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كاري كه شهيد سليماني كرد
 اگرچه 40 روز براي قضاوت در مورد پيامدهاي اقدام جنايتكارانه امريكا در ترور 
سردار سپهبد شهيد قاسم سليماني وهمرزمانش زمان بسيار كمي است، اما 
همين دوران كوتاه نشان داد كه اگر سردار سليماني در طول دوران حيات خود، 
چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن در جايگاه فرماندهي نيروي قدس 
منشأ خدمات ارزشمندي براي اسالم، نظام جمهوري اسالمي ايران، نيروهاي 
جبهه مقاومت وگسترش تفكر مقاومت در جهان بود، اما بركات خون شهيد و 
تحوالت ناشي ازشهادت او براي ايران و جهان كمتر از خدمات سردار سليماني 
در زمان حياتش نيست و نشان داد كه اگرچه سردار سليماني به آرزوي ديرينه 
خود در پيوستن به قافله شهداي انقالب اسالمي رس��يد ، اما خون او و ديگر 
شهداي مقاومت منشأ تحول عظيمي شد كه ثمره آن احياي روحيات انقالبي، 
تحكيم و تثبيت نيروهاي جبهه مقاومت و پيروزي هاي ميداني گسترده اي است 

كه در همين زمان كوتاه مي توان آثار درخشان آن را در منطقه ديد. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در خطبه هاي نماز جمعه تهران در روز 27 دی ماه 
در مورد اين تحول بنيادين كه خون شهيد سليماني و ديگر شهداي مقاومت در 
روح و روان مردم ايجاد كرد، آن را ناشي از تازه شدن روحيه  انقالبي ملت دانسته 
و مي فرمايند: اين تشييع عظيم و اين حركت الهي ملت، نشان دهنده  باطن و 
معنويات تحسين برانگيز مردم و نشانه  اين واقعيت است كه اراده  الهي بر پيروزي 

ملت ايران تعلق گرفته است. 
اما در عرصه ميداني تأثير مهم شهادت سردار سليماني؛ تقويت روحيه وحدت 
و انسجام ملي در درون جامعه ايران بود . رستاخيزي كه با حضور دهها ميليوني 
مردم در تجليل از شهيد سليماني در ايران و عراق و ديگر كشورهاي منطقه 
اتفاق افتاد. تالش هاي ساليان اخير دشمنان در ايجاد انشقاق در جامعه ايران و 
در ميان مسلمانان منطقه را نقش بر آب كرد. اين حضور دهها ميليوني از اقشار 
مختلف مردم در تشييع سردار سليماني و مطالبه انتقام سخت در دفاع از انقالب 
و مقابله نظامي با امريكايي ها كه نشان از آمادگي ملي براي يك مواجهه نظامي 
به رغم گذر نسلي دارد، نشان داد و كه هنوز مؤلفه های قدرت نرم و ارزش هاي 
نظام اسالمي دستي برتر را در مواجهه با جنگ نرم و عمليات رواني گسترده 
دشمنان دارد و ظرفيت هاي عظيم انقالب اسالمي در اين ميدان هنوز دست 

نخورده باقي مانده است . 
اقدام قدرتمندانه نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در هدف قرار 
دادن پايگاه امريكايي عين االسد به عنوان يك سيلي سخت، به تالفي اقدام 
بزدالنه سران حاكم بر كاخ سفيد در ترور سردار سليماني اگر چه به پشتوانه 
دست قدرت الهي و حمايت ها و مطالبه مردمي صورت گرفت، اما دقت و شدت 
تخريب آن، توازن نظامي در منطقه را به نفع نظام اسالمي تغيير داد و باعث 
بر هم خوردن نظام محاسباتي دشمناني شد كه پس از ترور سردار سليماني 
تهديد كرده بودند كه در صورت پاسخ ايران 52نقطه حساس و فرهنگي ايران 
را هدف قرار مي دهند، اما به رغم هدف گرفته شدن دقيق پايگاه عين االسد 
امريكا با موشك هاي دور برد ونقطه زن ايراني، كه مهم ترين وبزرگ ترين پايگاه 
نظامي اين كشور در خارج از امريكا بود، نتوانستند واكنشي نشان دهند. اين 
اتفاق مهم در عرصه نظامي محاسبات شيوخ منطقه را نيز تغيير داد و آنها كه در 
سال های اخير با اتكا به حمايت هاي امريكا عليه ايران رجز مي خواندند و تالش 
داشتند به پشتوانه امريكايی ها ائتالف نظامي عليه ايران در منطقه تشكيل 
دهند، آنگاه كه فهميدند كه امريكايي ها به رغم توان ظاهري نظامي حتي قادر به 
حفاظت از پايگاه هاي نظامي خود نيستند، به تبع آن نمي توانند از آنها محافظت 
كنند، محاسباتشان تغيير كرد و به همين دليل است كه بعد از شهادت سردار 
سليماني رفتار و گفتار آنان در مواجهه با نظام اسالمي تغيير كرده و دائماً دم از 

تنش زدايي مي زنند. 
 تأثير مهم ديگر خون شهيد سليماني آشكار شدن ماهيت قدرت هاي سلطه 
براي مردم ايران به ويژه نسل هاي جديد است و آن تقويت درك مردم نسبت 
به ماهيت دشمنان انقالب و انزواي تفكر غرب گرايي در ايران است. نكته اي كه 
اين روزها اروپايي ها را به واكنش واداشته و صراحتاً به امريكايي ها فشار مي آورند 
كه تداوم اين روند نه تنها به خودكفايي ايران منجر شده ، بلكه طرفداران خط 
مذاكره در ايران تضعيف شده وبه يكپارچه شدن مردم ايران در حمايت از تفكر 
انقالبي و انزواي مدعيان اصالح طلبي و تفكر غربي گرايي در ايران مي انجامد. 
اين روند سبب گرديده تا تالش هاي دشمنان بيروني و سرپل هاي داخلي آنها 
براي ايجاد دوقطبي هاي كاذب ؛ نظير جنگ - سازش و يا مقاومت -مذاكره 
نقش بر آب شده و ظرفيت هواداران مقاومت وايستادگي در برابر نظام سلطه را 

در داخل افزايش داده است. 
 اما تأثير خون شهيد در منطقه و جهان كمتر از داخل ايران نيست. آنچه در 
تجليل از سردار سليماني در كشورهاي منطقه به ويژه در عراق ، سوريه، لبنان، 
يمن، پاكستان، افغانستان، هندوستان و... اتفاق افتاد ، در عين اينكه نفوذ تفكر 
انقالب اسالمي در ميان كشورهاي مختلف جهان را نشان داد، در عين حال به 
تحوالت مهمي در روند حركت مقاومت در منطقه منجر شد . مصوبه مجلس 
عراق در زمينه ضرورت اخراج امريكايي ها و اجتماع عظيم مردمي در اين كشور 
در حمايت از مصوبه مجلس و مطالبه خروج امريكايي ها ، در واقع نقطه آغازي 
براي عملي ش��دن اين گام بزرگ انقالب در انتقام سخت است و بيانگر ورود 
منطقه به يك تحول جديد است . مضافاً بر اينكه تحوالتي كه در جبهه ميداني 
در عرصه مقابله با گروه هاي تروريستي در سوريه در عراق اتفاق افتاد ، نشان 
دهنده يك تحول مهم در عرصه ميداني است. در جبهه سوريه با پاك سازی 
بخش هاي باقي مانده اين كشور از تسلط گروه هاي تروريستي تكفيري وحاميان 
منطقه اي و فرامنطقه اي آنها و پيروزي هاي مقاومت مردم يمن در قبال ائتالف 
امريكايي سعودي و... . همگي نشان داد كه تصوري كه امريكايي ها داشتند با 
ترور سردار سليماني قادر هستند روند پيروزي هاي جبهه مقاومت در منطقه 
را متوقف كنند ، گمان باطلي است و مقاومت همچنان با الهام گيري از خون 
شهداي گرانقدر خود به ويژه س��ردار سليماني و ابو مهدي المهندس و ديگر 

ياران شان، همچنان پيشتاز است. 
اين واقعيت ها البته از چشم تحليلگران ورسانه هاي غربي نيز دور نمانده وآنهارا 
نيز وادار به اعتراف به شكست امريكا وناكامي ترامپ در رسيدن به اهدافش در 
پس ترور سردار سليماني كرده است. نشريه امريكايي نشنال اينترست در اين 
زمينه مي نويسد: اقدام اخير امريكا در ترور قاسم سليماني بيانگر شكست »فشار 
حداكثري« امريكا براي مجبور كردن ايران به مذاكره، از طريق تحريم هاي 
يك جانبه است. به رغم اعمال تحريم ها، ايران هيچ تمايلي براي مذاكره نشان 
نداده، بلكه برعكس اين سياست سبب شده است ايران تعهدات چندگانه خود 
را در توافق هسته اي، كنار بگذارد. اين نشريه سپس مي افزايد: ترور سليماني 
هيچ يك از اهداف امريكا را پيش نبرده- از جمله تغيير رفتار منطقه اي ايران 
يا پذيرش توافق جديد هسته اي، بلكه تنها ايران و متحدانش را تقويت كرده 
و به رفتار آنها وجهه قانوني داده است. اين اقدام همچنين اعتبار و نيز ظرفيت 
امريكا را در خاورميانه تضعيف كرده اس��ت. نش��نال اينترست همچنين از 
»تضعيف قدرت اصالح طلبان«، »تبديل حس ضد امريكايي به نيرويي قوي تر 
در نسل جوان« و »متحد ساختن دنياي شيعه در حمايت از مقاومت« به عنوان 
ديگر عواقب ترور سپهبد سليماني ياد كرد و مي نويسد: ترور سليماني حس 
ضدامريكايي را در جوامع منطقه اي شيعه كه 40 درصد جمعيت خاورميانه را 
تشكيل مي دهد تشديد كرده است. رهبران برجسته شيعه نظير آيت اهلل علي 
سيستاني در عراق، كه ميليون ها مقلد در سراسر جهان دارد، با محكوم كردن 
اين ترور، از سليماني به عنوان شهيد ياد كرده اند. موقعيت سليماني به عنوان 
يك شهيد، همراه با طرفداران گس��ترده در جوامع اصلي شيعه نشانه ضعف 

استراتژي امريكا در تسخير قلب ها و ذهنيات مردم است. 
نشريه فارن افرز ارگان شوراي روابط خارجي امريكا نيز با اشاره به اينكه با اين 
اقدام سياست فشار حداكثري عليه ايران به پايان خود رسيده است، مي افزايد: 
سياست خارجي دولت امريكا اكنون فاقد اهداف س��ازگار، انسجام دروني و 
سنجش كافي پيش از تصميم سازي هاي مهم اس��ت. اين از هم گسستگي 
و ناسازگاري در هيچ زمينه اي به اندازه سياس��ت دولت ترامپ در برابر ايران 
آشكار نيست. فرضيه اي كه اين سياست بي پايه و اساس را پيش  مي راند اين 
بود كه فشار تحريم ها يا ايران را به ميز گفت وگوها باز مي گرداند يا به طور كلي 
باعث فروپاشي رژيم مي شود. دولت ترامپ فرضيه  معكوس را كه ايران به ميز 
گفت وگو بازنخواهد گشت و با ستيز نامتقارن، امريكا را به باتالقي عميق تر در 

منطقه خواهد كشانيد اصالً مورد توجه قرار نداد. 

عباس حاجي نجاري

امام جمع�ه موقت تهران ضمن دع�وت از مردم 
ب�راي ش�ركت در انتخاب�ات پي�ش رو گف�ت: 
مجل�س باي�د در ت�راز م�ردم و خ�ون ش�هيد 
س�ليماني ش�كل گي�رد و م�ردم ب�ه كس�اني 
رأی ندهن�د كه ب�ه خارجي ه�ا دل بس�ته اند. 
به گزارش ف��ارس، حجت االس��الم كاظم صديقي 
خاطرنش��ان ك��رد: اينك��ه آدم ع��وض خدم��ت 
حاشيه سازي كند و ملت اسالم را                                             زير يك پرچم قرار 
دهد، پرچم هاي انحرافي و بدلي درست كند و عوض 
اينكه مردم را                                             دلگرم به كشور و انتخابات شان كنند، 
آنها را                                             بي اعتبار كنند؛ وجدان، فطرت و عقل شان به 
آنها چه مي گويد؟ چرا ما اين طور مي كنيم و رعايت 
نمي كنيم؟ مگر مرگ نيست و دنياي ما تا مرگ چقدر 

فاصله دارد؟
خطيب جمعه تهران با اشاره به مناسبت هاي پيش 
رو بيان كرد: ما در همه امور بايد دائماً بدهي خودمان 
را                                             به خدا بدهيم؛ چراكه خداون��د دائماً به ما نعمت 
مي دهد. ما غرق در نعمت هاي الهي هستيم اما اين 
انقالب نعمت عظيمي بود و اين روحيه انقالب مردم 
ما 40 سال انقالب را                                             سال به سال جشن مي گيرند و 
هيچ سالي همه كاهش ندارد. با همه دوقطبي هايي 

كه بعضي از دلدادگان به غ��رب، نارضايتي هايي از 
اسالم و حكومت واليي ايجاد كردند و خواستند كه در 
انتخابات و فتنه ها مردم را                                             مقابل همه قرار دهند، اما 

وقتي 22 بهمن مي شود عين اول انقالب مي شود. 
امام جمعه موقت تهران ضمن توصيه تشكيل مجلس 
كارآمد در دوره بعدي، گفت: مجلس بايد مجلسي در 
تراز اين عظمت ملي مردم و در تراز شهيدي ]شهيد 
س��ليماني[ كه خدا براي مردم آبرو قرار داد، باشد. 
صديقي اضافه كرد: مجلس آينده بايد مجلسي در 

تراز خون شهيد سليماني بوده و نمايندگاني داشته 
باش��د كه هم امين و هم امانت دار انقالب باش��ند و 
با چش��م و ابروي بيگانگان توافقنامه هاي آنچناني 
را امضا نكنند. همچني��ن در رأی دادن به كابينه به 
وزراي پرونده دار رأی ندهن��د. ضمن آن در تثبيت 
شوراهاي شهر و اشخاصي كه بدنام هستند و بعد هم 
يكي پس از ديگري پرونده پيدا مي كنند نيز توجه 

ويژه اي داشته باشند. 
صديقي همچنين يادآور شد: نمايندگان بايد شجاع 

بوده و از قدرت هاي بزرگ مانند امام )ره(، شهدا مانند 
شهيد سليماني درس بگيرند و قدرت اين را داشته 
باشند كه به رئيس جمهور قاتل جاني بگويند قمارباز 
من از عهده تو برمي آيم. وي در ادامه ضمن توضيح به 
نمايندگان مجلس آينده خاطرنشان كرد: نمايندگان 
مجلس بايد در تراز الگو بودن در جامعه را داشته باشند 
و در قله معرفت، عب��ادت، روح خدمتگزاری، زهد، 
بي توقعي، افتخار به خدمت كردن، رفتن به س��وي 
زاغه نشينان و پرهيز از گردن كلفت ها و پولدارهاي 
پيش رو باشند و پابرهنگان را فراموش نكنند. بنابراين 
هم قيامت و هم امامت، صداقت، خدمت، شجاعت و 
هم بصيرت الزم را بايد الزمه كار خود قرار دهند. امام 
جمعه موقت تهران در ادامه سخنانش عنوان كرد: 
نمايندگان مجلس بايد به قدري فهيم باشند و زمان 
را بشناسند كه يكپارچگي و نيازهاي مردم و تماس با 
اولويت هاي را تشخيص دهند و همچنين قانوني وضع 
كنند كه دو روزه و گروهي نباشد و ناظر بر ريل  گذاري 
براي حركت تكاملي جامعه اسالمي باشد. وي تأكيد 
كرد: ما مجلسي مي خواهيم كه دولت را كنترل كند 
و بازرسي هاي مرتب داشته و تسهيل كننده حركت 

قوه مجريه و قوه قضائيه باشد. 

امام جمعه موقت تهران:

  مجلس بايد در تراز مردم و شهيد سليماني شكل بگيرد

ژه
محمد عطريانفر، عضو ش��وراي مركزي ح��زب كارگزاران وی

سازندگي گفته كه اصالح طلبان هزينه حمايت از روحاني را 
پرداخت كرده اند و دليلي ندارد كه ديگر شرمنده باشند. او در 
مصاحبه اي با روزنامه آرمان گفته كه »اصالح طلبان در پي 
حمايت از دولت بايد هزينه خود را مي پرداختند و آنچه واضح 
است اين هزينه توس��ط اين جريان با از دست رفتن بخشي 
از سرمايه و اقبال اجتماعي پرداخته ش��ده است. به همين 
دليل ني��ز اصالح طلبان در قبال اين پرداخ��ت هزينه نبايد 
شرمنده باشند؛ چراكه طبيعي است در عرصه سياست افراد 
كه تصميماتي مي گيرند بايد هزينه آن را هم پرداخت كنند. 

شرمندگي بي معناس��ت، زيرا نگاهي به وضعيت موجود در 
زمان برگزاري انتخابات ۹۶ نشان مي دهد كه هيچ  گزينه اي 
جز دكتر روحاني وجود نداشت تا جريان اصالح طلب بخواهد 

از او حمايت كند. «
او مي افزايد: »به خصوص كه در سال ۹2 اگرچه اصالح طلبان 
با ترديد از روحاني حمايت كردند اما محصول حمايت خود 
را پس از چهار سال اول به خوبي دريافت كردند و در سال ۹۶ 
با شوق عالقه مندي و بدون ترديد از روحاني حمايت كردند. 
مفهوم اين عملكرد اصالح طلبان اين موضوع را مي رساند كه 
دولت در چهار سال اول از نظر اصالح طلبان به درستي عمل 

كرده است. با همه اين تفاس��ير با يك جمع بندي منصفانه 
اصالح طلبان هي��چ گاه نباي��د از حمايت خ��ود از روحاني 
ش��رمنده باش��ند، چراكه اين حمايت در زمان خود درست 
بوده است«. وي در ادامه تأكيد كرده: »اصالح طلبان در سال 
۱400 با اعتبار برمي گردند. « اصالح طلبان البته نرفته اند كه 
برگردند، هميشه هم در ساختار قدرت حضور داشتند. اكنون 
اما مي خواهند با فرار از مسئوليت دولت روحاني، اعتبار خود 
را برگردانند. البته همين كه عطريانفر تلويحاً اذعان مي كند 
كه روحاني به گونه اي عمل كرده ك��ه موجب ريزش پايگاه 

اجتماعي حاميان او شده، باز نقطه خوبي است. 

سفارش های حاج قاسم 
متن وصيت نامه سردار س�پهبد قاسم س�ليماني فرمانده شهيد 
ني�روي قدس س�پاه پاس�داران انقاب اس�امي روز پنج ش�نبه 
به مناس�بت چهلمين روز آس�ماني ش�دن آن عزيز س�فر كرده 
توس�ط س�ردار قاآني فرمان�ده نيروي قدس س�پاه قرائت ش�د. 
در اين وصيت نامه سياسي- الهي كه مي توان از آن به عنوان »منشور پاسداري 
از اسالم« ياد كرد، پس از ذكر شهادتين و اقرار به روز قيامت و حقانيت اسالم، 
در فرازهايي به نجوا با معبود پرداخته و سپس، خطاب به برادران و خواهران 
مجاهدش، برادران و خواهران ايراني، مردم كرمان، خانواده شهدا، سياسيون 
كشور، برادران سپاهي و ارتشي، علما و مراجع معظم نكات عميقي را يادآوري 
كرده كه گزيده اي از آن مي آيد:  خداوندا ! تو را سپاس كه مرا صلب به صلب، قرن 
به قرن، از صلبي به صلبي منتقل كردي و در زماني اجازه ظهور و وجود دادي كه 
امكان درك يكي از برجسته ترين اوليايت را كه قرين و قريب معصومين است، 
عبد صالحت خميني كبير را درك كنم و سرباز ركاب او شوم. خداوندا ! تو را 
شكرگزارم كه پس از عبد صالحت خميني عزيز، مرا در مسير عبد صالح ديگري 
كه مظلوميتش اعظم است بر صالحيتش، مردي كه حكيم امروز اسالم و تشيع و 
ايران و جهان سياسي اسالم است، خامنه اي عزيز �� كه جانم فداي جان او باد �� 
قرار دادي. خداوند،  اي عزيز! من سال ها است از كارواني به جا مانده ام و پيوسته 
كساني را به سوي آن روانه می كنم، اما خود جا مانده ام، اما تو خود ميداني هرگز 
نتوانستم آنها را از ياد ببرم. پيوسته ياد آنها، نام آنها، نه در ذهنم بلكه در قلبم و 
در چشمم، با اشك و آه ياد شدند. عزيز من! جسم من در حال عليل شدن است. 
چگونه ممكن ]است[ كسي كه چهل سال بر درت ايستاده است را نپذيري؟ 
خالق من، محبوب من، عشق من كه پيوسته از تو خواستم سراسر وجودم را 

مملو از عشق به خودت كني؛ مرا در فراق خود بسوزان و بميران. 
   به برادران و خواهران مجاهدم :  خواهران و برادران مجاهدم در اين عالم، 
 اي كساني كه سرهاي خود را براي خداوند عاريه داده ايد و جان ها را بر كف دست 
گرفته و در بازار عشقبازي به س��وق فروش آمده ايد، عنايت كنيد: جمهوري 
اسالمي، مركز اسالم و تشيع است. امروز قرارگاه حسين بن علي، ايران است. 
بدانيد جمهوري اسالمي حرم است و اين حرم اگر ماند، ديگر حرم ها مي مانند. اگر 
دشمن، اين حرم را از بين برد، حرمي باقي نمی ماند، نه حرم ابراهيمي و نه حرم 
محمدی)ص(. برادران و خواهرانم! جهان اسالم پيوسته نيازمند رهبري است؛ 
رهبري متصل و منصوب شرعي و فقهي به معصوم. خوب مي دانيد منّزه ترين 
عالِم دين كه جهان را تكان داد و اسالم را احيا كرد، يعني خميني بزرگ و پاك 
ما، واليت فقيه را تنها نسخه نجات بخش اين امت قرار داد؛ بنابراين چه شما كه 
به عنوان شيعه به آن اعتقاد ديني داريد و چه شما كه به عنوان سّني اعتقاد عقلي 
داريد، بدانيد ]بايد[ به دور از هرگونه اختالف، براي نجات اسالم خيمه واليت را 
رها نكنيد. خيمه، خيمه ي رسول اهلل است. اساس دشمني جهان با جمهوري 
اسالمي، آتش زدن و ويران كردن اين خيمه است. دور آن بچرخيد. واهلل واهلل واهلل 
اين خيمه اگر آسيب ديد، بيت اهلل الحرام و مدينه حرم رسول اهلل و نجف، كربال، 

كاظمين، سامرا و مشهد باقي نمی ماند؛ قرآن آسيب می بيند. 
    به برادران و خواهران ايراني:  برادران و خواهران عزيز ايراني من، مردم 
پر افتخار و سربلند كه جان من و امثال من، هزاران بار فداي شما باد، كما اينكه 
شما صدها هزار جان را فداي اس��الم و ايران كرديد؛ از اصول مراقبت كنيد. 
اصول يعني ولي فقيه، خصوصاً اين حكيم، مظلوم، وارسته در دين، فقه، عرفان، 
معرفت؛ خامنه اي عزيز را عزيِز جان خود بدانيد. حرمت او را حرمِت مقدسات 
بدانيد. جمهوري اسالمي، امروز سربلندترين دوره خود را طي مي كند. بدانيد 
مهم نيست كه دشمن چه نگاهي به شما دارد. دشمن به پيامبر شما چه نگاهي 
داشت و ]دشمنان[ چگونه با پيامبر خدا و اوالدش عمل كردند، چه اتهاماتي 
به او زدند، چگونه با فرزندان مطهر او عمل كردند؟ مذمت دشمنان و شماتت 
آنها و فشار آنها، شما را دچار تفرقه نكند. نيروهاي مسلّح خود را كه امروز ولي 
فقيه فرمانده آنان است، براي دفاع از خودتان، مذهب تان، اسالم و كشور احترام 
كنيد و نيروهاي مسلح مي بايست همانند دفاع از خانه ي خود، از ملت و نواميس 
و ارِض آن حفاظت و حمايت و ادب و احترام كنند و نسبت به ملت همانگونه كه 
اميرالمؤمنين موالي متقيان فرمود، نيروهاي مسلح می بايست منشأ عزت ملت 

باشد و قلعه و پناهگاه مستضعفين و مردم باشد و زينت كشورش باشد. 
  به خانواده شهدا:  فرزندانم، دختران و پسرانم، فرزندان شهدا، پدران و مادران 
باقيمانده از شهدا،  اي چراغ هاي فروزان كشور ما، خواهران و برادران و همسران 
وفادار و متدينه شهدا ! در اين عالم، صوتي كه روزانه من مي شنيدم و مأنوس با آن 
بودم و همچون صوت قرآن به من آرامش می داد و بزرگ ترين پشتوانه معنوي خود 
می دانستم، صداي فرزندان شهدا بود كه بعضاً روزانه با آن مأنوس بودم؛ صداي پدر 
و مادر شهدا بود كه وجود مادر و پدرم را در وجودشان احساس می كردم. عزيزانم! 
تا پيشكسوتان اين ملتيد، قدر خودتان را بدانيد. شهيدتان را در خودتان جلوه گر 
كنيد، به طوري كه هر كس شما را می بيند، پدر شهيد يا فرزند شهيد را، بعينه خوِد 

شهيد را احساس كند، با همان معنويت، صالبت و خصوصيت. 
    به سياسيون كشور :  نكته اي كوتاه خطاب به سياسيون كشور دارم: چه 
آنهايي ]كه[ اصالح طلب خود را مي نامند و چه آنهايي كه اصولگرا. آنچه پيوسته 
در رنج بودم اينكه عموماً ما در دو مقطع، خدا و ق��رآن و ارزش ها را فراموش 
می كنيم، بلكه فدا می كنيم. عزيزان، هر رقابتي با هم می كنيد و هر جدلي با هم 
داريد، اما اگر عمل شما و كالم شما يا مناظره های تان به نحوي تضعيف كننده 
دين و انقالب بود، بدانيد ش��ما مغضوب نبي مكرم اس��الم و شهداي اين راه 
هستيد؛ مرزها را تفكيك كنيد. اگر می خواهيد با هم باشيد، شرط با هم بودن، 
توافق و بيان صريح حول اصول اس��ت. اصول، مطول و مفّصل نيست. اصول 

عبارت از چند اصل مهم است: 
۱- اول آنها، اعتقاد عملي به واليت فقيه است.  2- اعتقاد حقيقي به جمهوري 
اسالمي و آنچه مبناي آن بوده است.  3- به كارگيري افراد پاكدست و معتقد 
و خدمتگزار به ملّت، نه افرادي كه حتي اگر به ميز يك دهس��تان هم برسند 
خاطره ی خان های سابق را تداعي می كنند.  4- مقابله با فساد و دوري از فساد 
و تجّمالت را شيوه خود قرار دهند.  5- در دوره حكومت و حاكميت خود در هر 
مسئوليتي، احترام به مردم و خدمت به آنان را عبادت بداند و خود خدمتگزار 
واقعي، توسعه گر ارزش ها باشد، نه با توجيهات واهي، ارزش ها را بايكوت كند. 

    به برادران سپاهي و ارتش�ي: كالمي كوتاه خطاب به برادران سپاهي 
عزيز و فداكار و ارتشي هاي سپاهي دارم: مالك مسئوليت ها را براي انتخاب 
فرماندهان، شجاعت و قدرِت اداره بحران قرار دهيد. طبيعي است به واليت 
اشاره نمي كنم، چون واليت در نيروهاي مسلح جزء نيست، بلكه اساس بقاي 
نيروهاي مسلح است. اين شرط خلل ناپذير می باشد. نكته ديگر، شناخت به موقع 
از دشمن و اهداف و سياست های او و اخذ تصميم به موقع و عمل به موقع؛ هريك 

از اينها اگر در غيروقت خود صورت گيرد، بر پيروزي شما اثر جّدي دارد. 
   به علما و مراجع معظم: سخني كوتاه از يك س��رباز 40 ساله در ميدان 
به علماي عظيم الشأن و مراجع گرانقدر كه موجب روشنايي جامعه و سبب 
زدودن تاريكي ها هس��تند، خصوصاً مراجع عظام تقليد. سربازتان از يك برج 
ديده بانی، ديد كه اگر اين نظام آسيب ببيند، دين و آنچه از ارزش های آن ]كه[ 
شما در حوزه ها استخوان ُخرد كرده ايد و زحمت كشيده ايد، از بين می رود. اين 
دوره ها با همه دوره ها متفاوت است. اين بار اگر مسلّط شدند، از اسالم چيزي 
باقي نمي ماند. راه صحيح، حمايت بدون هر گونه مالحظه از انقالب، جمهوري 
اسالمي و ولي فقيه است. نبايد در حوادث، ديگران شما را كه اميد اسالم هستيد 
به مالحظه بيندازند. همه ي شما امام را دوست داشتيد و معتقد به راه او بوديد. 
راه امام مبارزه با امريكا و حمايت از جمهوري اسالمي و مسلمانان تحت ستم 
استكبار، تحت پرچم ولي فقيه اس��ت. من با عقل ناقص خود می ديدم برخي 
خّناسان سعي داشتند و دارند كه مراجع و علماء مؤثر در جامعه را با سخنان خود 
و حالت حق به جانبي به سكوت و مالحظه بكشانند. حق واضح است؛ جمهوري 
اسالمي و ارزش ها و واليت فقيه ميراث امام خميني )ره( هستند و مي بايست 
مورد حمايت جدي قرار گيرند. من حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي را خيلي 
مظلوم و تنها می بينم. او نيازمند همراهي و كمك شماست و شما حضرات معّظم 
با بيان تان و ديدارهاي تان و حمايت های تان با ايشان می بايست جامعه را جهت 
دهيد. اگر اين انقالب آسيب ديد، حتي زمان شاه ملعون هم نخواهد بود، بلكه 
سعي استكبار بر الحادگري محض و انحراف عميق غيرقابل برگشت خواهد بود. 
دست مباركتان را می بوسم و عذرخواهي می كنم از اين بيان، اما دوست داشتم 

در شرفيابی های حضوري به محضرتان عرض كنم كه توفيق حاصل نشد. 
متن كامل وصيت نامه شهيد سليمانی را در جوان آناين بخوانيد.
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 شرمندگي بی معناست؛ هزينه حمايت از روحاني را داديم

فرمانده كل سپاه: 

سرلشكر سليماني شعله هاي بزرگ فتنه هاي تكفيري را خاموش كرد

سيلي به امريكا تا اخراج از بالد اسالمي ادامه دارد

فرمانده كل سپاه با تأكيد بر اينكه سردار شهيد 
سليماني شعله هاي بزرگ فتنه هاي تكفيري را 
خاموش كرد و به همين دليل امريكا او را تحمل 
نكرد ،گفت: »امريكا س�يلي خورد اما س�يلي 
بزرگ و نهايي ادامه دارد تا آخرين امريكايي 
از باد اسامي خارج شود و اين نزديك است.« 
ب��ه گ��زارش س��پاه ني��وز، س��ردار سرلش��كر 
پاسدارحس��ين س��المي، فرمان��ده  كل س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المي ش��امگاه پنج شنبه 
در مراس��م اربعين ش��هادت س��پهبد سليماني 
در مصالي ام��ام خميني  تهران اظهار داش��ت: 
»امشب در اين فضاي آسماني و بهشتي، ميهمان 
درخشان ترين س��تاره هاي جاودان عالم اسالم 
هس��تيم. 40 روز اس��ت رخس��ار زيباي سردار 
بزرگ و تكرار نش��دني جبهه مقاومت اس��المي 
سردار شهيد سليماني، س��ردار شهيد ابومهدي 
المهندس و همرزمان ش��ان و پس از آنان سردار 
ش��هيد پاش��اپور را نديديم اما با حضور آسماني 
آنان زندگي كرديم.« س��المي افزود: »امش��ب 
قاسم با زبان اسماعيل با ما سخن گفت. دستيابي 
به بلنداي اي��ن مجاهد بزرگ ب��راي بنده حقير 
امكان پذي��ر نيس��ت. قلب ها را تس��خير كرده و 
چشم ها را چشمه اشك كرده و جهان را با بعثت 
و برانگيختگي جديدي روبه رو كرده است.« وي 
افزود: »ستايش ابعاد عظيم اين شخصيت بزرگ 
تنها با كالم قرآن كريم است. حاج قاسم محصول 
نماز شب بود. او بارقه اي از مقام نبوي)ص( را در 

وجود خود متبلور ساخت.« 

شهيد سليماني در بستر زمان جاري شده 
فرمانده كل سپاه گفت: »قاسم در برابر دشمنان 
همچون كوه استوار بود. او از اميرمؤمنان آموخته 
بود كه در ميدان جنگ، كاسه هاي سر را بايد به 
خدا هديه داد. زره قاسم پشت نداشت و هرگز به 

دشمنان پشت نمي كرد.« 
سرلشكر سالمي ادامه داد: »او كسي بود كه خدا 
را دوست مي داشت. او 4۱ سال لباس جهاد را از 
تن به در نكرد و همواره در هجرت بود و روح جهاد 
را در بالد اسالمي احيا كرد. آن وقتي كه دشمن 
مي گفت ”كاري مي كنيم كه جوانان غربي شوند“، 
او بر پيشاني جوانان پيشاني بند جهاد بست.« وي 
ادامه داد: »قاس��م مي دانست لباس جهاد، لباس 
عزت اس��ت و اگر قومي لباس جه��اد از تن به  در 
كند، لباس ذلت را خواهد پوشيد. غيرت در وجود 

قاسم و يارانش موج مي زد.« 
سرلشكر س��المي افزود: »شهيد س��ليماني در 
بس��تر زمان جاري ش��ده  و اينه��ا حقايق بزرگ 
براي ما و براي دفاع از نواميس اس��ت. او بارها از 
فراز هندوكش گذشت. در افغانستان بهتر از هر 
افغانس��تاني او را مي ش��ناختند. او فرشته نجات 
بود و اين ش��خصيت را نمي توان توصيف كرد. او 
به معناي واقعي بزرگ و فراتر از واژه ها بود. عراق 
سرزمين نبرد او و س��وريه ميدان  نبرد صفين او 
بود. او هميشه به خيمه دش��من نزديك بود و به 

دوردست دشمن مي نگريست.« 
    سليماني رخساره ميداني ولي فقيه بود

فرمانده سپاه خاطرنشان كرد: »او هرچه سنش 

مي گذشت دلنشين تر و زيباتر مي شد. او معجزه 
توكل و توسل بود. من مي توانم بگويم او رخساره 
ميداني ولي فقيه بود و جز به اوامر امام خامنه اي 
نمي انديش��يد و هرآنچ��ه اجرا مي ك��رد همان 
بود كه رهب��ري مي فرمودند. او عاش��ق رهبري 
بود.« وي بيان ك��رد: »او را ب��ا دامنه هاي عظيم 
شخصيتش بايد شناساند. او با همه مهرباني ها و 
خانواده دوستي كه داشت، آنها را به خدا مي سپرد 
و به ميدان جنگ مي رف��ت. آخرين پيامك هاي 
دختر شهيد به دخترم اين بود كه ”بابا بيست روز 
است، نيامده. دعا كنيد برگردد“. قاسم سليماني 
خونبهاي آرامش يك مل��ت بود و آن وقتي كه ما 
در آرامش بوديم، او در ميدان آتش بود.« سرلشكر 
سالمي گفت: »او كاري كرد كه تمام نقاط رژيم 
صهيونيس��تي زير ترس آتش فلسطيني هاست. 
او اس��رائيل را حبس ك��رد. او در تمام جنگ ها با 
رژيم صهيونيستي مستقيماً در ميدان بود. قاسم 
س��ليماني كاري كرد ك��ه غزه و كران��ه باختري 
و ش��مال فلس��طين مي��دان فوران  آت��ش براي 

صهيونيست ها است.« 
     سليماني فتنه هاي تكفيري را خاموش 

كرد
فرمانده كل س��پاه اضافه كرد: »زندگي در خطر، 
هنر حاج قاسم بود. او در شرق مديترانه ايستاد تا 
اسالم آسيب نبيند و دوباره سرزمين هاي اسالمي 
اشغال نشوند. اگر صهيونيست ها كمي گوش شنوا 
داشته باشند، زبان ملت هاي مسلمان را مي شنوند. 
او جهان اسالم را متحد كرد. او سياست هاي امريكا 

براي ايجاد خاورميانه جديد را به شكست كشانده 
بود. او معمار شكس��ت امريكا و اس��رائيل بود. او 
امريكايي ها را عاجز و افسرده مي كرد. او شعله هاي 
بزرگ فتنه ه��اي تكفيري را خام��وش كرد و به 

همين دليل امريكا او را تحمل نكرد.«
 سرلشكر سالمي خاطرنشان كرد: »قاسم امروز 
تكثير شده و جبهه مقاومت سامان گرفته و انقالب 
نفس تازه اي يافته اس��ت. امريكا سيلي خورد اما 
سيلي بزرگ و نهايي ادامه دارد تا آخرين امريكايي 

از بالد اسالمي خارج شود و اين نزديك است.« 
   دريا نقطه نهايي سكونت صهيونيست ها

فرمانده كل س��پاه تصريح كرد: »ام��روز يكي از 
مسئوالن صهيونيست گفت”ما با امريكا تقسيم 
كار كرديم كه امري��كا ايراني ه��ا را در عراق و ما 
ايراني ها را در سوريه بزنيم“. ما به آن ها مي گوييم 
اشتباه مي كنيد مانند هميش��ه و اگر دست از پا 

خطا كنيد، هر دو شما را مي زنيم. «
سردار سالمي افزود: »بارها گفته ايم روي امريكا 
حساب باز نكنيد و اگر مي خواهيد حساب باز كنيد 
به دريا هم نگاه كنيد. دريا نقطه نهايي س��كونت 
شماست.« فرمانده كل س��پاه در پايان از حضور 
مردم در مراس��م تشييع پيكر س��ردار سليماني 
قدرداني كرد و گفت: »ش��ما جه��ان را غافلگير 
كرديد و اين هنر شما مردم است. همان گونه كه در 
بيست و دوم بهمن به دشمن سيلي زديد، بار ديگر 
در دوم اسفند پاي صندوق هاي رأي، موشك ها 
را به قلب امريكا و رئيس جمهور تروريس��ت آن 

شليك مي كنيد.« 
   سردار قاآني: شهيد س�ليماني قهرمان 

بي بديل جبهه مقاومت
فرمانده نيروي قدس س��پاه نيز طي سخناني در 
اين مراسم تصريح كرد: »شهيد سليماني قهرمان 
و فرمان��ده بي بديل جبهه مقاومت ب��ود و در هر 
ميداني كه انقالب اسالمي اقتضا مي كرد، مردانه 
حاضر مي ش��د، دليرانه عمل مي ك��رد و موفق از 

ميدان خارج مي شد.« 
سردار سرتيپ پاسدار اس��ماعيل قاآني، فرمانده 
نيروي قدس س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي 
در مراسم اربعين ش��هادت سردار سپهبد شهيد 
قاسم س��ليماني در مصالي امام خميني  تهران، 
پيش از قرائت وصيتنامه ش��هيد سليماني اظهار 
داشت: »سردار س��ليماني، شهيد قهرمان جبهه 
مقاومت بود. او فرمانده بي بديلي بود كه نه تنها در 
فرماندهي ميدان نبرد، جلودار و يكه تاز بود، بلكه 
در هر ميداني نظام نياز داشت، دليرانه و شجاعانه 
وارد مي شد و با سربلندي بيرون مي آمد.« قاآني 
گفت: »ابعاد اين ش��خصيت كمتر شناخته شده 
اس��ت. براي بنده س��خت بود كه وصيتنامه اين 
ش��هيد را در محضر م��ردم وفادار و قدرش��ناس 
بخوانم، اما خانواده شهيد خواستند و پذيرفتم.« 
وي خاطرنش��ان كرد: »وقتي كه قلمش به كاغذ 
مي رفت با اخالص بود و ب��ا عباراتي موفقيت در 

نوشتن را نشان مي داد.« 

  گزارش


