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به نام خانه طالب جوان قم

سلوک انقالبی/استاد امینی نژاد
شهید تراز تمدن اسالمی/استاد یزدان پناه

راز محبوبیت سردار/ بهزاد زارع 

اتبکونه والتنصرونه؟/علی مهدیان

پویشی برای ترسیم سیمای »طلبه عصـر انقالب« 

کسب معارف در 
صحنه نبرد

حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان

دشمن از والیتمدارݡی حاج قاسم مݡی ترسید

 یکــی از شــاخصه های مهم ســردار ســلیمانی، شــاخصه درســت 
که توانسته بود دشمن را بترساند. کردن ایشان بود  مبارزه 

 چه باعث شــد ســردار سلیمانی به شهادت برســد؟ همین ترس 
آن هــا باعــث شــد؛ شــما فکــر می کنیــد آن هــا نظرســنجی های 
کــه محبوب تریــن شــخصیت  را نمی خواندنــد  کشــور  هرســاله 
که  سیاســی در جمهوری اســالمی ایران از بین ســران مشــهوری 
مــردم می شناســند بافاصلــه دو ســه برابــری، ســردار ســلیمانی 
اســت؟ همــه این ها را می دانســتند، پــس چرا باز ایــن جنایت را 
انجام دادند؟ چون هم بیم داشتند و هم نمی توانستند تحمل 

گرفته بود. کنند زیرا سردار سلیمانی نَفسشان را 
کــه در ســردار ســلیمانی بــود و قوی تــر از ویژگی  ویژگــی دیگــری 
که حتمًا تصاویر  کلماتی  اول اســت،  والیت مداری ایشــان بود؛ 
گریــه می گوینــد؛ چنــد  کــه بــا بغــض و  آن پخش شــده، دیدیــد 
کشــور این جــوری هســتند؟!  نفــر از مســئولین و اداره کننــدگان 
او نمی ترســید از اینکــه اینگونــه از والیــت مــداری، والیت فقیــه 
او بگوینــد  بــه  تنــدرو،  او بگوینــد  بــه  و  بزنــد  و رهبــری حــرف 
مبالغه آمیز در مورد رهبری صحبت می کنی؛ نمی ترسید از اینکه 
کلمات  بــه او بگوینــد تــو چــرا این قــدر رهبــری را بــاال می بــری. 
شــهید ســلیمانی در مــورد رهبــری، وجــه تمایز شــهید ســلیمانی 
گفــت »واهلل واهلل واهلل  گریــه در ســخنرانی  کــه با بغــض و  اســت 
از مهم ترین شــئون عاقبت به خیری رابطه قلبی، دلی و حقیقی 
که امروز ســکان انقالب را به دســت دارد،  بــا این حکیمی اســت 

در قیامت خواهیم دید مهم ترین محور محاسبه این است«.

هر مخلصــی این قدر محبوب نمی شــود 
اثــر  این قــدر  اخالصــی  درجــه  هــر  بــا  و 
کــه در عرصــه  نمی گــذارد. هــر مخلصــی 
عبادت مخلص باشــد تشییع این چنین 
باشــکوهی پیــدا نمی کنــد امــا او )شــهید 
که اخــالص او  ســلیمانی( مخلصــی بــود 
همراه با خوف و خشیت از خدا بود لذا کسی که از خدا ترسید 
در روایــت آمــده، خــدا همه را، به ویــژه دشــمنان را او خواهد 

ترساند.
کــه مؤمنین   اساســًا ترســاندن دشــمن، یک راهبردی اســت 
بایــد ایــن راهبــرد را پیگیری کننــد درآیات قرآن هم هســت.  
بعد از ظهور هم، حضرت بیشــتر از اینکه از اســلحه و نیروی 
کننــد از رعبی که در دل دشــمن می اندازند  نظامــی اســتفاده 

کرد. استفاده خواهند 
 سیاسیون جامعه ببینند چقدر توانستند دشمن را بترسانند؟ 
البته برخی سیاسیون تالش وافر دارند ترس دشمن را بریزند 
کــه دقیقــًا نقطــه مقابــل ســردار ســلیمانی هســتند. ســردار ما 
توانســته بود دشــمن را بترســاند، دشــمن به خاطر جنایت ها 
که قیام  و دروغ گویی، در ذات خودش یک ترسی دارد، شما 
کنید، در مقابل، وحشیانه برخورد می کند چون می ترسند لذا 
گر دشــمن را نترســاندید دشــمن ما را خواهد ترســاند و کاری  ا
گر دشــمن  کنیم پس ا که یک عمر با ترس زندگی  کرد  خواهد 

کردیم. را توانستیم بترسانیم یعنی درست رفتار 

این همه از اخالص صحبت می کنیم آخرش چه؟ ترجمه اخالص 
کامال مخلص آقا بود و پای ایشان ایستاده بود،  چیست؟ ایشان 
مبهــم حــرف نمی زد، حاشــیه نمی رفت، تأویل نمی کــرد، توجیه 
کــه بخواهــد مخالفــت و فــرار از فرمــان داشــته باشــد،  نمی کــرد 
کار را انجام  می گشــت ببینــد آقا چــه چیــزی را دوســت دارد و آن 
کرده  مــی داد لذا ایشــان ولی فقیه زمــان خود را از خــودش راضی 
بــود و دیدیــد آقا گریه می کرد و می گفت »... اللهم إنا ال نعلم منه 
إال خیرًا...« نائب امام زمان)عج( سه مرتبه شهادت داد و  اشک 

ریخت چون می دانست سلیمانی اینگونه بود.
بــرای شــما مردم آســان اســت بگوئیــد جانم فــدای رهبر و شــعار 
ایــن  بــه  کــه آدم هــا ُپســت پیــدا می کننــد  امــا یــک ذره  دهیــد، 
سادگی ها نیست، یک ذره اعتبار اجتماعی پیدا می کنند دیگر به 
کــه در اوج عزت همه  این ســادگی نیســت؛ این فاطمه)س( بود 
کرد و وقتی در مســجد آمد همه او  هســتی خود را فدای علی)ع( 
گفتند دختر پیامبر هســتی حســاب تو از حســاب  کردند و  را عزت 
علــی)ع( جــدا اســت؛ امــا فاطمه )س( نمی خواســت حســابش از 

حساب علی)ع( جدا باشد.
خواهش می کنم دیگر بعد از ســردار سلیمانی مریدان والیت فقیه 
و معتقدین به حکمت رهبری پنهان نکنند؛ به زیبایی بگویند، 
گلــو خفته، بگویند، با اشــک چشــم بگویند؛  بــا همیــن بغض در 
که رعب آنان دشمن را نابود می کند به  اصحاب ولی عصر )عج( 

خاطر شدت والیت مداری آنان است.

سرآغاز

گفتگو با حجت االسالم کاظمی 
از همرزمان حاج قاسم،

 پیرامون شخصیت
شهید سلیمانی
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ویژه نامه
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
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حاج قاســم سلیمانی یک فرد نیست، بلکه نماد قّله رفیِع 
انساِن غیر معصوم تراز اسالم ناب محمدی )ص( است.

گردوغبــار انحــراف را از  امــام )ره( ابتــدای نهضــت خــود، 
چهره اســالم زدود و تعریفی از اســالم ارائــه کرد که عده ای 
حتــی درکثــوت عاِلم دیــن، بر او خــورده گرفتنــد، امام نیز 
در پاســخ این جماعت فرمودند: »اســالم برای بشــر از تولد 
تا مقصد ســعادت، برنامه دارد و الزمه آن حکومت اســت، 
اســالمی که عاری از این حرف هاســت اســالم استکباری و 

استعماری و استثماری است«
امام برای ایجاد حکومت اسالمی و حفظ و بسط این نقشه 
راه، انسان هایی چون مطهری و بهشتی و خامنه ای و... 
کری  را تربیــت کرد و ایــن بزرگان هم عناصری همچون با
کردند  کاظمی و قاسم سلیمانی را تربیت  کاوه و  و هّمت و 

و...!
دفــاع  دوران  امــام،  مکتــب  تربیت یافتــگان  تجلــِی  اوج 
مقدس اســت، امام به مناســبت فتح خرمشهر با اشاره به 
ک  جایــگاه رفیع شــهدا فرمودند: »فتح خرمشــهر، فتح خا
نبود فتح ارزش های انسانی بود« یعنی ظاهر این عملیات 
انهــدام  و  ایــران  ک  خــا از  کیلومترمربــع  آزادســازی ۵۰۰۰ 
تجهیزات دشمن و اسارت ۲۱ هزار ّاسیر بعثی متجاوز و... 
اســت اما باطــن آن، شــکل گیری قله هایی چــون محمود 
شــهبازی، صیاد شــیرازی، احمد کاظمی، قاسم سلیمانی 

و... است!
 شــهیدان را فقــط شــهیدان می شناســند، و حــاج قاســم را 
باید از اشــاره خود او بشناســیم، شــهید ســلیمانی در سوگ 
کاظمــی خیلــی بی تابــی می کــرد و اشــک  شــهادت احمــد 
احمــد  بی قــرار  این قــدر  چــرا  او ســؤال شــد  از  می ریخــت 
گفتند: احمد، خیلی بزرگوار  هستید؟ حاج قاسم در جواب 
کاظمــی اولیــن  بودنــد و راز ایــن بزرگــی، اخــالص او بــود، 
فرمانده ای بود که با نیروهایش صف نفوذناپذیر دشــمن 
را شکافت و دروازه های خرمشهر را باز کرد و در اصل، فاتح 
اصلی خرمشــهر احمد کاظمی بود، همه فرماندهان ارشــد 
ارتش و سپاه این را می دانستند و ۲۳ سال گوششان را تیز 

که احمد و لو در یک جمع خصوصی بگوید  کردند 
که وارد خرمشــهر شدم  من اولین فرماندهی بودم 
کســی این »من« را از احمد نشــنید، همه  و ... اما 

عظمت مردان خدا، همین اخالص است!
رهبر معظم انقالب هم در روز اول شــهادت سردار 
ســلیمانی با حضور در بیت آن شهید از میان همه 
ویژگی های این سردار بزرگ، ما را به اخالص این 

مرد توجه دادّند!
گر  اخــالص،ً تجلــی عینــی توحیــد عملــی اســت! ا
کسی عمال از توجه به غیر خدا ُبرید و رفتار خود را با 
کرد خدا هم با او چنین  وحدانیت خــدا هماهنگ 

می کند که با حاج قاسم کرد!
کــه ٪۹۹  قاســم ســلیمانی روســتایی زاده ای بــود 
مــردم ایــران هنوز هــم نمی توانند نام روســتای او 
که  کنند ولی شــخصیت او جهانی شد چرا را تلفظ 

وعده خدا حق است.
خداوند در قرآن می فرًمایند: عّزت و ذّلت به دست 
من است هرکس عمال عزت را از من بخواهد به او 
عّزت می دهم و هرکس عزت را از غیر من بخواهد 

گذار می کنم! من او را به غیر خودم وا
که او ُتِعُّز  بله راز محبوبیت حاج قاســم این اســت 
َمــن َتشــاء را باور داشــت و دنبال عــزت از خدا بود 

نه از کدخدا!
در ســالگرد شــهادت ســردار حسن شــاطری، حاج 
قاســم گفت: حسن شاطری دو سال بانام مستعار 
شــهردار یکی از مناطق بیروت بود اما وقتی شهید 
کلیسا  شد درهمان منطقه مسیحی نشین، در ۱۴ 

برای شهید شاطری ختم گرفتند!
حــاج قاســم این هــا را فقــط نمی گفــت، بلکــه باور 
قلبــی داشــت و عامــل بــه آن هــا بــود، در عملیات 
آزادسازی حلب وقتی هواپیًمای روسی هدف قرار 
می گیرد و خلبان روس دقیقا وسط مواضع داعش 
فرود میاید، حاج قاسم می گوید باًلگرد آماده کنید 
بایــد او را نجــات دهیــم و شــخصا در دل داعــش 
می رود و با درگیری آن خلبان را نجات می دهند، 
اطرافیــان حاج قاســم خــورده می گیرنــد که َصالح 
نبــود بــرای نجات خلبــان کافری خــود را به خطر 
کــه حــاج قاســم در پاســخ آن هــا می گوید:  بزنیــد! 
»او، هم پیمــان ما بود و ما مســلمانیم و اعتقاد به 
اوفوابالعقــود داریــم!« آن خلبان روســی مرید حاج 
قاسم شد و ده ها نظامی روس را مرید حاج قاسم 
کرد! بله حاج قاسم ویژگی های فراوانی داشت اما 
مهم ترین آن ها همین اخــالص و اقدام برای خدا 
بوده اســت، راز ایــن محبوبیت خیره کننده هم در 

همین اخالص است!

ح است که مراتب طهارت، تابع مراتب خلوص انسان  در بحث های معرفتی  مطر
است. آدم وقتی از گناه می گذرد، مقداری طهارت پیدا می کند، وقتی از مکروهات 
که  کار لغو می گذرد یک  مقدار ]دیگری[ طهارت پیدا می کند و یک زمانی اســت  و 
از خودش می گذرد، نه اینکه فقط از جان خود بگذرد؛ باالتر از »از جان گذشــتن«

که از »خودیت خود« می گذرد. شــما وقتی در راه خدا حرکت می کنًید،  این اســت 
کــه از عالــم ملکــوت می آید، آدمــی را قدری زیــر و رو می کنــد. مثال به  بارقه هایــی 
زیارت که می روید قدری زیر و رو می شوید. در شهادت این شهید بزرگوار به واسطه 
اخالص ایشان قلب ها زیر و رو شد. در تشییع جنازه  این شهید، حال و هوای آدمی 
عــوض می شــود، قدری از دنیا دل می کنــد و توجه به آخرت پیدا می کند. همه ما 
که از این دنیا جدا می شــویم، یک مرتبــه ای از طهارت  وقتــی می میریم، موقعــی 
کســی هســتیم و حســاب وکتابی  که برای خود  پیدا می کنیم. در این دنیا آن قدر 
کســی نبودیم و دست ما از همه  داریم، به محض اینکه می میریم، می فهمیم ماً 
چیز خالی اســت و همه چیز برای خداســت و اصال کاره ای نیستیم لذا به ًمؤمنینی 
کــه در قبرهــا خوابیده انــد می گوییم »اهل ال اله اال اهلل«. چون اینهــا واقعا ال اله اال 

اهلل را چشیده اند. 
که  که از اینها باالتر اســت. ]آن مرتبه[ این اســت  اما یک مرتبه از طهارت هســت 
خداونــد یــک جذبه هایــی به قلب انســان وارد کند که در مقابل خــدا، خود را گم 
کند، بگوید خدایا من در مقابل مقام شما، کسی نیستم که بخواهم ادعایی کنم و 
بزنم. نه اینکه بگویم هستم اما کوچک هستم؛ هستم اما ضعیف  دم از »بودن« ً

هستم؛ اصال هستی من در مقابل تو، نیستی است. خودش را گم کند.
سردار عزیز، رضوان اهلل علیه، قبل از شهادتشان دست نوشته کوچکی نوشته اند. 
در آن دست نوشــته یک بــار نوشــته اند »خدایــا مــرا بپذیــر«. دو بار گوشــه دیگری 
کیزه بودن مراتب دارد. یکی این است که  کیزه بپذیر.« پا نوشته اند: »خدایا مرا پا
گناهــان ما را ببخــش« و یک مرتبه اش این اســت که »خدایــا مرا خالص  »خدایــا 
کــن«؛ یعنــی از خودبینــی مــن را بیــرون بیــاور. در قســمت دیگــر نوشــته اند از آن 
کــه به موســی )ع( نشــان دادید که طاقت نیــاورد، از آن دیــدار روزی  دیدارهایــی 
من کن و می خواهم تو را این طور ببینم. این یک معرفت خیلی عالی است. من 
اطالع دقیقی ندارم، ولی از دوستان شنیدم که شهید سلیمانی در زمان حیاتشان، 
گردان مرحوم آیت اهلل انصاری همدانی، در ارتباط بودند و ]از ایشان[  با برخی از شا
در مســائل معنــوی اســتفاده می کردنــد. ایــن حرف هــا بــرای همــان افق مســائل 
معرفتی است که آدم از خدا، رفتن و شهادت را تقاضا می کند، شهادتی تقاضا کند 
کیزگی« اســت. فقط نگوید »خدایا من را شهید کن.« منظورم از  که »شــهادت با پا
گر حق اهلل  گر حق الناس به گردن دارم صاف شــود، ا کیزه« هم این نیســت که ا »پا
گر قرار اســت انســان از  گــردن دارم، بگذریــد. بیشــتر از اینها تقاضا دارم چون ا بــه 
خداوند متعال به حسب کرمش و لطف و بزرگواری اش تقاضا کند، دیگر جا ندارد 
کــه تقاضاهایــش را محــدود کند. این طهارت هــا گاهی در زمان حیات انســان ها 
برای انسان ها حاصل می شود، گاهی مواقع هم خداوند این درجات و این مراتب 
را با شــهادت، روزی انســان  می کند. در احواالت شــهید آیت اهلل شــهید دســتغیب 
کــه ایشــان خدمت آیــت اهلل حاج شــیخ محمدجــواد انصاری همدانی  خوانده ایــد 
کنید ما به فناء برســیم.« بعد از اینکه ایشــان از مجلس  که »آقا دعا  عرض  کردند 
رفته  بودند، حضرت آیت اهلل انصاری فرموده بودند »ایشــان به فناء می رســد، اما 
با شــهادتی که به دســت دشــمنان خدا شــهید می شــود و به برکت این شــهادت، 

خداوند آن معنویتی که طلب می کرد را روزی او می کند.«
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کــه تــو به دنبــال من  دفتــرش نوشــته بــود: »ای بــرادر عــرب 
کنی،  گر شــهیدم  می گردی و من به دنبال تو، قســم به خدا ا
شــفاعتت می کنــم.« من این متــن را برای آیت اهلل مشــکینی 
ره( خوانــدم، از خــود بی خــود شــد. وقتــی آن جــوان به این 
کــرد و گفت مــن بعضی وقت هــا که نماز  مــرد عــارف مراجعه 
می خوانــم لباســم خونی اســت، حکم این چیســت؟ آیت اهلل 
مشکینی )ره( متأثر شد، گفت به خدا حاضرم همه نمازهایم 

را بدهم و این نمازی که تو به آن مشکوک هستی بگیرم.
که بیت اهلل الحرام و طواف حجاج در  گنج بود  جنگ ما یک 
مقابــل آن کم اســت. عرفــات بود، به این دلیــل امام در پیام 
حجشــان فرمودند: ای نشستگان در مقابل خانه خدا، برای 
کنید. ببیــن چقدر  ایســتادگان در مقابــل دشــمنان خــدا دعــا 
کــه از راه  عظمــت دارد، این هــا بودنــد این قله ها، این اســت 

جنگ و از حق حقیقت جنگ اطمینان می دهد.

وقتی آیت اهلل مشکینی متاثر شد

بخشی از سخنرانی سردار سلیمانی در یادواره شهدای گیان

می شــود. دامنه سرســبز می شود. چشمه های جوشــان از دامنه 
ســرازیر می شــود. رســول معظم اســالم کمتر از ۱۰ سال حکومت 
کرد اما تأثیر  که این قله اســت. امام )ره( ۱۰ ســال حکومت  کرد 
امــام بر جامعه ما بیــش از تأثیر تمام حکومت بوده اســت. قله، 
وقتــی مرتفع بود اثــر می گذارد. امروز تأثیر مقام معظم رهبری بر 
جامعه ما بیش از تأثیر یک حکومت است. این تأثیر قله است.

از ویژگی هــای جنــگ این بود که وجود فرماندهان شــهید و آن 
قله هــای برجســته دفاع مقدس به هر شــهید داده ای اطمینان 
خاطــر می دهــد. فرماندهی در جنگ ما امامت بــود نه هدایت. 
گــودال نشســته بود، در کنــار جاده امــاره،  به  کــری در  شــهید با
شــهید احمــد کاظمــی می گفــت: »احمــد بیــا اینجــا. اینجــا من 
گر تــو ببینی ازاینجــا نخواهی رفــت«؛ که  چیــزی می بینــم کــه ا
شــهید کاظمــی تــا آخرین لحظه زمان شــهادتش از ایــن درد به 
گــردان خودش ایــن جمله را در  خــود می پیچیــد. یک فرمانده 

کــه مهــم اســت بــرای همه مــا مســئله ســلوک و رفتار  نکتــه ای 
شــهدای ماســت. چــه امری باعث شــد این هــا این قــدر ماندگار 
گفته می شود  کلماتی  گر  شوند. ًمن عذرخواهی می کنم از علما ا
و احیانا به دلیل ســواد ضعیف من اســائه ادبی در آن وجود دارد 
کری بیش از  اما امروز حســین خرازی، احمــد کاظمی، همت، با

یک مرجع تقلید رهرو دارند. نه در فقه بلکه در سلوک.
کــه قله هــای آن،  یکــی از برجســتگی های جنــگ مــا ایــن بــود 
گــر قله مرتفــع بود دامنــه زیبا  قله هــای مطهــر و مرتفعــی بــود. ا



گاهی قد و قامت یک شــهید در حد رفتن به بهشــت اســت ولی 
گاهی شهادت شهادت احراری است. 

  این دســت نوشــته آخر شــهید ســلیمانی اســت که من خواهان 
دیدارت هســتم...دیداری که موســی )ع( را ناتوان از ایستادن و 
نفس کشیدن نمود. این منطق برتر شهادت است. در اینجاست 
که معنویت عمق پیدا می کند. شهادت متعالی شهادت احراری 
اســت نه شهادت فی سبیل اهلل. البته آن هم کم نیست. برخی 
جوان ها این را می خواهند که بد نیســت ولی هدف نهایی این 
نیســت. عقالنیــت در شــهادت و معنویت را خیلی پرتر می شــود 
کــرد حتی اندیشــه صبــر و جهــاد را باید بر همین اســاس  ح  مطــر
توضیــح داد. ادبیاتــی که عالمه در المیزان دارد که شــهادت فی 

کند همین است.  اهلل و فی سبیل اهلل را از هم جدا می 
ح بشود،  گر بخواهد از بعد عبودیت و شریعت هم مطر شهادت ا
این اســت که قرار نیســت فقط بروم جلو و صف را بشــکنم بلکه 
که وقتی عقل  گر کسی بتواند توضیح دهد  کردن است. ا بندگی 
و عرفــان و شــریعت کنار هم قرار بگیــرد چه معجونی را پدید می 
که این مؤلفه ها در  آورد خیلی عمق پیدا می شود. ما می بینیم 

شهید سلیمانی جمع شده است. 
شــیعه سه اندیشه ممتاز دارد و تقریبا موتور محرکه اوست؛ یکی 
والیت اســت، دیگری شهادت و سومی امید است. این را در سه 
گانه نفس می  امام )ع( دیده اســت. همیشــه شــیعه با این ســه 

کشد. در این سه، والیت پذیری محور است.
شــهید ســلیمانی والیت پذیری را خیلی خوب پیاده کرد. سه بار 
قسم می خورد که مهم ترین شرط عاقبت به خیری رابطه قلبی 
با حکیمی است که سکان دار انقالب است. این اندیشه ها باید 
بر فرهنگ شــیعه مستولی باشد و بعد از جوان بخواهیم که این 

مسیر را برود.

شهید تراز تمدن اسالمݡی

معجــــزه انقـــــالب خمینݡی
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ما شاید در کار شهید سلیمانی عظمت او را ببینیم ولی از ظرفیتی 
کــه در انقالب اســالمی بــرای پــرورش این شــخصیت روی داده 
است هم باید سخن گفته شود. انقالب اسالمی همراه با خودش 
کرده اســت.  دســته ای از پدیده های متناســب با خود را فراهم 

که ما درصدد آن هستیم.  و این نمایی است از تمدن اسالمی 
مغز تمدن اســالمی معنویت و عرفان و توحید است بدون اینکه 
کــه االن می خواهیم  کنیــم. این بحثی  ســهم ســایر موارد را کم 
وارد شویم نمونه ای است از نشان دادن اینکه چگونه معنویت 
مغز اســت. همین مســئله را در سایر مســئله های اجتماعی باید 
گویند تمدن اســالمی یعنی جمــع دنیا و  پــی بگیریم.برخــی می 
آخرت. اما مسئله بیش از این است. مغز تمدن اسالمی می شود 

فوق آخرت که خداوند متعال است.
تلقی خودم نســبت به حاج قاســم سلیمانی این است که ایشان 
اندیشــه شهادت را به عمق ویژه ای رسانده است. من از ایشان 
بــه عنــوان ابرشــهید و شــهید متعالــی در تــراز تمدن اســالمی یاد 

کنیم. 
ابرشهید و شهید متعالی در تراز تمدن اسالمی چگونه شخصیتی 
کــه ایشــان را بــه اینجا می کشــاند و  اســت؟ چــه اضالعی اســت 
گوییــم اضالع،  کنــد به این شــخصیت. وقتی می  تبدیلــش می 

مرادمان آن معانی نهفته پشت صحنه است. 
کــه در مکتب امــام )ره( به  مــا چنــد زاویــه ورود به بحــث داریم 
نحو واضح اینها وجود دارد. یکی از آن ها ســه گانه ای اســت به 
گانه پایه انقالب  عنوان معنویت، عقالنیت و عبودیت. این سه 
ماســت. برخی متوجه نیســتند. برخی عقالنیــت را برمی دارند و 

می بینند برخی پایه های اندیشه ای با خلل مواجه می شود.
معنویــت و عرفــان هــم جایگاه جــدی دارد یعنی همــه کار برای 
خــدا باشــد و قیــام هلل باشــد. »مــا مأمــور بــه وظیفــه ایــم« که در 

»ســردار شــهید عزیــز مــا را بــا چشــم یــک مکتــب، یــک راه، یــک 
کنیم آن وقت اهّمّیت این  مدرسه ی درس آموز، با این چشم نگاه 

قضّیه روشن خواهد شد«)98/10/27(
گــر بــه حاج قاســم از زاویه ی یک مکتب بنگریــم، آنگاه می توان   ا
کــرد و به آن ها پاســخ  ســؤاالت و محورهــای عدیــده ای مشــخص 
کاربــردی برای نیروهــای حزب اللهی  کــه ازلحــاظ راهبــردی و  داد 
مهم باشــد. ازجمله آنکه چگونه، جوانی روســتازاده، به نام قاسم 
کــه تا پیش از پیــروزی انقالب، از پیمانکاران ســازمان  ســلیمانی، 
کرمان بود، بعد از انقالب اســالمی، به فرماندهی لشگر  آب اســتان 
٤1 ثــاراهلل و بعــد از آن بــه فرماندهی نیروی قدس ســپاه پاســداران 
کابــوس بیست ســاله ی همــه ی مقامــات  کــه  منصــوب می شــود 
آمریکایــی و غربــی در منطقه و جهان بود؟ ســؤال بعد هم این که، 

مختصات این مکتب، چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

معجزه ی انقاب خمینی
در پاسخ به سؤال اول می توان گفت که بی تردید، این »معجزه ی 
کــه اســتعدادها را بــه فعلیــت رســاند. »حاال  انقــالب خمینــی« بــود 
بــه نظــر مــن ایــن نکتــه ی مهــم و  در مــورد اســتعداد اشــخاص 
قابل توجهی اســت که به آن توجه نمی شــود... و آن این است که 
ًاستعدادهای مکنون  این دفاع مقدس وســیله ای شــد برای اینکه 
در انســان ها، به شــکل عجیبی بروز کند... مثال فرض کنید شهید 
حســن باقری ِمن  باب مثال، بال شــک یک طراح جنگی اســت... 
ِکی وارد جنگ شــده اســت؟ در ســال 1359.  ِکی؟ در ســال 13٦1؛ 

ایشــان ســپس در بیــان بعــد عقالنیــت مکتــب امــام، چنیــن مثال 
زدنــد »یــک نمونــه ی دیگــر از عقالنیت امــام و تکیــه ی او به ِخرد 
و هوشــمندی، عبــارت اســت از سرســختی و عــدم انعطــاف او در 
کــوه ایســتاد.  مقابلــه ی بــا دشــمن مهاجــم... در مقابــل او مثــل 
کردند و خیال می کنند، عقــل اقتضاء می کند  که خیــال  آن کســانی 
کوتــاه بیایــد، امــام درســت  گاهــی در مقابــل دشــمن  کــه انســان 
کــرد. عقالنیت امــام و آن خرد  نقطــه ی مقابــل ایــن تصور حرکــت 
پختــه ی قوام یافتــه ی ایــن مــرد الهــی، او را به این نتیجه رســاند 
کــه در مقابل دشــمن، کمتریــن انعطاف و کمترین عقب نشــینی و 

کمترین نرمش، به پیش روی دشمن می انجامد« 3/90/1٤
هــردوی این ویژگی هــا، یعنی ُبعد تدبیر و عقالنیت، و بُعد اخالص 
گفتار حاج قاسم، به تمام معنا ظهور و بروز  و معنویت نیز در رفتار و 
داشــت. »شهید سلیمانی، هم شــجاع بود، هم باتدبیر بود؛ ِصرف 
شجاعت نبود؛ بعضی ها شجاعت دارند اّما تدبیر و عقل الزم برای 
کار بردن این شجاعت را ندارند. بعضی ها اهل تدبیرند اّما اهل  به 
کار را ندارند. این شــهید عزیِز ما  اقدام و عمل نیســتند، دل و جگر 
هــم دل و جگر داشــت... هم باتدبیر بود... از همــه این ها باالتر، 
اخــالص او بــود؛ بــا اخالص بود؛ این ابزار شــجاعت و ابــزار تدبیر را 

ج می کرد«.)3/90/1٤( برای خدا خر
 این دو شاخص مهم مکتب امام و به تبع آن، مکتب حاج قاسم، 
که هم می تواند ســنگ محک رفتارها و  شــاخصه ی مهمی اســت 
گیــرد، و هم به وســیله ی آن،  فعالیــت نیروهــای حزب اللهــی قــرار 
کشور را مورد سنجش قرار  جریان های مختلف سیاسی- فرهنگی 

داد. 

ســخنان امــام )ره( اســت، همیــن اســت. مامــور بــه وظیفــه 
بودن، تعبد اســت ولی پشــت صحنه آن معنویت است و آن 
خدا و خدامحوری است و الغیر. حضرت امام )ره( این را در 

کرد. جوان های پیرو خودش بنیاد 

در قصــه عقالنیت هم حضرت امــام )ره( حاضر بود خودش 
را بشــکند ولــی ایــن عقالنیــت را نگــه دارد. مثالــش پیــام 
قطعنامــه  اســت. با اینکه مخالف خواســت ایشــان بود ولی 
خــود را شکست.شــریعت محــوری هــم جدی اســت. که در 
گردان  کار حضــرت امــام )ره( وجود دارد و در کنش های شــا

مکتب امام )ره( آن را می بینیم.
آیا در شهادت شهید سلیمانی هم این سه ضلع هست؟  

برخــی مــی خواهند کورکورانه بروند شــهید بشــوند ولی ما در 
کار شــهید ســلیمانی با اینکه شــجاعت و تمنای شهادت می 
گاهی شــهادت فی  کورکورانه نمی بینیم.  بینیم ولی حرکت 
سبیل اهلل است و گاهی هلل و فی اهلل می شود. تمام آنچه که 
در دین داریم یک سطح باالیی به نام عبادت احراری دارد. 

ایــن مســیر حرکــت از یــک ســرباز ِصفــر بــه یــک استراتژیســت 
نظامی، یک حرکت بیست ســاله، بیســت وپنج  ساله است؛ اما 
ایــن جــوان در ظــرف دو ســال ایــن حرکــت را کرده اســت!.... 

این ها معجزه ی انقالب است«)92/9/25(
»او  اســت.  مکتــب  همیــن  تربیت یافتــه ی  هــم  قاســم  حــاج 
نمونــه ی برجســته ای از تربیت شــدگان اســالم و مکتــب امــام 

خمینی بود« (98/10/13(

دو شاخص مهم مکتب حاج قاسم
که »مکتب حاج  گر بپذیریم  در پاسخ به سؤال دوم هم اینکه ا
که هست-  قاســم »همان »مکتب امام خمینی) ره (« است - 
پــس بــرای شــناخت مکتــب حــاج قاســم بایــد مختصــات و 
ویژگی هــای مکتب امام خمینی( ره)را دانســت. رهبر انقالب، 
ع  در 1٤ خــرداد ســال 1390 به تفصیــل دربــاره ی ایــن موضــو
صحبــت کردنــد و دو بعد مهم و اصلی آن را چنین برشــمردند: 
»دو بُعــد اصلــی در مکتــب امام بزرگــوار ما، بُعــد معنویت و بُعد 
اســت. بُعــد معنویــت اســت؛ یعنــی امــام بزرگــوار مــا  عقالنیــت ً
صرفــا بــا تکیه بــر عوامل مــادی و ظواهر مــادی، راه خود را پی 
نمی گرفت؛ اهل ارتباط باخدا، اهل سلوک معنوی، اهل توجه 
کمک الهی باور داشــت؛ امید او  ع و ذکر بود؛ به  و تذکر و خشــو
به خدای متعال، امید پایان ناپذیری بود. و در بُعد عقالنیت، 
گرفتــن ِخرد و تدبیر و فکر و محاســبات، در مکتب امام  کار  بــه 

مورد مالحظه بوده است«) 3/90/1٤(

مسئله  معنویت و شهادت«» گزارشی از بیانات استاد یزدان پناه در نشست عرفان تمدنی 

شامره شصتم و چهارم بهمن ماه ماه 1398   3 دوهفتـه نـامـه عــهــد   



َتنُصروَنه؟ َتبکونُه وال ت أَ
داش

یاد

* در ابتــدای لهوف، ســید بــن طاووس روایتــی را نقل می کند 
کرم)ص( در مسجد مدینه داستان شهادت  که در آن پیامبر ا
که همه شروع  امام حسین)ع( را برای مردم تعریف می کنند. 
کــردن می کنند، بعــد پیامبر همه را توبیــخ می کند با  گریه  بــه 
گریه  کــه »اتبکونه و التنصرونــه«، برایش  ایــن جمله تاریخی 

می کنید ولی یاری اش نمی دهید؟«
کــس می پرســی می گویــد، انتقام ســختی می گیریم یا  * از هــر 
که نیروهای نظامی  گرفتیم. ولی همه منظورشــان این است 
و اطالعاتــی کشــور انتقام حاج قاســم را می گیرنــد. خوب پس 
ماچــکار کنیــم؟ مــن دقیقــًا چطــور بایــد انتقــام بگیــرم؟ شــما 

چطور؟
* انتقام گیــری چون در دســت دولتی ها نیســت نباید نســبت 
که  بــه چندوچون و شــیوه اش نگــران بود. منکر این نیســتم 
روش هــای انتقام گیری نظامــی را بحث کنیم اما فکر می کنم 
بحث بی فایده و بی اولویتی است. به نظرم رزمندگان جبهه 
مقاومت زیر نظر رهبری می دانند به لحاظ راهبردی چه کنند 

کثر ضربه راهبردی به آمریکا وارد شود. تا حدا
* اما آنچه از بدنه نیروهای حزب اللهی برمی آید چیســت؟ ما 
بایــد چه کنیم که نقش جــدی در این انتقام بازی کنیم؟ راه 

که اتفاقًا، خوب آن را بلدیم. همان است 
* آهــای روحانیون! آهای علما! به خدا زشــت اســت که فقط 
روضه خــوان باشــید، شــما باید به ایــن مردم بگوییــد، ترامپ 
محصــول غــرب اســت، ترامــپ معنــای آزادی غربــی اســت. 
بایــد می گفتیم نگفتیم، »اهلل ولی الذین آمنوا« را نگفتیم، هر 
کمیت طاغوت اســت. حاال باید  کفــر، معنایش حا ســطحی از 
منبرها را پرکنیم از احســاس تنفر بــه غرب، ترامپ نماد غرب 

است.
* چنــد شــب پیش در جلســه ی روضــه ای جوانــی را دیدم که 
که آیا  روی لباســش پرچم آمریکا بود. خواســتم فریاد بکشــم 
هنوز هم رویت می شــود این  را بپوشــی؟ دیدم من باید یادش 
گرفت  کــردم و نــدادم. ســردار تصمیم  کم کاری  کــه  مــی دادم 
کند. آهای روحانی و آیت اهلل حجره  کــم کاری مثل مرا جبران 
کــه رهبــر را بــرای بازگشــت مردم بــه خودشــان یاری  نشــینی 

ندادید، »أتبکونه و التنصرونه«؟
کــردی و  کــه پول هایــت را تبدیــل بــه مســکن  * ای آقایــی 
ریسک نمی کنی و از این داغ، دلت سوخت! میخواهی انتقام 
بگیــری؟ بســم اهلل بیــا و ســرمایه ات را بــه کار بگیر و بــه تولید 
که آدم های ضعیف االیمانمان موقع فشــارها  کمک بده  ملی 
کمیت خبیث جهانی  بــاز نیم نگاهی به دســتان آلوده ایــن حا

نیندازند. به خدا همه ما مسئولیم.
* ای خانم هــای خانه دار! بیاییــد از این پس تصمیم بگیرید 
ایرانــی بخریــد و هزار توجیــه در نخریــدن کاالی ایرانی را کنار 
بگذاریــد. نفرتتــان را از غرب بــه بچه هایتان یــاد بدید تا فردا 
با سند بیست سی و آرزوی تمدن غرب به دانشگاه ها نروند.

* آی مردمــی که دلتان ســوخته، هرجایی هســتید نفرتتان را 
تبدیــل به ســبک زندگی تان کنید. آمریکا یک فرهنگ اســت 

یک ســبک زندگی اســت یک سبک پوشش اســت. آمریکا یک 
گــزاری و کار اســت. آمریــکا یــک ســبک اجتهاد  ســبک ســرمایه 
اســت یک ســبک منبر اســت یک مدل اسالم اســت یک سبک 

کنار بگذاریم اسالم آمریکایی را. شیعه بودن است. بیایید 
کنند تا در  کاش رســانه های ما، روضه ها و اشــک ها را مقدمه   *
کشور انتقام را تبدیل به یک واقعه عمومی کنند نه واقعه ای که 

صرفًا باید به دست رزمندگان انجام شود.
* انتقــام یعنــی مــردم، شــیفتگی و خوش بینــی بــه غــرب را در 
کنند. یعنی بازگردیم به خودمان. این انتقام  درونشــان منفجر 
ج شود  عمومی، دوران ساز است. آمریکا باید از خانه دلمان خار

و البته از منطقه و جهان نیز هم.
کــه از دل مــردم در تشــییع پیکرهــای مطهــر  * ایــن حضــوری 
کــرد.  ک را بایــد در جامعــه تثبیــت  جوشــیده و ایــن عواطــف پــا
کنــد. از امروز  کــه ادامه پیدا  خ می دهد  تثبیــت ایــن نیز وقتــی ر
قرار بگذاریم، محافل بزرگداشت فرمانده مقاومت را مکرر برقرار 
گر با یک اندیشــه راهبــردی انجام  کنیــم. تــداوم این محافــل ا

شود، هم پایدارتر و هم مؤثرتر انجام می شود.
کــه احتمــااًل به مــرور با کمتر شــدن این شــور  * ایــن مهــم اســت 
عمومــی، ضعیــف االیمان ها و منافقین داخلــی، جریان هایی را 
بــه راه بیندازنــد که در تقابل با دشــمن و انتقام تشــکیک ایجاد 
کنند. به نظرم درگیری و گفتگو با این جماعت مشمئزکننده به 
اسان تبدیل  نفع آن ها اســت و باعث می شــود وسوســه های خَنّ
بــه گفتمــان شــود. برای اینکــه هم در بــازی آن ها وارد نشــویم 
هم صدای نحسشان خفه شود باید روی شعله ور کردن این غم 

کنیم. و حماسه جوشیده از آن در محافل خود تمرکز 
* بنابراین کنار قبور شهدایی که در شهر درست شده در مساجد، 
حجره هــای  در  خوابگاه هــا،  در  دانشــگاه ها،  در  مــدارس،  در 
طلبگــی در کوچه هــا بر در خانه شــهدای مدافع حرم و شــهدای 
دفاع مقدس و خالصه همه شــهر را به محافل بزرگداشت شهید 
بزرگوارمــان تبدیــل کنیــم. این طــور ایــن غصــه بــه جــان مردم 
می نشــیند. ایــن داغ، آثــار معرفتــی و فرهنگــی جدی بــه همراه 

خواهد داشت.
کــه جریــان وســواس خنــاس داخلــی، قرابــت  کنیــم  * توجــه 
زیــادی بــا بدنه مدیریتــی دولت غرب گــرا دارد. دولــت می تواند 
کشــور فشــار بیاورد و از عمق و حجم  کمیتی  به تصمیم های حا
انتقــام ســخت بکاهد. زنــده ماندن این داغ و ایــن درد در مردم 
کمیت  گر امروز حا مانع از فشــار دولت می شــود. فراموش نکنید ا
دســتش بــرای هر انتقامی باز اســت بــه دلیل پشــتیبانی کمی و 

کیفی مردم است.
* آری ایــن همان مســیری اســت که امام ســجاد علیه الســالم و 
خانم حضرت زینب سالم اهلل علیها و اصحاب ایشان یعنی همه 
کربال ادامه دادند. زنده نگه داشــتن این  کربال بعد از  بازماندگان 
داغ در میان مردم به هر بهانه ای. این باعث می شود این واقعه 
یک تحول جدی در جان امت را رقم بزند گفتمان را تغییر دهد 

کند. و اراده عمومی را متحول 

ان
هدی

ی م
عل

بیانات استاد امینی نژاد پیرامون نحوه سلوک در عصر انقالب

سلوک انقالبی

آیــات و روایــات، مفاهیمــی مثــل »رهبانیــت« و  مــا در 
»تبتــل« و »انقطــاع الــی اهلل« داریــم. در روایتــی داریــم: 
»لــکل نبــی رهبانیه« ولی بــروز و نمود ایــن رهبانیت به 
حســب شرائط، به شکل خاصی اســت. مثال ما میبینیم 
حضرت مریم و حضرت یحیی و حضرت عیســی علیهم 
الســالم ازدواج نکــرده انــد. بعــد از حضــرت عیســی )ع( 
هم رهبانیت به شــکل مســئله ســیاحت و ســر به بیابان 
ح است. اما وقتی به زمان ختمی میرسیم،  گذاشتن مطر
نبــی ختمــی )ص( بــا توجه بــه شــرائط، رهبانیــت را به 
ســمت ویــژه ای جهت می دهند. مثال ایشــان ســیاحت 
امت را جهاد معرفی می فرمایند. یا رهبانیت امت را نماز 
کنند. در واقع، ماهیت  و روزه و حــج و جهــاد معرفی می 
و هویــت انقطــاع الــی اهلل در یــک ســاختار جدیــدی قرار 

میگیرد.
مثال درباره »تبتل« روایتی هست که خانمی خدمت امام 
صادق )ع( می آید و می گوید مادرتان فاطمه زهرا )س( 
بتول بود و من هم می خواهم چنین شوم. امام صادق 
گفــت میخواهم  کنی؟  کار  )ع( پرســید مــی خواهی چــه 
تــرک ازدواج کنــم. حضــرت فرمود: مادر مــن بتول بوده 
کرد. اینجا  کرد و فرزند داشــت و همسرداری  ولی ازدواج 
که در اسالم هست در قالب  تبتل و رهبانیت و انقطاعی 

گیرد. دخالت ها و حضورهای اجتماعی حاد شکل می 
روح عرفــان عملــی، مجاهــده اســت و مجاهــده تحمل 
مشــقت های جســمی اســت بــرای رســیدن بــه خداوند 
متعــال اســت. خــوب ایــن البته در نمــاز و صــوم و مانند 
آن هــم هســت. وقتــی مجاهــده را اینجور معنــی کردید 
کنــد.  مــی بینیــد اوج آن در جهــاد اصغــر بــروز پیــدا مــی 
هیچ مشــقتی بر بدن، اشــد از جهاد اصغر نیست. انسان 
میخواهــد خــون خــود را در راه خــدا بریــزد. مهــم تریــن 
کــه مــی تواند بــر بدن وارد شــود همیــن ریخته  مشــقتی 

شدن خون است.
گر عرفان اســالمی، در حقیقت، گذشــتن از خود باشــد،  ا
حــاال بایــد ببینیم برنامه های متعدد ســلوکی چه میزان 
کنــد. بســیاری از برنامــه های  مــی توانــد ایــن را تأمیــن 
گاه ظاهرش ازخود گذشــتن اســت ولی باطنش  ســلوکی 
خودپرســتی شــده اســت. مانند رســیدن به قــدرت ها و 
بهره مندی ها. اما در عباداتی که ســخت می شــود این 
ح مــی شــود مانند نماز شــب و  فرصــت خیلــی بهتــر مطر
که یا مخفی اســت یا مشــقت  روزه در روزهای تابســتان 

واضحی دارد.
 امر به معروف و نهی از منکر گاه در مسیر سلوک معنادارد 
گاه بعد از رسیدن به حق تعالی. جهاد هم همین طور  و 
است. ما در حضرت امام )ره( میبینیم که ایشان سلوک 
و دیــدار الهــی را بــه نحــو جــدی و عملیاتــی در صحنــه 
کننــد. حضــرت امام  عملیــات تربیــت جمعــی معنــا می 
)ره( در مــورد شــهادت، روی نقطــه آخر دســت گذاشــته 
گاهی فرد  اســت و ایــن یک مکتــب تربیتی ویژه اســت. 
خودســازی می کند و بعد جامعه ســازی می کند )اشــهد 
ان محمــدا عبــده و بعد رســوله( دخالــت در اجتماع یک 

منطق دیگر هم دارد و آن هم برای خودسازی است. 
 مــی تــوان همیــن تجربــه را در خانــواده هم داشــت؛ در 
خانــواده مــی تواند همه چیز برای من باشــد یا من برای 
همــه باشــم. در صحنــه اجتماعی هم می شــود مردم را 

بروز و ظهور الهی و عیال اهلل دید.
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ســخت دنبال وحدت بودند و همه را بچه انقالب می دانســتند و 
گر هم در انتخابات هستیم  کنیم، ا می گفتند نباید دشمن تراشی 

همدیگر را تخریب نکنیم.

بــرای  ســردار  والیت پذیــری  و  مــداری  والیــت  لطفــًا  عـــــهد: 
مخاطبین توضیح بفرمایید؟

ســردار عالــم بودنــد، بصیر بودنــد، خدامحــور بودند، ولــّی محور 
بودنــد، ایشــان فقط قاری قــرآن نبودند، بلکه فهیــم و عامل به 
که این جور باشد جز، والیت مدار و والیت  کســی  قرآن نیز بودند، 
گر والیت افراد درست شود همه چیز درست  محور نخواهد شــد، ا
که  می شــود حاج قاسم در مکتب اهل بیت آموخت و دید هرکجا 
انحرافی صورت می گرفت به خاطر جدا شدن از والیت است و به 
همین خاطر همیشــه به جدا نشــدنً از والیــت توصیه می کردند. 
کــه مــا دائمــا نبایــد برویــم و بگوییــم آقا  ایشــان عقیــده داشــتند 
چــه کاری بایــد انجــام بدهیــم بلکــه بایــد آن قــدر مبانــی آقــا در 
کار موردنظــر ولی را تشــخیص داده  که بتوانیــم  دســتمان باشــد 
و انجــام بدهیم، ایشــان والیت مدار محــض بودند، من یک روز 
از ایشــان ســؤال کردم که جوان ها خیلی از من سؤال می کنند که 
در عــرف بین الملــل نظامــی، احترام نظامــی به مافــوق را با یک 
دست نشــان می دهند ولی چرا حاج قاسم هنگام احترام نظامی 
گفتند من  گذاشــته بود، سردار  به رهبری دســتش را روی قلبش 
آن روز احســاس کردم که ولّی من، نگران و مضطرب اســت، من 
که جان  گذاشــتم و بــه موالیم فهمانــدم  دســتم را روی ســینه ام 
حــاج قاســم و قلــب و وجود حاج قاســم فــدای رهبرم، بعــد از آن 
که ایشان بشاش شــدند و اضطراب برطرف شد،  کردم  احســاس 
آن دســت برای خودشــیرینی باال نیامده بود برایــش ولّی، خیلی 

مهم بود.

که حاج قاسم نســبت به شهادتشان  عـــــهد: معروف اســت 
گاهی داشتند، نظر شما دراین باره چیست؟ آ

گفته  کــه به من  مــن شــهدای زیادی را قبل از شهادتشــان دیدم 
کــه شــهید می شــوند، ِســر آن در چیســت، مــن خیلــی بــه  بودنــد 
مناجــات و خلوت هــای حــاج قاســم دقــت می کــردم، ایشــان به 
َکری َاز مناجات شعبانیه خیلی مقید بودند و آن ذکر »ِالهی َهَب  ذ
که از دنیا ِبُبرد برایش »َو اِنر  کسی  َبود.  ُال ااِلنِقطاِع ِالیک«  کم َلی 
که  ابصــاَر قلوِبنا ِبِضیآِء َنَظِرها ِالیــک« اتفاق می افتد، و می فهمد 
که شهید  قرار است چه اتفاقی بیفتد، حاج قاسم هم می دانست 
کردیم اما موفق  می شود  ما در منطقه خنسه دو سه بار عملیات 
گره افتاده بود و پیش نمی رفت، در همان حین  کار  نشــدیم، در 
که نشســته بودیم، دیدیم یک موتورســواری که چفیه بسته بود 
به سمت مواضع اشغال شده در حال حرکت است، دستور دادیم 
کردیم دیدیم حاج  تــا جلــوی او را بگیرند، وقتی چفیه اش را بــاز 
کار با او دعــوا کردم، با  قاســم اســت. مــن رفتم، و بــه خاطر ایــن 
گفتم آقا می خواســتید اسطوره نشوید،  عصبانیت به حاج قاســم 
می خواســتید سمبل نشوید، شما میدانید وقتی از ایران به عراق 
می رویــد، لبنــان می رویــد، ســوریه یــا هرکجــا دیگــر می رویــد، تــا 
برمی گردید قلب ولّی من تا برگشــتن شــما آرامش ندارد، چرا شما 
ایــن کارهــا را انجــام می دهیــد، اما ایشــان در جواب مــن گفتند، 
که اینجا )ســوریه(  فالنی من یقین دارم و به شــما یقین می دهم 
شــهید نخواهم شــد، من می دانم کجا شــهید می شوم، اما چون 
گر شــما اجازه ندهید من نمی روم.  این خط مربوط به شماســت ا
باالخــره ســردار، بــرای شناســایی وارد مواضع دشــمن شــدند و تا 
کیلومتر جلو رفتند و بعد از چند ســاعت برگشتند وقتی من  شــش 
را دیدنــد بــه مــن گفتند، گفتم شــهید نمی شــوم و گفتنــد در این 
گره ها دیده شــد. حاج قاســم دانشگاه نظامی نرفته  مناطق این 
بــود امــا از همــه جای دنیا می آمدنــد و از او یــاد می گرفتند، ژنرال 
کار ندارم. این جوان های  گفت، من با حاج قاسم  روسی به من 
کــه هســتند، ما  بیســت، سی ســاله های تربیت یافتــه حاج قاســم 
ســاعت ها بلکــه روزها برای عملیاتی جلســه می گذاریــم و بعد به 
که نمی شــود، شــما چطــور می رویــد، آزاد  ایــن نتیجــه می رســیم 
گردهای حاج قاسم  که شــا می کنید و برمی گردید می گفت اینً ها 
هســتند این جور هســتند دیگر اصال نمی شــود ســردار ســلیمانی را 

فهمید.

آیه یک ســاعت فکر می کند، حاج قاســم خیلی مشــتاق شــنیدن 
گاهی برای ایشــان روایت  روایــات اهل بیــت )ع( بودند، من هم 
می خوانــدم لــذا به من می گفــت موعظه بگو تا ما غافل نشــویم، 

روضه بخوان تا شسته شویم.

عــــهد: لطفًا مهم ترین اصل حاج قاســم در عرصه سیاســت 
به ویژه انتخابات را بیان بفرمایید؟

تعبــد، خلــوص، خدامحــوری این هــا وقتــی وجــود آدم را بگیرند 
همــه وجود، خدا می شــود، و دیگر نه جناحی ســر راه می آید و نه 
گروهی می آید، تنها اصل برای سردار در عرصه  دسته بندی های 
که ما کسی را در رأس قرار دهیم که خدا، محور  سیاست این بود 
کــه در روزهای  کســی را قــرار دهیم  کدخدا،  کارهایــش باشــد نــه 
ســخت ولــّی و رهبــری را تنهــا نگــذارد، مطیــع اوامر ولی باشــد و 
کند پس محور سردار  اصل نظام، هرکجا درخطر بود، جان را فدا 
جناح نبود، انتخاب ایشــان همشــهری، هم اســتانی و تعصبات 
دیگر نبود، بلکه خدامحوری و والیتمداری و خدمت رســانی بود 
و حاج قاســم به این ســه اصل در انتخابات خیلی دقت داشــتند 
و شــما این ســه اصل را در زندگی او می بینید، ایشــان در روزهای 

حجت  االسالم والمســلمین کاظمــی کیاســری مشــاور و 
رو انشناس و از اســاتید مراکز تخصصی و جامعه المصطفی 
العالم یه می باشند، ایشــان از مدافعان حرم و از هم رزمان و 

دوستان حاج قاسم سلیمانی می باشند.
در این مصاحبه ایشان به نقل خاطراتی از حاج قاسم و تبیین 

ویژگی های ایشان می پردازند.

عــــهد: لطفًا درباره نحوه آشــنایی خودتان با ســردار توضیح 

بفرمایید؟ً
من قبال کســالت ســنگینی داشــتم و بیشــتر اوق ات در بیمارستان 
بــودم، بااین حــال خیلی دوســت داشــتم به عنــوان مدافع حرم، 
که داشــتم برایم مقدور نبود،  ســوریه بروم، ام ا به خاطر بیماری 
که در ســپاه بود به من زنگ زد و گفت  یک روز  یکی از دوســتانم 
دو شهید غواص را برای تدفین می خواهند بیاورند و از من برای 
شــرکت در این مراســم دعوت کرد، من گفتم بیمارســتان هستم 
گرفتن  گفــت برای شــفا  کــرد و  و نمی توانــم بیایــم، امــا او اصــرار 
تشــریف بیاورید، باالخره ما رفتیم، وقتی آن دو شــهید را آوردند، 
که  که آنجــا بودند، فکــر می کردند  کــردم، آن  هایــی  گریه  خیلــی 
گریــه می کنم، ولــی من به این دو شــهید  گرفتن  مــن بــرای شــف ا 
که این ها منسوب  غواص متوســل شدم، چون باورم این اســت 
ًهســتند، من دو شــهید غــواص را خطاب  بــه حضرت زهرا )س( 
قرار دادم و گفتم ا گر واقع ا شــهید هســتید که هستید، ا گر غواص 
که  که هســتید و ا گر غواص در معرفت اه ل بیت هستید  هســتید 
هســتید، شــم ا را بــه حضــرت زهــرا )س( قســم می دهم واســطه 
شــوید و مــن را بــه ســوریه ببریــد تا به اندازه وســع خــودم خدمت 
گفــت حاج آقــا  کنــم، ســه روز بعــد، شــخصی بــه مــن زنــگ زد و 
کــی هســتید، گفت،  گفتــم بله، پرســیدم شــم ا  ســوریه می آییــد، 
تلفنی نمی توانم بگویم انشــااهلل دوباره با شما تماس می گیریم، 
که  مــن بــرای رفتن قرار نداشــتم، ام ا خانــواده به خاطــر بیماری 
داشتم با رفتن من مخالفت می کردند، باالخره توانستم رضایت 
آن  ها را بگیرم، البته رضایت ســختی بود، مادر من ویلچر نشین 
اســت، رضایــت نمــی داد، گفت بــا دو شــرط قبول می کنــم، اول 
که شهید می شوی من نباشم، و  اینکه، از خدا می خواهم روزی 
شــرط دوم اینکه اج ازه دهی من چهاردســت  و پا بیایم و پای تو 
را ببوســم، چــون تو در راه حضــرت زینــب )س( می خواهی قدم 
برداری. ســه روز من را به خاطر این قضیه نگه داشــت تا آخرش 
مجبور شــدم و گذاشــتم که پایم را ببوســد، من همیشه می گویم 
که خدای ا من را به خاطر این اتفاق زودتر ببر تا چشــمم به چشــم 
مادرم نیفتد، باالخره بعد از چند روز یکی از معاونین حاج قاســم 
که در یک تاریخ مشــخص به فرودگاه  به من زنگ زد و قرار شــد 
بروم. در فرودگ اه، برای من مشکلی به وجود آمد. به حاج قاسم 
زنــگ زدنــد، ح اج قاســم گفته بود فالنی هر موقع خواســت بیاید 
 هر کاری الزم بود انجام بدهید تا بیاید و اختیار تام دارد. از اینجا 

آشنایی من و حاج قاسم شروع شد.

عــــهد: لطفــًا ســبک زندگــی حاج قاســم  رو برای مــا به صورت 

مختصر بیان بفرمایید؟ً
حــاج قاســم حقیقتا اهــل معرفت و مطالعه بودنــد هرچند مدرک 
دانشــگ اهی هــم نداشــتند، از یکی از دوســتان ســردار نقل اســت 
کــه در  کــه می گفتنــد، حــاج قاســم عصــای چوپانــی خــودش را، 
دوران نوجوانــی انجــام می دادنــد در  خانــه نگه می داشــتند و به 
 خود می گفتند که تو یک روســتازاده عشــایری هســتی )فراموش 
نکــن(، ایــن یعنــی اوج بندگی خدا، یعنــی اوج معرفــت، هرچند 
مدرک دانشــگ اهی هم نداشتند. حاج قاسم اهل مطالعه بودند، 
و ازنظــر علمــی، خیلی پربار بودند. ایشــان یــا در عملیات بودند، 
 یــا در حــال مناجات و یا در جلســه، ا گر وقت خالی هم به دســت 
کتــب دینــی و  کتــاب می خواندنــد، ایشــان عــالوه بــر  می آوردنــد  
کتاب هایــی  کتاب هــای علمــی هــم می خواندنــد. امــا  معارفــی، 
کتاب های  کتــب اخالقی بــود،  کــه بیشــتر در دســت ش می دیدم، 
حضــرت آیــت اهلل مصبــاح و جــوادی آملــی را هــم می خواندنــد. 
ایشــان خیلی با قرآن مأنوس بودند، در هواپیما، در ســفرها از هر 
فرصتی برای خواندن قرآن اســتف اده می کردند، فقط قرائت تنها 
نبــود تدبــر هم بــود گاهی می دیــدم که روی یــک صفحه یا یک 



که قدم هــای محکمــش، اندام  حاج قاســم ســلیمانی چهــره  باصالبتــی 
دشمنان را به لرزه می انداخت، اهل ترویج کتاب و عالقه مند به مطالعه 
نیــز بودنــد. او به طــور مرتــب کتاب هــای حــوزه تاریــخ شــفاهی جنگ را 
که بر آن ها می نوشت، باعث معرفی و رونق  خوانده و با یادداشت هایی 
که سردار دل ها چندی  کتاب هایی  فروش این آثار می شــدند یکی از آن 
کتاب  کردند،  پیــش در تؤییتــری آن را معرفــی و توصیه به خوانــدن آن 

کــه در توییتری دربــاره این کتاب چنین نوشــتند: »این ً »الغــارات« بــود 
کــه قدیمی تریــن کتاب شــیعه هســت بخوانیــد! حتما  کتــاب الغــارات را 
گر آن را بخوانید، امروز برای این حکومتی  بخوانید! مقتل کامل است. ا
گاهانه تــر و بدون  کــه در اســتمرار حکومــت علــی بــن ابی طالب اســت، آ
تعصبــات فــردی و حزبی نــگاه می کنیم، نظر می دهیــم و دفاع می کنیم 
«. الغارات از متون کهن و آثار بســیار ارزشــمند و از منابع دست اول تاریخ 
که نزد محققان  صدر اســالم و نیز از مصادر نهج البالغه به شمار می رود. 
و پژوهشــگران شــیعه و ســنی از اعتبــار ویــژه ای برخــوردار اســت. کتاب 
ح وقایع پس از جنگ صفین و  کتابی تاریخی به شر »الغارات« به عنوان 
که در این ماجرا عمر و عاص و ابو موســی  ماجــرای حکمیت می پردازد، 
کردند و به زعــم باطل خــود امیرالمؤمنیــن را از خالفت  اشــعری خیانــت 
منــع نمودنــد، و از دیگــر ســوی، آشــوب درونــی و جنــگ داخلــی عراق، 
ج نهــروان درگرفــت، معاویه را بر آن داشــت تا  کــه بیــن علــی )ع( و خوار
کنــد، معاویــه در این هنــگام برای  از موقعیــت پیش آمــده سوءاســتفاده 
که همان رســیدن بــه امپراتوری  تحقــق بخشــیدن بــه آرزوی پلید خود 
ســرزمین های اســالمی بــود تجــاوزات خــود را نســبت بــه مناطــق تحت 
کــردن و چپاول نمودن  حکومــت امیرالمؤمنیــن )ع( آغــاز کرد و با غارت 
امــوال مردم، هــر روز فاجعه ای جدید برای حکومــت حضرتً می آفرید، 
ًامیرالمؤمنیــن به طور دائم از مــردم کوفه خصوصا و از مردم  در مقابــل او 
عــراق، عموما درخواســت می کرد تا آماده جنگ شــوند و به نبرد معاویه 
بشــتابند. لیکــن آنان بــه بهانه های واهــی تعلل می ورزیدنــد و از فرمان 
حضرت سرپیچی می کردند. این درخواست امیرالمؤمنین را »االستنفار« 
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آنهاســت. مباحثــه امام خمینی در مهرمــاه۱۳۴۴ با آیت اهلل 
گویا از این رویکرد اســت؛ لذا دخالت  حکیــم در نجف مثالی 
آیــت اهلل خوئــی در انتفاضــه علیه صــدام ودخالــت آیت اهلل 
گونــه تحلیل می  سیســتانی در جهــاد علیــه داعش، به یک 
شــود. هردو دفاع وبرای نجات شــیعیان از دســت ستمگران 

که نتیجه یکی شکست ونتیجه دیگری پیروزی شد. بود 
گردان  شــهید محمدباقر صدر وصدر ثانی)پدر مقتدی( وشــا
کاظم حائــری جور دیگر می  شــهید صدر مثل آیت اهلل ســید 
اندیشــیده انــد. لــذا هــم در مقابــل صــدام و هم اشــغالگران 
فتاوای دیگری داشته اند )برای نمونه فتوای اخیر آیت اهلل 
حائــری در ۷جمادی االولی ۱۴۴۱را ببینید(. البته مرجعیت 

اعالی عراق دست اینان نبوده است.

2- تمایز ایران و عراق:
تحلیــل دیگــر بیــش از اینکــه ایــن روش مســالمت جویانــه 
ودر حــد نظــارت وارشــاد را بــه مبانــی فقهــی و ویژگــی هــای 
شــخصیتی این مراجــع برگردانــد1 به موقعیــت متمایز عراق 
گرداند. ایران از زمان صفویه جامعه  نســبت به ایران بر می 
ای یک پارچه وبا مذهب رســمی شــیعه بــوده ومرجعیت در 
آن از اول با دخالت در مســائل سیاســی شــکل گرفته اســت. 
قیامهــا ونهضــت های ایرانیــان در چند قرن اخیــر عمدتا به 
رهبــری مراجــع یــا فقهــای تــراز اول خــود در ایــران یــا مقیم 
ســامراء ونجــف بــوده اســت. اینهــا پیونــد مــردم ومرجعیت 
کرده اســت. امــا عراق  را بســیار وثیــق وجایــگاه آنــرا تثبیــت 
کثریــت شــیعی کوچکتری نســبت به ایران)٦۴٪( داشــته؛  ا
تکثرهای آن موجب شــده روند ایران را نداشــته باشد. خطر 
تجزیه هنوز هم جدی است. شکست نهضت علماء در ثوره 
العشــرین و انزوای آنها ومحرومیت شــیعیان پس از ساختن 
رقبــا بــا اشــغالگران تجربــه دیگــر اســت. ســه دهــه ســرکوب 
توســط دیکتاتــوری صــدام، جایــگاه مرجعیــت را ضعیــف تر 
کــرد؛ طــوری که حتــی دولتهای شــیعی)مثل نــوری مالکی( 
گاه بــه مرجعیت  یــا جریانهای شــیعی)مثل صدری هــا( نیز 
توجه نکرده وحتی در مواردی بر او فشار هم آورده اند)مثل 
محاصره بیت در ۲۰۰٤(. اینها موجب شده مرجعیت در حد 
گروه ها وعــدم دخالت تفصیلی در  کردن برای همــه  پــدری 
کلیات بســنده کند. اصالحات اساســی در  تصمیمــات وارائه 
کثریت مــردم که بتواند  عــراق ودولتــی قدرتمند وبرآمــده از ا
حافظ امنیت واستقالل عراق باشد به همراه ارتقاء موقعیت 

مرجعیت، اولویت بر درگیری با آمریکائی ها یابد.
کم نظیــر جمعه مردم   در آخــر اینکــه راهپیمایــی میلیونی و 
عراق علیه اشــغالگران در ســالهای ارتفاع موقعیت مرجعیت 
گــذرگاه اراده های سیاســی وراهبری مرجعیت  در عــراق، در 
است که می تواند به ثمره اخراج کامل اشغالگران بیانجامد؛ 
و اال ماهیت استکباری آمریکا، »خروج طبیعی نیروهایش از 

کرده است.  عراق« را نامفهوم 

کفار را در عصر  1.مثال آیت اهلل خوئی حتی جهاد ابتدائی با 
غیبت مشروط به تشخیص اهل خبره وامکان پیروزی واجب 
می داند!)منهاج الصالحین ج۱ص۳۶۶(. در جنگ شش روزه 

اعراب هم دستورجهاد علیه اسرائیل دادند

ســؤال ایــن روزهــا این اســت که چــرا مرجع عالی عــراق مثل 
کند؟! نــه حکم جهاد  داعــش بــا آمریکایی هــا برخورد نمــی 
که حتی حکم حرمت به ماندن آنها -چنانچه آیت اهلل سید 

کاظم حائری داد- را نمی دهد!
مروری بر مواضع آیت اهلل درباره اشغالگران:

مرجعیــت ایشــان اواخــر دوره صدام و تحت کنترل شــدید او 
پــس از انتفاضه شــروع شــد. باســقوط صــدام واشــغال عراق 
توســط آمریکا اولیــن امکانها برای حضور سیاســی اجتماعی 

فراهم شد:
گزینــش  کــم آمریکایــی عــراق مــی خواســت بــا  1- وقتــی حا
افــرادی خــاص، قانون اساســی عــراق را بنویســند، آیت اهلل 
کردنــد. بــه  کیــد  بــا آن مخالفــت و بــر انتخابــات عمومــی تا
کاندید  گروههــا، حتــی افــراد منســوب بــه خــود بــرای  همــه 
کید کردند؛ تا قانون اساســی توســط خود عراقی ها  شــدن، تا
ومتناســب بــا اســالم نوشــته شــود. البتــه در قانــون اساســی 
چیــزی بعنوان نظــارت مرجعیت یــا فقهاء وماننــد آن تعبیه 
کلی،  کنونی آیت اهلل در خطوط  نشــد و در واقع نظارت موثــر 
مشــخصه منحصــر به فرد ایشــان اســت نه منصبــی قانونی 

برای مرجعیت های آتی.
از  اســت.  نپذیرفتــه  حضــور  بــه  را  اشــغالگران  مطلقــا   -2
کــم آمریکایی عراق- تــا نامه های  اصرارهــای پــل برمر -حا
بــدون جــواب بــوش و بلــر. بــه اســتناد قوانیــن بیــن المللــی 

نیروهای بیگانه را اشغالگر دانست.
3- وقتی جریان صدر از عدم مبارزه مستقیم ایشان با آمریکا

از او ناراحت و بدگویی می کردند؛ ســخنگوی ایشــان در نماز 
جمعه کربال می گفت: »مرجعیت به روش های مسالمت آمیز 
در جهت سرعت بخشیدن به بازگرداندن سلطه وسیادت در 
کشور به دست  کردن زمینه اداره  عراق به عراقی ها وفراهم 

خود آنان بدون تسلط اجانب معتقد است«.
٤- در ماجــرای درگیــری نظامــی آمریکایــی هــا بــا صــدری 
ها)۲۰۰۴(کــه احتمــال از بیــن رفتــن آنهــا مــی رفــت بــا نامه 
وســفارش آیت اهلل خامنه ای، برای نجات مقتدی و جیش 

المهدی مداخله کردند. 
5-خروج اشــغالگران انگلیســی وآمریکایی پس از چند ســال 
اشــغال وتشــکیل دولــت عراقــی را برخــی نزدیــکان ایشــان 

محصول سیاست سکوت و مبارزه منفی ایشان خواندند.
٦-پــس از فتوای دفــاع در مقابل داعش وشکســت داعش، 
دربــاره نیروهــای ائتالف وپایــگاه های آمریــکا همان موضع 
ســابق را ادامــه دادنــد. در جریــان شــهادت ســردار ســلیمانی 
کردند و عمال  ضمن تسلیت باز به رفتار مسالمت آمیز دعوت 
بــا کارهــای تالفــی جویانه چــه در عــراق وچه از ســوی ایران 

روی خوشی نشان ندادند.
دربــاره ایــن رویکــرد مرجعیت عــراق درقبــال اشــغالگران دو 

تحلیل عمده وجود دارد:

1- تفاوت مکتب نجف ومکتب قم: 
مکتــب فقهــی مراجــع نجِف معاصــر، بــر والیت فقیــه وقیام 
علیه جائر وتشــکیل حکومت اســالمی ومبارزه با طاغوتهای 
عصر مبتنی نبوده است. حفظ جامعه شیعی سقف خواست 

آیت اهلل سیستانݡی و مبارزه با آمریݡکا  هسیر
لما

ع

بررسی سبک مبارزه آیت اهلل سیستانی با آمریکا

م
تکو ن 

ݡکتابݡی ݡکه حاج قاسم معرفݡی ݡکرداب

یکــی از مشــخصه های جنــگ اخــاص در همه چیــز بــود. 
اخــاص در بیــان، اخــاص در عمــل، اخــاص در فکــر. 
یکــی از شــهدا نــزد مــن آمــد و اورکــت روی دوشــش بــود و 
کردم به او. شــاید منظوری  جــوراب پایش نبــود، من نگاه 
هــم از نگاهــم نداشــتم، خندیــد، من ایــن خنــده در ذهنم 
باقی مانــده، گفت می دانم چرا نــگاه کردی، از اینکه اورکت 
روی شانه های من است و جوراب پایم نیست. گفت من 
کارم  گفتم شــما  داشــتم نمــاز می خوانــدم، با همیــن حال 
کنــم و اورکتــم را تنــم کنم، به  داری، آمــدم جورابــم را پایــم 
گفتــم حســین، پســر غامحســین، تو پیــش خدا  خــودم 

این طور رفتی حاال پیش فانی این گونه می روی؟
)شهید سلیمانی در کنگره شهدای گیان(

و غارت های معاویه را »الغارات« نام نهاده اند.
کوفی  )متوفای  ابواســحاق ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل ثقفی 
ک و رقت بــار حکومــت امیرالمؤمنیــن را بــا  ۲۸۳ ق( ایــن دوران دردنــا
گران قدر  ابتــکار زیبایــی به تصویر کشــیده و غارت های معاویــه را در اثر 
کانال  خود با عنوان »الغارات« ترسیم کرده است. که فایل این کتاب از 
خانــه طــالب جوان بــه نشــانی @khanetolab به صورت رایــگان، قابل 

دریافت است.

اخالص از زبان حاج قاسم
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