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كردند. برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از آن ها در ]همين[  كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا  از ميان مؤمنان مردانى اند 
انتظارند و ]هرگز عقيدۀ خود را[ تبديل نكردند )احزاب/۲۳(



سردار شهید حاج قاسم سلیمانی  ۲۰اسفند سال ۱۳۳۵ در شهرستان راُبر از توابع استان کرمان 
در ایل عشایر سلیمانی متولد شد. ایشان در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده لشکر ۴۱ ثاراهلل و از 

کربالی پنج بود. کربالی چهار و  فرماندهان عملیات های والفجر هشت، 
قاسم سلیمانی در سال ۱۳۷۹ش از سوی مقام معظم رهبری، به فرماندهی سپاه قدس منصوب 
شد. از جمله نقاط درخشان فرماندهی سردار سلیمانی بر نیروی قدس، تقویت نفوذ ایران در غرب آسیا 
گروه های مبارز فلسطینی بود. وی پس  لبنان و  به ویژه در جریان  بیداری اسالمی، تقویت حزب اهلل 
از ظهور داعش در عراق و سوریه، به سازماندهی نیرو های مردمی در قالب »حشد الشعبی« در عراق و 
گروه پرداخت.  این شهید واالمقام، به پاس رشادت هایش  »بسیج مردمی« در سوریه، برای مبارزه با این 

در 19اسفندماه ۱۳۹۷ مفتخر به دریافت نشان ذوالفقار از سوی فرمانده معظم کل قوا گردید.  
سرانجام،  فرمانده خستگی ناپذیر جبهه های حق علیه باطل، سحرگاه جمعه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ در حملۀ 
موشکی بالگردهای آمریکایی به دو خودرو حامل وی و ابومهدی المهندس، معاون حشدالشعبی به همراه 
تنی چند از یارانش در اطراف فرودگاه بغداد، شهد شیرین شهادت را سر کشید و به یاران شهیدش پیوست. 

مختصری از زندگینامۀ سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

گرفته بود؛ اما در راه خدا و انجام وظیفه و  حاج قاسم بارها و بارها در معرض شهادت قرار 
جهاد، از هیچ کس و هیچ چیز پروا نداشت.

شهادت سردار سلیمانی به دست خبیث ترین افراد عالم، یعنی آمریکایی ها و افتخار آن ها به 
این جنایت، یک ویژگی ممتاز برای آن مجاهد شجاع بود. جهاد او جهاد بزرگی بود و خداوند نیز 
گوارا باشد.  که شایستۀ آن بود،  شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد. این نعمت عظیم بر حاج قاسم 

حاج قاسم باید همین جور به شهادت می رسید.
که به آرزویش رسید، او شوق شهادت داشت و برای آن اشک می ریخت  خوشا به حال حاج قاسم 

و داغدار رفقای شهیدش بود.
که مردم قدر پدر شما را دانستند و  همۀ مردم عزادارند؛ یعنی احساس عزاداری می کنند. بدانید 
گر اخالص نباشد، این جور دل های مردم متوجه  این ناشی از اخالص است؛ این اخالص است. ا
این  این جور همه متوجه می شوند، نشان دهندۀ  این که دل ها  نمی شود؛ دل ها دست خداست؛ 

که یک اخالص بزرگی در آن مرد وجود داشت، مرد بزرگی بود. است 

گزیدۀ بیانات رهبر معظم انقالب در منزل شهید سپهبد قاسم سلیمانی

شهید جمال جعفر ابراهیم، ملقب به ابومهدی المهندس، سال ۱۹۵۴ در بصره، از پدری 
عراقی و مادری ایرانی  متولد شد. او در اوایل دهۀ هفتاد به حزب »دعوه اسالمی« پیوست و 

گرفت. پس از به قدرت  مقدمه های فقه حوزه را در دفتر آیت اهلل سیدمحسن الحکیم در بصره فرا
کویت وارد ایران شود. او در سال  کند و از  رسیدن صدام حسین مجبور شد در سال ۱۹۸۰ عراق را ترک 

۱۹۸۵ عضو شورای مجلس اعالی اسالمی شد.
 او ماه ها قبل از سقوط صدام حسین، مسئولیت خود را در سپاه بدر و شورای عالی، رها کرد و مستقل 
کار کرد. سپس در عراق وارد کار سیاسی شد و در تشکیل اتحاد ملی موحد نیز نقش مهمی ایفا کرد. وی 

کسیون ائتالف وطنی عراق و سپس ائتالف وطنی کنونی است. از پایه گذران فرا
پس از تشکیل الحشد الشعبی، المهندس جانشین فرمانده شد و در برنامه ریزی و اجرای عملیات 

نابودی گروه تروریستی داعش در عراق نقش برجسته ای داشت.
نظامیان تروریست آمریکایی در بامداد جمعه، این شهید سرافراز و تنی چند از یارانش را به همراه 

سپهبد سردار قاسم سلیمانی به شهادت رساندند.

مختصری از زندگینامۀ شهید ابومهدی المهندس

کنیم امام رضا؟ع؟ را به نیابت از سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمان شهیدشان زیارت می 



حاج قاسم! سخن بگو 

 من اعتقادم این است قلۀ تربیت دینی و اخالقی ما، دفاع مقدس بود...، من معتقدم 
که ایجاد بکنند، قلۀ آن  که ظهور بکنند، حکومتی  امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 
که در دفاع مقدس ما، در بخش ها و حاالتش اتفاق افتاد...، من با  حکومت، آن دوره ای بود 
که بهشت مشتاق  تمام وجودم اعتقادم این است )معتقدم(که جنگ ما مملو بود از بهشتیانی 

دیدارشان بود... .

 بهشتیانی که بهشت مشتاق دیدارشان است

]در دفاع مقدس[ شرط اداره و فرماندهی، سن نبود؛ شرط اداره و فرماندهی، تحصیالت 
یک  اما  نبود؛  سنوات  فرماندهی،  و  اداره  شرط  نبود؛  رتبه  فرماندهی،  و  اداره  شرط  نبود؛ 

کورۀ آتش عملیات ها  کوره بود،  کوره بود، زالل شدن در  شرط وجود داشت و آن پخته شدن در 
و جنگ؛ لذا برخی از رشدها، رشدهای الکی نبود، پفکی نبود، رشدهای حقیقی بود. به سرعت 
می کرد،  اداره  را  گردان  گردان،  فرمانده  مستوای  به  می رسید  گروهان  فرمانده  یک  می دیدی 

به سرعت به مستوای باالتری می رسید. دلیلش انتخاب، انتخاب دقیق بود، درست بود.

شرط فرماندهی

که  است  چیزی  همان  و  است  اسالمی  جمهوری  نظام  مجسم،  اسالم  امروز 
امام حسین)علیه السالم( به خاطر آن جان داد. همۀ ارزش ها را و همۀ آن انسان های بزرگ 

که داد، فرمود: »ربنا تقبل منا هذا القربان.« این ارزش است. برای این جمع شدیم، برای این  را 
کی چی می گه، مهم نیست، اهمیتی  لباس پوشیدیم، برای این توی میدان ها وجود داریم. حاال 
کندتر  نرویم،  تندتر  کنیم،  حرکت  سر  پشت  باشیم،  راه  تو]ی[  باشیم،  خط  تو]ی[  اینکه  ندارد. 
کسی را بیشتر داشته باشد ]یا[ حب  نرویم، این اهمیت دارد... . اشکال ندارد انسان ُحب یک 
کند. این ُحب نباید بر اصول، اثر بگذارد.  کمتر داشته باشد؛ اما اصول را نباید خدشه دار  کسی را 

گذاشت، من خودباختۀ آن شخصم. گر اثر  ا

خدشه دار نکردن اصول اسالم

گر در  که در وحدت باید اتفاق بیفتد، وحدت حول دشمن است. ا مهم ترین مولفه ای 
خط مقدِم شما دو صدا بلند شد، یکی فریاد زد: »این دشمن نیست؛ دوست است« یکی 
که در جنگ صفین اتفاق افتاد، طومار سپاه  گفت: »این دشمن است« این همان می شود 
ج ]منشا[  کرد. خوار ج توّلد پیدا  امیرالمومنین)علیه السالم( را به هم ریخت و از داخل آن خوار

تولد چنین توطئه ای بود.
کی می گه آمریکا با ما  گفتند: »نه این دشمن نیست، اشتباه می کنید،  گر یک عده آمدند  ا
دشمن است.« این]طور[ نیست، بد فهمیدیم ما این را. شناخت از دشمن یک امر سیاسی 
کرد در  کسی رفت این را دنبال  گر  نیست. شناخت از دشمن یک امر تحقیقی و تجربی است. ا
کرد،  تاریخ عملکردهای دشمن، در سیطره های دشمن، در سیاست های دشمن، آن را نگاه 

گول نمی خورد.

بی است نه سیاسی شناخت دوست و دشمن تجر

مقام معظم رهبری)مدظّله العالی(:
جریان مقاومت را ما حّق جوان ها مى دانيم؛ جوان های عراق، جوان های سوریه، جوان های لبنان، جوان هايی در شمال آفریقا، جوان هايی در 
مناطق شبه قاّره و اطراف آن ها، یک مشت جوان هايی هستند كه در مقابل آمریكا مقاومت مى كنند، ایستاده اند؛ حّق اين ها است، ما حّق اين ها 
مى دانيم؛ تقویت اين جریان ها به معنای تقویت نظریۀ مقاومت است.                              1397/08/12






