
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کم نظیر  لگوی مخلص و امجاهد آموز، مکتب درس  ؛حاج قاسم
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 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  
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  مقدمه 

اختصاص دارد. رهبر    "شهيد سردار سليمانی "يابی و محوربندی بيانات رهبر انقالب درباره  اين پژوهش به بررسی، شاخص 

مجموعه  ی، نمايش عملی  ران ي و ا   ران ي ا   ی فرهنگ   ی ها تبلور ارزش   ی، خ ي تار ای  حادثه   ی را مان ي شهادت سردار سل انقالب اسالمی  

نرم  و رواج دهنده    اسالم   ی ا ي مقاومت در دن   ج ي و بس   ی ختگ ي اسم رمز برانگ ،  منطقه   ی در کشورها   ی ران ي ا   ات ي ها و روح خصلت 

   دانند. ی می اسالم   ی ها ملت   ان ي مبارزه در م   ی افزار مقاومت و الگو 

در اين حادثه و از آيات قدرت الهی    ی غلبه لطف اله نامند و با اشاره به  می فقدان تلخ  رهبر انقالب همچنين اين حادثه را  

کنند.  تاکيد می   ان ي سال   ن ي ا   در همه سردار سليمانی    وقفه ی پاداش تالش ب   به عنوان   شهادت بر    سردار، اصل شهادت    بودن 

، محور ديگری است که در بيانات رهبر انقالب به آن  شجاع  د ي شه   ن ي ا ها با ترور دزدانه و بزدالنه تر شدن آمريکايی روسياه 

 است. اشاره شده 

از سردار سليمانی  انقالب به آن اشاره  در زم   شکست استکبار  از شهادت، نکته ديگری است که رهبر       ان حيات و پس 

حمله  سردار و ی  نشدن و فراموش   ی ون ی ل ی م  ع یی تش ،  در منطقه آمریکا  ی دالر   ون ی ل ی تر   ۷فایده هزینه بی   کنند. می 

از جمله مصادیق شکست استکبار از سردار براساس بیانات رهبر انقالب    االسد ن ی ع   یی کا ی آمر   گاه ی به پا   ی موشک 

 است. 

  "و   "زنده بودن انقالب به رخ کشيده شدن  "  ، "و دارای پيام   ر ي نظ ی ب باشکوه و    ع يي تش "سردار، از جمله  شهادت  عظيم  برکات  

 انقالب است. از ديگر محورهای بيانات رهبر    "ران ي دشمنان در مقابل عظمت ملت ا خضوع  

  برجسته ای  نمونه   نظير برای نسل جوان، و کم لگوی درخشان  ، ا ران ي پرافتخار اسالم و ا رهبر انقالب شهيد سليمانی را سردار  

  ، مقاومت   ی الملل ن ي ب   چهره و مخلص،    القدر م ي مجاهد عظ   الگوی تالش و نشاط و جوانی،   ، اسالم و مکتب امام   شدگان ت ي از ترب 

 دانند. ی برای نظام می معنو   ی ت ي ظرف   و   سم ي ا ترور ب   فرمانده مبارزه 

است که    نظير استخراج شده هايی برای اين شخصيت کم يژگی و ی، خصايص و  مان ي سل از بيانات رهبر انقالب درباره سردار  

رهبر انقالب شهيد    است.   "است ي س   دان ي م و هم در    ی نظام   دان ي در م ير توامان هم  تدب و    شجاعت "ترين آنها  يکی از مهم 

  یها در شکست نقشه   کننده ن يي نقش تع   ، ن ي فلسط   ه ي در قض   ل ي بد ی ب   ی رگذار ي تأث دانند و  می   ر ي تدب با شجاع اما  سليمانی را  

  ، اخالص شمارند. رهبر انقالب،  سردار برمی و شجاعت    ر ي از تدب   يی ا ه نمونه ها در لبنان را  و مقابله با آمريکايی   در عراق   کا ي آمر 

های سردار سليمانی  و ذوب بودن در انقالب را از ديگر ويژگی   جنگ   دان ي در م   ی حت   اوضاع در همه    ی مراقبت از حدود شرع 

 دانند. می 

ی پديده تشييع باشکوه و  و معنو   ی ابعاد ماد ، لزوم شناخت  آموز درس   مکتب، راه و مدرسه عنوان  به حاج قاسم به  لزوم نگاه  

 ادامه داشتن راه و کار حاج قاسم از بايدهايی است که رهبر انقالب درخصوص سردار سليمانی بر آنها تاکيد دارند.   لزوم 

 

 

 های خبری مديريت پژوهش                                                                                            

                              02/10/1400 
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چنین 

جمعیت 
بی نظیر 

حضور -2-2
عاشقانه و 

اشک و اندوه 
مردم در 

تشییع حاج 
قاسم و 

همرزمان 
شهیدش 

نتیجه 
ملموس 

اخالص این 
شهیدان 

لزوم  -3
ادامه داشتن 

راه و کار 
:حاج قاسم

ادامه -3-1
یافتن خطّ 

جهاد مقاومت 
با انگیزه  
مضاعف 
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 ها و محورها به استناد عین عباراتجدول شاخص -

 مستندات ترين محورها مهم موضوع  رديف

1 
سردار 

 :سلیمانی

 ها:ويژگیالف( 
ــد  -1 مجاهـــــــــ

 :القدرمیعظ

مجاهدددددددددددددت  -1-1

مخلصدددانه و شدددجاعانه در 

مبددارزه بددا  یهددادانيددم

 و اشرار نياطيش 

 همددهکددردن سددیری -1-2

-سدبيلفدیجهداد  در  عمر  

  اهلل

 طالب شهادت: -2

 یهددددا آرزوسددددا  -2-1 

و در  شددهادت در راه خدددا

 نيددانهايددت رسدديدن بدده 

 مقام واال

ــره  -3 ــنیب چه  یالملل

ــت  ــده و مقاومـ فرمانـ

  سمیبا ترور مبارز

فرمانــده جنگــاور و  -4

 مســـلر بـــر عرصـــه

  ینظام

ی معنـــو تیـــظرف -5

 برای نظام

ــوی  -6 ــد الگـ و تعهّـ

 ایمان

ــالش و  -۷ ــوی تـ الگـ

نشــاو و جــوانی بــا 

 وجود سن باال 

ــجاعت -8 ــدبو  ش یر ت

 دانیــدر متوامــان هــم 

امّت اسالمی  »- ايران و هم قهرمان  به اين   شهيد سليمانی، هم قهرمان ملّت  امّا آنچه من 

مناسبت راجع به شهيد سليمانی عزيزمان، که من ياد او را هرگز فراموش نميکنم، و همچنين  

عليهما( ميخواهم عرض بکنم، اين است که شهادت  تعالی    اهللشهيد ابومهدی مهندس )رضوان  

ی معمولی نيست که از ياد تاريخ برود؛ اين  ی تاريخی است، يک حادثهسليمانی يک حادثه

ی روشن. و شهيد ]سليمانی[، هم قهرمان ملّت ايران  در تاريخ ثبت شد به عنوان يک نقطه

ها هم به خودشان افتخار  ی اساسی است. ايرانیشد و هم قهرمان امّت اسالمی شد؛ اين نکته

مردی   که  مجاهدت  کنند  ميکند،  تالش  برميخيزد،  دورافتاده  روستای  يک  از  آنها  ميان  از 

ی درخشان و قهرمان امّت اسالمی؛ که حاال  ميکند، خودسازی ميکند، تبديل ميشود به چهره

امّا قهرمان ملّت ايران است، به خاطر   .ی ديگر، بعد در اين مورد عرض ميکنممن دو سه جمله

ی فرهنگی خودش و معنوی خودش و انقالبی خودش را و ارزشهای  هااينکه ملّت ايران داشته

-آمد ميکرد  و  خودش را در او متبلور ديد، در او مجسّم ديد. ايشان هنوز زنده بود و رفت  

که من ميديدم در اين خيابانها    -ای هم برای خودش قائل نبودخيلی هم معمولی؛ هيچ پيرايه

ها نبودند که او را  ر ميکنند. وقتی شهيد شد، فقط انقالبیاند و به او افتخاعکسهای او را زده

ی  تکريم کردند و بزرگداشت برای او در ذهن و عالم واقع و خارج ايجاد کردند ]بلکه[ همه

حتّی کسانی که انتظار نميرفت نسبت به يک عنصر انقالبی، اين جور ابراز  -اقشار نسبت به او  

؛ چرا؟ به خاطر همين: تبلور ارزشهای فرهنگی ايرانی  ابراز احساسات کردند  - احساسات بکنند

ی مقاومت بود؛ شجاعت  از طرفی دارای شجاعت و روحيه.و ايران بود؛ اين خيلی باارزش است

ی  نشينی و انفعا  و مانند اينها ضدّ روحيهو مقاومت جزو خصلتهای ايرانی است. زبونی و عقب

نند و عمالً زبونی از خودشان نشان ميدهند، دچار  ملّی ما است. آنهايی که ادّعای ملّيّت ميک

  .تناقضند. و او مظهر شجاعت بود، مظهر مقاومت بود؛ اين را همه مشاهده ميکردند و ميديدند

از طرفی دارای درايت و تيزهوشی بود، خيلی تيزهوش بود؛ ]در اين مورد[ خيلی نکات هست.  

مقاومت را ايشان    ها و عليهل به يکی از فرقهی بروز يک جريانِ بظاهر مذهبیِ متماياين مسئله

بينی کرد؛ که به من گفت. گفت ]طبق[ آن چيزی که من دارم ميبينم در مدّتها قبل پيش

آيد؛ بعد از  يک جريانی دارد به وجود می  -اسم آورد از بعضی از کشورها -وضع دنيای اسالم  

ی اموری که با کشورها  رهی بود. در ادامدّتی داعش به وجود آمد. آدم بادرايتی بود، آدم باهوش

ارتباط داشت و او در آنها دخيل بود، با کما  عقل و درايت رفتار ميکرد؛ اين را بنده کامالً  

حس ميکردم. خب، ما دائماً در حا  ارتباط بوديم در مسائل گوناگون؛ بادرايت بود. اين هم  

 .های فرهنگیِ ما ملّت ايران استهيکی از خصوصيّات ايرانی است، يکی از خصوصيّات داشت 

دوستی داشت، يعنی برايش اين ملّت و آن ملّت و مانند اينها  ی فداکاری و نوعاز طرفی روحيه

دوست بود، واقعاً حالت فداکاری برای همه داشت. از طرفی اهل معنويّت و  ]مطرح[ نبود؛ نوع

عنا و اهل اخالص بود، و اهل تظاهر  جويی بود؛ واقعاً معنوی بود، واقعاً اهل ماخالص و آخرت

ی مکارم اخالق است، اينها مکارم باارزشی است. اين را مردم ديدند؛  نبود. خب اينها مجموعه

ها و در مقابل  اين تبلور پيدا کرد در اين آدم؛ در بيابانهای فالن کشور و فالن کشور و روی کوه

را در واقع مجسّم کرد، متبلور کرد،  دشمنان گوناگون رفت، و اين ارزشهای فرهنگی ايرانی  

از طرفی، گفتيم قهرمان امّت اسالمی است؛ چرا؟ چون  .نشان داد؛ پس قهرمان ملّت ايران شد

  - شهادتش هم مکمّل اين معنا بود-شهيد سليمانی با حرکات خود و باالخره با شهادت خود  

دنيای اسالم هر جايی که  اسم رمز برانگيختگی و بسيج مقاومت در دنيای اسالم شد. االن در 

بنای مقاومت در مقابل زورگويی استکبار را داشته باشند، مظهرشان و اسم رمزشان شهيد  

سليمانی است. در کشورهای مختلف او را احترام ميکنند، تکريم ميکنند، عکسش را ميزنند،  

مت را و  افزارِ مقاونامش را پخش ميکنند، برايش مجلس درست ميکنند. در واقع ايشان نرم

الگوی مبارزه را به ملّتها تعليم کرد، به ملّتها سرايت داد، در ملّتها رايج کرد؛ اينها خب نقشهای  

به معنای واقعی کلمه، يک شخصيّت   خيلی مهم و بسيار حسّاسی است؛ لذاست که ايشان 

 .ی قهرمانیِ اسالمی استبرجسته و يک چهره
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 مستندات ترين محورها مهم موضوع  رديف

در    ینظام هم   دانیـمو 

 :استیس

همده   نددهکن  یخنث  -8-1

نامشدددددروع  یهانقشددددده

  ايدر غرب آس  کايآمر

 یرگددددددددددذاريتأث -8-2

 هيدر قضدددددد ليبدددددد یب

 : نيفلسط
خنثددی کددردن تددالش  -8-2-1

بدددددرای بددددده  هدددددايیکايآمر

 هيقضدددفراموشدددی سدددیردن 

 نيفلسط

جلددددددددوگيری از در  -8-2-2

ضدددعف قرارگدددرفتن  موضدددع

 هاینيفلسط

جرئدددددت و تدددددوان  -8-2-3

 ن به فلسطينيانمبارزه داد

 کنندددهنيينقددش تع -8-3

 یهادر شکسددددت نقشدددده

 در عراق:  کايآمر
عناصدددر کمدددک بددده  -8-3-1

 یو جواندان شدجاع عراقد  مؤمن

 عراق  تيو مرجع

خنثددی کددردن نقشدده  -8-3-2

 هيشدددبآمريکدددايی هدددا بدددرای 

طداغوت   ميدرژکردن عدراق بده  

شدديرده ماننددد  یهدداميرژيددا 

  یسعود

مقابلددددددده بدددددددا  -8-4

 ها در لبنان:آمريکايی
خنثددی کددردن نقشدده  -8-4-1

هددا بددرای محددروم آمريکددايی

 نيتددرلبنددان از مهددمکددردن 

تکبار را شکست داد، هم با شهادتش شکست  شهيد سليمانی، هم در زمان زنده بودنش اس 

شده است. در زمان زنده بودنش استکبار  داد؛ اينها ادّعا نيست، اينها چيزهايی است که اثبات

آمد گفت: ما هفت تريليون دالر خرج کرديم    جمهور آمريکارا شکست داد، دليلش اينکه رئيس

نيامد؛ ]حتّی[ مجبور شد شب   بيايد يک وقتی در يک  در عراق و هيچ چيز گيرمان  تاريک 

ی دنيا قبو  کردند که آمريکا در عراق و  پايگاه آمريکايی در عراق بنشيند و برود. اين را همه

به مقاصد خودش نرسيده؛ چرا؟ چه کسی در اين قضيه فعّا  بود؟    -بخصوص در عراق- سوريه  

اينها ر بنابراين در زمان حياتِ خودش  بود.  پس از    .ا شکست دادقهرمان اين کار سليمانی 

واقعاً   و  عجيب  تشييع  ايران شد،  در  که  تشييعی  اين  داد.  را شکست  دشمنان  هم  شهادت 

در بغداد    ای که در عراق شد؛ در نجف،ای ]بود[؛ و همچنين تشييع ميليونینشدنی  فراموش 

  ايشان تشييع شد، تشييع ميليونی عجيبی؛ ايشان و شهيد ابومهدی مهندس با همديگر تشييع

های جنگ نرم استکبار را متحيّر کرد.  ها، ژنرا شدند. در واقع اين تشييع، و بعد بزرگداشت

اند و در واقع آنها هستند که دارند فعّاليّت ميکنند اينهايی که در جنگ نرمِ استکبار برجسته

؛  های جنگ نرم آمريکا و استکبار هستند، اصالً متحيّر ماندند که اين چه وضعی استو ژنرا 

البتّه آنچه در   .اين که بود، اين چه بود؛ اين چه حرکت عظيمی است که آنها را شکست داد

ترين  شهادت او اتّفاق افتاد، اوّلين سيلی سختی بود که به آمريکا زده شد و تا آن زمان، مهم

سيلی به آمريکا همين حرکت مردمی عظيمی بود که انجام گرفت؛ بعد هم که خب برادرها  

زدند؛ لکن سيلی سختيک سيلی غلبهای  از  است  عبارت  نرمتر  بر هيمنهی  پوچ  افزاری  ی 

و   ما  انقالبی  بايستی جوانان  بشود.  زده  بايد  که  است  آمريکا  به  اين سيلی سخت  استکبار؛ 

ی استکباری را بشکنند و اين سيلی سخت را به آمريکا  نخبگان مؤمن ما ]با[ همّت، اين هيمنه

هم اخراج آمريکا از منطقه است که اين همّت ملّتها و سياستهای مقاومت  بزنند، اين يک؛ يکی  

البتّه اينها غير از انتقام   .را ميطلبد که بايستی اين کار را انجام بدهند؛ اين، سيلی سخت است

از قاتل است؛ اينهايی که گفتيم، مربوط به مجموع استکبار و آمريکا است؛ قاتل سليمانی و  

ی بايد انتقامشان را پس بدهند؛ آن به جای خودش محفوظ است. اگر چه  آمر به قتل سليمان 

ی يک عزيزی، کفش پای سليمانی هم بر سرِ قاتل او شرف دارد و سرِ قاتل او هم  به گفته

ی کفش سليمانی هم نميشود؛ اين هست امّا باالخره غلطی کردند، بايستی انتقام  برود، فديه

ما دنبا   -ند که در هر زمان ممکن، هر وقت ممکن شد  پس بدهند؛ هم آمر، هم قاتل بدان 

 . «1بايد انتقامشان را پس بدهند  -وقت ممکن هستيم

روح مطهّر قاسم    دان،يشه  یبهيّارواح ط  شبيشد. د  یبزرگ و پرافتخار اسالم آسمان   سردار»  -

م  یمان يسل در  و شجاعانه  مخلصانه  مجاهدت  سالها  گرفتند.  آغوش  در  با    ی دانهايرا  مبارزه 

  ن يرا به ا   ز يعز   یمان يشهادت در راه خدا، سرانجام سل  یو اشرار عالم و سالها آرزو  نياطيش

شهادت    ني . ا ختير   ن يآحاد بشر بر زم  ن ي تریو خون پاک او به دست شق  د يان مقام واال رس

  ران يو به ملّت ا  ک يفداه و به روح مطهّر خود او تبر  ارواحناه  اهللةيّت بقحضر   شگاه يبزرگ را به پ

بود،   ینياسالم و مکتب امام خم شدگانتياز ترب  یا برجسته ی. او نمونهکنميعرض م تيتسل

راه خدا گذران   خودعمر    ی او همه به جهاد در  ب ديرا  پاداش تالش  او در    یوقفهی. شهادت 

کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد   یاله یبود، با رفتن او به حو  و قوّه ان يسال  نيا  یهمه

  گر يخود را به خون او و د  دياست که دست پل  یتکاران يدر انتظار جنا  یانتقام سخت  ی شد، ول

و همه  یالمللنيب   ی چهره  یمان يسل  ديآلودند. شه  شب يد  ی حادثه  ی شهدا   یمقاومت است 

بدانند خطّ جهاد    -دشمنان   یهمه  ز يو ن -دوستان    ی . همهنديه اودلبستگان مقاومت خونخوا

راه    ني در انتظار مجاهدان ا  یقطع  یروزيو پ  افت ي مضاعف ادامه خواهد    ی زهيمقاومت با انگ

به    افتن ي مبارزه و دست    ی ادامه  یما تلخ است ول  ز يعز   ومبارک است. فقدان سردار فداکار  

جنا   يینها   یروزيپ و  قاتالن  تلخ  تکاران يکام  کردرا  خواهد  شه  اد ي  رانيا   ملّت   .تر  نام    ديو 

مجاهد بزرگ اسالم جناب    ژه يهمراه او بو  ی و شهدا  ی مان يسردار سیهبد قاسم سل  مقامیعال

در کشور    یعموم  یسه روز عزا  نجانبيالمهندس را بزرگ خواهد داشت و ا   یابومهد  یآقا
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 یعندددديعامددددل اسددددتقاللش 

 اهللحزب

ــال  -9 ــل و  اخـ اهـ

  ننبود ایتظاهر و ر

ــدود  -10 ــت از ح مراقب

 اوضـا در همـه    یشرع

 :جنگ دانیدر م یحت

مواظبدددددددددددت  -10-1

 یظلددم و تعددد درخصددوص 

 ن به هيچ کسنشد 

مراقبددددددددددددت  -10-2

حفددج جددان  درخصددوص

رزمنددددگان و  ان،يددداطراف

 همکاران

 ذوب در انقالب: -11

اهددددل حددددزب و  -11-1

 گونددددددهنيو اجندددددداح 

 ن نبود هایبند ميتقس

بدده خددط  بنددد يپا -11-2

 و مبارک امام  ینوران

خدددددط قرمدددددز  -11-3

انقدددددالب و قدددددراردادن 

 یگريقالبان

ــدرا -12 و  تیـــــــ

 یزهوشیت

ــدا ار -13 ی و فـــــ

 یدوستنو 

 

م گرام  کنمياعالم  همسر  به  عز  یو  فرزندان  د  ز يو  ا  گريو  تسل  کي تبر  شان يبستگان    تيو 

  .«1م يگويم

ئی را هم ميشناسد که در دنيای مادی  نسل جوان ما بحمداهلل الگوهای درخشان و برجسته»  -

ئی و تا  از شهيد چمران و شهيد آوينی تا شهدای هسته. امروز نظائر آنها را کمتر ميتوان يافت

ی قم و  ی سی از عمر خود در حوزهبزرگوار مطهری که در دههشهيد سليمانی و تا شهيد  

  .«2ی پنجاه با با  شهادت به ملکوت اعلی پرکشيد دانشگاه تهران درخشيد و در دهه

حرکت  نمونه»  - به  مربوط  حوادث،  همين  از  قبل  اندکی  معنوی،  ظرفيّت  اين  ديگر  ی 

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

تهران، چه کردند در شهرستان اين قضيّهکردند در  با  -ی مهم  های مختلف، مردم چگونه 

مواجه شدند. خطا است اگر ما خيا  کنيم اين فقط يک حرکت    -شهادت يک سردار برجسته 

رکت  عاطفی محض بود؛ بله؛ عواطف هم تأثير داشت، لکن اين حرکت خيلی فراتر از يک ح 

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

مردم   معتقدند.  استکبار  مقابل  در  مقاومت  به  معتقدند،  مبارزه  به  معتقدند،  مقاومت  ميدان 

نشان دادند که به کسی که مظهر اقتدار ملّی و اقتدار جهادی ايران است احترام ميگذارند.  

د سليمانی مظهر اين اقتدار بود، در کلّ منطقه اقتدار ملّی ايران را به رخ دشمنان کشور  شهي

ی اقتدار ملّی بود، مردم به اين احترام گذاشتند.  و دشمنان انقالب ميکشيد، مظهر اين روحيه

ی خيلی مهمّی است؛ يک چنين ظرفيّتی خيلی باارزش است؛ نشان داد  اين مسئله، مسئله

 «. 3ای قهرمان ملّی خودشان چه اهمّيّتی قائلند که مردم بر

ی  ايشان جنايت آمريکا در ترور سردار سليمانی و ابومهدی المهندس را يک نمونه از نتيجه»-

وزير عراق افزودند: آنها ميهمان شما را در  ها برشمردند و خطاب به نخستحضور آمريکايی

به اين جنايت اعتراخانه .  ف کردند؛ که اين موضوع کوچکی نيستی شما کشتند و صريحاً 

رهبر انقالب اسالمی تأکيد کردند: جمهوری اسالمی ايران هرگز اين موضوع را فراموش نخواهد  

  .«4ها خواهد زدی متقابل را به آمريکايیکرد و قطعاً ضربه

گفتند:    ک يرا    ی مان يشهادت سردار سل  یاخامنه  اهللتي آ  حضرت»  - و  تلخ خواندند  فقدان 

حادثه غلبه با لطف    ن يبود اما در ا  ز يبرانگني و تحس  د ي خوب، مف  ار ي بس  قتاً يحق  ی مان يسل  د يشه

  ن يچرا که در ا  افت، يو »شهادت« دست   «یروزيآن بزرگوار به هر دو حُسن »پ را يبود ز  ی اله

  تي و عوامل آن، و در نها  کايآمر  دان، يبود و مغلوب م  یمان يسل  دان يم  روزِ يپ  قه، سالها در منط

مردم در    یونيليو دهها م  رينظیاجتماعات ب   ،یانقالب اسالم  رهبر   .ديبه فوز شهادت هم رس

و    ی دهنده عظمت، اتحاد، حضور، قدرشناسو نشان  یرا از برکات اله  ی مان يسل  ديشه  عييتش

  ه يقض  ن يدر ا  ران ياز ملتها با مردم ا  یاريبس  ی دانستند و با اشاره به همدرد  ران يملت ا   رت يبص

  ی هاتيواقع  ني برگزار شد که ا  ی مان يسل  د يشه ادياز کشورها هزار مجلس به   یکيافزودند: در 

بنابرا   ینظام اسالم  ی نشانه عمق راهبرد  زيانگشوق برخالف ظاهر    ه يقض  ن يباطن ا   ن ياست، 

امام بزرگوار از    ريتعب  یادآوري با    شان يا  . است  یروزيجبهه حق سراسر پ  ی تلخ آن، برا  ار يبس

حاج مرحوم  خود  برجسته  و  فاضل  فرزند  مصطفدرگذشت  خف  یآقا  »الطاف    « یاله  هيبه 

  ران ي امام نشد اما پس از حرکت مردم ا  ريمتوجه مفهوم تعب  یزمان کسخاطرنشان کردند: آن

ملت که به سقوط حکومت    یو آغاز حرکت عموم  ز يث قم و تبرالعمل دربار و حواد و عکس

  ی مان يطاغوت منجر شد، مفهوم آن مشخص شد، همچنانکه در حادثه تلخ شهادت سردار سل

تصور کرد ضربه  زين  باطن قض  یادشمن  اما  است    ث يو شکست دشمن خب  یروزيپ  ه،يزده 

  کيماجرا بلکه در    ني دشمن نه فقط در ا  نکهيبر ا   د يبا تأک  یاخامنه  اهللتيآ  حضرت   .است

  ني در ا  هايیکا يضربه و شکست خورده است، افزودند: آمر   رانيساله دائماً از ملت ا   40نبرد  

اقدام    ی ارسانه  ، یفرهنگ  ،یاقتصاد  ،یتيامن  ،ی نظام  ،یاسيس  ی سا  همه سالحها  40 و هر 

 
 13/10/1398  همراه او  یو شهدا  یمانيسیهبد قاسم سل  ديشهادت سردار شه  یرهبر انقالب در پ  تيتسل  اميپ .  1

 12/02/1399  پيام رهبر انقالب اسالمی به مناسبت روز معلم .  2

 22/04/1399  بيانات در ارتباط تصويری با نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شورای اسالمی .  3

 31/04/1399  وزير عراق با رهبر انقالبديدار نخست .  4
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 ب( شهادت سردار:

 : یخ یتارای حادثه  -1

شددددددن  ليتبدددددد  -1-1

بدددده سددددليمانی  د يشدددده

ی و قهرمددان قهرمددان ملدد

 امت اسالمی:
 یهدددداتبلددددور ارزش -1-1-1

مجموعددددددده و  یفرهنگددددددد

و  رانيددا اتيددها و روحخصددلت

  یرانيا

اسدددددددم رمدددددددز  -1-1-2

مقاومددت  جيو بسدد یختگدديبرانگ

 اسالم  یايدر دن

نددددرم رواج دهنددددده  -1-1-3

مبدارزه   یافزار مقاومدت و الگدو

 یاسالم  یهاملت  انيدر م

غلبددده  وفقدددان تلدددخ  -2

 ی:لطف اله

پيددددروزی بخددددش  -2-1

 هيقضدد نيددبدداطن ابددودن 

تلدخ   اريبرخالف ظداهر بسد

 آن

دسدددتيابی سدددردار  -2-2

به هدر دو حُسدن سليمانی  

 و »شهادت«  «یروزي»پ

ــدرت  -3 ــات قـ از آیـ

 الهی:

دولددت  شدددنرسوا - 3-1

در پددی  کددايآمر یِآبددرویب

نه تنها ساقط نشد    یاسالم  کار گرفتند اما نظام به  ی ساقط کردن نظام اسالم  یممکن را برا

  .«1از قبل شده است   ترفيضع  کايو در مقابل، آمر تریبلکه هزار برابر قو

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

نظام دينی است، مردم اسالمی است. »اسالمی« است که مثل  ايمانی است،  شهيد  ساالریِ 

ها را در دوران دفاع مقدّس وادار ميکند  سليمانی تربيت ميکند؛ »اسالمی« است که خانواده

پاره خودشان،  جوانهای  فیکه  جهاد  برای  را  خودشان  تن  هم  سبيلهای  بعد  بفرستند،  اهلل 

افتخار کنند. در کجای دنيا هست که مادری سه فرزند يا چهار فرزند رشيد خودش را داده  

تخار ميکند و از هيچ کس گاليه نميکند؟ هيچ جا نيست. ما اوضاع و احوا  کشورهای  است و اف

اند، امّا  هايی داشتهاند، آنها هم کشتهايم؛ آنها هم جنگهايی داشتهايم، شنيدهديگر را خوانده

شما مالحظه   .  اصالً قابل مقايسه نيست با آنچه در اينجا گذشته است؛ اين به خاطر ايمان است

های آمريکا راجع به  د، در همين هفت هشت ماه قبل، اوايل امسا ، نشستند در انديشکدهکني

حاج قاسم سليمانیِ شما مفصّل بحث و بررسی کردند؛ گزارشش را بعد از مدّتهايی به نحو  

محدودی منتشر کردند که دست ما هم رسيد. اينها راجع به حاج قاسم خصوصيّاتی را ذکر  

اي  ميگويند  و  اين  ميکنند  بين  در  بعد  است.  آمريکا  اهداف  مقابل  در  بزرگی  مانع  آدم  ن 

  است،   چنين  است،  خطرپذير  است،  شجاع  ميگويند  حاال  که-  ميکنند  ذکر  او  از  که خصوصيّاتی  

[ متعهّد است، باايمان است؛ تعهّد او يکی از اين ]خصوصيّات است[.  ميگويند]  - است  چنان

های ايمانی وقتی که اين ايمان را با عمل صالح همراه کنند،  شخصيّتاين ]طور[ است ديگر؛ 

وقتی حرکت جهادی بکنند، محصولش ميشود شخصيّتی مثل اين، که قدرتهای بزرگ او را  

 «. !2تحسين ميکنند، حتّی دشمنانش او را تحسين ميکنند

به دولت    -ام م گفتههمچنان که قبالً هم در سا  گذشته تأکيد کردم و مکرّر ه-من البتّه  »-

اللهی معتقدم و به آن اميدوارم و البتّه دولت جوان صرفاً به معنای اين نيست  جوان و حزب

ساله داشته باشد؛ نه، دولت    32که بايد يک رئيس دولت جوان، آن هم مثالً جوان به معنای  

  کند  تالش واند بت که   باشد   سنينی  در   که  ایآماده  و  بانشاط  و   پا   جوان، ]يعنی[ يک دولت سرِ 

  يک  به   هم  باال   سنين  تا   ها بعضی.  است  اين   منظور   نباشد؛   کارافتاده   از   و  خسته   و  بکند   کار  و

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

اگر دَه سا   شصت و چند سا  سنّش بود، ايشان که خيلی جوان نبود؛    - و روز به ياد او هستم

ديگر هم زنده ميماند و بنده زنده ميماندم و بنا بود که من مشخّص بکنم، او را در همين جا  

نگه ميداشتم، يعنی کنار نميگذاشتم او را که جوان هم نبود. بنابراين بعضی اوقات افرادی که  

هر حا  به  ه ی خوبی را ميتوانند انجام بدهند. بدر سنين جوانی هم نيستند، کارهای جوانانه

اللهی و جوان مؤمن است که ميتواند کشور  نظر من عالج مشکالت کشور، دولت جوان حزب

  .«3های دشوار عبور بدهد را از راه

را انجام دادند؛ حضور    ی ميحرکت عظ  ک يما، مردم   ز يعز   ديشهادت بزرگِ شه یدر حادثه»  -

مدَه دن   یون يليها  رخ  به  را  اجتماعدنديکش  ا يخودشان  آن  تشک  ی.  تهران  در  و    ليکه  شد 

تبر  یاجتماعات در  مشهد،  در  اصفهان،  در  اهواز،  در  قم،  در  تشک  ز، يکه  کرمان  شد،    ليدر 

  ن يشدّت و با ا   نيحجم و با ا  ني به ا  اياز دن  یانقطه چ يمعمو  در ه وربود که به ط یاجتماعات

و   یعموم جان يو ه یبود. حضور مردم ر ينظیما هم ب  خي در تار  ؛کنديانسان مشاهده نم زه يانگ

کشور و    یآبرو   ی مهم بود برا  یليدلبسته هستند، خ يی زهايمردم نشان بدهند به چه چ  نکهيا

  .«4ران يعزّت ملّت ا یبرا

  د يشه  ميو تکر  عييمردم در تش  یون يليها محضور ده  گري د  اميپ  یاخامنه  اهللتيآ  حضرت  »-

ملت دانستند و    ان يدر م  الشأن ميبا خط امام بزرگوار و زنده بودن امام عظ  عتيرا ب   یمان يسل

  یهمه  کايآمر  ميرژ   ستيو مسئوالن ترور   سميون يصه  یخبر  یحادثه، امیراتور  نيگفتند: در ا

 
 29/11/1398   ديدار مردم آذربايجان شرقیدر    بيانات .  1

 16/11/1398  بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم .  2

 28/02/1399  های دانشجويیبيانات در ارتباط تصويری با نمايندگان تشکل .  3

 01/01/1399پيام نوروزی رهبر معظم انقالب   .  4
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و  نيترتدددرور سرشدددناس 

مبدارزه   نيتریقو فرماندده 

در کدددل  سدددميبدددا ترور

 منطقه

روسددياه تددر شدددن  -3-2

هددا در پدی تددرور آمريکدايی

 نيدددادزدانددده و بزدالنددده 

در و نددده  شدددجاع د يشددده

 رو روبه جنگِ دانيم

اعتددددراف رئدددديس  -3-3

جمهددور آمريکددا مبنددی بددر 

تروريسدددت بدددودن ايدددن 

 کشور، باالترين رسوايی

عظـــیم بر ـــات  -4

 سردار:شهادت 

باشدددکوه و  عييتشددد -4-1

 و دارای پيام: رينظ یب
بددا خددط امددام  عددتيب -4-1-1

 بزرگوار 

دهنده نشدددددددددددان -4-1-2

 اتحاد ملت ايران  و عظمت

دهنده نشدددددددددددان -4-1-3

ملددت  رتيو بصدد یقدرشناسدد

  رانيا

ی از طرفددددارنشدددانه  -4-1-4

 یاسالم تيحاکمو   قالبان

در  یسددتادگيانشددانه  -4-1-5

مقابددل ظلددم و ندده گفددتن بدده 

 یهدددا همددده مطدددامع دولدددت

 یاستکبار

نشددددددانه عمددددددق  -4-1-6

بدده  ینظددام اسددالم یراهبددرد

از  یاريبسدد یهمدددردسددبب 

 نيددر ا  رانيدها بدا مدردم املت

 هيقض

به ترور   ز يکه سردار عز   کردند تالششان را   متهم کنند اما خداوند متعا     سم يو بزرگ ما را 

مختلف به روح آن بزرگوار    یبلکه در کشورها  رانيتنها در ا   داد که نه  رييچنان صحنه را تغ

به نمونه  شانيا   .را آتش زدند  هاستيون يو صه  کايدرود فرستادند و پرچم آمر  از    یابا اشاره 

محاصره  ريخط  تيموقع  کي در    یمان يسل  ديشه  یحضور شجاعانه در  کامالً  و    یو  دشمن 

  هايیکايشجاع، آمر  ديشه ن يکه منجر به فرار دشمنان شد، گفتند: در ترور ا  یاتيعمل تي هدا

  ني شدند که ا   رتکبرا م   تي جنا  نيرو نشدند بلکه دزدانه و بزدالنه ا جنگ با او روبه  دانيدر م

  ت ي مد  از جنا  نيا   نکهيه به ابا اشار  یاخامنه  اهللتيآ  حضرت  .آنها شد  شتريب   یاهيموجب روس

پ  یعني تا  مقاومت  رهبران  ا   شيترور  رژ   ني از  البته    یستيون يصه  ميمخصوص  افزودند:  بود، 

افغانستان جنا   هايیکايآمر و  عراق  ز  اتيدر  ا کرده  یادي و کشتار  اما  رئ   نياند    جمهور سيبار 

وجود    ني باالتر از ا  یايیکه رسوا   م«،يهست  ستيبه زبان خودش اعتراف کرد »ما ترور  کايآمر

پاسخ    یعني   رياخ  یهاهفته  ی هااهللومي از    گريد  یکي با اشاره به    یانقالب اسالم  رهبر  .ندارد

مؤثر   ی ضربه  کي  ،یواکنش قو ني کردند: ا ديتأک هايیکا يسیاه پاسداران به آمر  ی قدرتمندانه

  کايآمر  یابرقدرت  بتيبود که به ه  یتيثيح  یضربه  ،ینظام   یضربه  ن يتر از ا بود اما مهم  ی نظام

شد آمر  ی ضربه  شانيا  .وارد  ابهت  به  ب   کايسیاه  موجب  و    هايیکايآمر   يیآبرویرا  خواندند 

که    مهاي تحر  ش يو افزا   شود يجبران نم  ی زيچ  چ يبا ه  یتيثيمستحکم ح  ی ضربه  ن يافزودند: ا 

  حضرت  .گردانديآنها را بر نم  ی از دست رفته  یآبرو  زنند، ياز آن حرف م  هايیکايروزها آمر  ن يا

  یمجاهدتها  یجهيسیاه را نت  یدر پاسخ کوبنده  یگر شدن قدرت اله جلوه  یاخامنه  اهللتيآ

اخالص باشد، خداوند به آن کار    یمخلصانه دانستند و خاطرنشان کردند: هر جا و در هر کار

انقالب، حضور    رهبر..  .کنديو ماندگار م  رساند يبرکاتش را به همه م  دهد، يبرکت و رشد و نمُو م

و تازه شدن    دشي و همرزمان شه  یمان يحاج قاسم سل  عييعاشقانه و اشک و اندوه مردم در تش

همراهش    دانيو شه  اني ران ي ملموس اخالص سردار بزرگ ا  یجهيملت را نت  یانقالب   یهيروح

را    رياخ  یها هفته  اهللاميو قدر دانستن ا   یگذارارزش  ق، يدرک عم  ی الزمه  شانيا   .  خواندند

فرد نگاه نکرد    کي به چشم    ز يعز   یو ابومهد  زي به حاج قاسم عز  ديبرشمردند که با   قت يحق  ن يا

  یاخامنه  اهللتيآ  حضرت  .دي آموز ددرس  ی مدرسه  ک ي راه و   ک يمکتب،   ک يآنها را   دي بلکه با

افزودند: سیاه قدس   د،يد  یادار  یسازمان و مجموعه کي سیاه قدس را    دي نبا نکهيبا اشاره به ا

و   مينگاه است که تعظ  نيبخش است و با ا بزرگ و نجات  یهازهيانگ  یو دارا  ینهاد انسان   کي

ند:  افزود  شانيا  .ابدي یم  ی قيحق  ی باشکوه فرمانده سیاه قدس، معنا  عييمردم در تش  ميتکر

دارند؛    یبر اهداف اله  یمتک  یفکر  یربنايز   جيمسلح، سیاه، ارتش و بس  یروهاين   یالبته همه

  ی کمک به ملتها  یباشد برا  ازيرزمندگان بدون مرز، هر جا ن   گاهي سیاه قدس در جا  نکه يضمن ا

  ردان وجود و توان، خود را بالگ   یو با همه  ابديیمنطقه و حفج کرامت مستضعفان حضور م

جنگ و    یهيدور کردن سا   یمعظم انقالب اسالم  رهبر  .کنديمقدس م  یمهايمقدسات و حر

کردند: بخش    ديکار سیاه قدس خواندند و تأک  ن يتررا مهم  زي عز  ران ياز سر ا  ب يترور و تخر 

  ز يحاج قاسم عز   یاست که تحت فرمانده  یمحصو  تالش جوانان مؤمن  ران ي ا  تياز امن  یمهم

جوانانِ جان بر کف و شجاع البته    ني افزودند: ا  شانيا   .مشغو  بودند  یسالها به جهاد و فداکار

  جادي ا  تيامن  ان، يران يا  زي عز  هن يم  ی اما در واقع برا  رونديم  زيمناطق ن   گر ي و د  ن يبه کمک فلسط

داعش را حمله و    از  تيو حما   جادي از ا  کايآمر   يیهدف نها  یاخامنه  اهللتيآ  حضرت  .کننديم

شهرها  یناامن  جاديا و  مرزها  ا   ران يا   یدر  نگران   ش ي تشو  جاديو  خانواده  یو    یران يا   یهادر 

توطئه را   ني در واقع ا ه، يبرشمردند و افزودند: جوانان جان بر کف ما در کمک به عراق و سور 

روز شعار »نه غزه نه لبنان« سر دادند، گفتند:    ک يکه   ی با اشاره به کسان  شانيا   .کردند  یخنث

و منافع خود در راه حفج    یاز راحت  یاند و حتنکرده  ران يا   یافراد هرگز جانشان را فدا  ن يا

ا  تيامن بلکه  نگذشتند  را کف دست    ارانشي و    یمان يسردار سل  ني کشور  بودند که جانشان 

انقالب با اشاره به حضور پر معنا، پر شور و    رهبر  .شتافتند  رانياز ا   ع دفا  دان ي گرفتند و به م

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

انبوه مردم در شهرها  یعزادار  گر،يد از دور در    یکسان   یو سوگوار  گريد  یو اجتماعات  که 

  ني خود را در ا  ات ي باطن و معنو  ،یران يا  نويليها مگفتند: ده ختند،ي هجران حاج قاسم اشک ر

نشان دادند و ثابت کردند ملت از هر حزب، جناح و مجموعه و از هر قوم و    ميعظ  یحادثه
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بدددده رخ کشدددديده  -4-2

»زنددددده بددددودن شدددددن 

 «:انقالب
بددرای  یعددده اتددالش  -4-2-1

انقدددالب القددای تمدددام شددددن 

   یاسالم

دشدددمنان خضدددوع  -4-3

در مقابددل عظمددت ملددت 

 رانيا

 

ج( شکستتت استتتکبار از 

 : سردار سلیمانی

در شکســت دشــمن  -1

 سردار: اتیزمان ح

اذعدددددددددددددددان  -1-1

بدده  کددايآمر جمهددورسيرئ

 7فايددددده هزيندددده بددددی

در  یدالر ونيددددددددددليتر

 منطقه 

دنيدددا بددده  اذعدددان -1-2

بدددده  کددددايآمرنرسدددديدن 

ه و بدد هيدر سددور شاهددداف

 درعراق ژهيو

دشــمن شکســت  -2

ــهادت  ــس از شــ پــ

 :سردار

 عييتشددسدديلی او :  -2-1

و  یونيدددددددددددددددددليم

و ی نشددددددددددددنفراموش 

 بزرگداشت یهامراسم

ی: ليسدددددومددددين  -2-2

 گدداهيبده پا یحملده موشددک

  االسد نيع يیکايآمر

در   یستادگيا ،یاسالم  تيدار »انقالب، حاکمطرف ،ی زدن مثا  یبا وحدت ، يیايجغراف یمنطقه

به همه نه گفتن  افزودند: ملت    شانيا   .هستند  «یاستکبار  یمطامع دولتها  یمقابل ظلم و 

 م ي اهل تسل  کند،ينشان داد شجاعانه از خط مجاهدت دفاع م  رينظیب   یدر ابعاد  گريبار د   رانيا

  ني از ا  یگريد  ريتصو  کننديم  ی که سع  یو کسان   ورزدیمقاومت عشق م  یو به نمادها  ستين 

انقالب    رهبر  .کننديکنند، با صدق و صفا با ملت رفتار نم  ميو ترس  غيل و خارج تبلملت در داخ

  ران ي در کنار مردم ا  کننديروزها در کما  رذالت ادعا م  ني که ا  يیکا يآمر  یبا اشاره به دلقکها

آ که به عکس سردار مهربان و پر افتخار ملت اهانت کردند    یآن تعداد  اي هستند، افزودند: 

قاسم    اجو ارادت ح  ميبه تعظ  ابانهاي که در خ  ميو عظ  شماریب   تي جمع  ن ياما ا   رانند،ي مردم ا

هرگز کنار    ها يیکايکردند: آمر د يتأک یاخامنه  اهللتي آ حضرت  ستند؟ ين  ران يپرداختند مردم ا

فرو کردن خنجر زهرآلود    ی اما اگر باشند هم، برا  ندي گويماند و بصراحت دروغ  نبوده  رانيملت ا 

  توانندينم یغلط  چيهم ه ن ياند و بعد از ا ملت است؛ البته تا به حا  نتوانسته ی نهيخود به س

  ی و جلوه  ی فکر  یربنايز  یدهندهرا نشان  عييملت در مراسم تش  ميحضور عظ  شانيا.  بکنند

انتقام که در سراسر    اديفر   ني افزودند: ا فيظر  یاملت دانستند و در نکته  یاحساسات صادقانه

و رو    ريرا ز   کا يآمر  گاهيبود که پا   يیموشکها  یقيدر واقع سوخت حق  رسد،يبه گوش م  رانيا

  ی هاهفته  یکنندهنييتع  اهلل امي ا  کننديم  یکه سع  یانقالب با اشاره به اظهارات برخ   هبرر.  کرد

  د ينبا   ی امسئله  چيرا مطرح کنند، افزودند: ه  گر يبسیارند و مسائل د  یرا به دست فراموش  رياخ

  یاز حادثه  ق يانقالب با ابراز تأسف عم  رهبر .الشعاع قرار دهدرا تحت یادماندن ي به  ی آن روزها

کلمه سوزاند و به    یقيحق  یتلخ، د  ما را به معنا  اريبس  ی حادثه  ن يگفتند: ا   مايسقوط هواپ

بار  غم  یحادثه  ن يا  کننديم  یسع  یسيو انگل  يیکا يآمر  یهابه تبع رسانه  ی ارد آورد اما عدهد

  ی اسیاه قرار دهند، البته عده  یکوبنده  اسخپر شکوه و آن پ  عييآن تش  یفراموش  سازنهيرا زم

را درک    یمنافع مل   ستنديهم هستند که حاضر ن   یگر يهستند اما کسان د  یجوان و احساسات

حادثه غم و   ني که ما و ملت از ا   یاافزودند: به همان اندازه  شاناي  .ستنديآن بِا  یکنند و پا

مسلح    یروهايبه دست آوردند تا سیاه، ن   یدشمنان شاد شدند چرا که مستمسک  م، يغصه خورد

  اهلل وميندارد و    یريمکر آنها در مقابل دست قدرت خدا تأث  ني سؤا  ببرند اما ا  ري و نظام را ز

روز  روزبه  یو به فضل اله   رودينم  ادي از   هايیکايآمر  گاهيشدن پا  دهيب در هم کو  اهللِوميو    عييتش

  بت يمص  ني ا   یهابا خانواده  مانه يصم  یو عرض همدرد  تيانقالب با تسل  رهبر.  شوديتر مزنده

  یپر درد در مقابل وسوسه و توطئه  یکه با قلبها  یافزودند: از صاحبان عزا و پدران و مادران

ا م  ستادند يدشمنان  برخالف  تعظ  ليو  آنها  مقابل  در  و  تشکر  زدند،  تکر  ميآنها حرف    ميو 

حادثه وجود دارد و با تشکر از سخنان    ني که در ا  ی انقالب با توجه به ابهامات  رهبر  .ميکنيم

حوادث    گونه ني کامل از بروز ا  یريشگيپ  ی برا  ی جد  ی ريگيبر پ  نه، يزم  ن يدهان سیاه در ا فرمان 

  حضرت  .است تا حوادث مشابه رخ ندهد  یريگيتر از پمهم یريشگيکردند و افزودند: پ ديتأک

برا  یکي  یاخامنه  اهللتيآ را اقدام    رياخ  یهاهفته  اهللاميالشعاع قرار دادن ا تحت  یاز تالشها 

خب دولت  تهد   يی اروپا  ثيسه  مسئله  یبرا  راني ا  د يدر  شورا  یاهسته  یبردن    تيامن  یبه 

  اد يبه آنها دادند و ملت هم به    یافزودند: البته مسئوالن کشور جواب محکم  شانيا   .خواندند

او    ی تهايدر خدمت صدام و جنا  یليسه کشور چگونه در هشت سا  جنگ تحم  ني دارد که ا 

بعد از برجام    هايیاروپا   ی به حرفها  یافزودند: از او  هم بنده گفتم که اعتماد  شانيا .   بودند

  ی به معنا  نها يهستند، االن هم معلوم شد که ا   کايو در خدمت آمر  کنندينم  یو آنها کار  ميندار

پادو  ريکلمه حق  یقيحق و در خ  کا يآمر   یو  ا  ا  يهستند  زانو درآوردن ملت  به سر    راني به 

!  نهايکار نشد، چه برسد به ا  ني هم قادر به ا  کا يآمر  یعن يترِ آنها ارباب و بزرگ  لبته که ا  برنديم

دانستند و گفتند: آن    یکاربي به دغل و فر  ختهيآم  ز يرا ن   هايیاروپا  یانقالب، مذاکره  رهبر

فرودگاه بغداد هستند    یهاستيترور   قتيمذاکره هستند، در حق  ز يکه پشت م  يی هاجنتلمن

  تریقو  یبرا  ی او ، همت مل  ی خطبه  یبندانقالب در جمع  رهبر   .اندکه لباس عوض کرده

خواندند و افزودند: ما از مذاکره البته به جز   انيران يعزت ا  ريمس  ی را تنها راه ادامه  ران يشدن ا 

و    زيملت عز   ني کردند: ا  ديتأک  شانيا   .  اما از موضع قدرت و قوت  مير ندا  ی اِبائ   هايیکا يبا آمر 

  ی بلکه در ابعاد اقتصاد  یتنها در ُبعد نظام  نه  شوند، يم  ز ين   تریقو  یبه فضل اله  ز يکشور عز   ن يا

هدف، حضور و صبر و استقامت ملت در    ني تحقق ا  یکه پشتوانه  یو فناور  ی و جهش علم
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: ترسدددخت یليسددد -2-3

بددددر  یافددددزارغلبدددده نرم

و   پددوچ اسددتکبار منددهيه

از  هددددايیکاياخددددراج آمر

 منطقه

 

 ها:بايدها و ضرورتد( 

بـه حـا  لزوم نگـاه    -1

بـه   یـقاسم   کعنـوان 

 کیـراه و    کیـمکتب،  

 :آموزدرس مدرسه

نياز اين گونده نگداه    -1-1

 ق،يدددددددرک عم بدددددده

 ی و قدردان یگذارارزش 

شناخت    -2 ابعـاد لزوم 

ی پدیـده و معنـو  یماد

 تشییع باشکوه:

دسددت قدددرت الهددی  -2-1

 نيددعامددل خلددق اتنهددا 

 دانيدددمعجدددزه و بددده م

 نيآوردن عاشدددقانه چنددد

  رينظیب تيجمع

حضدددور عاشدددقانه و  -2-2

اشددک و اندددوه مددردم در 

و  حددداج قاسدددم عييتشددد

 دش يهمرزمدددددان شددددده

ملمددوس اخددالص  جددهينت

  اين شهيدان

ادامـه داشـتن   لزوم  -3

 راه و  ار حا  قاسم:

افزودند: به فضل    ی اخامنه  اهللتي آ.  مسئوالن و مردم است  یوقفهیصحنه و تالش و کوشش ب 

جرئت   یکه دشمنان حت رسديم یاچندان دور به نقطهنه یاندهيملت و کشور در آ ن يا  ،یاله

  یدوم را به زبان عرب   یخطبه  یبخش اصل  یقالب اسالمان   رهبر  .  نکنند  داياو را هم پ  دي تهد

اهم  انيب  به  اشاره  با  آن  از  قبل  اما  زم  تيکردند  در  گفتند:  انتخابات  در  ملت    ینهيحضور 

است که انتخابات    ني مهم ا  یخواهم کرد اما نکته  اني هست که بعداً ب   یشاءاهلل نکاتانتخابات ان

  شانيا   .خواهد کرد  وس يو دشمن را مأ   مه يو کشور را ب   است عوامل اقتدار کشور    ن يتر از مهم

همه    ديکردن مردم از حضور در انتخابات گفتند: با   زهيانگیب   یبا اشاره به تالش دشمنان برا

باش انتخابات را کم  ني که مبادا دشمن ا  ميمراقب  ب خواسته را محقق و    .کند  رونقیرنگ و 

با توجه به ا   ی خطبه  یدر ادامه  یانقالب اسالم  رهبر حساس از    یبرهه  ن يدوم نماز جمعه 

عرب   یمنطقه، سخنان مهم  خي تار زبان  به  ب   یرا  برادران عرب  به    حضرت .  کردند  انيخطاب 

سردار بزرگ و شجاع    ک يدر ترور    ها يیکا يآمر  ی بزدالنه  تي با اشاره به جنا  ی اخامنه  اهللتيآ

گفتند:   کا،ي آمر  ستيترور  جمهورسي به دستور رئ   یمجاهد فداکار و با اخالص عراق  کي و    یران يا

عوامل    نياز مؤثرتر  یکيبا حضور شجاعانه در صفوف مقدم و خطرناک،  یمان يسل  ديسردار شه

  هايیکايو عراق بود اما آمر  هي مانند داعش و امثا  آن در سور  یستيدر شکست عناصر ترور 

رو شوند، بزدالنه به او که به دعوت دولت عراق در  با او در نبرد روبهجرئت کنند    نکهيبدون ا

زم بر  را  همراهانش  و  او  مطهر  خون  و  کردند  حمله  بود  عراق  برا  ختندي ر  ني فرودگاه    ی تا 

.  مخلوط شود گريکد يو با  خته ي ر  نيو عراق در راه خدا بر زم رانيخون فرزندان ا  ار ب   نيچندم

ا   یالعجالهیمتقابل و عل  یضربه  شانيا   گاهيپا  یموشک  دنيو درهم کوب   رانيسیاه پاسداران 

  د يدانستند و تأک  کا يدولت ظالم و متکبر آمر   یرا موجب لگدما  شدن ابهت و آبرو  هايیکايآمر

  ر ينظیب   یبا اشاره به بدرقه  ی انقالب اسالم  رهبر  .  آنها اخراج از منطقه است  ی اصل  هيکردند: تنب

همراه    عييتش   نيو همچن  ران يمردم ا   ی ون يليها مبا اجتماع ده  یابومهد  د يو شه  ی ان م يسل  د يشه

مردم در    یمختلف عراق، و ابراز همدرد   یدو مجاهد بزرگ در شهرها  ني و احترام ا  ميبا تکر 

د  ن يچند پر شور،    گريکشور  اجتماعات  در  تالشها  خاطرنشانبا حضور  دشمنان،    یکردند: 

  غاتيو تبل  ت يمسئولیب   ی فراوان، به کار گرفتن انسانها  یکردند با خرج کردن پولها  ی فراوان 

  یتالشها  یشهادت بزرگ همه  ني کنند اما ا  نيو عراق را به هم بدب   رانيدو ملت ا   ز،يآمطنتيش

  یِ قدرت اسالم  ی اخامنه  اهلل تي آ  حضرت  .آنها را باطل کرد  ی منياهر  ی هاو وسوسه  ی طان يش

  هایخواندند و با اشاره به تسلط غرب   یفاسد ماد  یمنطقه را عامل فائق آمدن بر قدرتها  یملتها

  ی استهايو س نيدروغ غات يتبل ، یسالح نظام ،یعلم و فناور ی منطقه با پشتوانه یبر کشورها

شدند، تا    ی ناچار به خروج از کشور  یممرد  ینهضتها  یواسطهمکارانه، افزودند: آنها هرگاه به

  یبرنداشتند و غده  یو اقتصاد  یاسيس  یو سلطه  یدست از توطئه و نفوذ اطالعات  حد توان

به  یستيون يصه  ميرژ   ميبدخ برا  یدي عنوان تهدرا  ا  ا يغرب آس  یکشورها  ی دائم    ني در قلب 

  یاسيس  یها را موجب وارد آمدن ضربه  یانقالب اسالم  یروزيپ  شان يا  .کردند  یمنطقه جاساز

استکبار و در   ی شکستها  ی رهيو به دنبا  آن زنج  یستيون يغاصب صه  ميسخت بر رژ   ی و نظام

تا افغانستان دانستند و افزودند:    من يتا غزه و لبنان و از    ه ياز عراق و سور   کا يرأس آن آمر

ا   یهارسانه به جنگ   رانيدشمن،  م  یابتين  یهارا  بزرگ    یدروغ  نيا   کهیدرحال  کنند،يمتهم 

در مقاومت بلندمدت    ران يا   يی توانا  ، یانقالب اسالم  رهبر  .اندشده  دار ي منطقه ب   ی است و ملتها

کردند:    ديملتها مؤثر خواندند و تأک   یهي منطقه و روح  ی را در فضا  کايآمر  ی در برابر خباثتها

از سلطه نجات  روشن منطقه،    تياز حاکم  نيفلسط  يیو رها  کايآمر  یاستکبار  یسرنوشت 

  .شود  ترکي هدف نزد  ني به ا  دنيرس  زمان  دي است که با همت ملتها با  ستيون يصه  انگانگيب 

  یکنار زدن عوامل تفرقه از جهان اسالم را الزم دانستند و بر موارد  یاخامنه  اهللتي آ  حضرت

  «،یاسالم  ن ينو   یدر سبک زندگ  یاسالم  ی هاحلکشف راه  یبرا  ن يد   یاز جمله: »وحدت علما

  د«،ي تمدن جد  ی ربناهايو ساخت ز   یعلم و فناور  یارتقا   ی برا یاسالم  ی هادانشگاه  ی»همکار

مسلح    یروهاي»ارتباط ن   «،یفرهنگ عموم  یاشهياصالح ر  یبرا  یاسالم  یهاسانهر  ی»هماهنگ

خارج کردن    یبرا  ی اسالم  ی دور کردن جنگ و تجاوز از منطقه«، »ارتباط بازارها  ی برا  ی اسالم

  ش يافزا   یمردم برا  یوآمد و سفرهاغارتگر«، »رفت  یها یکمیان   ی کشورها از سلطه  ن ياقتصاد ا 

وحدت و دور شدن از تفرقه   شيافزا   یعنوان راهکارهابه «یو دوست دتوح ،یهمدل ،یزبان هم
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خددّط ادامدده يددافتن  -3-1

 زهيددجهدداد مقاومددت بددا انگ 

 مضاعف 

 

اقتصاد خود را با منابع    خواهنديو اسالم م  رانيدشمنان ا   نکهيبر ا  ديبا تأک شانيا.  کردند  ديتأک

و ما و    ن،يما تأم   یخود را با تفرقه  ینيما و صدرنش  یما، عزتشان را با ذلت ملتها  یکشورها

آمر  افزودند:  کنند،  نابود  خودمان  دست  به  را  ب   ن ي»فلسط  کا، يشما  برابر    دفاع یرا  در 

وابسته و مزدور خود«،   یو لبنان را در تصرف دولتها  هي »سور  کار«،تيجنا   یهاستيون يصه

  ني ترهدف شوم، به بزرگ  ني ا  ی و برا  خواهديآن را کامالً متعلق به خود« م  ی»عراق و ثروت نفت

چندساله سخت  آزمون  مانند  شرارتها  و  و    یدرپیپ  یهافتنه  ه، يسور   یظلمها  لبنان  در 

  د يترور آشکار شه  ، یانقالب اسالم  رهبر  .انددست زده  راقعمستمر در    یو خرابکار  کاتيتحر

  ر ينظکم یرا نمونه ی مان يسل  ديو سردار بزرگ سیاه شه یفرمانده شجاع حشدالشعب ی ابومهد

خود    ديهدف پل  نيتأم  یدر عراق خواندند و گفتند: آنها برا  ها يیکا يآمر  ی زيانگاز فتنه یگريد

مؤمن،    یروهايعراق و حذف ن   یهي و سرانجام تجز  یفتنه، جنگ داخل   جاد ي در عراق به دنبا  ا

  ها يیکا يآمر  ی حانهياظهارات وق  ی اخامنه  اهلل تيآ   حضرت  .هستند  دوست هنيمبارز، مجاهد و م

ند و  خواند  ها یزيانگفتنه ن ياز ا   یگري د یدر مقابل حکم پارلمان عراق به اخراج آنان را نمونه

  نديگويتعارف را کنار گذاشته و م  کردند،يوانمود م  ی دموکراس  یافزودند: آنها که خود را حام

سخنانشان    انيدر پا   یانقالب اسالم  رهبر  .  ميروينم  رونيم و ب ياماندن در عراق آمده  یما برا

کردند:    ديمسلمان منطقه تأک   ی ملتها  ی شکوه جمعه، خطاب به همهدوم نماز پر  ی در خطبه

نفس را  مؤمن، اعتمادبه  یو دلها  داريب   یو وجدانها  دي بگشا   یدي جد  یصفحه دياسالم با   یايدن 

از    دنيو استقامت و نترس  ريتدب   ،کنند و همه بدانند که تنها راه نجات ملتها  دار يدر ملتها ب 

   .«1دشمن است 

آيت»- خامنهحضرت  معظم  اهلل  رهبر  ديدار  ای  در  )چهارشنبه(  امروز  صبح  اسالمی  انقالب 

در عراق را يک سيلی    هزاران نفر از مردم قم، حمالت موشکی بامداد امروز به دو پايگاه آمريکا

ی اصلی بايد در جهت پايان دادن به حضور فسادبرانگيز و  خواندند و با تأکيد بر اينکه مقابله

ا گفتند:  باشد،  منطقه  در  آمريکا  حاج  ويرانگر  معنويت  و  شهادت  عظيم  برکات  ز 

  اين.  شد  پا  به   تشييع  مراسمهای   در  عراق   و  ايران   شهرهای  در  که   بود   قيامتی سليمانی قاسم

ده بودن انقالب اسالمی را به رخ جهانيان کشيد و من در مقابل آنچه روح بزرگ  زن   ها،بدرقه

سر   آورد،  ارمغان  به  منطقه  و  ايران  برای  عزيز  شهيد  میآن  فرود   . آورمتعظيم 

  سليمانی، ای با اشاره به شهادت سردار پرافتخار اسالم و ايران حاج قاسماهلل خامنهحضرت آيت

به ملکوت اعلی  خو   رفيقی  را  عزيز  شهيد  آن با خوشبختی  بزرگوار و شجاع خواندند که  ب، 

« را دو  شجاعت« و »تدبير»  سليمانی، رهبر انقالب در تبيين خصايص سیهبد شهيد .پيوست

ی او برشمردند و يادآوری کردند: برخی شجاعت دارند اما تدبير و عقل الزم  ويژگی برجسته

را برای به کار بردن شجاعت ندارند و برخی اهل تدبيرند اما اهل اقدام و عمل نيستند و د  

 .و جگر کار را ندارند

ن عمر، با شجاعت به د   ای افزودند: حاج قاسم از دفاع مقدس تا پايااهلل خامنهحضرت آيت

تنها در ميدان نظامی  خطر ميرفت اما در عين حا  با تدبير و فکر و منطق عمل ميکرد و نه

کننده، منطقی و  بلکه در ميدان سياست هم شجاعت و تدبير توأمان داشت و سخنانش قانع

عرصه در  فعا   دوستان  به  بارها  را  واقعيت  اين  بنده  که  بود  گتأثيرگذار  سياسی   .امفتهی 

  و  خواندند   او   خصايص  ی همه  از   باالتر   را سليمانی ايشان اخالص سردار پرافتخار حاج قاسم

خرج ميکرد و اهل تظاهر و ريا نبود که ما نيز بايد    خدا  برای  را   تدبيرش   و  شجاعت  او:  افزودند

کنيم تمرين  و  تالش  اخالص،  يعنی  مهم  بسيار  ويژگی  اين  به  دستيابی   .برای 

با مسئوالن  زدنی حاج قاسم افزودند: در جلسهی اخالص مثا ايشان در زمينه های رسمی 

به او  از چشم میگونهمختلف،  و دور  بايد میای در حاشيه  پيدا  نشست که  را  او  تا  گشتيد 

ی شرايط حتی در  رهبر انقالب »مراقبت از حدود شرعی« را در همه.  ميکرديد و ميديديد

و   جنگاور  فرماندهی  او  افزودند:  و  برشمردند  قاسم  حاج  ديگر خصوصيات  از  جنگ،  ميدان 

 
 27/10/1398های نماز جمعه تهران  بيانات در خطبه .  1
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به    ی نظامی بود اما در ميدان جنگ نيز حدود شرعی را کامالً رعايت ميکرد تامسلط بر عرصه

ی نظامی اهل احتياط و  ها در عرصهکه خيلیهيچ کس ظلم و تعدی نشود، آن هم درحالی

  جان   حفج  برای سليمانی  رهبر انقالب با اشاره به مراقبت سردار .رعايت حدود شرعی نيستند

  داخلی   مسائل   در  که  بود  اين  قاسم  حاج   مهم  ويژگی :  افزودند  همکارانش  و   رزمندگان  اطرافيان، 

ها نبود اما بشدت انقالبی و پايبند به خط نورانی و  بندیگونه تقسيمو جناح و اين  حزب   اهل

مبارک امام بود و انقالب و انقالبيگری، خط قرمز جدی او بود. حاج قاسم واقعاً ذوب در انقالب  

کم را  واقعيتها  اين  که  نکنند  سعی  برخی  و  کنندبود   .رنگ 

نقشهايشان خنثی کردن همه نامشری  نمونههای  را  آسيا  آمريکا در غرب  و  وع  تدبير  از  ای 

شهيد   بخوبی   را   واقعيت   اين   قاسم،   حاج  دشمنان :  گفتند  و  برشمردند  سليمانی شجاعت 

آيت.ميدانند خامنهحضرت  همهاهلل  مقابل  در  قاسم  حاج  افزودند:  زمينه  همين  در  ی  ای 

ونقشه تشکيالت  و  سياسی  تأثيرگذاری  و  توانايی  پو ،  با  که  آمريکايیهايی  شکل  سيع  ها 

بديل  ايشان در تبيين تأثيرگذاری بی.نتيجه کردميگرفت، قد علم کرد و آنها را خنثی و بی

  به   را  فلسطين  یقضيه  داشتند  سعی  ها آمريکايی:  افزودند  فلسطين  یقضيه  در سليمانی سردار

تا جرئت مبارزه    گيرند  قرار  ضعف  حالت  در  هافلسطينی   که  کنند  کاری  و  بسیارند   فراموشی

نها جرئت و توان مبارزه  ها را پُر کرد و به آنداشته باشند اما اين مرد بزرگ، دست فلسطينی

رهبر انقالب با اشاره به تصريح مکرر رهبران فلسطينی در اين زمينه افزودند: حاج قاسم  . داد

ای ايستاد  گونهبههای پُر مدعا  ی کوچکی مانند غزه در مقابل صهيونيستکاری کرد که منطقه

صهيونيستی   رژيم  آتش48که  درخواست  به  مجبور  شدساعته   .بس 

  هاینقشه شکست  در  سليمانی ی سیهبدکنندهای در بيان نقش تعييناهلل خامنهحضرت آيت

  شبيه  يا  باشد  طاغوت  رژيم  شبيه  يا  عراق  خواستندمی  هاآمريکايی:  افزودند  نيز  عراق  در  آمريکا

سعودی که به تعبير آنها نقش گاو شيرده را دارند، اما حاج قاسم به کمک   لمث هارژيم برخی

عناصر مؤمن و جوانان شجاع عراقی و مرجعيت در عراق رفت و در مقابل اين نقشه ايستاد و  

کرد خنثی  را  آمريکايی.  آن  نيز  لبنان  در  افزودند:  انقالب  میرهبر  از  ها  را  لبنان  خواستند 

عامل  مهم حزبترين  يعنی  صهيونيستاستقاللش  تا  کنند  محروم  بیاهلل  لبنان  را  ها،  دفاع 

اما حزب کنند  اشغا   براحتی  مقاطع  برخی  روزبههمچون  قویاهلل  بهروز  که  گونهتر شد  ای 

ما در اين   با تدبير  نقش شهيد شجاع و  لبنان است و هم چشم لبنان که  امروز، هم دست 

است بوده  برجسته  و  ممتاز  افزودند:    .مسئله  بيدارند،  ملتها  امروز  اينکه  بر  تأکيد  با  ايشان 

 و  مؤمن  مرد  آن  المهندس  ابومهدی  شهيد  همچون  عزيزش  رفقای  همراه  به سليمانی شهيد

رهبر  .  برسانند  ثمر   به   را   بزرگی  کارهای  توانستند  خدايی،  و   نورانی  ی چهره  از   برخوردار   و  شجاع 

 عظيم  شهادت   برکات   به  را  سليمانی ی شهيدبارهانقالب اسالمی بخش ديگری از سخنانشان در 

  زباناً  و  قلباً   من   ميکرد  ارائه   گزارشی  عزيز  شهيد   اين  که  زمانی   هر :  گفتند  و  دادند   اختصاص  وی

  و   کشور   برای  شهادت   اين   آنچه   و   او  شهادت  برکات   برابر   در   اکنون   اما  ميکردم   تحسين   را   او

 . آورممی  فرود   تعظيم  سر  کرد،  ايجاد  منطقه

آيت تشييع جنازهاهلل خامنهحضرت  در  که  را  قيامتی  و  عظيم  برکات  اين  آن شهيد  ای،  ی 

های ايرانی  ی معنويت او برشمردند و افزودند: آن بدرقهقدر و همراهانش به پا شد نتيجهگران

ه  های عراقی را در کاظمين، بغداد، نجف و کربال و آن تشييعی را کرا و همچنين آن بدرقه

قطعه شد، ديديد. از روح مطهر آن شهيد بزرگوار از اعماق د  تشکر نسبت به اين پيکرِ قطعه

  »زنده  نظير،بی  هایتشييع  آن  و سليمانی ايشان با تأکيد بر اينکه شهادت حاج قاسم  .ميکنم

  که  کنند  وانمود   ميخواستند  ایعده:  کردند  خاطرنشان  کشيد،  دنيا  رخ  به  را  انقالب«  بودن

ای هم سعی ميکنند اين اتفاق بيفتد، اما  ايران تمام شده است و البته عده در  اسالمی  ب انقال

شهادت حاج قاسم نشان داد که انقالب زنده است و همه ديدند که چه قيامتی در تهران و  

  شهادت   با  سليمانی ای با تأکيد بر اينکه شهيداهلل خامنهحضرت آيت  . ديگر شهرها به پا شد

ا باز و دشمنان را مجبور به خضوع در مقابل عظمت ملت ايران  ر  غبارگرفته  چشمهای  خود،

بی حضور  با  ايران  ملت  گفتند:  و  کرد،  دشمنان  دهان  به  تشييع،  مراسم  در  خود  نظير 

القدر و سردار و  گو و هجوگو زد که ميخواهند اين مجاهد عظيمانصاف، دروغهای بیآمريکايی

 .يسم را يک تروريست معرفی کنندفرمانده مبارزه با ترور 
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از حادثه عميق  تأسف  ابراز  با  اسالمی همچنين  انقالب  مراسم  رهبر  در  روز گذشته  تلخ  ی 

 تسليت   کرمانی  عزيز  ميهنانهم  اين  هایخانواده  به:  گفتند  کرمان  در  سليمانی تشييع شهيد

 .«1شوند  محشور  سليمانی شهيد  با باختگان جان  اين  مطهر ارواح اميدوارم و ميکنم عرض
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