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 ه:مقدم

 .میکن یم میتقد یمان یحاج قاسم سل اسالم ، دیبه روح مطهر سردار شه یصلوات جل  کیدرآغاز  

به    میصد بار به شهدا صلوات نفرست  یفرمودند که اگر ما روز   یداشتند م  یریتعب  یمانیسردار سل 

شاهد  ها  بار بنده  شهدا صلوات بفرستد و    ی که برا  نیبود به ا   بندیخودش پا  ایشان  و    میآن ها جفا کرد

 .ما  همسئله بود نیا

موقع  ناشیا  فرمانده  یدر  ساختمان  وارد  فرمانده  یم  یکه  ساختمان  در  خوب    کی  یشدند، 

رود    یم  یکه از هم کف به سمت طبقه باال و اتاق فرمانده  یپله اهرا   نیادر  .  استساختمان دو طبقه  

ساختمان تا اتاق    یمون ورودجفت جفت هم از هتقریباً    ری نوعا شاخص و تصاو  یشهدا و شهدا  ریتصاو

در برابر  تقریباً  شد    یوارد ساختمان م  یوقت  ایشان  .  استبود و هنوز هم    ریتصاو  نیا  ایشان    زیم  شتو پ 

با توجه به    است  داشت حاال ممکن  یشتریمکث ب  یکرد و مشغول فاتحه بود و برخ  ی مکث م  یهر تمثال

. فلذا دیبوس  یرا هم م  یو برخ   دیکش  یم  ناشیاتمثال    یبر رو  یدستضمناً  هم    یکه داشته برخ  ییآشنا

که آنجا   یاز کسان  میکه ما خبر گرفت  یبدون استثنا حاال تاحدتقریباً  شد    یوارد ساختمان م  ایشان    یوقت

پله ها بره و به اتاقش برسه. فلذا هرا  نی از ا تیف یک ن یبا ا کند بود که ورود  دیکار هر روزه شه نی بودند ا

 قه یدق  20  د یپنجاه گام را شا  ن یا  ایشان  پنجاه گام هم نشه    دیکه شا  ایشان  اق  تا ات  پله هاقسمت راه   نیا

 .بروند زشونیبه اتاق و پشت م ریمس نیتا از ا دیکشیطول م

جا قبور    کی  ای  یهر از گاه  ایدوبار    ایمی کند    یکار   کی بار    کیکه آدم  است  موقع    کی حاال   

  ن یهر روزه ا یتکرار  ری مس کی موقع  کی می خواند از منمیبوسد کند یم ارتیزمیرود آدم است  شهدا 

  رد   نیداشت با شهدا و ا  یثاقیم  کیبزرگوار    دیشه  ایگوکند  یانسان احساس م  یعنی.  میشودکار تکرار  

به شهدا و    میجفا کرد  می ز اگر صد تا صلوات نفرستوفرمودند هر ر   یبود که م  ثاقیهمون مجزء  واقع  

 .دنکن عبور  نگونهیشهدا ا ری تصاوت که از کنار اصرار را داش نیااینگونه خودش  
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 د یشه  ا یکه در دن  شودیم  دیشه  یفرمودند کس  ایشان  ه  ک  یجمله اآن  کنار    دیبگذار را    نی حاال ا 

ا خ  نیباشد.  قصار  معنا  یل یکلمه  ا  یم  دیشه  ی. کساست  ییپر  در    ی عنیباشد.    دیشه  ایدن  ن یشود که 

  تاب حساب و ک  یب ایدن نیدر ا  ی زیچ  چ یاالخره بدونه هحواسش جمع باشد و مراقبت کند از خودش. ب

تا االن عرض    که  یزیالبته چ  شمیبودن م  یمنظر وارد بحث مردم  نیاز همبنده  خلق نشده است حاال  

  .ستیحث هم نب  نی خارج از ا میکرد

 

 معرفی شهید سلیمانی 

ان به اصطالح آگاه  انسکه  است    نیبه کار ببرم امی توانم برایش  بنده  که    یدر واقع کلمه ا   ایشان  

را    یزیمسئله. هر چ  نیا  ی به کار ببرم برا  یچه کلمه اواقعاً  نمی دانم    قیبه امور انسان متوجه انسان دق

ب  ج ان تعانس  هک  یدر حد  یداد. گاه  یرا انجام م  هیکمال قض  ینقطه  آن  کرد و    یتوجه مبه آن    ایشان  

را در نقطه    یزیکرد که هر چ  یم  ی. سعمیبکن  ار   کار هاآن  که  است  کرد هم حوصله امثال ما خارج    یم

  ن یا  د یحاال شا  .بشویم  یث یوارد بحث حد  میخواه  ی که نم  میهم دار  ث ی. البته ما حدبدهدانجام    شکمال

  کی نزد  ایشان  سال به    15داشتم     قیتوفبنده  .  میدید  نگونهیما ا  یافراط گونه باشد ولیک مقدار  بنده  کلمه  

 یمرا    ایشان  و    میداشت  ار دی د  ایشان  دو سه نوبت هر نوبت دو ساعت با    یا  سال ها هفته  نی باشم و در ا

  .تمرکز داشتم ی لیخ  ایشان رفتار  و اتسکن  یروبودم   ایشان  فتهیش  یلیچون خبنده  و  مدیید

را    ایشان  فقط    ستادمیا  یمبنده  کرد    یعبور م  ر یمس  کی از    ایشان    یآمد که وقت  ش یوقت ها پ   یلیخ

ب   یتماشا م بنده    یلی. خکردم  یتماشا مرا    ایشان    یمدت طوالن  کی   یراکردم  بود که    نیدلنشبرای 

 یرا در نقطه کمال  یزی هرچکرد    یم  یسع  ایشان  که  می گویم    نی. با توجه به به امیمالقات کن  نگونهیا

ا  شهد  کریبا پ   ایشان  نمونه هم در مواجهه    کینمونه بود.    کی   میکه در باره شهدا گفت  ی زیانجام دهد. چ

می آییم و    میکن  یاحترام م  راتابوتش    ،میبوس  یو ممی بینیم  را    دیشه  کریپ میرویم  به هر حال ما  .  است
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وقت    یگاه  .  کریدر پ شود  حل    میخواهدکه انگار  شد    یمواجه م  دیبا جنازه شهبه گونه ای    ایشان  کنار.  

داشت با   یبیعج  یلیخبرخورد    کی بزرگوار بود.    سلیمانی  دیساعت در بغل شه  مین  تا   یدیشه  کیها  

کند  دفن را  یدید شههخوا یم ایشان  یمورد کی  دیباش  دهیشهدا د ریدر تصو دیو شما شا شهدا کریپ 

 در قبر. دارد  یتیچه وضع

به   سالمیکه سردار   یپارسال وقت نی. همباشدداشته   یخاکسار  ایشان  نکهیدر مورد احترامات و ا 

 دیایقدس ب  یرویدعوت کرد که به ن  یاز سردار سالم  ینامیسپاه منصوب شد خوب سردار سل  یفرمانده

  ک یکه    استگونه    نیخوب حاال فرمانده ها ا   .انجام داده باشد  شانیاز ا  میتکر  تا  لیجلسه تجل  کیو  

شد  وارد ساختمان    یوقتبنده    شیپ   بیاید  خواهد  یم   یفالنمیگوید  دارد    یدارد افراد  یدژبان  مثالً  یگانی

این گونه  استقبال بکنم. همه جا    ایشان  از    ب تادر  یجلویا  ساختمان  و    یجلو  بیایمکه    بگوییدبنده  به  

صبح    دمیخودم دبنده  . اما  کافی استمقدار هم    نی و ااست    نطور یا  معموالًهم  سپاه    ریسپاه و غدر  .  است

و   ئتیهمون هجزء  ما هم  بیاورند    فیتشرآنجا    می باش  یکه ما قرار بود خدمت سردار سالم  اول وقت

بودند و    دهی. آب پاشاست  یعاد  ریغآنجا    یکه وضع ورود  دمیداوالً  آمدم  بنده    میبودآنجا    تیجمع

 یکیبزرگوار    دیسردار نشسته بود شه ییجا کی  یساختمان فرمانده   رون ی. بعد آمدم بودندیرده  ک  زیتم

  دست کم ساعت    میحدود نواقعاً    بیاید  سالمی  ار دنشسته بودند تا سر   رونیدونفر هم کنارش بودند. ب 

استقبال کند البته حاال   ایشان  و از    بیاید  ینشسته بود و آماده بود تا سردار سالم  رونیب  ایشان    .منتظر بودند

 دادیم  ادیهرچند    گونه  نی بود و ا   نگونهیوجودش ا  اصالًنداشته باشد    یتیو ترب  م یتعل  زهیانگ  احتماالً  ایشان  

  ینظام  اسینشست با ل  یدیمدت مدواقعاً    یول.  ماالًاحت هم نداشت    زهیانگ  نیا  یول  گرفتیم  ادیدم هم  آو  

 ن یکنند. ا  در اتاق جلسات صحبت بیایند  استقبال کند و با هم    ایشان  از    و  بیاید  یکامل که سردار سالم

حد    نیدر ا و  نداشت  را  توقع    نیا  هم  یسردار سالممسلماً  چون    ایشان    ینمونه از خاکسار   کی   ز هم با

  .انجام شدآنجا  در  این موضوعکه   میدید  البته با چشم خود توقع ندارد که ما  چکسیه
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 یکار   یلیقدس خ  یروی ن  ماموریت  خوب  .آمد  در خوزستانکه    یلیدر مسئله س  ایشان    مثالً  نکهیا  ای

دستور دادکه   ایشان  وارد شد.    ایشان  آمد    شیحادثه پ   یندارد اما وقت  رانیداخل اسایر مسائل  و    لیبه س

دستور    یمانیسلمرتبت بودند با سردار   یتا موکب که به شکل 400که در حدود  )ع(نیمواکب امام حس

ند. باز خودش بلند شد خوزستان شد  لیس  مسالهوارد    حدوداًموکب    400.  بشوندوارد  بیایند  اینها  داد که  

شکل حضور کامل بود.    ک یشکل حضور خاص بود    کی مردم. شکل حضورش    میانآنجا  رفت در  

  یگل و ال  نیا  ر بود و د   یزانو داخل گل و ال  یتا باال   ایشان  که    دیباش  دهی ما د را ش  ریتصوآن    دیشا

  ی صحبت م یبا سردار با تنددارد  نشسته و   یسنگ  کی  یصحنه رو نینفر در ا  ک یکند.  یرفت آمد م

خواسته شده    نهایاز ا  هستند.  لیدر معرض س  سردار سلیمانیو    است  یداخل خانه ا  شانیا  ییکند. گو

خانه را ترک نکردند. باور نکردند     مثالًکه    یچه حساب  رویحاال  است  خطرناک    دیا ترک کنکه خانه ر

با خودش  د  بدهن  هابه آن  باید  یامکانات  سری  کیکند که    یم  بحث  یبا تندآمدند  نه تنها ترک نکردند  

ببرد. سردار    است.  نشسته  ینندسخره ما  کی   یرواست  هم    یجوان  کی فرد    نیا آنجا    به داخل خانه 

زند    یحرف م اوبا    نییو سردار دارد از پااست مسلط به سردار  تقریباً    ایشان  یعن یآب    نییپادر   یمانیسل

با لبخند    یمانیکند. سردار سل  یم  یو او دارد تندرا  خانه    دیکنم ترک کن  یخواهش م میگوید  دارد  و  

به گونه   ک ی  یمانیدار سل سر حاالنمی آید  کنم باز او کوتاه    یکنم خواهش م  یگفت خواهش م  یم

 ی بوسد و م یجوان را م ی شانیکشد و پ  یم نییو سرش را پا رساندیجوان مآن دستش را به صورت ای 

 . یاز نقطه کمال گرینمونه د  نیخطرناک است. ا  دیخانه را ترک کن دیگو

 ی ه کمالکار را در نقط  ایشان  که    هستند  یینمونه ها ها    نای.  دینگاه کن  میرا که گفت  یینمونه ها 

کار آن کرد که    ندیگو  ی مدهند. که    یدر کمال انجام  م  ایکردند    یکار نم  ای  شانیدهند ا  یانجام م

  یش کار ه ابند  ی خدا دوست دارد که وقت"    ندیفرما  یکه م  )ص(حضرت رسول  ثیآن حد  ایرد  تمام ک

 .میدید  یمانیار سلرا در رفتار سرد  نیما ا "انجام دهد (استحکام تمام)کار را با اتقان آن دهد  یانجام م
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 سلیمانی شهید   در مکتب افزایی  والیت

در واقع با تمام وجود و با تمام    ایشان  بحث    ن ی. در ااست  نیهم هم  یو رهبر   تی در بحث وال 

صحبت   ییکجایبنده  شد.    تیو تمام نفوذش وارد مسئله وال  شییو توانا  تیسلول هاش و با تمام ظرف

  یا هرا به گونحرکتمان ما  یعنی مدار  تیمدار. وال  تیم والبه نا میدار  یکلمه ا کیکردم گفتم که ما 

  تیوال  نی. خوب ابدهیمانجام  گفت    ت یوالرا    یکار  کی  مثالً  .میباش  تیکه بر مدار وال  میکن  میتنظ

هم    شتریو باست    یمدار   ت یکه انسان شخصش والاست    یصفت شخص  کیهم    شتریو باست    یمدار 

 مدار باشم.   تیکه والاست خوب بنده خود  یبرا یعنی دارد  یشخص جهینت

  یعنیبود.    ییافزا  تیوال   یعنی  یمدار   تیوال  یدر نقطه کمال   یعنیافزا بود.    تی خودشون وال  ایشان  

و برد پشت سر رهبر  کشاند  را    یادیز   یها  تیبود بلکه جمع  تی تنها در مدار واله  بود که ن  یکس  ایشان  

  یداخل یدر فضا  ایشان ها نفر را   ونیلیبود. م ایشان  متوجه    یتیمظلوم  کی واقعاً  که   ی انقالب در دوره ا

  ایشان خودم خدمت    شیجلسه چند سال پ   کی . در  یبه سمت رهبرکشاند    یخارج   یفضاو بعد در  اوالً  

تثب  یروین  ری تاثواقعاً  عرض کردم که   تاث  چ یانقالب ه  یداخل  تیقدس در  از  قدس در    ی روین  ریکمتر 

موضوع    نیا  حیدر مقام توضاالن  و ما دارد    حیضتو  به  از ینموضوع    نیا  . البتهو نبود ستین  یخارج  تیتثب

راد را بکشاند  علم بود که اف  کی   ،پرچم بود   کی   ،بود  اریمع  ک ی هم    یداخل  یفضا   در   ایشان    ی. ولمیستین

 .تعصب داشت بیعج ایشان مسئله  نیو در ا  یریو ببرد پشت سر مقام معظم ره

 میحک  کی  تیتحت والکه ما  هیزا نی از ا دی د یمدیگر  هیزاو ک یرا از  هیفق  تی مسئله وال ایشان 

را     یزیچ  کی  یعنی  میداند. حک  یم  یزیچ  یکس  یعنی. عالم  استاز عالم    ری غ   می. حکهستیم   ار یتمام ع

در    یسوار   کهی  به گونه ای  یعنیوجود ندارد.  آن  که برتر از    یطور آن  و    دیکه با  یطور آن  می داند  

تجربه کردم و با  بنده  گفت    یم  ایشان  .  نستدا  یحضرت آقا م سوار را    کهی   ایشان  .  استعلم مطرح  

دستوراتشون را    ایمراورده داشتم    ایشان  مرتب با  بنده  که    ییسال ها  ن یکه در طول ا  میگویمتجربه ام  
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داده    انجامداده باشند و    یسراغ ندارم که حضرت آقا نظر  یمورد  کی  دمی د  یکتب  ای  دمیشن  یشفاه

 .میانجام نداده بود ا یکار نشده بود  نیکاش ا ی ا میو بعد گفته باش میباش

دارد.   یدیگر  نظر  کی   ایشان  دارم و    ینظر  کیبنده  که  می آید    شیپ   ی اد یگفت موارد ز   ایشان  

گوید    می  هیدر پرونده سور  مثالً  دانیکارشناس خبره حاضر در مبنده    کیبنده    نیا  کیست؟بنده    نیا

مواقع نظر خود   نیدر ابنده دارد. بنده مخالف نظر   یرنظ کیدارم و آقا  ینظر کی یمانیقاسم سلبنده 

که    است  نبوده   ی موارد مورد  ن یگفت در تمام ا  یم  ایشان  دهم.    یرا انجام  م  آقاو نظر  میگذارم  را کنار  

گونه    نی ا  ایشان  کرده بودم.    ادهینظر را پ آن  کاش    یکه ا  بیاید  شیمسئله پ   نیا برای بنده  اجرا کنم و  بنده  

آن    ممکن استبحث ها    نی. حاال ادیدیرا م  یداد و رهبر  یقرار م  لعه و مالحظهرا مورد مطا  یرهبر

 .دهد  یرا پوشش م  یواد  کی که هر کدام  است  خاطرات متنوع    نهایبودن را پوشش ندهد ا  یدمجنبه مر

 

 سلیمانی   شهید جایگاه مردم در مکتب 

بود    نیا  ایشان  قاد اول  در عرصه مردم چند اعتقاد داشت. اعت  ایشان  در عرصه مردم.    میحاال بر گرد

 یلیمسئله و خ  نیراحت بود از ا شانیا  الیخ  یلیشوند خ  یو ضد انقالب نم  ستندیکه مردم ضد انقالب ن

امد   یم  شیپ مشکالت هم    نیاز ا  یلیعرصه ها خ  نیزد.  در هم  یحرف را م  نیمحکم و با اعتقا د ا

صحنه    یلیخصحنه ها    یآمد. بعض  یم  شیپ   گریموارد د  یلیخ  و قبل ترش وو قبل    97. در سال  ریگید

  ستین  نگونهیو ا  هستند  ی و انقالب  نیمحکم معتقد بودند مردم متد  یلیخ  ایشان  بودند اما    یتلخ و تند  یها

 .فشار ها از انقالب خارج شوند ریکه تحت تاث

افراد را در حوزه انقالب   هیو بق  هستندضد انقالب  یکندا  ار یبس تیمعتقد بود جمع یمانیردار سلس

  یب  یکه گفته بود: دخترها  دیباش  دهیجمله معروف سردار را شن  نیا  احتماالًکرد.    یم  یابیارز   یاسالم
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فاسد ضد    یهاو حساب آن ها از دختر  میریها گرم بگ  نیبا ا  دی، باهستندخودمان    یدختر ها  حجاب ،

 .انقالب جدا بود

کرد   یاضاف مهم  گریکلمه د کیخواست با ما صحبت کند  یو م میکه ما بود یاخلجلسه د در 

مردم را    یدر مردم. ما زندگ  م یستیما ن  میکن  ی. ما درست کار نمماست  ریتقص  نهایاظاهر  که انحراف  

 ن یش اه انکت  نیکرد اما اول  یهم م  نگونهیانتقاد ا   کی. در داخل خودمون  میشود  ینطور یخوب ا میندار 

  ی مردم را به همان نگاه کمال  یهبذما هو عناصر مه  ما هو حزب اهلل و نه ب ه  ما هو مردم نه به  بود که مردم ب

از مردم زالل بود روشن بود مردم    رشیت و تفسبود مردم را کامل قبول داش  یهم همان نگاه کمال  نجایا

پسر  جوانی    کی  مثالًکه    مینیاتاقش ببدر    میشد ما بر   ی شرمنده نم  چیو ه  رفتی پذ  یو لذا م  هستند  خوب

و خجالت نداشت    یشرمندگ  اصالًباشد    دهیسردار را د   مثالًآماده آنجا و قبل از ما    یتنگ  یشلوار ل  کی با  

گرفت صحبت    یکرد گرم م  یبغل م  رفتیپذ  ی. مصحنه ها  نیبا ا  هستیمحاال ما خودمون چگونه  برایش  

 . در مواجهه با مردم داشت ایشان  یتیخصوص چنین کیکرد.  یم

که مردم خوبند و مشکل ندارند و انقالب را قبول دارند و نظام را قبول   نی پس اصل اول اعتقاد به ا 

مه    یدسته بند  نیهم اهل ا  یاسیضه سدر عردر  هاش قبول داش  فیمعنا مردم را با تمام طدارند. به تمام  

 .نهیزم  نیهم سو استفاده کردند در ا ینبود که البته بعض میکرد یم

 

 سلیمانی  شهید  در مکتب سازینخبه

کنم بعدا هم    یعرض م  ایشان    شیهم داشتم پ   یاسیس  تیکار مسئول  یچون به هر حال مدتبنده  

بنده  و از    دیپرس  یم  یاس یسواالت سبنده  ز  بکنم و ا  یاسیکار سبنده  نگاه را داشتنند که    نیهم  ایشان  

 میگویمدارم  بنده  منظر    نیاز ا  نویخبر بدم. ا  ایشان  خبر داشته باشم و به  بنده  داشت که    یانتظار   نیچن

برایش   اصالً  هیچ  نیراسته اآن  چپه    ن ینبود که اقا حاال ا  لی طبقه نخبگان مرز قادر  معنا    نی به ا  ایشان  که  
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قبول  واقعاً  بود    یمعنا مفهوم داشت رهبر  ایشان    یکه برا   یزینداشت تنها چمعنا مفهوم    یکلمات  نیچن

با    ایشان  حال    نیطبقه نخبگان در ع  یبود تو  یمسئله مهم  هی  ن  ایشا  شیپ   یبا رهبر   یو همراه  یرهبر

برد    یم  دیکش  یم  رونی از منجالب برا  ها  یلید خافزا بو   تی وال  ایشان    میگیم  میزنیکه م  یهمون حرف

مشکل پخش    میببر   میبخوارا  پخش کرد حاال اسم افراد    میشوداسم ببرم قاعدتا نبنده  حاال    یسمت رهبر

 .می کن یحاال ما اشاره مدارد 

به   دید  یکه از آن فرد م  یقرار دارد اما سردار با ذات  ی گرید  فیط  کی در    یفرد  مینیب  یم  یگاه

  .است یبانقال  یها تیفعال ریانقالب سوقش داد و اکنون آن فرد در مس ریمس

بارها خودش   ایشان   میو مسئول پژوهش کده بود م یکرد یم یپژوهش ی ما خودمون که کارها ای 

را  شون    یدر پژوهش کده صحبت کنند و نظر کارشناس  دیر بیایدهم    یو فالن  یگفت ککه فالبنده  به  

ا  دیریبگ باشرا  ها  نیتا  تلفن ممیهم داشته  بهشون  ارتباط داشت  باهاشون  مزد سر  ی. خوب   یاغشون 

 .گذاشت یم ریو روشون تاث دشونید یم یگاه وگرفت 

آن بگذارند.    ریتاث  دیشه  ینبود که آنها بتوانند بر روونه  اینگاشهد باهلل که    میبگو  نجایاواقعاً  بنده   

گرفت   یتماس م  ایشان  پوسته را بشکند.    نیتوانست ا  ینم  یسخت بود و کس  یلیخ  دیشه  یپوسته ورود

  یوقت ها هم موفق نبود و موارد  یکرد. حاال بعض  یم  تیو هدا  تیریمد  دی شک  یکرد م  یصحبت م

  .هم بود که اثر نداشت اما در اکثر مواقع اثر داشت

 یعمل م  یظرافت  نیچن   ن یا  ک ی با    ایشان  در بخش نخبگان هم    میبت کردصح  یمردم  یها  پ یت  در 

  .کرد
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 سلیمانی   شهیدمردم در مکتب  خدمتگزاری 

  ییو زود تر از ما به جا  رنیمردم زود تر از ما به بهشت م  ن یبود که ا  نیا   سوم در بخش مردم   نکته

 اصالً کرد.    ی فکر م  نگونهینسبت به متن مردم ا  رندیگ  یقرار م  تیرسند و زود تر از ما مورد عنا  یم

مَنْ    "  دیفرما  یمخداوند    ای  "اهلل  الیالناس ع"که    م ی دار   یثیبه مردم داشت. چگونه؟ حد  یمعنو  ینگاه

  نجا یمنظور در ا  دیقرض بدبنده  به  (  245بقره/)  "  ذَا الََّذِي يُقْرِضُ اللََّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

بگه    خواهد  ی. خود خدا انقدر ماستبلکه مردم    ست یجا منظور خود خدا ن  نی ؟ در ااست  ی کبنده  از  

 ن یداشت طبق هم  ینگاه معنو  ایشان  واژه هارا به کار برده.    هیدر آ  نگونهیا  هستند  کینزدبنده  مردم به  

ن  استتر    کی مردم نزد  نی داشت که آقا ا  ی اعتقاد  ن یهمچ  ایشان  . خوب  میمثال آورد  که  ث یحد  و  هیآ

ا به  افتخا  نیبه خدا. خدمت  نه که  ااستر  مردم  به  به خود    نی. خدمت  ماستمردم خدمت  اگر   ی. 

تقرب را    ن ی. ادیکه شما خدمت گذار مردم باشاست    ی ریمس  نیجاش هم  دی برس  ییشما به جا   دیخواه

  شانیو تقرب به انسان داشت. در نگاه ا  یتقرب انسان  کی  ایشان  . فلذا  دید  یم   تیو انسان  انسان  ریاز مس

 .شد  یتقرب به انسان حاصل م قیتقرب به خدا از طر

که    یزمان  اشتر   مالکبه    ینجا که حضرت علاکه مخلوق خداست هم  ی با انسان  ی هم جوار   یعنی 

برادر   ایکه  «    إِمََّا أَخٌ لَکَ فِی الدَِّینِ وَ إِمََّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ  »مردم    نیخواست به مصر برود فرمود ا  یم

  نجایا نکهیبه ااست نگاه   کی  یعنیدارند  میحر هستندمخلوق  یعنی. هستندمخلوق در مثل  ای هستنددر 

  دینبا  نی اما است  یچ  نشید  مینگاه کن  دی. البته ما باستیچ  نشید  دینگاه کنصرفاً  که    ستین  نیا  یجا

منع کند.    ستندین  میکه از نظر ما در صراط مستق   یمت به مردم بشود که مارا از خد  یبند  میسبب تقس

زانو    دارند  ییانسان گرا  ی که ادعا  یافراد  نجا یدر ا  دیانسان گرا باشد و چقدر با  دیخوب فرد چقدر با

 .ستیچ ییتا بفهمند مفهوم انسان و انسانگرا  دیشه یبزنند جلو
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  ن یحاال ا  ایشان  بود.    یسخت  اتیو عمل  دیاز دوماه به درزا کش  ش یبوکمال ب  ات یکنم عمل  یم  فکر

کند. خوب  یم تیریخانه صحنه را مد کی و دارد در  انجام داده راش یکار ها را کرده و مجاهدت ها

ها   ستیترور  نیمعنا ندارد و انه ا خو دیگر آمدند که سال هاست به اشغال در   یمنطقه ا کی خانه حاال 

خانه وارد    کی اگر از    ی و کس  هستندوصل  ها به هم  خانه  د و همه  هار ا سوراخ کردنخانه  همه    ندآمد

  ستیپنجره ناست  خرابه  خانه  کند.حاال    یخانه ط  ک ی تونه شصت تا هفتاد خانه بدون خروج از    یمشود  

.  است  هاسکلت مخروب  کیو    ستین  یقرار گرفته و فرش  یرانداز یمورد انفجار و ت  دهید  بیهمه جاش آس

بنده  که    سهینو  ینامه م  ک ی  میشودتمام    شیفرمانده  یوقت  ایشان  کند.    یم  یخانه فرمانده   ن یدر ا ایشان  

خاط ر حالل    ن یرا به اه  بندکنم    یخواهش مبنده  شدم که از خانه شما استفاده کنم .    ر یناگز  نجا یدر ا

  داش یپ   دیحاال بر  دیوگ  یگذارد در طاقچه بع د م  یرا مقرآن  گذارد و    یمقرآن  را در    نی. بعد ادیکن

کند بن   ی. وادار مدیکن  داشیحتما پ   دینه بامیگوید    ایشان  وقته رفته اما    یلیخ  و   ستین  نیا  گنی . مدیکن

خودش هم ضمناً  فرار کردند وآنجا  و به    هستند  هیترک  یاز روستاها  یکیدر    نیا  گنیکنند بعد م   دایپ 

 یمانیقاسم سلبنده ه زند ک  یکند و بعد بهشون زنگ م یم دا ی. تلفن آن ها را پ هستندمخالف بشار اسد 

بنده   یکه نماز ها یحالل کندر خوام  ینماز خوندم و م  نجایبودم و ادر  در منزل  یچند وقتبنده  هستم

  م ی ندارم عمال ما که همه فرار کرد  ی اخانه  دیگر  بنده    اصالًمیگوید  که    دمی. اونم که شنباشدقبول   نجایا

خودش زنگ  آمدند    دیهکه ش  ردیگ  یقرار م  ریتاث  تحت  یلی. خمیبرگرد  ستیمعلوم ن  اصالًو    میآمد

 زده.  

 داشیپ   ویید گیمبه کنسول    ایبطلبند    تیحالل  دزنگ بزن  ویید گیم  انکه به دفترتاست    یموقع  کی

  ینچنانیآدم ا  کی با  یدار   یبر م  یمانیموقع خودت در حد قاسم سل  کینه    ؛صحبت کنند  ایشان  کنند و با

و در منزل شما   هستم  یمان یقاسم سلبنده  خاضعانه    یلی. خیکن  یصحبت م  هیدر ترک  ییروستا  کی در  
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طلبد از    یم  ی مشکل نداشته باشد و حالل بودبنده  تا نماز    دیباش  یخوام شما راض  یمبنده  نماز خواندم  

  .فردآن 

 چدی بپ  دیچقدر با  هیسور  ی فضادر  کار    نینفوذ دارد؟ خوب ا   هیدر سور   ران ی پرسند چرا ا  یم  ی برخ

مطلب که مردم مخلوق و مورد آن  به    دگرد  یبر م  نیا  دینی. بباستها    نیاز ا  یلیخاطره که خ  کی  نیهم

 یخارج م یکار   ایو از حالت رمی کند    شیوجود  ی لیخ  و دهد    یعمق م  یل یخ  ن یو ا  هستندتوجه خدا  

از    یریتصو  کیکنند که    یفرستند چقدر کار م  یم  نیدوربمثالً  کنند    یم  یاکاریر   یلیخ  برخیکند.  

فرق   یلیصحنه ها خ نی. اهستیمو دستبوس وارادت مند مردم  دید که ما مروجا پخش ش   کیدر ایشان 

 بوده و میگوید صاحبخانه را پیدا کنید  دات یفشار تهد  ر یماه دو ماه ز   کی  دیشهکه    یکند با صحنه ا  یم

 کنم. صحبت  با اوم هخوا یمبنده 

 

 سلیمانی   شهیددر رسیدن به حق در مکتب  مردم نقش 

یک    دیبارا    نیدانست. ا  یخودش را محتاج نظر مردم مواقعاً    ایشان    یطلب آخر در بحث مردم م

کند.   یو خدا از منظر مردم به شما توجه م  هستنداهلل    لایداد. از همون منظر که مردم ع  حیتوضمقدار  

  ی ار یت معمخلوقا  نیو ا  هستندو خدا مخلوقات خدا  در    نیتوجه کند بدر  به    خواهد  یکه م  ییخدا  یعنی

 .است یمسئله مهم یلیخ  نی. اخیر ای هستی یبوآدم خدر خدا که  یبرا هستند

  ایشان مسئله    نیمعتقد نبود به ا  ایشان  .  میوبش  کن بدون واسطه به خدا متصل  یکار   ندیگو  یم  ی برخ

  ی تمیخدا ق  شیپ بنده  تا    بدانند  درسترا  بنده    دیبااینها  .  استخدا ارزش    یگفت مخلوق خدا برا   یم

  .کرد به مردم یمنظر نگاه م نیداشته باشم. از  یارزش ،داشته باشم

  ی ماز ایشان  کرد و    یفدا کنند جمع م  اسالم  یبرارا    جانشانکه حاضر بودن    یرزمندگان  ایشان  

اهلل    لیسب  یمجاهد ف  یمان یقاسم سل.  ردیخواست بله بگ  یماز ایشان  .  هستم  ی بآدم خوبنده    ایآ  دیپرس
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  د یشهادت بدگفت مردم    یدارد. فقط م  یزیو چاست    یزیچ  خودشدر ذهنش نبود که    اصالً  لیو  است

  ی افرادپیش   ببرد      خواهد. بعد کفنش را    می؟ چقدر اعتقاد  هستم  یآدم خوببنده    ایآ  بشنومبنده  تا  

  ی ه چهم  میگویمبنده  که  آن  دیگر    یلیخ  نی. ااست  یآدم خوب  یمانیکه قاسم سل  سیروش بنو  دیبگو

  .استاثر آن از  ییجلوه ها نجایکرد ا یم هدهمشا یدر نقطه کمال

را  خدا در گ  تیرضا  یعنیاست    یبودند خدا هم راض  یاست که اگر مردم راض  نیاعتقادش ا  نجایا

نسبت به مردم و نسبت به مخلوقات  ت  اس  یجالب  لهیپ   لهیش  یاعتقاد ب  نیا  یلی. خ استخلق خدا    تیرضا

  .خدا

 

 جمع بندی

 . میبپرداز   یمانیبودن سردار سل یمردم یعمل قیشد در حد توان به مصاد یسع نجایا در 

  برای   هم  صلوات   صد  روزی   اگر   که  بود  این   سخنش  و   داشت   شهدا  به  فراوانی  اعتقاد   سلیمانی  شهید

  انجام  کمال حد در  را کاری هر که بود این هیدش های  ویژگی جمله از . است کمهم  باز  بفرستیم شهدا

  .گذاشت نمی کم  کاری هیچ برای   و داد می

  حرف  شهید  سردار   از   صحبت  در   ولی  باشد  والیتمدار   فرد  که  است  این  از   بحث  ها  خیلی  با  رابطه  در 

  می حرکت والیت مدار   در  ایشان تنها نه یعنی است افزایی والیت از  سخن که مداری والیت از  تنها نه

  زاویه  یک  از   را  فقیه  والیت  مسئله  ایشان.  دادند  می  سوق  والیت   سمت  به  نیز  را   زیادی  عده    بلکه  کردند

 .هستیم عیار  تمام حکیم یک  والیت  تحت در  ما که  زایه  این از  دید میدیگر 

  انقالب   حوزه در  را  افراد بقیه و هستند انقالب ضد اندکی بسیار  جمعیت  بود معتقد سلیمانی  سردار 

  مفهوم   راست  و  چپ  برایش  نبود  قایل  مرز   نخبگان  طبقهدر    معنا  این  به  ایشان.  کرد  می  ارزیابی  المیاس
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  افزایی  والیت  با ایشان  حال  عین  در   بود؛  رهبری   داشت  مفهوم  و معنا  ایشان  برای  که  چیزی  تنها  نداشت، 

 .رهبری سمت برد می کشید می بیرون منجالب از  را ها خیلی

  در   بوکمال  عملیات  در   ایشان.  شد  می  حاصل  انسان   به  تقرب  طریق  از   خدا  هب  تقرب  ایشان  نگاه  در 

  در بنده    که  نویسد  می  نامه  یک  میشود  تمام  شا  فرماندهی  وقتی  ایشان.  کند  می  فرماندهی  خانه  یک

. کنید  حالل  خاطر  این  به  رابنده    کنم  می  خواهشبنده  .    کنم  استفاده  شما  خانه  از   که  شدم  ناگزیر  اینجا

  پیدا   را   خانه  صاحب   بروید گوید  می  بعد طاقچه  در   گذارد  می  راقرآن    و  گذارد   میقرآن    در   را  این   بعد

  تماس   شماره.  است  بشار   مخالف  هم  خودشضمناً    و  کرده  فرار   ترکیه  به  منزل  صاحب  میگویند .  کنید

  دم بو شما منزل در  وقتی چند ،هستم سلیمانی قاسمبنده   که گیرد می تماس بعد و کند می پیدا را ها آن

 خیلی  فرد  اینالبته  .  باشد  قبول  اینجابنده    های  نماز   که  دکنی  محالل  مهخوا  می  و  ندما خو  نماز   اینجا  و

 .گیرد می قرار  تاثیر تحت

  ایشان  ز   ا خواست  می ؟هستم خوبی آدمبنده   آیا که پرسید می ایشان  از  رزمندگان جمع در  ایشان

  می   بعد  ، مردم  گفت  می  فقط .  دارد  چیزی  واست    چیزی  خودش  که  نبود  ذهنش  در   اصالً.  بگیرد  بله

  را  کفنش  بعد.  خواهد می  اعتقاد   چقدر  ؟هستم  خوبی  آدمبنده    آیا   بشونمبنده    تا  یدبده  شهادت  گفت

ه  بند  که  این.  است  خوبی  آدم  سلیمانی  قاسم  که  بنویسید  رویش  بر  بگوید  افرادیپیش     ببرد  بردارد

  اعتقادش  اینجا.  است  اثرآن    از   هایی  جلوه  اینجا  کرد  می  مشاهده  کمالی  نقطه  در   ز راچی  همه  میگویم

  خلق  رضایت  گروی  در   خدا  رضایت  یعنی  است  راضی   هم  خدا  بودند  راضی  مردم  اگر  که  است  این

 .خدا مخلوقات به  نسبت و  مردم به نسبتاست   جالبی شفاف و اعتقاد  این خیلی. است خدا


