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میثاق نامه مکتب حاج قاسم
فهرست        |         وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی



ــــــــی ــــــــته بندی موضوع ــــــــرای دس ــــــــًا ب ــــــــت و صرف ــــــــه نیس ــــــــن وصیت نام ــــــــی  از مت ــــــــن میان  1- عناوی
 نوشته شده است.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

 شهادت میدهم به اصول دین1
 اهلل و اشـــهد أّن محمـــدًا رســـول اهلل و اشـــهد 

ّ
اشـــهد أن ل الـــه ال

المعصومیـــن  اولده  و  علی بن ابی طالـــب  امیرالمؤمنیـــن  أّن 
اثنی عشـــر ائمتنـــا و معصومیننـــا حجـــج اهلل.

کـــه قیامـــت حـــق اســـت. قـــرآن حـــق اســـت.  شـــهادت می دهـــم 
بهشـــت و جهّنـــم حـــق اســـت. ســـؤال و جـــواب حـــق اســـت. 

معـــاد، عـــدل، امامـــت، نبـــّوت حـــق اســـت.
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 خدایا! 
تو را سپاس میگویم بخاطر نعمتهایت

ــــب،  ــ ــ ــــه صل ــ ــ ــــب ب ــ ــ ــرا صل ــ ــ ــ ــه م ــ ــ ــ ک ــــپاس  ــ ــو را ســ ــ ــ ــ ــدا ! ت ــ ــ ــ خداون
کــــــــردی و در  ــــــــه صلبــــــــی منتقــــــــل  ــــــــرن، از صلبــــــــی ب ــــــــه ق ــــــــرن ب ق
کــــــــه امــــــــکان درک یکــــــــی  ــــــــی اجــــــــازه ظهــــــــور و وجــــــــود دادی  زمان
ــــــــب معصومیــــــــن  کــــــــه قریــــــــن و قری ــــــــت را  از برجســــــــته ترین اولیائ
ــم و  ــ ــ ــ کن ــر را درک  ــ ــ ــ کبی ــی  ــ ــ ــ ــت خمین ــ ــ ــ ــد صالح ــ ــ ــ ــت، عب ــ ــ ــ اس
گــــــــر توفیــــــــق صحابــــــــه رســــــــول اعظمــــــــت  ســــــــرباز رکاب او شــــــــوم. ا
ــــــــودم از دوره  ــــــــر بی بهــــــــره ب گ محمــــــــد مصطفــــــــی را نداشــــــــتم و ا
و  معصــــــــوم  فرزنــــــــدان  و  علی بن ابی طالــــــــب  مظلومیــــــــت 
ــــا در  ــ ــــه آنهــ ــ ــ ک ــــرار دادی  ــ ــ ــــــی ق ــــان راهــ ــ ــــرا در همــ ــ ــ ــــــش، م ــ مظلوم
کــــــــه جــــــــان جهــــــــان و خلقــــــــت  همــــــــان مســــــــیر، جــــــــان خــــــــود را 

ــــــــد. کردن ــــــــم  ــــــــود، تقدی ب
کـــه پـــس از عبـــد صالحـــت خمینـــی  ـــو را شـــکرگزارم  ـــدا ! ت خداون
کـــه مظلومیتـــش اعظـــم  عزیـــز، مـــرا در مســـیر عبـــد صالـــح دیگـــری 
کـــه حکیـــم امـــروز اســـام و تشـــّیع  ـــر صالحیتـــش، مـــردی  اســـت ب
ـــه  ک ـــز ـــــ  ـــران و جهـــان سیاســـی اســـام اســـت، خامنـــه ای عزی و ای
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جانـــم فـــداِی جـــان او بـــاد ـــــ قـــرار دادی.
 پـــروردگارا ! تـــو را ســـپاس کـــه مـــرا بـــا بهتریـــن بندگانـــت در هـــم آمیختـــی
 و درک بوســـه بـــر گونه هـــای بهشـــتی آنـــان و استشـــمام بـــوی عطـــر الهـــی 
ـ به مـــن ارزانی داشـــتی. ـــ ـ یعنـــی مجاهدیـــن و شـــهدای ایـــن راهـ  ـــ آنـــان راـ 

خداونـــدا ! ای قـــادر عزیـــز و ای رحمـــان رّزاق، پیشـــانی شـــکر 
کـــه مـــرا در مســـیر فاطمـــه اطهـــر  شـــرم بـــر آســـتانت می ســـایم 
ـ قـــرار  و فرزندانـــش در مذهـــب تشـــّیع ـ عطـــر حقیقـــی اســـام 
دادی و مـــرا از اشـــک بـــر فرزنـــدان علی بن ابی طالـــب و فاطمـــه 
کـــه بالتریـــن  اطهـــر بهره منـــد نمـــودی؛ چـــه نعمـــت عظمایـــی 
کـــه در آن نـــور  و ارزشـــمندترین نعمت هایـــت اســـت؛ نعمتـــی 
کـــه در درون خـــود بالتریـــن قرارهـــا  ـــراری  اســـت، معنویـــت، بی ق

کـــه آرامـــش و معنویـــت دارد. را دارد، غمـــی 
امـــا  فقیـــر،  مـــادر  و  پـــدر  از  مـــرا  کـــه  را ســـپاس  تـــو   ! خداونـــدا 
کـــی بهره منـــد  ـــن و عاشـــق اهل بیـــت و پیوســـته در مســـیر پا متدّی
نمـــودی. از تـــو عاجزانـــه می خواهـــم آنهـــا را در بهشـــتت و بـــا 
کنـــی و مـــرا در عالـــم آخـــرت از درک محضرشـــان  اولیائـــت قریـــن 

فرمـــا. بهره منـــد 
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خدایا! به عفو تو امید دارم
خالـی  دسـتم   ! بی همتـا  حکیـم  خالـق  ای  و  عزیـز  خـدای  ای 
کوله پشـتی سـفرم خالـی، مـن بـدون بـرگ و توشـه ای بـه  اسـت و 
کـرم تـو می آیـم. مـن توشـه ای برنگرفتـه ام؛  امیـد ضیافـِت عفـو و 
کریـم چه حاجتی اسـت به توشـه و برگ؟! چـون فقیـر ]را[ در نـزد 
کـَرم تـو؛ همـراه  سـاُرق، چاُرقـم پـر اسـت از امیـد بـه تـو و فضـل و 
کیها،  کنار همه ناپا که ثروت آن در  خود دو چشـم بسـته آورده ام 
گوهـر اشـک بـر حسـین فاطمـه  یـک ذخیـره ارزشـمند دارد و آن 
از  دفـاع  اشـک  گوهـر  اسـت؛  اهل بیـت  بـر  اشـک  گوهـر  اسـت؛ 

مظلـوم، یتیـم، دفـاع از محصـوِر مظلـوم در چنـگ ظالـم.
خداوندا ! در دسـتان من چیزی نیسـت؛ نه برای عرضه ]چیزی 
دارنـد[ و نـه قـدرت دفـاع دارنـد، امـا در دسـتانم چیـزی را ذخیـره 
کـه بـه ایـن ذخیـره امیـد دارم و آن روان بـودن پیوسـته بـه  کـرده ام 
سـمت تو اسـت. وقتی آنها را به سـمتت بلند کردم، وقتی آنها را 
برایـت بـر زمیـن و زانـو گذاردم، وقتی سـاح را برای دفاع از دینت 
کـه امیـد دارم  گرفتـم؛ اینهـا ثـروِت دسـت مـن اسـت  بـه دسـت 
کـرده باشـی. خداونـدا ! پاهایم سسـت اسـت. رمـق ندارد.   قبـول 
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کـه از جهّنـم عبـور می کنـد، نـدارد.  ]پاهایم[جـرأت عبـور از پلـی 
مـن در پـل عـادی هـم پاهایـم می لـرزد، وای بـر مـن و صـراط تـو 
امیـدی  یـک  امـا  ُبرنده تـر؛  شمشـیر  از  و  اسـت  نازک تـر  مـو  از  کـه 
اسـت  ممکـن  نلـرزم،  اسـت  ممکـن  کـه  می دهـد  نویـد  مـن  بـه 
نجـات پیـدا کنـم. مـن بـا ایـن پاهـا در َحَرمـت پـا گـذارده ام و دوِر 
خانه ات چرخیده ام و در حرم اولیائت در بین الحرمین حسـین 
سـنگرهای  در  را  پاهـا  ایـن  و  دوانـدم  برهنـه  را  آنهـا  عباسـت  و 
یـدم،  دو دینـت  از  دفـاع  در  و  کـردم  جمـع  خمیـده  طولنـی، 
گریسـتم  و  خندانـدم  و  خندیـدم  گریسـتم،  خزیـدم،  جهیـدم، 
و  جهیدن هـا  آن  دارم  امیـد  شـدم.  بلنـد  و  افتـادم  گریانـدم؛  و 

ببخشـی. را  آنهـا  حریم هـا،  آن  ُحرمـت  بـه  و  خزیدن هـا 
گـوش مـن،  خداونـدا ! سـر مـن، عقـل مـن، لـب مـن، شـاّمه مـن، 
قلـب مـن، همـه اعضـا و جوارحـم در همین امید به سـر می برند؛ 
کیـزه بپذیـر؛ آن چنـان بپذیـر که  یـا ارحـم الراحمیـن! مـرا بپذیـر؛ پا
شایسـته دیـدارت شـوم. جـز دیـدار تـو را نمی خواهم، بهشـت من 

جـوار توسـت، یا اهلل!





12

 خدایا! از کاروان دوستانم جامانده ام
بـــه جـــا  کاروانـــی  از  خداونـــد، ای عزیـــز! مـــن ســـال ها اســـت 
ــا  ــانی را بـــه ســـوی آن روانـــه می کنـــم، امـ کسـ مانـــده ام و پیوســـته 
ـــز نتوانســـتم آنهـــا را  ـــی هرگ ـــو خـــود می دان ـــده ام، امـــا ت خـــود جـــا مان
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از یـــاد ببـــرم. پیوســـته یـــاد آنهـــا، نـــام آنهـــا، نـــه در ذهنـــم بلکـــه در 
قلبـــم و در چشـــمم، بـــا اشـــک و آه یـــاد شـــدند. 

عزیـــز مـــن! جســـم مـــن در حـــال علیـــل شـــدن اســـت. چگونـــه ممکـــن 
]اســـت[ کســـی کـــه چهـــل ســـال بـــر درت ایســـتاده اســـت را نپذیـــری؟ 
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کـــه پیوســـته از تـــو خواســـتم  خالـــق مـــن، محبـــوب مـــن، عشـــق مـــن 
کنـــی؛ مـــرا در فـــراق  ـــه خـــودت  سراســـر وجـــودم را مملـــو از عشـــق ب

خـــود بســـوزان و بمیـــران. 
عزیـزم! مـن از بی قـراری و رسـوایِی جاماندگـی، سـر بـه بیابان هـا 
گـذارده ام؛ مـن بـه امیـدی از ایـن شـهر بـه آن شـهر و از ایـن صحـرا 
حبیـب،  کریـم،  مـی روم.  تابسـتان  و  زمسـتان  در  صحـرا  آن  بـه 
َکَرمـت دل بسـته ام، تـو خـود می دانـی دوسـتت دارم. خـوب  بـه 

کـن. می دانـی جـز تـو را نمی خواهـم. مـرا بـه خـودت متصـل 
گرفتـــه اســـت. مـــن قـــادر  خدایـــا وحشـــت همـــه ی وجـــودم را فـــرا 
بـــه مهـــار نفـــس خـــود نیســـتم، رســـوایم نکـــن. مـــرا بـــه ُحرمـــت 
کـــرده ای، قبـــل از  کـــه حرمتشـــان را بـــر خـــودت واجـــب  کســـانی 
ـــه  ـــرا ب ـــد، م ـــه دار می کن ـــا را خدش ـــرم آنه ـــه ح ک ـــی  ـــتن حریم شکس

کـــن. کـــه بـــه ســـویت آمدنـــد، متصـــل  قافلـــه ای 
معبـــود مـــن، عشـــق مـــن و معشـــوق مـــن، دوســـتت دارم. 
تـــو جـــدا  از  کـــردم، نمی توانـــم  تـــو را دیـــدم و حـــس  بارهـــا 
کـــه  بمانـــم. بـــس اســـت، بـــس. مـــرا بپذیـــر، امـــا آن چنـــان 

شایســـته تـــو باشـــم.
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 خطاب به برادران و خواهران مجاهدم...
کـــه  کســـانی  خواهـــران و بـــرادران مجاهـــدم در ایـــن عالـــم، ای 
یـــه داده ایـــد و جان هـــا را  ســـرهای خـــود را بـــرای خداونـــد عار
گرفتـــه و در بـــازار عشـــق بازی بـــه ســـوق فـــروش  کـــف دســـت  بـــر 
کنیـــد: جمهـــوری اســـامی، مرکـــز اســـام و  آمده ایـــد، عنایـــت 

ــّیع اســـت.  تشـ
ـــوری  ـــد جمه ـــت. بدانی ـــران اس ـــین بن علی، ای ـــرارگاه حس ـــروز ق ام
گـــر مانـــد، دیگـــر حرم هـــا  اســـامی حـــرم اســـت و ایـــن حـــرم ا
گـــر دشـــمن، ایـــن حـــرم را از بیـــن بـــرد، حرمـــی باقـــی  می ماننـــد. ا

ــرم محّمـــدی؟ص؟. ــه حـ ــی و نـ ــرم ابراهیمـ ــه حـ ــد، نـ نمی مانـ
ــــــم! جهــــــان اســــــام پیوســــــته نیازمنــــــد رهبــــــری  ــــــرادران و خواهران ب
اســــــت؛ رهبــــــری متصــــــل و منصــــــوب شــــــرعی و فقهــــــی بــــــه 
کــــــه  دیــــــن  منّزه تریــــــن عاِلــــــم  معصــــــوم. خــــــوب می دانیــــــد 
ــــی  ــ ــــی خمین ــ ــرد، یعن ــ ــ ک ــا  ــ ــ ــــام را احی ــــکان داد و اســ ــ ــان را ت ــ جهــ
ــــــت فقیــــــه را تنهــــــا نســــــخه نجات بخــــــش  ک مــــــا، ولی ــــــا ــــــزرگ و پ ب
ــــــه  ــــــیعه ب ــــــوان ش ــــــه عن ــــــه ب ک ــــــما  ــــــه ش ــــــذا چ ــــــرار داد؛ ل ــــــت ق ــــــن ام ای
ــــّنی  ــــوان ســ ــ ــــه عن ــ ــــه ب ــ ک ــــما  ــــه شــ ــــد و چــ ــ ی ــــــی دار ــــاد دین آن اعتقــ
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یــــــد، بدانیــــــد ]بایــــــد[ بــــــه دور از هرگونــــــه  اعتقــــــاد عقلــــــی دار
ــــــد.  ــــــا نکنی ــــــت را ره ــــــه ولی ــــــام خیم ــــــات اس ــــــرای نج ــــــاف، ب اخت
خیمــــــه، خیمــــــه ی رســــــول اهلل اســــــت. اســــــاس دشــــــمنی جهــــــان 
ــــــه  ــــــن خیم ــــــردن ای ک ــــــران  ــــــش زدن و وی ــــــامی، آت ــــــوری اس ــــــا جمه ب
گــــــر آســــــیب  اســــــت. دور آن بچرخیــــــد. واهلل واهلل واهلل ایــــــن خیمــــــه ا
دیــــــد، بیت اهلل الحــــــرام و مدینــــــه حــــــرم رســــــول اهلل و نجــــــف، 
ــرآن  ــ ــ ــد؛ ق ــ ــ ــی نمی مان ــ ــ ــهد باق ــ ــ ــامرا و مش ــ ــ ــن، س ــ ــ کاظمی ــا،  ــ ــ کرب

آســــــیب می بینــــــد.

 خطاب به برادران و خواهران ایرانی...
بـــرادران و خواهـــران عزیـــز ایرانـــی مـــن، مـــردم پـــر افتخـــار و ســـربلند 
کمـــا  کـــه جـــان مـــن و امثـــال مـــن، هـــزاران بـــار فـــدای شـــما بـــاد، 
ـــد؛  کردی ـــران  اینکـــه شـــما صدهـــا هـــزار جـــان را فـــدای اســـام و ای
کنیـــد. اصـــول یعنـــی ولّی فقیـــه، خصوصـــًا  از اصـــول مراقبـــت 
ـــان، معرفـــت؛  ایـــن حکیـــم، مظلـــوم، وارســـته در دیـــن، فقـــه، عرف
را  او  حرمـــت  بدانیـــد.  خـــود  جـــان  عزیـــِز  را  عزیـــز  خامنـــه ای 

حرمـــِت مقدســـات بدانیـــد.
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برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من!
جمهـوری اسـامی، امـروز سـربلندترین دوره خـود را طـی می کنـد. 
دارد.  شـما  بـه  نگاهـی  چـه  دشـمن  کـه  نیسـت  مهـم  بدانیـد 
دشـمن بـه پیامبـر شـما چـه نگاهی داشـت و ]دشـمنان[ چگونه 
بـا پیامبـر خـدا و اولدش عمـل کردنـد، چـه اتهاماتـی بـه او زدند، 
و  کردنـد؟ مذمـت دشـمنان  او عمـل  بـا فرزنـدان مطهـر  چگونـه 

شـماتت آنهـا و فشـار آنهـا، شـما را دچـار تفرقـه نکنـد. 
ــود  ــن بـ ــز ایـ ــی عزیـ ــر خمینـ ــن هنـ ــد مهمتریـ ــه می دانیـ کـ ــد  بدانیـ
کـــه اّول اســـام را بـــه پشـــتوانه ایـــران آورد و ســـپس ایـــران را در 
گـــر روح اســـامی  ــر اســـام نبـــود و ا گـ ــرار داد. ا خدمـــت اســـام قـ
گـــرگ درنـــده ای ایـــن  کـــم نبـــود، صـــدام چـــون  بـــر ایـــن ملـــت حا
یـــد؛ آمریـــکا چـــون ســـگ هـــاری همیـــن عمـــل را  کشـــور را می در
کـــه اســـام را بـــه پشـــتوانه آورد؛  می کـــرد، امـــا هنـــر امـــام ایـــن بـــود 
عاشـــورا و محـــّرم، صفـــر و فاطمیـــه را بـــه پشـــتوانه ایـــن ملـــت آورد. 
کـــرد. بـــه ایـــن دلیـــل در هـــر دوره  انقاب هایـــی در انقـــاب ایجـــاد 
ک  کار جـــان خـــود را ســـپر شـــما و ملـــت ایـــران و خـــا هـــزاران فـــدا
ایـــران و اســـام نموده انـــد و بزرگ تریـــن قدرت هـــای مـــادی را 
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ــود نموده انـــد. عزیزانـــم، در اصـــول اختـــاف نکنیـــد. ذلیـــل خـ
کرامـــت همـــه مـــا هســـتند؛ نـــه بـــرای  شـــهدا، محـــور عـــّزت و 
یـــای واســـعه خداونـــد ســـبحان  امـــروز، بلکـــه همیشـــه اینهـــا بـــه در
اتصـــال یافته انـــد. آنهـــا را در چشـــم، دل و زبـــان خـــود بـــزرگ 
ــا و  ــام آنهـ ــا نـ ــان را بـ ــتند. فرزندان تـ ــه هسـ کـ ــه  ببینیـــد، همان گونـ
ـــه یتیمـــان همـــه  ک ـــدان شـــهدا  ـــه فرزن کنیـــد. ب ـــر آنهـــا آشـــنا  تصاوی
شـــما هســـتند، بـــه چشـــم ادب و احتـــرام بنگریـــد. بـــه همســـران 
از  کـــه  همان گونـــه  کنیـــد،  احتـــرام  آنـــان  مـــادران  و  پـــدران  و 
یـــد، آنهـــا را در نبـــود پـــدران،  فرزنـــدان خـــود بـــا اغمـــاض می گذر

کنیـــد. مادران،همســـران و فرزنـــدان خـــود توجـــه خـــاص 
کـه امـروز ولّی فقیـه فرمانـده آنـان اسـت،  ح خـود را 

ّ
نیروهـای مسـل

کنیـد و  کشـور احتـرام  بـرای دفـاع از خودتـان، مذهبتـان، اسـام و 
نیروهای مسـلح می بایسـت همانند دفاع از خانه ی خود، از ملت 
و نوامیـس و ارِض آن حفاظـت و حمایـت و ادب و احتـرام کننـد و 
نسبت به ملت همان گونه که امیرالمؤمنین مولی متقیان فرمود، 
و  قلعـه  و  باشـد  نیروهـای مسـلح می بایسـت منشـأ عـزت ملـت 

پناهـگاه مسـتضعفین و مـردم باشـد و زینـت کشـورش باشـد.



در حاشیه دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم در شهر بابل. اسفندماه97



دست نوشته حاج قاسم: فدای این دست هایی که در راه خدا داده شد.
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 خطاب به مردم عزیز کرمان...
کـــه  کرمـــان دارم؛ مردمـــی  نکتـــه ای هـــم خطـــاب بـــه مـــردم عزیـــز 
دوست داشـــتنی اند و در طـــول 8 ســـال دفـــاع مقـــدس بالتریـــن 
کاری هـــا را انجـــام دادنـــد و ســـرداران و مجاهدیـــن بســـیار  فدا
را تقدیـــم اســـام نمودنـــد. مـــن همیشـــه شـــرمنده  والمقامـــی 
آنهـــا هســـتم. هشـــت ســـال بـــه خاطـــر اســـام بـــه مـــن اعتمـــاد 
ــدیدی  ــای شـ ــا و جنگ هـ ــود را در قتلگاه هـ ــدان خـ ــد؛ فرزنـ کردنـ
فتح المبیـــن،  طریق القـــدس،  والفجـــر8،  کربـــای5،  چـــون 
کردنـــد و لشـــکری بـــزرگ و ارزشـــمند را  بیت المقـــدس و... روانـــه 
بـــه نـــام و بـــه عشـــق امـــام مظلـــوم حســـین بن علی بـــه نـــام ثـــاراهلل، 
ــده،  ــیری برنـ ــون شمشـ ــکر همچـ ــن لشـ ــد. ایـ کردنـ ــذاری  بنیان گـ
بارهـــا قلـــب ملتمـــان و مســـلمان ها را شـــاد نمـــود و غـــم را از 

ــا زدود. ــره آنهـ چهـ
عزیـــزان! مـــن بنـــا بـــه تقدیـــر الهـــی امـــروز از میـــان شـــما رفتـــه ام. 
مـــن شـــما را از پـــدر و مـــادرم و فرزنـــدان و خواهـــران و بـــرادران 
خـــود بیشـــتر دوســـت دارم، چـــون بـــا شـــما بیشـــتر از آنهـــا بـــودم؛ 
ــا پـــاره وجـــود مـــن، ــا بـــودم و آنهـ  ضمـــن اینکـــه مـــن پـــاره تـــن آنهـ
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کردنـــد مـــن وجـــودم را نـــذر وجـــود شـــما و   امـــا آنهـــا هـــم قبـــول 
کنـــم.  ملـــت ایـــران 

کرمـــان همیشـــه و تـــا آخـــر بـــا ولیـــت بمانـــد. ایـــن  دوســـت دارم 
ولیـــت، ولیـــت علی بن ابی طالـــب اســـت و خیمـــه او خیمـــه 
حســـین فاطمـــه اســـت. دور آن بگردیـــد. بـــا همـــه شـــما هســـتم. 
فطرت هـــا  و  عاطفه هـــا  و  انســـانیت  بـــه  زندگـــی  در  می دانیـــد 
کـــردم. خطـــاب مـــن بـــه همـــه  بیشـــتر از رنگ هـــای سیاســـی توجـــه 
ـــرادر خـــود و فرزنـــد خـــود  کـــه مـــرا از خـــود می دانیـــد، ب شـــما اســـت 

می دانیـــد. 
کـــه تداعی یافتـــه در  وصیـــت می کنـــم اســـام را در ایـــن برهـــه 
یـــد.  انقـــاب اســـامی و جمهـــوری اســـامی اســـت، تنهـــا نگذار
دفـــاع از اســـام نیازمنـــد هوشـــمندی و توجـــه خـــاص اســـت. در 
کـــه بحـــث اســـام، جمهـــوری اســـامی،  مســـائل سیاســـی آنجـــا 
ــدا  ــگ خـ ــا رنـ ــود، اینهـ ــرح می شـ ــه مطـ ــت فقیـ ــات و ولیـ مقّدسـ

هســـتند؛ رنـــگ خـــدا را بـــر هـــر رنگـــی ترجیـــح دهیـــد.
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 خطاب به خانواده شهدا...
ـــادران  ـــدران و م ـــهدا، پ ـــدان ش ـــرانم، فرزن ـــران و پس ـــم، دخت فرزندان
مـــا،  کشـــور  فـــروزان  چراغ هـــای  ای  شـــهدا،  از  باقی مانـــده 
خواهـــران و بـــرادران و همســـران وفـــادار و متدینـــه شـــهدا ! در 
کـــه روزانـــه مـــن می شـــنیدم و مأنـــوس بـــا آن  ایـــن عالـــم، صوتـــی 
بـــودم و همچـــون صـــوت قـــرآن بـــه مـــن آرامـــش مـــی داد و بزرگتریـــن 
ـــود  پشـــتوانه معنـــوی خـــود می دانســـتم، صـــدای فرزنـــدان شـــهدا ب
کـــه بعضـــًا روزانـــه بـــا آن مأنـــوس بـــودم؛ صـــدای پـــدر و مـــادر شـــهدا 
کـــه وجـــود مـــادر و پـــدرم را در وجودشـــان احســـاس می کـــردم. بـــود 
ـــان را بدانیـــد.  ـــا پیشکســـوتان ایـــن ملتیـــد، قـــدر خودت ـــم! ت عزیزان
هـــر  کـــه  به طـــوری  کنیـــد،  جلوه گـــر  خودتـــان  در  را  شـــهیدتان 
کـــس شـــما را می بینـــد، پـــدر شـــهید یـــا فرزنـــد شـــهید را، بعینـــه 
کنـــد، بـــا همـــان معنویـــت، صابـــت و  خـــوِد شـــهید را احســـاس 

خصوصیـــت.
کنیـــد و عفـــو نماییـــد. مـــن نتوانســـتم  خواهـــش می کنـــم مـــرا حـــال 
حـــق لزم را پیرامـــون خیلـــی از شـــماها و حتـــی فرزنـــدان شـــهیدتان 

کنـــم، هـــم اســـتغفار می کنـــم و هـــم طلـــب عفـــو دارم. اداء 
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ـــد، شـــاید  گیرن ـــر دوش  ـــدان شـــهدا ب دوســـت دارم جنـــازه ام را فرزن
ک آنهـــا بـــر جســـدم، خداونـــد مـــرا  بـــه برکـــت اصابـــت دســـتان پـــا

ـــرار دهـــد. ـــت ق مـــورد عنای

 خطاب به سیاسیون کشور...
نکته ای کوتاه خطاب به سیاســـیون کشـــور دارم: چه آنهایی ]که[ 
اصاح طلـــب خـــود را می نامند و چـــه آنهایی که اصولگـــرا. آنچه 
پیوســـته در رنـــج بودم اینکه عمومـــًا ما در دو مقطع، خـــدا و قرآن و 
ارزش ها را فراموش می کنیم، بلکه فدا می کنیم. عزیزان، هر رقابتی 
بـــا هـــم می کنید و هر جدلی با هم دارید، اما اگر عمل شـــما و کام 
شما یا مناظره هایتان به نحوی تضعیف کننده دین و انقاب بود، 
بدانید شـــما مغضوب نبی مکرم اسام و شهدای این راه هستید؛ 
مرزها را تفکیک کنید. اگر می خواهید با هم باشـــید، شـــرط با هم 
بـــودن، توافـــق و بیـــان صریح حول اصول اســـت. اصـــول، مطّول و 

مفّصل نیست. اصول عبارت از چند اصل مهم است: 
1- اول آنهـــا، اعتقـــاد عملـــی بـــه ولیـــت فقیـــه اســـت؛ یعنـــی 
کـــه نصیحـــت او را بشـــنوید، بـــا جـــان و دل بـــه توصیـــه و  ایـــن 
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تذکـــرات او بـــه عنـــوان طبیـــب حقیقـــی شـــرعی و علمـــی، عمـــل 
کـــه در جمهـــوری اســـامی می خواهـــد مســـئولیتی را  کســـی  کنیـــد. 
کـــه[ اعتقـــاد حقیقـــی  کنـــد، شـــرط اساســـی آن ]ایـــن اســـت  احـــراز 
و عمـــل بـــه ولیـــت فقیـــه داشـــته باشـــد. مـــن نـــه می گویـــم ولیـــت 
تنـــوری و نـــه می گویـــم ولیـــت قانونـــی؛ هیـــچ یـــک از ایـــن دو، 
مشـــکل وحـــدت را حـــل نمی کنـــد؛ ولیـــت قانونـــی، خـــاّص عامـــه 
مـــردم اعـــم از مســـلم و غیـــر مســـلمان اســـت، امـــا ولیـــت عملـــی 
کشـــور را  کـــه می خواهنـــد بـــار مهـــم  مخصـــوص مســـئولین اســـت 

کشـــور اســـامی بـــا ایـــن همـــه شـــهید. بـــر دوش بگیرنـــد، آن هـــم 
2- اعتقـــاد حقیقـــی بـــه جمهـــوری اســـامی و آنچـــه مبنـــای 
تـــا مســـئولیت ها؛ چـــه  و ارزش هـــا  از اخـــاق  بـــوده اســـت؛  آن 

مســـئولیت در قبـــال ملـــت و چـــه در قبـــال اســـام.
و خدمتگـــزار  و معتقـــد  کدســـت  پا افـــراد  به کارگیـــری   -3
ـــم  ـــتان ه ـــک دهس ـــز ی ـــه می ـــر ب گ ـــی ا ـــه حت ک ـــرادی  ـــه اف ـــت، ن

ّ
ـــه مل ب

برســـند خاطـــره ی خان هـــای ســـابق را تداعـــی می کننـــد.
4- مقابلـــه بـــا فســـاد و دوری از فســـاد و تجّمـــات را شـــیوه 

خـــود قـــرار دهنـــد.





میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

31

کمیـــت خـــود در هـــر مســـئولیتی،  5- در دوره حکومـــت و حا
احتـــرام بـــه مـــردم و خدمـــت بـــه آنـــان را عبـــادت بدانـــد و خـــود 
خدمتگـــزار واقعـــی، توســـعه گر ارزشـــها باشـــد، نـــه بـــا توجیهـــات 

کنـــد. ــا را بایکـــوت  واهـــی، ارزش هـ
مســـئولین هماننـــد پـــدران جامعـــه می بایســـت بـــه مســـئولیت 
ــه  ــد، نـ کننـ ــه  ــه توجـ ــون تربیـــت و حراســـت از جامعـ ــود پیرامـ خـ
ــی از آراء  ــات و جلـــب برخـ ــر احساسـ ــه خاطـ ــی و بـ ــا بی مبالتـ بـ
کـــه طـــاق  کننـــد  احساســـی زودگـــذر، از اخاقیاتـــی حمایـــت 
هـــم  از  را  خانواده هـــا  و  دهـــد  توســـعه  جامعـــه  در  را  فســـاد  و 
ــواده و  ــا عامـــل اصلـــی در اســـتحکام خانـ ــاند. حکومت هـ بپاشـ
از طـــرف دیگـــر عامـــل مهـــم از هـــم پاشـــیدن خانـــواده هســـتند. 
گـــر بـــه اصـــول عمـــل شـــد، آن وقـــت همـــه در مســـیر رهبـــر و  ا
انقـــاب و جمهـــوری اســـامی هســـتند و یـــک رقابـــت صحیـــح 
ـــرای انتخـــاب اصلـــح صـــورت می گیـــرد.  ـــه همیـــن اصـــول ب ـــر پای ب
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 خطاب به برادران سپاهی و ارتشی...
کار  فـــدا و  عزیـــز  ســـپاهی  بـــرادران  بـــه  خطـــاب  کوتـــاه  کامـــی 
بـــرای  را  مســـئولیت ها  ک  مـــا دارم:  ســـپاهی  ارتشـــی های  و 
قـــرار  بحـــران  اداره  قـــدرِت  و  فرماندهـــان، شـــجاعت  انتخـــاب 
ـــه ولیـــت اشـــاره نمی کنـــم، چـــون ولیـــت  دهیـــد. طبیعـــی اســـت ب
در نیروهـــای مســـلح جـــزء نیســـت، بلکـــه اســـاس بقـــای نیروهـــای 

مســـلح اســـت. ایـــن شـــرط خلل ناپذیـــر می باشـــد.
و  اهـــداف  و  دشـــمن  از  به موقـــع  شـــناخت  دیگـــر،  نکتـــه 
به موقـــع؛  عمـــل  و  به موقـــع  تصمیـــم  اخـــذ  و  او  سیاســـت های 
گیـــرد، بـــر پیـــروزی  گـــر در غیـــر وقـــت خـــود صـــورت  هریـــک از اینهـــا ا

شـــما اثـــر جـــّدی دارد.

 خطاب به علما و مراجع معظم
ــای  ــه علمـ ــدان بـ ــاله در میـ ــرباز 40 سـ ــاه از یـــک سـ کوتـ ــخنی  سـ
کـــه موجـــب روشـــنایی جامعـــه  گران قـــدر  عظیم الشـــأن و مراجـــع 
ــام  ــع عظـ ــًا مراجـ ــتند، خصوصـ ــا هسـ یکی هـ ــبب زدودن تار و سـ
گـــر ایـــن  کـــه ا تقلیـــد. ســـربازتان از یـــک بـــرج دیده بانـــی، دیـــد 
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ـــما  ـــه[ ش ـــای آن ]ک ـــه از ارزش ه ـــن و آنچ ـــد، دی ـــیب ببین ـــام آس نظ
کشـــیده اید،  کرده ایـــد و زحمـــت  در حوزه هـــا اســـتخوان ُخـــرد 
از بیـــن مـــی رود. ایـــن دوره هـــا بـــا همـــه دوره هـــا متفـــاوت اســـت. 
ط شـــدند، از اســـام چیـــزی باقـــی نمی مانـــد. 

ّ
گـــر مســـل ایـــن بـــار ا

گونـــه ماحظـــه از انقـــاب،  راه صحیـــح، حمایـــت بـــدون هـــر 
حـــوادث،  در  نبایـــد  اســـت.  ولّی فقیـــه  و  اســـامی  جمهـــوری 
کـــه امیـــد اســـام هســـتید بـــه ماحظـــه بیندازنـــد.  دیگـــران شـــما را 
همـــه ی شـــما امـــام را دوســـت داشـــتید و معتقـــد بـــه راه او بودیـــد. 
راه امـــام مبـــارزه بـــا آمریـــکا و حمایـــت از جمهـــوری اســـامی 
و مســـلمانان تحـــت ســـتم اســـتکبار، تحـــت پرچـــم ولّی فقیـــه 
ــان  ــی خّناسـ ــدم برخـ ــود می دیـ ــل ناقـــص خـ ــا عقـ ــن بـ اســـت. مـ
ــه  ــر در جامعـ ــاء مؤثـ ــع و علمـ ــه مراجـ کـ ــد  ــتند و دارنـ ــعی داشـ سـ
را بـــا ســـخنان خـــود و حالـــت حـــق بـــه جانبـــی بـــه ســـکوت و 
ماحظـــه بکشـــانند. حـــق واضـــح اســـت؛ جمهـــوری اســـامی و 
ارزش هـــا و ولیـــت فقیـــه میـــراث امـــام خمینـــی ؟هر؟ هســـتند و 
ــرت  ــد. مـــن حضـ گیرنـ ــرار  ــورد حمایـــت جـــدی قـ می بایســـت مـ
آیت اهلل العظمـــی خامنـــه ای را خیلـــی مظلـــوم و تنهـــا می بینـــم. او 
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کمـــک شماســـت و شـــما حضرات معّظـــم بـــا  نیازمنـــد همراهـــی و 
ـــا ایشـــان می بایســـت  بیانتـــان و دیدارهایتـــان و حمایت هایتـــان ب
ـــد، حتـــی  ـــن انقـــاب آســـیب دی ـــر ای گ جامعـــه را جهـــت دهیـــد. ا
زمـــان شـــاه ملعـــون هـــم نخواهـــد بـــود، بلکـــه ســـعی اســـتکبار 
بـــر الحادگـــری محـــض و انحـــراف عمیـــق غیـــر قابـــل برگشـــت 

خواهـــد بـــود. 
دســـت مبارکتـــان را می بوســـم و عذرخواهـــی می کنـــم از ایـــن 
بیـــان، امـــا دوســـت داشـــتم در شـــرف یابی های حضـــوری بـــه 

ــد. ــل نشـ ــق حاصـ ــه توفیـ کـ ــم  کنـ ــرض  ــان عـ محضرتـ
سربازتان و دست بوستان

 از همه طلب عفو دارم
از همســـایگانم و دوســـتانم و همکارانـــم طلـــب بخشـــش و عفـــو 
ـــه  ک ـــدس  ـــت ق ی باعظم ـــرو ـــاراهلل و نی ـــکر ث ـــدگان لش دارم. از رزمن
خـــار چشـــم دشـــمن و ســـّد راه او اســـت، طلـــب بخشـــش و عفـــو 

ـــد. کردن ـــک  کم ـــن  ـــه م ـــه ب ـــه برادران ک ـــانی  کس ـــًا از  دارم؛ خصوص
کـــه خیرخواهانـــه  نمی توانـــم از حســـین پورجعفـــری نـــام نبـــرم 
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کمـــک می کـــرد و مثـــل برادرانـــم  و برادرانـــه مـــرا مثـــل فرزنـــدی 
دوســـتش داشـــتم. از خانـــواده ایشـــان و همـــه بـــرادران رزمنـــده و 
کـــه بـــه زحمـــت انداختمشـــان عذرخواهـــی می کنـــم.  مجاهـــدم 
ی قـــدس بـــه مـــن محّبـــت برادرانـــه  البتـــه همـــه بـــرادران نیـــرو
کـــه بـــا  کردنـــد و دوســـت عزیـــزم ســـردار قاآنـــی  کمـــک  داشـــته و 

کردنـــد. صبـــر و متانـــت مـــرا تحمـــل 





میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

دست خط حاج قاسم

37



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسی شهید ݡ سپهبد قاسم سلیمانݡی

38



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

39



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسی شهید ݡ سپهبد قاسم سلیمانݡی

40



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

41



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسی شهید ݡ سپهبد قاسم سلیمانݡی

42



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

43



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسی شهید ݡ سپهبد قاسم سلیمانݡی

44



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

45



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسی شهید ݡ سپهبد قاسم سلیمانݡی

46



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

47



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسی شهید ݡ سپهبد قاسم سلیمانݡی

48



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

49



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسی شهید ݡ سپهبد قاسم سلیمانݡی

50



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

51



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسی شهید ݡ سپهبد قاسم سلیمانݡی

52



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

53



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسی شهید ݡ سپهبد قاسم سلیمانݡی

54



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

55



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسی شهید ݡ سپهبد قاسم سلیمانݡی

56



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

57



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسی شهید ݡ سپهبد قاسم سلیمانݡی

58



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

59



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسی شهید ݡ سپهبد قاسم سلیمانݡی

60



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

61



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسی شهید ݡ سپهبد قاسم سلیمانݡی

62



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسݡی شهید سپهبد قاسم سلیمانݡی

63



میثاق نامه مکتب حاج قاسم
وصیت نامه الهی سیاسی شهید ݡ سپهبد قاسم سلیمانݡی

64




