
آنچه رهبر انقالب در طول ۲۲ ســــــال اخیر درباره شهید ســــــلیمانی در دیدارها و پیامهای علنی 
فرموده اند، گردآوری و دسته بندی شده و در اطالع نگاشت مکتب حاج قاسم در اختیار شماست.

تربیت شده برجسته  اسالم
و مکتب امام خمینی

شجاعت و تدبیر در میدان های 
نظامی و سیاسی

انقالبی گری در عین دوری از 
حزب و جناح های داخلی

کسی که انقالب و انقالبی گری خط قرمزش بود

اخالص و دوری از
 تظاهر و ریا

شجاعت و تدبیر را برای خدا خرج میکرد

مراقبت از حدود شرعی 
مراقب بود به کسی ظلم و تعدی نشود آنجاییی که نباید سالح به کار برود، سالح به کار نمی 
برد به دهان خطر میرفت اما مراقب جان همکاران و سربازانش در ملت های دیگر بود

پیــــــــروز در جهــــــــاد اکبــــــــرشهیــــــــــــــــد زنــــــــــــــــــده

چهره   بین المللی 
مقاومت 

بی پروا از دشمن و حرف این و آن؛ 
همچنین تحمل زحمت

اوصـاف 
حـاج قاسـم

ویژگی های 
شـخصـیتــی

شهیدی با شهادتی بزرگ
در نتیجه  جهاد بزرگ 

تسلط بر
عرصه ی نظامی 

شهیدی که خبیث ترین انسانها
به تـرور او افتخار کردند

تالش بی وقفه  در طول
سالیان خدمت

از جمله افراد دارای اجازه 
و جایگاه شفاعت

حفظ تقوا و معنویات دوران 
دفاع مقدس در سالهای بعد

قوی ترین و سرشناس ترین 
فرمانده  ضّد تروریسم

سخن اثرگذار و
 قانع کننده

           ضعیف نگه داشتن 
فلسطینی ها

           فراموش شدن قضیه فلسطین

  ایجاد جنگ داخلی، نابودی        
مقاومت ضّد صهیونیستی و 
تضعیف دولتهای مستقل به 
وسیله ی ایجاد و پشتیبانی داعش

           تبدیل عراق  به 
کشوری  شبیه سعودی 

یا رژیم پهلوی

  محروم کردن لبنان از       

نیروی مقاومت و 
حزب هللا و بی دفاع کردن 
آن در مقابل اسرائیل

           پر کردن دست  
فلسطینی ها  برای 

مقاومت 
مجاهدات فداکارانه  به   همراه       

برادران مجاهد  از کشورهای منطقه

           مشاور فعال و پشتیبان 
بزرگ عناصر مومن و 

مرجعیت عراق
نقش ممتاز و برجسته در       

تقویت و حفظ حزب هللا

غرب آسیافلسطین لبنانعـــراق

تقاضای آتش بِس رِژیم صهیونیستی بعد از
 48 ساعت مقاومت مسلحانه نوار غزه 

متالشی شدن و از بین رفتن
 حکومت داعش

ایستادگی در برابر آمریکا
قوی تر شدن روز به روز حزب هللا و 

تبدیل شدن آن به دست  و چشم لبنان

برکات شهادت
منابع

76/8/26       
84/2/15       
96/8/30       

97/12/19       
98/10/13       
98/10/18       



نشان داد 
انقالب زنده 

است

چشمهای 
غبارگرفته را باز 

کرد

دشمن، در مقابل 
عظمت ملت 

ایران احساس 
خضوع کرد

ملت در دهان 
دشمنی زد که او را 
تروریست معرفی 

کرد

وحدت مردم 
در زیر پیکر 

مطهر او دیده 
شد

جهت گیری 
انقالبی مردم 

دیده شد
با تکریم مردم از 

شهیدان و ارزشهای 
انقالب

روسیاهی دولت 
آمریکا نشان داده 

شد
با اعتراف

 به این ترور

ضربه  به حیثیت 
ابرقدرتِی آمریکا زده 

شد
با واکنش 

قدرتمندانه ی سپاه

به خاطر آنچه که شهادت او 
سرمنشا آن شـد 

در مقابل او تعظیم میکنم

دسـتـاورد 
بـزرگ زنـدگـی

خنثی کردن نقشه های      آمریکا


