
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در کالم رهبر معظم انقالب "سردار سلیمانی"

 (1399و  1398های سال دربراساس بیانات رهبر معظم انقالب )

 :دسترس استی در بخش های زیر قابل های خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 اميد جلوداريانپژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش
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  مقدمه 

 هشديابی و محوربندی شاخصبررسی،  "شهيد سردار سليمانی"درباره  انقالبعظم مبيانات رهبر اين پژوهش در 

نمونه نظير برای نسل جوان،و کملگوی درخشان ، ارانيپرافتخار اسالم و اشهيد سليمانی را سردار رهبر انقالب  است.

 چهرهو مخلص،  القدرميمجاهد عظ الگوی تالش و نشاط و جوانی، ،اسالم و مکتب امام شدگانتياز ترب برجستهای 

 یتيظرف ی،نظام فرمانده جنگاور و مسلط بر عرصه ،سميبا ترورکننده سردار و فرمانده مبارزه  ،مقاومت یالمللنيب

 دانند.و ايمان میتعهّد ی برای نظام و الگوی معنو

نظياار اياان شخصاايت کاامهااايی باارای ويژگاایو ی، خصااايص مانيساالاز بيانااات رهباار انقااالب درباااره سااردار 

و هاام در  ینظااام دانياادر مير توامااان هاام تاادبو  شااجاعت"تاارين هنهااا کااه يکاای از مهاام اسااتشاادهاسااتخرا  

 ليبادیبا یرگاااريتأثدانناد و مای ريتادبباشاجا  اماا رهبار انقاالب شاهيد ساليمانی را  اسات. "اساتيس دانيم

هااا در مقابلااه بااا همريکااايی و در عاارا  کااايهمر یهادر شکساات نقشااه کنناادهنيينقااش تع ،نيفلساا  هيدر قضاا

مراقباات از واادود  ،اخااال رهباار انقااالب، برماای شاامارند.  سااردارو شااجاعت  رياز تاادب یياهاانمونااهرا  لبنااان

هااای سااردار ديگاار ويژگاایاز و ذوب بااودن در انقااالب را  جناا  دانياادر م یوتاا طيدر همااه شاارا یشاارع

 دانند.سليمانی می

ساليمانی شااخص ديگاری اسات کاه در بياناات رهبار انقاالب نماود دارد. رهبار انقاالب ايان  "شاهادت ساردار"

 و از هياات قادرت الهای باودن در ايان وادثاه یغلباه ل اا الهامای نامناد و باا اشااره باه فقدان تلا  وادثه را 

تاکياد  انيساال نياا در هماهساردار ساليمانی  وقفاهیپااداش تاالش با به عناوان شهادتبر  سردار،اصل شهادت 

محاور ديگاری اسات کاه در  ،شاجا  ديشاه نيااتارور دزداناه و بالدهناه باا ها تر شدن همريکايیروسياهکنند. می

 است. بيانات رهبر انقالب به هن اشاره شده

بااه رک کشاايده شاادن " ،"و دارای پيااام رياانظیبااباشااکوه و  عييتشاا" ، از جملااهسااردارشااهادت عظاايم برکااات 

از ديگاار محورهااای بيانااات رهباار  "رانياادشاامنان در مقاباال عظماات ملاات اخضااو   "و "زنااده بااودن انقااالب

 انقالب است.

ی و معنااو یابعاااد مااادلااالوم شااناخت ، همااوزدرس مکتااب، راه و مدرسااهعنااوان بااه وااا  قاساام بااه لااالوم نگاااه 

 از باياادهايی اساات کااه رهباار انقااالب ادامااه داشااتن راه و کااار وااا  قاساام لااالومو  پديااده تشااييع باشااکوه

 درخصو  سردار سليمانی بر هنها تاکيد دارند.

 

 های خبریمديريت پژوهش

28/07/1399 
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و ک م نظی ر لگ یی درخش ان و ا راني پرافتخار اسالم و اسردار  الف(

 برای نسل جیان:

 اسالم و مکتب امام  شدگانتیاز ترب برجستهای نمونه -1

 الگوی تالش و نشاط و جوانی با وجود سن باال  -2

 لب شهادت:او مخلص و ط القدرمیمجاهد عظ -3

مبااارزه بااا  یهااادانياامجاهاادت مخلصااانه و شااجاعانه در م -3-1

 و اشرار عالم نياطيش

 به جهاد در راه خدا  خودعمر  همهسپری کردن  -3-2

مقااام  نياااو رساايدن بااه  شااهادت در راه خاادا یهااا هرزوسااا  -3-3

 واه

 مقاومت  یالمللنیب چهره -4

  سمیبا ترورکننده سردار و فرمانده مبارزه  -5

  ینظام فرمانده جنگاور و مسلط بر عرصه -6

 ی برای نظاممعنو یتیظرف -7

 و ایمانتعهّد الگوی  -8

 

 ی:مانیسلسردار  صيخصا ب(

و هـم در  ینظـام دانیـدر میر توامـان هـم تـدبو  شجاعت -1

 :استیس دانیم

 :و عقل هزم  ريتدبدارنده شجا  اما  -1-1
  رگااريو تأث یکننده، من قسخنان قانعو با فکر و من ق عمل  -1-1-1

 :د  و جگر کاردارنده اما  رياهل تدب -1-2
 عمر انياز دفا  مقدس تا پارونده به د  خ ر،  -1-2-1

 سردار:و شجاعت  رياز تدب یياهنمونه -1-3
کااه بااا  ايدر غاارب هساا کاااينامشاارو  همر یهاهمااه نقشااه ناادهکن یخنثاا -1-3-1

 گرفتیشکل م عيوس التيو تشک یاسيس یرگااريو تأث يیپو ، توانا

 : نيفلس  هيدر قض ليبدیب یرگااريتأث -1-3-2
 هيقضااباارای بااه فراموشاای سااپردن  هااايیکااايهمرخنثاای کااردن تااالش  -1-3-2-1

 نيفلس 

 هاینيفلس ضعا قرارگرفتن  جلوگيری از در موضع -1-3-2-2

 ن به فلس ينيان:جرئت و توان مبارزه داد -1-3-2-3
پرماادعا بااه  یهاسااتيونيماننااد غاااله در مقاباال صه یمن قااه کااوچکايسااتادن  -1-3-2-3-1

 دبس شهتش ساعته مجبور به درخواست ۴۸ یستيونيصه ميکه رژ یاگونه
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 سردار سلیمانی

 

 در عرا :  کايهمر یهادر شکست نقشه کنندهنيينقش تع -1-3-3
 عرا   تيو مرجع یو جوانان شجا  عراق مؤمنعناصر کمک به  -1-3-3-1

طااغوت  ميارژکاردن عارا  باه  هيشابهاا بارای خنثی کردن نقشاه همريکاايی -1-3-3-2

  یسعودشيرده مانند  یهاميرژيا 

 ها در لبنان:مقابله با همريکايی -1-3-۴
 نيتاارلبنااان از مهاامهااا باارای محااروم کااردن خنثاای کااردن نقشااه همريکااايی -1-3-۴-1

 اهللوالب یعنيعامل استقاللش 

 :صیخصا باالتر از همه، اخالص -2

 خدا یبرا ريشجاعت و تدب خر  کردن -2-1

  ننبود اياهل تظاهر و ر -2-2

 دانیـدر م یحتـ طیدر همـه شـرا یمراقبت از حدود شـرع -3

 :جنگ

 ن به هيچ کسنشد یظلم و تعدمواظبت درخصو   -3-1

رزمنااادگان و  ان،ياااوفاااا جاااان اطراف درخصاااو مراقبااات  -3-2

 همکاران

 ذوب در انقالب: -4

 ن نبود هایبندميتقس گونهنيو ااهل والب و جناح  -۴-1

 و مبارک امام  یبه خط نوران بنديپا -۴-2

 یگریقالبانقالب و انخط قرمال قراردادن  -۴-3

 

 ج( شهادت سردار سلیمانی:

 :فقدان تلخ  -1

 اريباارخالظ ظاااهر بساا هيقضاا نيااباااطن اپيااروزی بخااش بااودن  -1-1

 تل  هن

 در این حادثه: یغلبه لطف اله -2

و  «یروزيااپ»بااه هاار دو و ساان دسااتيابی سااردار سااليمانی  -2-1

 « شهادت»

ــهادت -3 ــالش  ،ش ــاداش ت ــوالنی و پ ــط ــهیب ــردار  وقف س

  سلیمانی

 سردار:اصل شهادت  از آیات قدرت الهی بودن -4

تااارور در پااای  کاااايهمر یِهبااارویدولااات بااا شااادنرسوا - ۴-1

در کاال  سااميفرمانااده مبااارزه بااا ترور نيتااریو قااو نيترسرشااناس

 من قه
 



 

۴ 

 

  

  

 

 

  

هااا در پاای تاارور دزدانااه و بالدهنااه تاار شاادن همريکااايیروسااياه -۴-2

 رو روبه جن ِ دانيدر مو نه  شجا  ديشه نيا

اعتراظ رئايس جمهاور همريکاا مبنای بار تروريسات باودن ايان  -۴-3

 کشور، باهترين رسوايی

 شکستی دوباره برای دشمن  -5
 

 سردار:شهادت عظیم برکات د( 

 و دارای پیام: رینظیبباشکوه و  عییتش -1

 با خط امام بالرگوار  عتيب -1-1

 ملت یِورکت اله -1-2

 و اتحاد ملت ايران وضور و دهنده عظمتنشان -1-3

 مردم  اليبرانگنيتحس اتيباطن و معنو دهندهنشان -1-۴

  رانيملت ا رتيو بص یدهنده قدرشناسنشان -1-5

  رانيملت ا یروزيبر پ یاله ارادهتعلق گرفتن  نشانه -1-6

 ملت انيدر م الشأنميبودن امام عظزنده نشانه  -1-7

 پروردگار در کشور و جامعه  تيهدا نشانه -1-۸

از هاار وااالب، جناااح و نشااانه وواادت مثااا  زدناای ملاات  -1-9

 يیايمجموعه و از هر قوم و من قه جغراف

  قالبی از انطرفداراعالم  -1-10

 یاسالم تيواکمی از طرفداراعالم  -1-11

ابال ظلام و ناه گفاتن باه هماه م اامع در مق یستادگيااعالم  -1-12

 یاستکبار یهادولت

 شجاعانه از خط مجاهدت دفا   -1-13

 نشانه عشق ورزی ملت به نمادهای مقاومت -1-1۴

 اوساسااات صااادقانه جلااوهی و فکاار یربنااايدهنده زنشااان -1-15

 ملت 

 یهماادردبااه ساابب  ینظااام اسااالم ینشااانه عمااق راهباارد -1-16

 هيقض نيدر ا رانيمردم اها با از ملت یاريبس

 «:زنده بودن انقالب»به رخ کشیده شدن  -2

 یانقالب اسالمبرای القای تمام شدن  یاعدهتالش  -2-1

  رانيدر ا یانقالب اسالمبرای تمام شدن  ایعده یسع -2-2

 غبار گرفته  یهاچشمباز شدن  -2-3

 رانیدشمنان در مقابل عظمت ملت اخضوع  -3
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 ه( بايدها:

راه و  کیـمکتـب،  کعنـوان یـبه حاج قاسـم بـه لزوم نگاه  -1

 :آموزدرس مدرسه کی

 ی و قدردان یگاارارزش ق،يدرک عم نگاه بهنياز اين گونه  -1-1

ــناخت  -2 ــزوم ش ــادل ــاد م ــو یابع ــییع و معن ــده تش ی پدی

 باشکوه:

 دانياامعجاااله و بااه م نيااعاماال خلااق ادساات قاادرت الهاای تنهااا  -2-1

  رينظیب تيجمع نيهوردن عاشقانه چن

و  واا  قاسام عييوضور عاشاقانه و اشاک و انادوه ماردم در تشا -2-2

  اين شهيدانملموس اخال   جهينت دشيهمرزمان شه

 ادامه داشتن راه و کار حاج قاسم: لزوم -3

 مضاعا  الهيخطّ جهاد مقاومت با انگادامه يافتن  -3-1
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 و کم نظیر برای نسل جیان:لگیی درخشان و ا رانيپرافتخار اسالم و اسردار  الف(

 

 

 

 

 

 

نمونهایبرجستهازتربیتشدگاناسالمومکتبامام-1

الگویتالشونشاطوجوانیباوجودسنباال-2

:لبشهادتامجاهدعظیمالقدرومخلصوط-3

های مبارزه با شیاطین و اشرار عالممجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدان-3-1

سپری کردن همه  عمر خود به جهاد در راه خدا -3-2

سال ها آرزوی شهادت در راه خدا و رسیدن به این مقام واال-3-3

چهرهبینالمللی-4
مقاومت

سرداروفرمانده-5
سممبارزهکنندهباتروری

فرماندهجنگاورو-6
مسلطبرعرصهنظامی

ایظرفیتیمعنویبر-7
نظام

الگویتعهّدوایمان-8
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 ی:مانیسلسردار  صيخصا ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :استیسدانیموهمدرینظامدانیدرمیرتوامانهمتدبوشجاعت-1

 :وعقلالزمریتدبدارندهشجاعاما-1-1

 رگذاریوتأثیکننده،منطقسخنانقانعوبافکرومنطقعمل-1-1-1

 :دلوجگرکاردارندهاماریاهلتدب-1-2

 عمرانیازدفاعمقدستاپاروندهبهدلخطر،-1-2-1

 سردار:وشجاعتریازتدبییاهنمونه-1-3

یاس  یسیرگ  ذاریوتأثییک  هب  اپ  ول،توان  اایدرغ  رآرس  ک  اینامش  روعرمریهاهم  هنقش  هن  دهکنیخنث  -1-3-1

 گرفتیشکلمعیوسالتیوتشک

 :نیفلسطهیدرقضلیبدیبیرگذاریتأث-1-3-2

 نیفلسطهیقضبرایبهفراموشیسپردنهاییکایرمرخنثیکردنتالش-1-3-2-1

 هاینیفلسطضعفقرارگرفتنجلوگیریازدرموضع-1-3-2-2
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:اخالص،باالترازهمهخصایص-2

خرج کردن شجاعت و تدبیر برای خدا-2-1

اهل تظاهر و ریا نبودن -2-2

نبهفلسطینیان:جرئتوتوانمبارزهداد-1-3-2-3

می  ک  هر یاپرم  دعاب  هگون  هیهاس  تیونیمانن  دغ  رهدرمقاب  لصهیمنطق  هک  وچکایس  تادن-1-3-2-3-1

 دبسشساعتهمجبوربهدرخواسترتش48یستیونیصه

 درعراق:کایرمریهادرشکستنقشهکنندهنیینقشتع-1-3-3

 عراقتیومرجعیوجوانانشجاععراقمؤمنعناصرکمکبه-1-3-3-1

ش یردهمانن دیه امیر ی اط اغوتمی ر ک ردنع راقب ههیش به اب رایخنثیک ردننقش هرمریک ایی-1-3-3-2

 یسعود

 هادرلبنان:رمریکاییمقابلهبا-1-3-4

یعن  یعام  لاس  تقاللشنیت  رلبن  انازمه  مه  اب  رایم   رومک  ردنخنث  یک  ردننقش  هرمریک  ایی-1-3-4-1

 اهللحرآ
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 ج( شهادت سردار سلیمانی:

 

 

 

 

مراقبتازحدودشرعی-3
درهمهشرایطحتیدرمیدان

:جنگ

مواظبت درخصوص ظلم و -3-1
تعدی نشدن به هیچ کس

مراقبت درخصوص -3-2
حفظ جان اطرافیان، 
رزمندگان و همکاران

:ذوآدرانقالآ-4

اهل حزب و جناح و این گونه تقسیم بندی ها نبودن -4-1

پایبند به خط نورانی و مبارک امام -4-2

گریخط قرمز قراردادن انقالب و انقالبی-4-3

:فقدانتلخ-1

پیروزی -1-1
بخش بودن باطن 
این قضیه برخالف
نظاهر بسیار تلخ آ

غلبهلطفالهی-2
:دراینحادثه

دستیابی -2-1
ه سردار سلیمانی ب
هر دو حُسن 

و « پیروزی»
« شهادت»
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 سردار:شهادت عظیم برکات د( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طوالنیوشهادت،پاداشتالش-3
بیوقفهسردارسلیمانی

ازریاتقدرتالهیبودناصل-4
:شهادتسردار

شدن دولت بی آبرویِ رسوا-4-1
آمریکا در پی ترور سرشناس ترین و

م در قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریس
کل منطقه

روسیاه تر شدن آمریکایی ها در-4-2
پی ترور دزدانه و بزدالنه این شهید 

شجاع

نی اعتراف رئیس جمهور آمریکا مب-4-3
رین بر تروریست بودن این کشور، باالت

رسوایی

امهشکستیدوبارهبرایدشمندراد-5
شکستهایاوازملتایران

 باخطامامبررگوارعتیب-1-1

 ملتیِحرکتاله-1-2

 وات ادملتایرانحضورودهندهعظمتنشان-1-3

 مردمریبرانگنیت ساتیباطنومعنودهندهنشان-1-4
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 ها و محیرها به استناد عین عبارات  جدول شاخص

 مستندات ترين محیرهامهم میضیع رديف

 سردار سلیمانی 1

پرافتخ  ار س  ردار  ال  ف(

لگ  یی و ا راني  اس  الم و ا

و کم نظی ر ب رای درخشان 

 نسل جیان:

ــه -1 ــتهای نمون از  برجس

ــدگانتیترب ــالم و  ش اس

 مکتب امام 

الگـــوی تـــالش و  -2

نشاط و جوانی بـا وجـود 

 سن باال 

سمان سردار» - سالم ه روح م هّر  دان،يشه یبهيّارواح ط شبيشد. د یبالرگ و پرافتخار ا

مبارزه  یدانهايرا در هغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در م یمانيقاسم سل

 نيرا به ا اليعال یمانيشهادت در راه خدا، سرانجام سل یو اشرار عالم و سالها هرزو نياطيبا ش

س شق ديانمقام واه ر ست  شر بر زم نيتریو خون پاک او به د شهادت  ني. اختير نيهواد ب

و به ملّت  کيفداه و به روح م هّر خود او تبر ارواوناه اهللةيّوضااارت بق شاااگاهيبالرگ را به پ

اسااالم و مکتب امام  شاادگانتياز ترب یابرجسااته ی. او نمونهکنميعرض م تيتساال رانيا

وقفهی. شهادت پاداش تالش بديرا به جهاد در راه خدا گاران خودعمر  یبود، او همه ینيخم

کار او و راه او متوقّا و بسته  یاله یبود، با رفتن او به وو  و قوّه انيسال نيا یاو در همه ی

شد، ول ست که دست پل یتکارانيدر انتظار جنا یانتقام سخت ینخواهد  و خود را به خون ا ديا

شه شبيد یوادثه یشهدا گريو د ست و  یالمللنيب یچهره یمانيسل ديهلودند.  مقاومت ا

بدانند خطّ  -دشمنان یهمه اليو ن-دوستان  ی. همهنديدلبستگان مقاومت خونخواه او یهمه

ضا یالهيجهاد مقاومت با انگ  نيدر انتظار مجاهدان ا یق ع یروزيو پ افتيعا ادامه خواهد م

به  افتنيمبارزه و دست  یادامه یما تل  است ول اليعال وراه مبارک است. فقدان سردار فداکار 

شه ادي رانيا ملّت .تر خواهد کردرا تل  تکارانيکام قاتالن و جنا يینها یروزيپ یعال ديو نام 

 یمجاهد بالرگ اسالم جناب هقا ژهيهمراه او بو یو شهدا یمانيسردار سپهبد قاسم سل مقام

در کشاور اعالم  یعموم یساه روز عالا نجانبيالمهندس را بالرگ خواهد داشات و ا یابومهد

 .«1ميگويم تيو تسل کيتبر شانيبستگان ا گريو د اليو فرزندان عال یو به همسر گرام کنميم

                                                           
 13/10/139۸ همراه او یو شهدا یمانيسپهبد قاسم سل ديشهادت سردار شه یرهبر انقالب در پ تيتسل اميپ . 1

:لرومشناختابعادمادیومعنویپدیدهتشییعباشکوه-2

ن دست قدرت الهی تنها عامل خلق این معجزه و به میدان آوردن عاشقانه چنی-2-1
جمعیت بی نظیر 

حضور عاشقانه و اشک و اندوه مردم در تشییع حاج قاسم و همرزمان شهیدش-2-2
نتیجه ملموس اخالص این شهیدان 

لرومادامهداشتنراهوکارحاج-3
:قاسم

ادامه یافتن خطّ جهاد مقاومت با -3-1
انگیزه  مضاعف 
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 مستندات ترين محیرهامهم میضیع رديف

ــد عظ -3 ــدرمیمجاه  الق

ــــص و ط ــــب او مخل ل

 شهادت:

مخلصااانه مجاهاادت  -3-1

 یهااادانيااو شااجاعانه در م

و اشارار  نياطيمبارزه باا شا

 عالم

 همااهسااپری کااردن  -3-2

بااه جهاااد در راه  خااودعماار 

 خدا 

 یهاااااا هرزوساااااا  -3-3

و  شاااااهادت در راه خااااادا

 مقام واه نيارسيدن به 

 یالمللـــنیب چهـــره -4

 مقاومت 

ســـردار و فرمانـــده  -5

ـــارزه  ـــده مب ـــا کنن ب

  سمیترور

ــده  -6 ــاور و فرمان جنگ

  ینظام مسلط بر عرصه

ـــیظرف -7 ـــو یت ی معن

 برای نظام

و تعهّــــد الگــــوی  -8

 ایمان

 

س   ردار  صيخص   ا ب(

 ی:مانیسل

ئی را هم ميشاناساد که در دنيای برجساتهنسال جوان ما بحمداهلل الگوهای درخشاان و » -

از شاااهيد چمران و شاااهيد هوينی تا شاااهدای . مادی امروز نظائر هنها را کمتر ميتوان يافت

سته شهيد بالرگوار م هری که در دههه سليمانی و تا  شهيد  سی از عمر خود در ئی و تا  ی 

به ملکوت اعلی  ی پنجاه با با  شاااهادتی قم و دانشاااگاه تهران درخشااايد و در دههووزه

 .«1پرکشيد

نه» - کت نمو به ور بل از همين ووادث، مربوط  ندکی ق ّت معنوی، ا ی ديگر اين ظرفي

شما ديديد ملّت ايران چه کردند؛ چه ی مردم در بدرقهکنندهخيره ست.  سليمانی ا شهيد  ی 

-ی مهم های مختلا، مردم چگونه با اين قضاايّهکردند در تهران، چه کردند در شااهرسااتان

مواجه شدند. خ ا است اگر ما خيا  کنيم اين فقط يک ورکت  -شهادت يک سردار برجسته

عاطفی محض بود؛ بله؛ عواطا هم تأثير داشااات، لکن اين ورکت خيلی فراتر از يک ورکت 

عاطفی محض بود؛ اين، ايمان به جهاد مردم را نشان ميداد. مردم نشان دادند که به جهاد در 

د، به مبارزه معتقدند، به مقاومت در مقابل اساااتکبار معتقدند. مردم ميدان مقاومت معتقدن

ست اوترام ميگاارند.  سی که مظهر اقتدار ملّی و اقتدار جهادی ايران ا شان دادند که به ک ن

شهيد سليمانی مظهر اين اقتدار بود، در کلّ من قه اقتدار ملّی ايران را به رک دشمنان کشور 

ی اقتدار ملّی بود، مردم به اين اوترام گااشتند. مظهر اين روويهو دشمنان انقالب ميکشيد، 

سئله سئله، م شان داد اين م ست؛ ن ست؛ يک چنين ظرفيّتی خيلی باارزش ا ی خيلی مهمّی ا

 . «2که مردم برای قهرمان ملّی خودشان چه اهمّيّتی قائلند

ی ا يک نمونه از نتيجهايشان جنايت همريکا در ترور سردار سليمانی و ابومهدی المهندس ر»-

ضور همريکايی ستو شمردند و خ اب به نخ شما را در ها بر وزير عرا  افالودند: هنها ميهمان 

ستخانه ضو  کوچکی ني صريحاً به اين جنايت اعتراظ کردند؛ که اين مو شتند و  شما ک  .ی 

وش رهبر انقالب اسااالمی تأکيد کردند: جمهوری اسااالمی ايران هرگال اين موضااو  را فرام

 .«3ها خواهد زدی متقابل را به همريکايینخواهد کرد و ق عاً ضربه

فقدان تل  خواندند و گفتند:  کيرا  یمانيشااهادت سااردار ساال یاخامنه اهللتيه وضاارت» -

ه با ل ا وادثه غلب نيبود اما در ا اليبرانگنيو تحس ديخوب، مف اريبس قتاًيوق یمانيسل ديشه

 نيچرا که در ا افت،يدست « شهادت»و  «یروزيپ»هن بالرگوار به هر دو و سن  رايبود ز یاله

 تيو عوامل هن، و در نها کايهمر دان،يبود و مغلوب م یمانيسل دانيم روزِيپ قه،سالها در من 

س شهادت هم ر سالم رهبر .ديبه فوز  مردم در  یونيليو دهها م رينظیاجتماعات ب ،یانقالب ا

ش شان یرا از برکات اله یمانيسل ديشه عييت سو ن شنا و  یدهنده عظمت، اتحاد، وضور، قدر

 نيدر ا رانياز ملتها با مردم ا یاريبساا یدانسااتند و با اشاااره به همدرد رانيملت ا رتيبصاا

 نيبرگالار شااد که ا یمانيساال ديشااه ادياز کشااورها هالار مجلس به  یکيافالودند: در  هيقضاا

 هيقضا نيباطن ا نياسات، بنابرا ینظام اساالم یردنشاانه عمق راهب اليانگشاو  یهاتيواقع

س سر پ یتل  هن، برا اريبرخالظ ظاهر ب سرا ست یروزيجبهه وق   ريتعب یادهوريبا  شانيا .ا

ال اظ »به  یهقا مصاا فامام بالرگوار از درگاشاات فرزند فاضاال و برجسااته خود مرووم وا 

امام نشد اما پس از ورکت  ريمتوجه مفهوم تعب یزمان کسخاطرنشان کردند: هن «یاله هيخف

سقوط  یو هغاز ورکت عموم اليالعمل دربار و ووادث قم و تبرو عکس رانيمردم ا ملت که به 

سردار  شهادت  شد، همچنانکه در وادثه تل   شد، مفهوم هن مشخص  وکومت طاغوت منجر 

ن و شکست دشم یروزيپ ه،يزده است اما باطن قض یادشمن تصور کرد ضربه الين یمانيسل

در  ماجرا بلکه نيدشمن نه فقط در ا نکهيبر ا ديبا تأک یاخامنه اهللتيه وضرت .است ثيخب

ست، افالودند: همر رانيساله دائماً از ملت ا ۴0نبرد  کي ست خورده ا شک در  هايیکايضربه و 

و هر اقدام  یارسانه ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یتيامن ،ینظام ،یاسيس یسا  همه سالوها ۴0 نيا

                                                           
 12/02/1399 پيام رهبر انقالب اسالمی به مناسبت روز معلم . 1
 22/0۴/1399 بيانات در ارتباط تصويری با نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شورای اسالمی . 2

 31/0۴/1399 وزير عرا  با رهبر انقالبديدار نخست . 3
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 مستندات ترين محیرهامهم میضیع رديف

ـــجاعت -1 ـــدبو  ش یر ت

ــم  ــان ه ــدر متوام  دانی

 دانیــمو هــم در  ینظــام

 :استیس

دارناااده شاااجا  اماااا  -1-1

 :و عقل هزم  ريتدب
بااا فکاار و من ااق عماال  -1-1-1

 یمن قااکننااده، سااخنان قانعو 

  رگااريو تأث

امااااا  رياهاااال تاااادب -1-2

 :د  و جگر کاردارنده 
از رونااده بااه د  خ اار،  -1-2-1

 عمر انيدفا  مقدس تا پا

 رياز تاادب یياهاانمونااه -1-3

 سردار:و شجاعت 
هماااه  نااادهکن یخنثااا -1-3-1

در  کاااينامشاارو  همر یهانقشااه

و  يیکه باا پاو ، تواناا ايغرب هس

و  یاسااااااايس یرگاااااااااريتأث

-یشااکل ماا عيوساا التيتشااک

 گرفت

 ليباادیباا یرگااااريتأث -1-3-2

 : نيفلس  هيدر قض
خنثاای کااردن تااالش  -1-3-2-1

باارای بااه فراموشاای  هااايیکااايهمر

 نيفلس  هيقضسپردن 

جلااااااااااوگيری از در  -1-3-2-2

ضاااااعا قرارگااااارفتن  موضاااااع

 هاینيفلس 

جرئاات و تااوان مبااارزه  -1-3-2-3

 ن به فلس ينيان:داد
من قاااااه ايساااااتادن  -1-3-2-3-1

ماننااااد غاااااله در مقاباااال  یکااااوچک

سالم یممکن را برا سالمبه یساقط کردن نظام ا شد یکار گرفتند اما نظام ا ساقط ن  نه تنها 

 .«1از قبل شده است ترايضع کايو در مقابل، همر تریبلکه هالار برابر قو

البتّه نظام اسالمی مردمی است، امّا خصوصيّتش فقط مردمی بودن نيست؛ نظام ما، نظام » -

ست،  ست، مردمايمانی ا ست. نظام دينی ا سالمی ا سالمی»ساهریِ ا شهيد « ا ست که مثل  ا

سالمی»سليمانی تربيت ميکند؛  ست که خانواده« ا ها را در دوران دفا  مقدّس وادار ميکند ا

اهلل بفرسااتند، بعد هم ساابيلهای تن خودشااان را برای جهاد فیکه جوانهای خودشااان، پاره

س شيد خودش را داده افتخار کنند. در کجای دنيا ه سه فرزند يا چهار فرزند ر ت که مادری 

اسااات و افتخار ميکند و از هيچ کس گاليه نميکندی هيچ جا نيسااات. ما اوضاااا  و اووا  

هايی اند، هنها هم کشااتهايم؛ هنها هم جنگهايی داشااتهايم، شاانيدهکشااورهای ديگر را خوانده

شته ست با هنچدا سه ني صالً قابل مقاي ست؛ اين به خاطر ايمان اند، امّا ا شته ا ه در اينجا گا

شااما مالوظه کنيد، در همين هفت هشاات ماه قبل، اوايل امسااا ، نشااسااتند در    .اساات

ل بحث و بررساای کردند؛ انديشااکده های همريکا راجع به وا  قاساام سااليمانیِ شااما مفصااّ

. اينها راجع گالارشش را بعد از مدّتهايی به نحو محدودی منتشر کردند که دست ما هم رسيد

به وا  قاساام خصااوصاايّاتی را ذکر ميکنند و ميگويند اين هدم مانع بالرگی در مقابل اهداظ 

 جا شاا ميگويند واه که- ميکنند ذکر او از که همريکا اساات. بعد در بين اين خصااوصاايّاتی 

[ متعهّد است، باايمان است؛ تعهّد ميگويند] -است چنان است، چنين است، خ رپاير است،

های ايمانی وقتی که اين يکی از اين ]خصوصيّات است[. اين ]طور[ است ديگر؛ شخصيّتاو 

ايمان را با عمل صالح همراه کنند، وقتی ورکت جهادی بکنند، محصولش ميشود شخصيّتی 

  «.!2مثل اين، که قدرتهای بالرگ او را تحسين ميکنند، وتّی دشمنانش او را تحسين ميکنند

شته تأکيد کردم و مکرّر هم گفته همچنان-من البتّه »- سا  گا ت به دول -امکه قبالً هم در 

اللهی معتقدم و به هن اميدوارم و البتّه دولت جوان صاارفاً به معنای اين نيساات جوان و والب

شد؛ نه، دولت  32که بايد يک رئيس دولت جوان، هن هم مثالً جوان به معنای  شته با ساله دا

 کند تالش بتواند که باشد سنينی در که ایهماده و بانشاط و پا  جوان، ]يعنی[ يک دولت سرِ

شد؛ کارافتاده از و خسته و بکند کار و ست اين منظور نبا ضی. ا  يک هب هم باه سنين تا هابع

هيد سليمانی، و بنده شب ش- برديد اسم او از شما که عاليالی شهيد همين واه جوانند؛ معنا

ستم صت و  -و روز به ياد او ه شان که خيلی جوان نبود؛ اگر دَه ش سنّش بود، اي سا   چند 

ساااا  ديگر هم زنده ميماند و بنده زنده ميماندم و بنا بود که من مشاااخّص بکنم، او را در 

شتم او را که جوان هم نبود. بنابراين بعضی اوقات  شتم، يعنی کنار نميگاا همين جا نگه ميدا

ستند، کارها سنين جوانی هم ني ی خوبی را ميتوانند انجام بدهند. به ی جوانانهافرادی که در 

اللهی و جوان مؤمن اساات که هر وا  به نظر من عال  مشااکالت کشااور، دولت جوان والب

  .«3های دشوار عبور بدهدميتواند کشور را از راه

را انجام دادند؛ وضور  یميورکت عظ کيما، مردم  اليعال ديشهادت بالرگِ شه یدر وادثه» -

شااد و  ليکه در تهران تشااک ی. هن اجتماعدنديکشاا ايخودشااان را به رک دن یونيليها مدَه

شااد،  ليدر کرمان تشااک ال،يکه در قم، در اهواز، در اصاافهان، در مشااهد، در تبر یاجتماعات

 نيشدّت و با ا نيوجم و با ا نيبه ا اياز دن یانق ه چيمعمو  در ه وربود که به ط یاجتماعات

و  یعموم جانيو ه یبود. وضور مردم رينظیما هم ب  يدر تار کند؛يمانسان مشاهده ن الهيانگ

شور و ک یهبرو یمهم بود برا یليدلبسته هستند، خ يیالهايمردم نشان بدهند به چه چ نکهيا

 .«۴رانيعالّت ملّت ا یبرا

ش یونيليها موضور ده گريد اميپ یاخامنه اهللتيه وضرت »-  ديهش ميو تکر عييمردم در ت

شأنميبا خط امام بالرگوار و زنده بودن امام عظ عتيرا ب یمانيسل ستند و انيدر م ال  ملت دان

                                                           
 29/11/139۸  ديدار مردم هذربايجان شرقیدر  بيانات . 1
 16/11/139۸ بيانات در ديدار اقشار مختلا مردم . 2
 2۸/02/1399 های دانشجويیبيانات در ارتباط تصويری با نمايندگان تشکل . 3
 01/01/1399پيام نوروزی رهبر معظم انقالب  . ۴
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 یاپرماادعا بااه گونااه یهاسااتيونيصه

سااااعته  ۴۸ یساااتيونيصه مياااکاااه رژ

 دبس شمجبور به درخواست هتش

در  کنناادهنيينقااش تع -1-3-3

در  کااايهمر یهاشکساات نقشااه

 عرا : 
عناصااار کماااک باااه  -1-3-3-1

و  یو جوانااان شااجا  عراقاا مااؤمن

 عرا   تيمرجع

خنثااای کاااردن نقشاااه  -1-3-3-2

کااردن  هيشاابهمريکااايی هااا باارای 

 یهااميرژياا طااغوت  ميرژعرا  به 

  یسعودشيرده مانند 

هااا مقابلااه بااا همريکااايی -1-3-۴

 در لبنان:
خنثااای کاااردن نقشاااه  -1-3-۴-1

هااا باارای محااروم کااردن همريکااايی

عاماااال  نيتاااار لبنااااان از مهاااام

 اهللوالب یعنياستقاللش 

ـــالص -2 ـــاالتر ، اخ از ب

 :صیخصا همه

 خاااااار  کااااااردن -2-1

 خدا یبرا ريشجاعت و تدب

 ايااااهااال تظااااهر و ر -2-2

  ننبود

مراقبـــت از حـــدود  -3

 طیدر همـه شـرا یشرع

 :جنگ دانیدر م یحت

مواظباات درخصااو   -3-1

ن بااه نشااد یظلاام و تعااد

 هيچ کس

 درخصااو مراقباات  -3-2

 ان،ياااوفاااا جاااان اطراف

 رزمندگان و همکاران

 ذوب در انقالب: -4

 یمهه کايهمر ميرژ ستيو مسئوهن ترور سميونيصه یخبر یوادثه، امپراتور نيگفتند: در ا

شان را  ش سردار عال کردندتال متهم کنند اما خداوند متعا   سميو بالرگ ما را به ترور اليکه 

مختلا به روح هن بالرگوار  یبلکه در کشااورها رانيتنها در اداد که نه رييچنان صااحنه را تغ

ستادند و پرچم همر صه کايدرود فر شاره به نمونه شانيا .را هتش زدند هاستيونيو  از  یابا ا

شجاعانه ضور  صره ريخ  تيموقع کيدر  یمانيسل ديشه یو شمن و  یو کامالً در محا د

 هايیکايشجا ، همر ديشه نيکه منجر به فرار دشمنان شد، گفتند: در ترور ا یاتيعمل تيهدا

شدند بلکه دزدانه و بالدهنه اجن  با او روبه دانيدر م  نيشدند که ا رتکبرا م تيجنا نيرو ن

مد  از  نيا نکهيه به ابا اشااار یاخامنه اهللتيه وضاارت .هنها شااد شااتريب یاهيموجب روساا

صو  رژ نياز ا شيترور رهبران مقاومت تا پ یعني تيجنا د: بود، افالودن یستيونيصه ميمخ

ته همر نا هايیکايالب تان ج غانسااا تار ز اتيدر عرا  و اف ما اکرده یاديو کشااا ند ا بار  نيا

باهتر  یايیکه رسوا ،«ميهست ستيما ترور»به زبان خودش اعتراظ کرد  کايهمر جمهورسيرئ

 رياخ یهاهفته یهااهللومياز  گريد یکيبا اشاااره به  یانقالب اسااالم رهبر .وجود ندارد نياز ا

س  قدرتمندانه یعني سداران به همر یپا  کي ،یواکنش قو نيکردند: ا ديتأک هايیکايسپاه پا

 بتيبود که به ه یتيثيو یضربه ،ینظام یضربه نيتر از ابود اما مهم یمؤثر نظام یضربه

شد کايهمر یابرقدرت يیکايهمر يیهبرویرا موجب ب کايسپاه به ابهت همر یضربه شانيا .وارد 

 شيو افالا شوديجبران نم یاليچ چيبا ه یتيثيمستحکم و یضربه نيخواندند و افالودند: ا ها

ها همر نيکه ا مهايتحر ند،ياز هن ورظ م هايیکايروز ها را بر  یاز دسااات رفته یهبرو الن هن

ضرت .گرداندينم شدن قدرت الهجلوه یاخامنه اهللتيه و س  کوبنده یگر  سپاه را  یدر پا

اخال   یمخلصااانه دانسااتند و خاطرنشااان کردند: هر جا و در هر کار یمجاهدتها یجهينت

و ماندگار  رسااانديبرکاتش را به همه م دهد،يباشااد، خداوند به هن کار برکت و رشااد و نم و م

 و یمانيوا  قاسم سل عييانقالب، وضور عاشقانه و اشک و اندوه مردم در تش رهبر.. .کنديم

ملموس اخال  سااردار  یجهيملت را نت یانقالب یهيو تازه شاادن روو دشيهمرزمان شااه

شه انيرانيبالرگ ا و قدر  یگاارارزش ق،يدرک عم یهزمه شانيا .همراهش خواندند دانيو 

و  اليبه وا  قاسااام عال ديبرشااامردند که با قتيوق نيرا ا رياخ یهاهفته اهللاميدانساااتن ا

سهم کيراه و  کيمکتب،  کيهنها را  ديفرد نگاه نکرد بلکه با کيبه چشم  اليعال یابومهد در

ان سازم کيسپاه قدس را  دينبا نکهيبا اشاره به ا یاخامنه اهللتيه وضرت .ديهموز ددرس ی

بالرگ و  یهاالهيانگ یو دارا ینهاد انساااان کيافالودند: ساااپاه قدس  د،يد یادار یو مجموعه

پاه باشکوه فرمانده س عييمردم در تش ميو تکر مينگاه است که تعظ نيبخش است و با انجات

مساالح، سااپاه، ارتش و  یروهاين یافالودند: البته همه شااانيا .ابديیم یقيوق یقدس، معنا

 گاهيساااپاه قدس در جا نکهيدارند؛ ضااامن ا یبر اهداظ اله یمتک یفکر یربنايز جيبسااا

جا ن بدون مرز، هر  گان  ند ها یباشاااد برا ازيرزم به ملت مک  مت  یک قه و وفا کرا من 

ضور م ضعفان و ست سات و ور ردانوجود و توان، خود را بالگ یو با همه ابديیم  یمهايمقد

سالم رهبر .کنديمقدس م سا یمعظم انقالب ا سر  بيجن  و ترور و تخر یهيدور کردن  از 

 نرايا تياز امن یکردند: بخش مهم ديکار ساااپاه قدس خواندند و تأک نيتررا مهم اليعال رانيا

سااالها به جهاد و  اليوا  قاساام عال یاساات که تحت فرمانده یمحصااو  تالش جوانان مؤمن

کمک  جوانانِ جان بر کا و شاااجا  البته به نيافالودند: ا شاااانيا .مشاااغو  بودند یفداکار

ناطق ن گريو د نيفلسااا  نديم اليم ما در واقع برا رو  جاديا تيامن ان،يرانيا اليعال هنيم یا

از داعش را ومله و  تيو وما جادياز ا کايهمر يیهدظ نها یاخامنه اهللتيه وضاارت .کننديم

 یرانيا یهادر خانواده یو نگران شيتشاااو جاديو ا رانيا یدر مرزها و شاااهرها یناامن جاديا

توطئه را  نيدر واقع ا ه،يبرشمردند و افالودند: جوانان جان بر کا ما در کمک به عرا  و سور

ند: سر دادند، گفت« نه غاله نه لبنان»روز شعار  کيکه  یبا اشاره به کسان شانيا .کردند یخنث

و منافع خود در راه وفا  یاز راوت یاند و وتنکرده رانيا یافراد هرگال جانشاااان را فدا نيا

شتند بلکه ا تيامن شور نگا سل نيک ست  ارانشيو  یمانيسردار  شان را کا د بودند که جان

شور و  رهبر .شتافتند رانياز ا  دفا دانيگرفتند و به م ضور پر معنا، پر  شاره به و انقالب با ا
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اهاال وااالب و جناااح  -۴-1

 هااایبندميتقساا گونااهنيو ا

 ن نبود

باااه خاااط  بناااديپا -۴-2

 و مبارک امام  ینوران

خااط قرمااال قااراردادن  -۴-3

 یگریقالبانقالب و ان

 

ج( ش    هادت س    ردار 

 سلیمانی:

 :فقدان تلخ  -1

پياااااروزی بخاااااش  -1-1

 هيقضاا نيااباااطن ابااودن 

تلاا   اريباارخالظ ظاااهر بساا

 هن

در  یغلبه لطـف الهـ -2

 این حادثه:

دسااااتيابی سااااردار  -2-1

بااه هاار دو و ساان سااليمانی 

 « شهادت»و  «یروزيپ»

ـــهادت -3 ـــاداش  ،ش پ

 وقفـهیبطوالنی و تالش 

 سردار سلیمانی 

از آیات قـدرت الهـی  -4

ــودن ــهادت  ب ــل ش اص

 سردار:

دولااات  شااادنرسوا - ۴-1

در پاای  کااايهمر یِهباارویباا

و  نيترتاااارور سرشااااناس

فرمانااده مبااارزه  نيتااریقااو

 من قهدر کل  سميبا ترور

 در تهران، کرمان و چند شهر انيرانيسردار پر افتخار ا عيينفر در تش هاونيليپر سوز و گداز م

که از دور در  یکسااان یو سااوگوار گريد یو اجتماعات انبوه مردم در شااهرها یعالادار گر،يد

 نيخود را در ا اتيباطن و معنو ،یرانيا ونيليها مگفتند: ده ختند،يهجران وا  قاسم اشک ر

نشاااان دادند و ثابت کردند ملت از هر والب، جناح و مجموعه و از هر قوم و  ميعظ یوادثه

در  یستادگيا ،یاسالم تيانقالب، واکم»دار طرظ ،یزدنمثا  یبا وودت ،يیايجغراف یمن قه

افالودند: ملت  شااانيا .هسااتند «یاسااتکبار یم امع دولتها یمقابل ظلم و نه گفتن به همه

 مياهل تسل کند،ينشان داد شجاعانه از خط مجاهدت دفا  م رينظیب یدر ابعاد گريبار د رانيا

 نياز ا یگريد ريتصو کننديم یکه سع یو کسان ورزدیمقاومت عشق م یو به نمادها ستين

 رهبر .کننديکنند، با صااد  و صاافا با ملت رفتار نم ميو ترساا غيملت در داخل و خار  تبل

در کنار  کننديروزها در کما  رذالت ادعا م نيکه ا يیکايهمر یانقالب با اشااااره به دلقکها

که به عکس ساااردار مهربان و پر افتخار ملت  یهن تعداد ايهساااتند، افالودند: ه رانيمردم ا

و ارادت  ميبه تعظ ابانهايکه در خ ميو عظ شماریب تيجمع نياما ا رانند،ياهانت کردند مردم ا

 هايیاکيکردند: همر ديتأک یاخامنه اهللتيه وضرت ستندیين رانيقاسم پرداختند مردم ا ا و

 فرو کردن یاما اگر باشااند هم، برا نديگويراوت دروغ ماند و بصاانبوده رانيهرگال کنار ملت ا

س سته ینهيخنجر زهرهلود خود به  ست؛ البته تا به وا  نتوان  چيهم ه نياند و بعد از املت ا

ش ميوضور عظ شانيا.بکنند توانندينم یغل  سم ت شان عييملت در مرا  یربنايز یدهندهرا ن

صادقانه یو جلوه یفکر سات  سا ستند و در نکته یاو  اديفر نيافالودند: ا ايظر یاملت دان

 گاهيبود که پا يیموشکها یقيدر واقع سوخت وق رسد،يبه گوش م رانيانتقام که در سراسر ا

 اهللاميا کننديم یکه ساااع یانقالب با اشااااره به اظهارات برخ هبرر .و رو کرد ريرا ز کايهمر

ش رياخ یهاهفته یکنندهنييتع ست فرامو سائل د یرا به د سپارند و م را م رح کنند،  گريب

انقالب با  رهبر .الشعا  قرار دهدرا تحت یادماندنيبه یهن روزها دينبا یامسئله چيافالودند: ه

تل ، د  ما را به  اريبساا یوادثه نيگفتند: ا مايسااقوط هواپ یاز وادثه قيابراز تأسااا عم

سوزاند و به د یقيوق یمعنا سانه یارد هورد اما عدهکلمه   یسيو انگل يیکايهمر یهابه تبع ر

 اساا پر شااکوه و هن پ عييهن تشاا یفراموشاا سااازنهيبار را زمغم یوادثه نيا کننديم یسااع

هم  یگريهسااتند اما کسااان د یجوان و اوساااسااات یاسااپاه قرار دهند، البته عده یکوبنده

افالودند: به  شاانيا .ساتنديهن بِا یرا درک کنند و پا یمنافع مل ساتنديهساتند که واضار ن

صه خورد نيکه ما و ملت از ا یاهمان اندازه شدند چرا که  م،يوادثه غم و غ شاد  شمنان  د

سک ستم سپاه، ن یم ست هوردند تا  سلح و نظام را ز یروهايبه د کر م نيسؤا  ببرند اما ا ريم

ست قدرت خدا تأث ش اهللوميندارد و  یريهنها در مقابل د دن ش دهيبدر هم کو اهللِوميو  عييت

انقالب با  رهبر .شاااوديتر مروز زندهروزبه یو به فضااال اله رودينم ادياز  هايیکايهمر گاهيپا

افالودند: از صاااوبان عالا و  بتيمصاا نيا یهابا خانواده مانهيصاام یو عرض همدرد تيتساال

و  سااتادنديدشاامنان ا یه و توطئهپر درد در مقابل وسااوساا یکه با قلبها یپدران و مادران

انقالب با  رهبر .ميکنيم ميو تکر ميهنها ورظ زدند، تشااکر و در مقابل هنها تعظ ليبرخالظ م

سپاه در ا نيکه در ا یتوجه به ابهامات سخنان فرماندهان  شکر از   نيوادثه وجود دارد و با ت

افالودند:  کردند و ديووادث تأک گونهنيکامل از بروز ا یريشگيپ یبرا یجد یريگيبر پ نه،يزم

شابه رک ندهد یريگيتر از پمهم یريشگيپ ست تا ووادث م  یکي یاخامنه اهللتيه وضرت .ا

 یياروپا ثيرا اقدام سه دولت خب رياخ یهاهفته اهللاميالشعا  قرار دادن اتحت یاز تالشها برا

افالودند: البته  شانيا .خواندند تيامن یبه شورا یاهسته یبردن مسئله یبرا رانيا ديدر تهد

سه کشور چگونه  نيدارد که ا اديبه هنها دادند و ملت هم به  یمسئوهن کشور جواب محکم

سا  جن  تحم شت  صدام و جنا یليدر ه افالودند: از او   شانيا.او بودند یتهايدر خدمت 

و  کنندينم یو هنها کار ميبعد از برجام ندار هايیاروپا یبه ورفها یهم بنده گفتم که اعتماد

 یو پادو ريکلمه وق یقيوق یبه معنا نهايهستند، اهن هم معلوم شد که ا کايدر خدمت همر

ستند و در خ کايهمر سر م رانيبه زانو درهوردن ملت ا ا يه ترِ ارباب و بالرگ لبتهکه ا برنديبه 

سد به ا نيهم قادر به ا کايهمر یعنيهنها  شد، چه بر يیاروپا ینقالب، مااکرها رهبر!نهايکار ن
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تااار شااادن روساااياه -۴-2

هااا در پاای تاارور همريکااايی

 نياااادزداناااه و بالدهناااه 

در و ناااه  شاااجا  ديشاااه

 رو روبه جن ِ دانيم

اعتاااااراظ رئااااايس  -۴-3

جمهااور همريکااا مبناای باار 

تروريساااات بااااودن اياااان 

 کشور، باهترين رسوايی

ـــاره  -5 ـــتی دوب شکس

ــه  ــمن در ادام ــرای دش ب

هـای او از ملـت  شکست

 ایران

 

ش  هادت عظ  یم برک  ات د( 

 سردار:

باشـــکوه و  عییتشـــ -1

 و دارای پیام: رینظیب

بااا خااط امااام  عااتيب -1-1

 بالرگوار 

 ملت یِورکت اله -1-2

 دهنده عظمااتنشااان -1-3

و اتحااااد ملااات  وضاااور و

 ايران

باااطن و  دهندهنشااان -1-۴

 اليبرانگنيتحسااا اتيااامعنو

 مردم 

دهنده نشاااااااااااان -1-5

ملات  رتيو بصا یقدرشناس

  رانيا

 اليکه پشااات م يیهادانساااتند و گفتند: هن جنتلمن یکاربيبه دغل و فر ختهيهم اليرا ن ها

 .اندفرودگاه بغداد هسااتند که لباس عوض کرده یهاسااتيترور قتيمااکره هسااتند، در وق

را تنها راه ادامه رانيشاادن ا تریقو یبرا یاو ، همت مل یخ به یبندانقالب در جمع رهبر

س ی  ميندار یاِبائ هايیکايخواندند و افالودند: ما از مااکره البته به جال با همر انيرانيعالت ا ريم

 یبه فضل اله اليکشور عال نيو ا اليملت عال نيکردند: ا ديتأک شانيا .اما از موضع قدرت و قوت

صاد یتنها در ب عد نظامنه شوند،يم الين تریقو که  یو فناور یو جهش علم یبلکه در ابعاد اقت

شتوانه شش ب نيتحقق ا یپ صحنه و تالش و کو ستقامت ملت در  صبر و ا یهدظ، وضور و 

ست یوقفه سئوهن و مردم ا ضل اله یاخامنه اهللتيه.م شور در  نيا ،یافالودند: به ف ملت و ک

 .ندنکن داياو را هم پ ديجرئت تهد یکه دشمنان وت رسديم یاچندان دور به نق هنه یاندهيه

کردند اما قبل از هن با  انيب یدوم را به زبان عرب یخ به یبخش اصاال یانقالب اسااالم رهبر

شاره به اهم هست  یشاءاهلل نکاتانتخابات ان ینهيوضور ملت در انتخابات گفتند: در زم تيا

عوامل اقتدار  نيتراسااات که انتخابات از مهم نيمهم ا یخواهم کرد اما نکته انيکه بعداً ب

با اشاره به تالش دشمنان  شانيا .خواهد کرد وسيو دشمن را مأ مهيو کشور را ب استکشور 

که مبادا  ميهمه مراقب باشااا ديکردن مردم از وضاااور در انتخابات گفتند: با الهيانگیب یبرا

شمن ا سته را محقق و انتخابات را کم نيد سالم رهبر .کند ونقریرن  و بخوا در  یانقالب ا

من قه، ساااخنان   يوسااااس از تار یبرهه نيدوم نماز جمعه با توجه به ا یخ به یادامه

ضرت.کردند انيخ اب به برادران عرب ب یرا به زبان عرب یمهم شاره  یاخامنه اهللتيه و با ا

مجاهد فداکار  کيو  یرانيسردار بالرگ و شجا  ا کيدر ترور  هايیکايهمر یبالدهنه تيبه جنا

با  یمانيسل ديگفتند: سردار شه کا،يهمر ستيترور جمهورسيبه دستور رئ یو با اخال  عراق

صفوظ مقدم و خ رناک،  شجاعانه در  ضور  صر  نياز مؤثرتر یکيو ست عنا شک عوامل در 

جرئت  نکهيبدون ا هايیکايو عرا  بود اما همر هيمانند داعش و امثا  هن در سااور یسااتيترور

رو شاااوند، بالدهنه به او که به دعوت دولت عرا  در فرودگاه عرا  بود کنند با او در نبرد روبه

هانش را بر زم ند و خون م هر او و همرا له کرد ندير نيوم ندم یتا برا خت خون  ارب نيچ

 یضااربه شااانيا.مخلوط شااود گريکديو با  ختهير نيو عرا  در راه خدا بر زم رانيفرزندان ا

را  هايیکايهمر گاهيپا یموشااک دنيو درهم کوب رانيسااپاه پاسااداران ا یالعجالهیبل و علمتقا

 هينبکردند: ت ديدانستند و تأک کايدولت ظالم و متکبر همر یموجب لگدما  شدن ابهت و هبرو

 ديشااه رينظیب یبا اشاااره به بدرقه یانقالب اسااالم رهبر .هنها اخرا  از من قه اساات یاصاال

همراه با  عييتشاا نيو همچن رانيمردم ا یونيليها مبا اجتما  ده یابومهد ديو شااه یمانيساال

مردم در  یمختلا عرا ، و ابراز همدرد یدو مجاهد بالرگ در شاااهرها نيو اوترام ا ميتکر

شور د نيچند شور،  گريک ضور در اجتماعات پر  شانبا و شها خاطرن شمنان، تال  یکردند: د

 غاتيو تبل تيمساائولیب یفراوان، به کار گرفتن انسااانها یولهاکردند با خر  کردن پ یفراوان

 یشاااهادت بالرگ همه نيکنند اما ا نيو عرا  را به هم بدب رانيدو ملت ا ال،يهم نتيشااا

قدرت  یاخامنه اهللتيه وضرت .هنها را باطل کرد یمنياهر یهاو وسوسه ی انيش یتالشها

خواندند و با اشاااره به  یفاسااد ماد یمن قه را عامل فائق همدن بر قدرتها یملتها یِاسااالم

 غاتيتبل ،یسااالح نظام ،یعلم و فناور یمن قه با پشااتوانه یبر کشااورها هایتساالط غرب

ناچار به  یممرد ینهضااتها یواساا همکارانه، افالودند: هنها هرگاه به یاسااتهايو ساا نيدروغ

شور ست از توطئه و نفوذ اطالعات یخرو  از ک سل ه یشدند، تا ود توان د سيس یو  و  یا

 یدائم برا یديعنوان تهدرا به یساااتيونيصاااه ميرژ ميبدخ یبرنداشاااتند و غده یاقتصااااد

شورها س یک ساز نيدر قلب ا ايغرب ه سالم یروزيپ شانيا .کردند یمن قه جا را  یانقالب ا

 و به دنبا  یستيونيغاصب صه ميسخت بر رژ یو نظام یاسيس یهاموجب وارد همدن ضربه

ستها یرهيهن زنج ستکبار و در رأس هن همر یشک سور کايا تا غاله و لبنان و از  هياز عرا  و 

هم مت یابتين یهارا به جنگ رانيدشاامن، ا یهاتا افغانسااتان دانسااتند و افالودند: رسااانه مني

انقالب  رهبر .اندشاااده داريب من قه یبالرگ اسااات و ملتها یدروغ نيا کهیدروال کنند،يم

و  من قه یرا در فضااا کايهمر یدر مقاومت بلندمدت در برابر خباثتها رانيا يیتوانا ،یاسااالم
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تعلااق گاارفتن  نشااانه -1-6

ملات  یروزيابر پ یاله اراده

  رانيا

زناااده باااودن نشاااانه  -1-7

 انياادر م الشااأنميامااام عظ

 ملت

 تيهااااادا نشاااااانه -1-۸

پروردگاااااار در کشاااااور و 

 جامعه 

نشااانه وواادت مثااا   -1-9

از هاار وااالب، زدناای ملاات 

جناااح و مجموعااه و از هاار 

 يیايفقوم و من قه جغرا

ی از طرفااداراعااالم  -1-10

  قالبان

ی از طرفااداراعااالم  -1-11

 یاسالم تيواکم

 یساااتادگيااعاااالم  -1-12

در مقابل ظلام و ناه گفاتن 

 یهاا به همه م امع دولات

 یاستکبار

شاااجاعانه از دفاااا   -1-13

 خط مجاهدت 

نشااانه عشااق ورزی  -1-1۴

 ملت به نمادهای مقاومت

دهنده نشااااااااااان -1-15

 جلاااوهی و فکااار یربناااايز

 ملت  اوساسات صادقانه

نشاااااانه عماااااق  -1-16

باه  ینظاام اساالم یراهبرد

 یکردند: ساارنوشاات روشاان من قه، نجات از ساال ه ديملتها مؤثر خواندند و تأک یهيروو

ملتها  است که با همت ستيونيصه گانگانيب تياز واکم نيفلس  يیو رها کايهمر یاستکبار

کنار زدن عوامل  یاخامنه اهللتيه وضاارت .شااود ترکيهدظ نالد نيبه ا دنيرساا زمان ديبا

ستند و بر موارد سالم را هزم دان کشا  یبرا نيد یوودت علما»از جمله:  یتفرقه از جهان ا

سالم یهاولراه سبک زندگ یا سالم نينو یدر  شگاه یهمکار» ،«یا سالم یهادان  یبرا یا

 یبرا یاسالم یهاسانهر یهماهنگ» ،«ديتمدن جد یربناهايو ساخت ز یعلم و فناور یارتقا

صالح ر سالم یروهايارتباط ن» ،«یفرهن  عموم یاشهيا سلح ا دور کردن جن  و  یبرا یم

 یکشورها از سل ه نيخار  کردن اقتصاد ا یبرا یاسالم یارتباط بازارها»، «تجاوز از من قه

و  دتوو ،یهمدل ،یزبانهم شيافالا یمردم برا یوهمد و سااافرهارفت»، «غارتگر یهایکمپان

با  شااانيا .کردند ديوودت و دور شاادن از تفرقه تأک شيافالا یعنوان راهکارهابه «یدوساات

ما،  یاقتصاااد خود را با منابع کشااورها خواهنديو اسااالم م رانيدشاامنان ا نکهيبر ا ديتأک

و ما و شما را به دست  ن،يما تأم یخود را با تفرقه ینيما و صدرنش یعالتشان را با ذلت ملتها

نابود کنند، افالودند: همر  یهاساااتيونيدر برابر صاااه دفا یرا ب نيفلسااا » کا،يخودمان 

عرا  و ثروت »، «وابسااته و مالدور خود یو لبنان را در تصاارظ دولتها هيسااور» ،«کارتيجنا

ظلمها و  نيترهدظ شاااوم، به بالرگ نيا یو برا خواهديم« هن را کامالً متعلق به خود ینفت

و  کاتيدر لبنان و تحر یدرپیپ یهافتنه ه،يسااور یشاارارتها مانند هزمون سااخت چندساااله

ستمر در  یخرابکار ست زده عرا م سالم رهبر .اندد شه ،یانقالب ا شکار   یابومهد ديترور ه

 یگريد رينظکم یرا نمونه یمانيسل ديو سردار بالرگ سپاه شه یفرمانده شجا  وشدالشعب

ها برا هايیکايهمر یاليانگاز فتنه ندند و گفتند: هن خود در  ديهدظ پل نيتأم یدر عرا  خوا

مؤمن،  یروهايعرا  و واظ ن یهيو سااارانجام تجال یفتنه، جن  داخل جاديعرا  به دنبا  ا

يیکايهمر یحانهياظهارات وق یاخامنه اهللتيه وضرت .هستند دوستهنيمبارز، مجاهد و م

خواندند  هایاليانگفتنه نياز ا یگريد یدر مقابل وکم پارلمان عرا  به اخرا  هنان را نمونه ها

 نديگويتعارظ را کنار گااشته و م کردند،يوانمود م یدموکراس یو افالودند: هنها که خود را وام

سالم رهبر .ميروينم رونيم و بياماندن در عرا  همده یما برا شان  انيدر پا یانقالب ا سخنان

کردند:  ديمسلمان من قه تأک یملتها یدوم نماز پر شکوه جمعه، خ اب به همه یدر خ به

سالم با یايدن شا یديجد یصفحه ديا نفس مؤمن، اعتمادبه یو دلها داريب یو وجدانها ديبگ

س ريتدب ،کنند و همه بدانند که تنها راه نجات ملتها داريرا در ملتها ب ستقامت و نتر از  دنيو ا

 .«1دشمن است

ای رهباار معظام انقاالب اسااالمی صابح اماروز هچهارشاانبه  در اهلل خامناهوضارت هيات»-

دياادار هااالاران نفاار از مااردم قاام، ومااالت موشااکی بامااداد امااروز بااه دو پايگاااه همريکااادر 

در جهات پاياان ی اصالی باياد عرا  را يک سايلی خواندناد و باا تأکياد بار اينکاه مقابلاه

دادن بااه وضااور فسااادبرانگيال و ويرانگاار همريکااا در من قااه باشااد، گفتنااد: از برکااات 

 و ايااران شااهرهای در کااه بااود قيااامتی سااليمانی عظاايم شااهادت و معنوياات وااا  قاساام

ده باودن انقاالب اساالمی را باه زنا ها،بدرقاه ايان. شاد پاا باه تشاييع مراسمهای در عرا 

مقاباال هنچااه روح بااالرگ هن شااهيد عاليااال باارای ايااران و رک جهانيااان کشاايد و ماان در 

 .هورممن قاااااااه باااااااه ارمغاااااااان هورد، سااااااار تعظااااااايم فااااااارود مااااااای

ای بااا اشاااره بااه شااهادت سااردار پرافتخااار اسااالم و ايااران وااا  اهلل خامنااهوضاارت هياات

ب، بالرگااوار و شااجا  خواندنااد کااه بااا خااو رفيقاای را عاليااال شااهيد هن سااليمانی، قاساام

رهباار انقااالب در تبيااين خصااايص سااپهبد . پيوساات خوشاابختی بااه ملکااوت اعلاای

ی او برشااامردند و را دو ويژگااای برجساااته« تااادبير»و « شاااجاعت» ساااليمانی، شاااهيد

يااادهوری کردنااد: برخاای شااجاعت دارنااد امااا تاادبير و عقاال هزم را باارای بااه کااار بااردن 
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از  یاريبسا یهمادردسبب 

در  رانيااهااا بااا مااردم املاات

 هيقض نيا

به رخ کشـیده شـدن  -2

 «:زنده بودن انقالب»

باارای  یعااده اتااالش  -2-1

انقااالب القااای تمااام شاادن 

 یاسالم

باارای  عااده ای یسااع -2-2

 یاساالمانقاالب تمام شادن 

  رانيدر ا

 یهااچشامباز شادن  -2-3

 غبار گرفته 

دشــمنان در خضــوع  -3

ــل عظمــت ملــت  مقاب

 رانیا

 

 بايدها:ه( 

بــه حــاج لــزوم نگــاه  -1

ــه  ــقاســم ب  کعنــوان ی

 کیــراه و  کیــمکتــب، 

 :آموزدرس مدرسه

نياااز اياان گونااه نگاااه   -1-1

 ق،يااااااادرک عم باااااااه
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 نياااعامااال خلاااق اتنهاااا 

هوردن  دانياامعجاااله و بااه م

شجاعت ندارند و برخای اهال تدبيرناد اماا اهال اقادام و عمال نيساتند و د  و جگار کاار 

ای افالودناد: واا  قاسام از دفاا  مقادس تاا پاياان عمار، اهلل خامناهوضرت هيت. ا ندارندر

با شجاعت به د  خ ر ميرفات اماا در عاين واا  باا تادبير و فکار و من اق عمال ميکارد 

تنها در ميدان نظاامی بلکاه در ميادان سياسات هام شاجاعت و تادبير توأماان داشات و نه

يرگاااار بااود کااه بنااده اياان واقعياات را بارهااا بااه کننااده، من قاای و تأثو سااخنانش قانع

ايشااان اخااال  سااردار پرافتخااار وااا  . امی سياساای گفتااهدوسااتان فعااا  در عرصااه

 و شاااجاعت او: افالودنااد و خواندنااد او خصااايص یهمااه از باااهتر را سااليمانی قاساام

خاار  ميکاارد و اهاال تظاااهر و ريااا نبااود کااه مااا نيااال بايااد باارای  خاادا باارای را تاادبيرش

 .يابی بااه اياان ويژگاای بساايار مهاام يعناای اخااال ، تااالش و تماارين کناايمدساات

های رساامی بااا زدنی وااا  قاساام افالودنااد: در جلسااهی اخااال  مثااا ايشااان در زمينااه

نشسااات کاااه باياااد ای در واشااايه و دور از چشااام میگوناااهمسااائوهن مختلاااا، او به

« مراقبات از وادود شارعی»رهبار انقاالب . ديديادگشتيد تا او را پيدا ميکردياد و مایمی

ی شااارايط وتااای در ميااادان جنااا ، از ديگااار خصوصااايات واااا  قاسااام را در هماااه

ی نظااامی بااود امااا در برشاامردند و افالودنااد: او فرماناادهی جنگاااور و مساالط باار عرصااه

ميدان جن  نيال وادود شارعی را کاامالً رعايات ميکارد تاا باه هايچ کاس ظلام و تعادی 

ی نظااامی اهاال اوتياااط و رعاياات واادود در عرصااههااا کااه خيلینشااود، هن هاام دروالی

 جااان وفااا بارای سااليمانی رهبار انقااالب بااا اشااره بااه مراقبات سااردار. شارعی نيسااتند

 در کااه بااود اياان قاساام وااا  مهاام ويژگاای: افالودنااد همکااارانش و رزمناادگان اطرافيااان،

و  ها نباود اماا بشادت انقالبایبندیگوناه تقسايمو جنااح و اين واالب اهال داخلی مسائل

پايبند باه خاط ناورانی و مباارک اماام باود و انقاالب و انقالبيگاری، خاط قرماال جادی او 

بااود. وااا  قاساام واقعاااً ذوب در انقااالب بااود و برخاای سااعی نکننااد کااه اياان واقعيتهااا را 

های نامشارو  همريکاا در غارب هساايا ی نقشاهايشاان خنثای کاردن همااه. رنا  کننادکم

 وااا  دشاامنان: گفتنااد و برشاامردند سااليمانی دای از تاادبير و شااجاعت شااهيرا نمونااه

 .داننااااااااادمااااااااای بخاااااااااوبی را واقعيااااااااات ايااااااااان قاسااااااااام،

ی ای در همااين زمينااه افالودنااد: وااا  قاساام در مقاباال همااهاهلل خامنااهوضاارت هياات

هااا هايی کااه بااا پااو ، توانااايی و تأثيرگااااری سياساای و تشااکيالت وساايع همريکايینقشااه

 .نتيجااااه کااااردخنثاااای و بیشااااکل ميگرفاااات، قااااد علاااام کاااارد و هنهااااا را 

: افالودنااد فلساا ين یقضاايه در سااليمانی بااديل سااردارايشااان در تبيااين تأثيرگااااری بی

 کاه کنناد کااری و بساپارند فراموشای باه را فلسا ين یقضايه داشاتند سعی هاهمريکايی

تاا جرئات مباارزه نداشاته باشاند اماا ايان مارد  گيرناد قارار ضاعا والت در هافلس ينی

 .نهاااا جرئااات و تاااوان مباااارزه دادها را پ ااار کااارد و باااه هباااالرگ، دسااات فلسااا ينی

رهبر انقالب با اشااره باه تصاريح مکارر رهباران فلسا ينی در ايان زميناه افالودناد: واا  

های پ ار مادعا ی کاوچکی مانناد غااله در مقابال صهيونيساتقاسم کاری کارد کاه من قاه

 .باس شادسااعته مجباور باه درخواسات هتش۴۸ای ايستاد کاه رژيام صهيونيساتی گونهبه

 شکساات در سااليمانی ی سااپهبدکنناادهای در بيااان نقااش تعييناهلل خامنااهوضاارت هياات

 رژيام شابيه ياا عارا  خواساتندمی هااهمريکايی: افالودناد نياال عارا  در همريکاا هاینقشه

ساعودی کاه باه تعبيار هنهاا نقاش گااو شايرده  لمثا هاارژيم برخی شبيه يا باشد طاغوت

را دارند، اما واا  قاسام باه کماک عناصار ماؤمن و جواناان شاجا  عراقای و مرجعيات در 

 .عااااارا  رفااااات و در مقابااااال ايااااان نقشاااااه ايساااااتاد و هن را خنثااااای کااااارد

تاارين خواسااتند لبنااان را از مهمهااا میرهباار انقااالب افالودنااد: در لبنااان نيااال همريکايی

دفااا  را ها، لبنااان بیاهلل محااروم کننااد تااا صهيونيسااتيعناای وااالب عاماال اسااتقاللش

تر شااد روز قااویاهلل روزبااههمچااون برخاای مقاااطع براوتاای اشااغا  کننااد امااا وااالب

ای که امروز، هم دست لبناان اسات و هام چشام لبناان کاه نقاش شاهيد شاجا  و گونهبه

 .باااااا تااااادبير ماااااا در ايااااان مسااااائله ممتااااااز و برجساااااته باااااوده اسااااات
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 رفقاای هماراه باه ساليمانی ا تأکيد بر اينکه امروز ملتهاا بيدارناد، افالودناد: شاهيدايشان ب

 از برخااوردار و شااجا  و مااؤمن ماارد هن المهناادس ابومهاادی شااهيد همچااون عاليااالش

 .برساااانند ثمااار باااه را بالرگااای کارهاااای توانساااتند خااادايی، و ناااورانی یچهاااره

 بااه را سااليمانی شااهيدی رهباار انقااالب اسااالمی بخااش ديگااری از سخنانشااان درباااره

 عاليااال شااهيد اياان کااه زمااانی هاار: گفتنااد و دادنااد اختصااا  وی عظاايم شااهادت برکااات

 برکاات برابار در اکناون اماا ميکاردم تحساين را او زبانااً و قلبااً مان ميکارد ارائاه گالارشی

 فاارود تعظاايم ساار کاارد، ايجاااد من قااه و کشااور باارای شااهادت اياان هنچااه و او شااهادت

 .هورممی

ی هن ای، اياان برکااات عظاايم و قيااامتی را کااه در تشااييع جنااازهاهلل خامنااههيااتوضاارت 

ی معنوياات او برشاامردند و افالودنااد: هن قاادر و همراهااانش بااه پااا شااد نتيجااهشااهيد گران

های عراقاای را در کاااظمين، بغااداد، نجااا و های ايراناای را و همچنااين هن بدرقااهبدرقااه

ق عااه شاد، ديديااد. از روح م هاار يکارِ ق عهکاربال و هن تشااييعی را کاه نساابت باه اياان پ

 .هن شااااااااااهيد بالرگااااااااااوار از اعمااااااااااا  د  تشااااااااااکر ميکاااااااااانم

 نظياار،بی هایتشااييع هن و سااليمانی ايشااان بااا تأکيااد باار اينکااه شااهادت وااا  قاساام

 ميخواسااتند ایعااده: کردنااد خاطرنشااان کشاايد، دنيااا رک بااه را «انقااالب بااودن زنااده»

ای هام ساعی ان تماام شاده اسات و البتاه عادهايار در اساالمی انقاالب کاه کنناد وانمود

ميکنند ايان اتفاا  بيفتاد، اماا شاهادت واا  قاسام نشاان داد کاه انقاالب زناده اسات و 

 .هماااه ديدناااد کاااه چاااه قياااامتی در تهاااران و ديگااار شاااهرها باااه پاااا شاااد

 خااود، شااهادت بااا سااليمانی ای بااا تأکيااد باار اينکااه شااهيداهلل خامنااهوضاارت هياات

باااز و دشاامنان را مجبااور بااه خضااو  در مقاباال عظماات ملاات ا ر غبارگرفتااه چشاامهای

نظياار خااود در مراساام تشااييع، بااه دهااان ايااران کاارد، گفتنااد: ملاات ايااران بااا وضااور بی

گااو و هجوگااو زد کااه ميخواهنااد اياان مجاهااد انصاااظ، دروغهااای بیدشاامنان و همريکايی

 .رفاای کنناادالقاادر و سااردار و فرمانااده مبااارزه بااا تروريساام را يااک تروريساات مععظيم

ی تلاا  روز گاشااته در رهباار انقااالب اسااالمی همچنااين بااا ابااراز تأسااا عميااق از وادثااه

 عالياال ميهناانهم ايان هاایخانواده باه: گفتناد کرماان در ساليمانی مراسم تشييع شاهيد

 باااا باختگاااانجان ايااان م هااار ارواح اميااادوارم و ميکااانم عااارض تساااليت کرماااانی

  .«1شوند محشور سليمانی شهيد
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