای 

واسعه ی خداوند سبحان اتصال یافته اند. آنها را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، هامن گونه 

که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید. به فرزندان شهدا که یتیامن همه ی شام 
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هستند، به چشم ادب و احرتام بنگرید. به همرسان و پدران و مادران آنان احرتام کنید، هامن گونه 

ک��ه از فرزندان خود با اغامض می گذرید، آنها را در نبود پدران، مادران، همرسان و فرزندان خود 

توجه خاص کنید.

نیروهای مسلّح خود را که امروز ولی فقیه فرمانده ی آنان است، برای دفاع از خودتان، مذهبتان، 

اس��الم و کش��ور احرتام کنید و نیروهای مسلح می بایس��ت هامنند دفاع از خانه خود، از ملت و 

نوامی��س و ارِض آن حفاظ��ت و حامی��ت و ادب و احرتام کنند و نس��بت به ملت هامن گونه که 

امیراملؤمنین موالی متقیان فرمود، نیروهای مس��لح می بایس��ت منشأ عزت ملت باشد و قلعه و 

پناهگاه مستضعفین و مردم باشد و زینت کشورش باشد.

 خطاب به مردم عزیز کرمان ...

نکته ای هم خطاب به مردم عزیز کرمان دارم؛ مردمی که دوست داش��تنی اند و در طول 8 سال 

دفاع مقدس باالترین فداکاری ها را انجام دادند و رسداران و مجاهدین بسیار واالمقامی را تقدیم 

اسالم منودند. من همیشه رشمنده ی آنها هستم. هشت سال به خاطر اسالم به من اعتامد کردند؛ 

فرزندان خود را در قتلگاه ها و جنگ های شدیدی چون کربالی5، والفجر8، طریق القدس، فتح املبین، 

بیت املقدس و ... روانه کردند و لشکری بزرگ و ارزشمند را به نام و به عشق امام مظلوم حسین بن 

علی به نام ثارالله، بنیانگذاری کردند. این لشکر همچون شمشیری برنده، بارها قلب ملت مان و 
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مسلامن ها را شاد منود و غم را از چهره آنها زدود. عزیزان! من بنا به تقدیر الهی امروز از میان شام 

رفته ام. من شام را از پدر و مادرم و فرزندان و خواهران و برادران خود بیشرت دوست دارم، چون با 

شام بیشرت از آنها بودم؛ ضمن اینکه من پاره تن آنها بودم و آنها پاره ی وجود من، اما آنها هم قبول 

کردند من وجودم را نذر وجود شام و ملت ایران کنم.

دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با والیت مباند. این والیت، والیت علی بن ابی طالب است و 

خیمه ی او خیمه ی حسین فاطمه است، دور آن بگردید. با همه ی  شام هستم. می دانید در زندگی 

به انسانیت و عاطفه ها و فطرت ها بیشرت از رنگ های سیاسی توجه کردم. خطاب من به همه شام 

است که مرا از خود می دانید، برادر خود و فرزند خود می دانید.

وصیت می کنم اسالم را در این برهه که تداعی یافته در انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی است، 

تنها نگذارید. دفاع از اسالم نیازمند هوشمندی و توجه خاص است. در مسائل سیاسی آنجا که بحث 

اسالم، جمهوری اسالمی، مقدسات و والیت فقیه مطرح می شود، اینها رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا 

را بر هر رنگی ترجیح دهید.

 خطاب به خانواده شهدا ...

فرزندانم، دخرتان و پرسانم، فرزندان ش��هدا، پدران و مادران باقی مانده از ش��هدا،  ای چراغ های 

فروزان کش��ور ما، خواهران و برادران و همرسان وفادار و متدینه ش��هدا! در این عامل، صوتی که 

روزانه ی من می شنیدم و مأنوس با آن بودم و همچون صوت قرآن به من آرامش می داد و بزرگرتین 

پشتوانه ی معنوی خود می دانستم، صدای فرزندان شهدا بود که بعضاً روزانه با آن مأنوس بودم؛ 

صدای پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را در وجودشان احساس می کردم.

عزیزانم! تا پیشکسوتان این ملتید، قدر خودتان را بدانید. شهیدتان را در خودتان جلوه گر کنید، 

به طوری که هر کس شام را می بیند، پدر شهید یا فرزند شهید را، بعینه خِود شهید را احساس کند، 

با هامن معنویت، صالبت و خصوصیت.

خواهش می کنم مرا حالل کنید و عفو منایید. من نتوانستم حق الزم را پیرامون خیلی از شامها 

و حتی فرزندان شهیدتان ادا کنم، هم استغفار می کنم و هم طلب عفو دارم.

دوست دارم جنازه ام را فرزندان شهدا بر دوش گیرند، شاید به برکت اصابت دستان پاک آنها بر 

جسدم، خداوند مرا مورد عنایت قرار دهد.
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 خطاب به سیاسیون کشور ...

نکته ای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم: چه آنهایی ]که[ اصالح طلب خود را می نامند و چه 

آنهایی که اصولگرا. آنچه پیوسته در رنج بودم این که عموماً ما در دو مقطع، خدا و قرآن و ارزش ها 

را فراموش می کنیم، بلکه فدا می کنیم. عزیزان، هر رقابتی با هم می کنید و هر جدلی با هم دارید، 

اما اگر عمل شام و کالم شام یا مناظره هایتان به نحوی تضعیف کننده ی دین و انقالب بود، بدانید 

شام مغضوب نبی مکرم اسالم و شهدای این راه هستید؛ مرزها را تفکیک کنید. اگر می خواهید با 

هم باشید، رشط با هم بودن، توافق و بیان رصیح حول اصول است. اصول، مطّول و مفّصل نیست. 

اصول عبارت 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 به عنوان طبیب حقیقی رشعی و علمی، عمل کنید. کسی که در جمهوری 

اسالمی می خواهد مسئولیتی را احراز کند، رشط اساسی آن ]این است که[ اعتقاد حقیقی و عمل 

به والیت فقیه داشته باشد. من نه می گویم والیت تنوری و نه می گویم والیت قانونی؛ هیچ یک از 

این دو، مشکل وحدت را حل منی کند؛ والیت قانونی، خاّص عامه مردم اعم از مسلم و غیرمسلامن 

است، اما والیت عملی مخصوص مسئولین است که می خواهند بار مهم کشور را بر دوش بگیرند، 

آن هم کشور اسالمی با این همه شهید.

اعتق��اد حقیق��ی به جمهوری اس��المی و آنچه مبنای آن بوده اس��ت؛ از اخ��الق و ارزش ها تا 

مسئولیت ها؛ چه مسئولیت در قبال ملت و چه در قبال اسالم.

به کارگیری افراد پاکدست و معتقد و خدمت گزاری به ملّت، نه افرادی که حتی اگر به میز یک 

دهستان هم برسند خاطره ی  خانهای سابق را تداعی می کنند.

مقابله با فساد و دوری از فساد و تجّمالت را شیوه خود قرار دهند.

در دوره ی حکوم��ت و حاکمیت خود در هر مس��ئولیتی، احرتام ب��ه مردم و خدمت به آنان را 

عبادت بدانند و خود خدمت گزار واقعی، توسعه گر ارزش ها باشند، نه با توجیهات واهی، ارزشها 

را بایکوت کنند.

مسئولین هامنند پدران جامعه می بایست به مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه 

توجه کنند، نه با بی مباالتی و به خاطر احساس��ات و جلب برخی از آرای احساس��ی زودگذر، از 
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اخالقیاتی حامیت کنند که طالق و فساد را در جامعه توسعه دهد و خانواده ها را از هم بپاشاند. 

حکومت ها 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 رهرب و انقالب و جمهوری اسالمی هستند 

و یک رقابت صحیح بر پایه همین اصول برای انتخاب اصلح صورت می گیرد.

 خطاب به برادران سپاهی و ارتشی ...

کالم��ی کوت��اه خطاب به برادران س��پاهی عزیز و فداکار و ارتش��ی های س��پاهی دارم: مالک 

مسئولیت ها را برای انتخاب فرماندهان، شجاعت و قدرت اداره بحران قرار دهید. طبیعی است به 

والیت اشاره منی کنم، چون والیت در نیروهای مسلح جزء نیست، بلکه اساس بقای نیروهای مسلح 

است، این رشط خلل ناپذیر می باشد.

نکته دیگر، شناخت به موقع از دشمن و اهداف و سیاست های او و اخذ تصمیم مبوقع و عمل 

مبوقع؛ هر یک از اینها اگر در غیر وقت خود صورت گیرد، بر پیروزی شام اثر جّدی دارد.

 خطاب به علام و مراجع معظم ...

س��خنی کوتاه از یک رسباز 40 س��اله در میدان، به علامی عظیم الش��أن و مراجع گران قدر که 

موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی مراجع عظام تقلید؛ رسبازتان از یک برج دیده بانی 

دید که اگر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش های آن ]که[ شام در حوزه ها استخوان ُخرد 

کرده اید و زحمت کشیده اید، از بین می رود.

این دوره ها با همه دوره ها متفاوت است، این بار اگر مسلّط شدند، از اسالم چیزی باقی منی ماند. 
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راه صحیح، حامیت بدون هرگونه مالحظه از انقالب، جمهوری اسالمی و ولی فقیه است.

نباید در حوادث، دیگران ش��ام را که امید اس��الم هستید به مالحظه بیندازند. همه شام امام را 

دوست داشتید و معتقد به راه او بودید. راه امام مبارزه با آمریکا و حامیت از جمهوری اسالمی و 

مسلامنان تحت ستم استکبار، تحت پرچم ولی فقیه است.

من با عقل ناقص خود می دیدم برخی خّناسان سعی داشتند و دارند که مراجع و علامی مؤثر 

در جامعه را با س��خنان خود و حالت حق  به جانبی به س��کوت و مالحظه بکش��انند. حق واضح 

اس��ت؛ جمهوری اسالمی و ارزش ها و والیت فقیه میراث امام خمینی)رحمه الله علیه( هستند و 

می بایست مورد حامیت جدی قرار گیرند. من حرضت آیت الله العظمی خامنه ای را خیلی مظلوم 

و تنها می بینم. او نیازمند همراهی و کمک شامس��ت و شام حرضات با بیانتان و دیدارهای تان و 

حامیت های تان با ایشان می بایست جامعه را جهت دهید. اگر این انقالب آسیب دید، حتی زمان 

ش��اه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و انحراف عمیق غیر قابل 

برگشت خواهد بود.

دست مبارکتان را می بوسم و عذرخواهی می کنم از این بیان، اما دوست داشتم در رشف یابی های 

حضوری به محرضتان عرض کنم که توفیق حاصل نشد.

رسبازتان و دست بوستان

  از همه طلب عفو دارم

 از همسایگانم و دوستانم و همکارانم طلب بخشش و عفو دارم. از رزمندگان لشکر ثارالله و 

نیروی باعظمت قدس که خار چشم دشمن و سّد راه او است، طلب بخشش و عفو دارم؛ خصوصاً 

از کسانی که برادرانه به من کمک کردند.

منی توانم از حسین پورجعفری نام نربم که خیرخواهانه و برادرانه مرا مثل فرزندی کمک می کرد 

و مثل برادرانم دوس��تش داشتم. از خانواده ی ایش��ان و همه ی برادران رزمنده و مجاهدم که به 

زحمت انداختمشان عذرخواهی می کنم. البته همه ی برادران نیروی قدس به من محبّت برادرانه 

داشته و کمک کردند و دوست عزیزم رسدار قاآنی که با صرب و متانت مرا تحمل کردند.
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