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اشاره

حاج قاسم سلیمانی چگونه به قهرماِن ملت ایران و امت اسالمی و عامل 

تحمیِل سنگین ترین شکست ها به استکبار جهانی تبدیل شد؟ مردی که 

به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی »از یک روستای دورافتاده برمی خیزد، 

تالش می کند، مجاهدت می کند، خودســازی می کند، تبدیل می شــود به 

چهره ی درخشــان و قهرمان اّمت اسالمی«1. با جســتجو و تفکر در خطوط 

زندگی و سال ها مجاهدِت صادقانه و مخلصانه ی او می توان به پاسخ این 

سوال رســید. حضرت آیت هللا خامنه ای در ســخنرانی های مختلفی ابعاد 

گوناگون زندگی، مجاهدت ها، خصوصیات و مکتب و ثمرات و دستاوردهای 

ســردار ســلیمانی را تبیین کرده  و درباره ی ابعاد گوناگون حادثه ی عظیم 

شهادت ایشان ســخن گفته اند. این کتابچه به روِش شرح مزجِی بیانات 

معظم له تالش کرده روایتی جامع و خواندنی از حاج قاســم ســلیمانی در 

اختیار مخاطبین گرامی بگذارد.

مطالب در قالب ۵ فصل اصلی دسته بندی شده اند:

در فصل اول با عنواِن »نقشه استعماِر غرب و مستکبرین برای منطقه غرب   

آسیا« ضمن اشاره به ابعاد طراحی دشمناِن مستکبر برای منطقه ی مهم 

غرب آسیا در جهِت نابودی عقبه ی راهبردِی انقالب اسالمی، جهاد بزرِگ 

حاج قاسم و به شکست کشاندن این طراحی مستکبرین تبیین شده است.

فصل دوم با عنواِن »شهادِت بزرگ و یوم هللا تشییع« اختصاص به تبییِن   

ابعاد حادثه ی شهادت ایشان و تشییِع عظیم این شهید و همراهانش دارد.

در فصل سوم با عنوان »برکات شهادِت عظیم« به ثمراِت عظیم حادثه ی   

شهادت حاج قاسم سلیمانی پرداخته شده است.

»انتقاِم سخت« عنوان چهارمین فصل این کتابچه است که به موضوع   

انتقام از قاتلین حاج قاسم اختصاص دارد.

در فصل پایانی این محصول نیز به ابعاد گوناگون »مکتِب حاج قاسم« و   

خصوصیات و سیره ی این شهید پرداخته شده است.

در تولید این کتابچه تالش شده بیانات مهم رهبر انقالب اسالمی درباره ی 

»حاج قاسم سلیمانی« براساس ســیری دقیق و با بیاِن رواییی آورده شود و 

ضمن توجه به ایجاز و اختصار، جامعیت محتواییی مدنظر باشد. امید که 

مطالعه ی این محصول قدمی در جهت شناخت و معرفت عمیق تر نسبت 

به اندیشه و خط مقاومت و شخصیت و سیره و مکتِب قهرماِن ملت ایران 

و امت اسالمی از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی باشد. »شهید سلیمانی، 

هم در زمان زنده بودنش استکبار را شکست داد، هم با شهادتش شکست 

داد... همه ی دنیا قبول دارند که آمریکا در عراق و سوریه به مقاصد خودش 

نرسیده. قهرمان این کار سلیمانی بود«.2 »نقشه و توطئه ]استکبار[ در منطقه، 

با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسالمی خنثی شد و مظهر و پرچم این نیروی 

عظیم، شخصی به نام »حاج قاسم سلیمانی« بود«.3 

اشاره



نقشه مستکبرین 
برای غرب آسیا 

و جهاِد بزرِگ 
حاج قاسم

فصل اول



1213

فصل اول

توّجه خاص استعمار به غرب آسیا

جبهه ی اســتعماِر غرب نســبت به ایــن منطقه ی خــاّص ما، 

منطقه ی غرب آســیا، یک رویکــردی دارد. ایــن منطقه ای که 

خودشــان اســمش را می گذارند »خاورمیانــه«.4 خاورمیانه 

یعنــی چه؛ یعنــی اصل دنیــا و مرکز دنیــا اروپا اســت.۵ این 

تعریفی اســت که خود اروپاییی ها کردند؛ نه، ما ایــن را قبول 

نداریم... منطقه ی ما اســمش منطقه ی غرب آسیاســت، نه 

منطقه ی خاورمیانه.6

بعد از دو جنگ جهانی، اســتعمار غربی اّول اروپا، بعد هم 

آمریکا نسبت به این منطقه یک توّجه خاص، رویکرد خاّصی 

را به وجود آوردند؛ چرا؟ چون منطقه، منطقه ی مهّمی است.7 

تش هم این اســت که این منطقه بســیار حّســاس است از 
ّ
عل

لحــاظ مختلف؛ از لحــاظ منابع عظیم نفتــی و آبراه ها8 در این 

منطقه، منابع بسیار غنی و عظیمی قرار دارد؛ منابعی که غرب 

به آنها نیاز دارد، و در درجه ی اول منابع انرژی.9 از لحاظ جایگاه 

راهبردی و به تعبیر رایج، سوق الجیشــی.10 منطقه ی غرب آسیا 

منطقه ی ارتباط شــرق و غرب اســت، منطقه ی ارتباط آســیا و 

اروپا و آفریقا اســت؛11 ]همچنین[ از لحاظ وجود مســلمان ها، 

وجــود اســالم12 در اینجا موج اســالمی همیشــه قابل انتظار و 

قابل توقع بوده؛ به خصوص بعد از پیدایش انقالب اسالمی و 

نظام جمهوری اسالمی، این موج را همیشه به نحو مبهم انتظار 

داشتند. برای اینکه بر این موج سیطره پیدا کنند.13 ]و[ از جهات 

وجود رژیم صهیونیســتی.14 که هدف اصلی و نزدیک غربی ها 

و کمپانی داران یهودی از ایجاد دولت صهیونیست، بنای یک 

پایگاه حضور و نفوذ دائمی بــرای خود در غرب آســیا و امکان 

ط بر کشورها و 
ّ
دسترسی نزدیک برای دخالت و تحمیل و تسل

دولت های این منطقه بود.1۵ بنابراین سیطره ی هم زمان، هم بر 

منابع غنی، هم بر موج اســالمی، آنها را وادار کرد که یک خیزی 

بردارند و این منطقــه را تصرف کنند.16 ]و[ با پشــتوانه ی علم 

و فّناوری و با ســالح نظامی و تبلیغات دروغین و با سیاستهای 

ط شوند.17 
ّ
ارانه توانستند بر کشورهای این منطقه مسل

ّ
مک
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آمریکایپی ها در مورد فلسطین 
طرحشان و نقشه شان این بود که 
قضّیه ی فلسطین را به فراموشی 
بسپرند؛ فلسطینی ها را در حالت 

ضعف نگه دارند که جرئت نکنند َدم 
از مبارزه بزنند. این مرد یعنی سردار 

سلیمانی ، دست فلسطینی ها را 
ُپر کرد؛ کاری کرد که یک منطقه ی 
کوچکی، یک وجب جا مثل نوار 

ه در مقابل رژیم صهیونیستِی 
ّ

غز
با آن همه اّدعا می ایستد، کاری و 

بالیپی سِر آنها می آورد که آنها سِر 48 
ساعت میگویند آقا بیایید آتش بس 
بدهید؛اینها را حاج قاسم سلیمانی 

کرد. دستشان را ُپر کرد. کاری کرد که 
بتوانند ِبایستند، بتوانند مقاومت 

کنند.این چیزی است که برادران 
فلسطینی ما مکّرر  در  مکّرر پیش خود 
بنده گفته اند. البّته من میدانستم اّما 

آنها هم آمدند پیش ما شهادت دادند.

از سنگ
 تا موشک

مجموعه مصور 
قهرمان سلیمانی
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ایران مهم ترین نقطه غرب آسیا

در این منطقه ی غرب آسیا یک نقطه هست که از همه مهم تر 

است و آن ایران است.18 در همه ی این منطقه و با یک نگاه از 

همه ی دنیا امتیاز دارد؛ غیر از نفت و گاز، منابع فراوان دیگری 

هم هست. کشوری است بزرگ، با جمعیتی مستعد و مردمی 

ه ی موقعّیت راهبردِی 
ّ
بااســتعداد، با تاریخی غنی.19 ایران قل

جغرافیاییی اســت در دنیا؛ ]یک[ مرکز بســیار مهــم که هیچ 

نقطه ی جغرافیاییی در غرب آســیا در این منطقه بــه اهّمّیت 

ایران وجود ندارد.20 اّول انگلیس ها آمدند، هر چه توانستند 

نفوذ پیدا کردند، وارد شــدند، تشــکیالت درســت کردند، از 

قشــرهای مختلف برای خودشــان طرف دار و مزدور درســت 

کردند... بعد هم آمریکاییی ها آمدنــد. آمریکاییی ها هم اّولی 

که آمدند، به عنوان کمک آمدند... بعد به تدریج جا پایشان را 

محکم کردند، دیگران را کنار زدند یا تضعیف کردند، خودشان 

ط شدند بر ایران؛ همه چیز دست اینها بود.21
ّ
مسل

رضبه انقالب اسالمی به سیاسِت استعماری

انقالب اسالمی در ایران ناگهان همه ی چرت های اینها را پاره 

کرد! یک حادثه ای پیش آمد، انقالب یک ضربه ی مهلکی به 

این سیاســت اســتعماری وارد کرد، اینها گیج شدند. چند ماه 

قبل از پیروزی انقالب، رئیس جمهور آمریکا آمده بود ایران و 

می گفت اینجا جزیره ی امن اســت؛ ایران را می گفت جزیره ی 

امن. چنــد ماه بعدش انقالب شــد، در همین جزیــره ی امن! 

این جور اینهــا غافل گیر شــدند، این جور انقــالب ناگهان در 

مقابل اینها ظاهر شد و اینها را با ترس و تردید و خوف به کنج 

انزوا راند؛ یک چنین وضعی را انقالب به وجود آورد. انقالب 

شد یک ســّد مســتحکم، اینها را بیرون کرد؛ عوامل شان یک 

عــّده ای خودشــان فــرار کردند، یک عــّده ای بیرون شــدند، 

یک عّده ای اعدام شــدند؛ ]لذا انقالب[ یک ســّدی در مقابل 

ی حضــور غــرب در منطقه ایجاد 
ّ
حضور آمریــکا و به طــور کل

کرد... یک هوّیت سازِی جدیدی شد؛ یعنی هوّیت وابستگی 
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و آویزان بودن بــه انگلیــس و آمریکا را کشــور تبدیل کرد به 

هوّیت استقالل، اســتحکام، روی پای خود ایســتادن، حرف 

قدرتمندانه زدن، باج نــدادن؛ عمده این بود: باج ندادن.22 

]چون[ مقاومت در مقابل سلطه ی اســتکبار، یکی از اهداف 

انقالب ]بود[.23 یک ســّدی این جوری ایجاد کرد که این طبعًا 

در ایران منحصر نماند و همان وقت ها... بنده یک وقتی در 

نماز جمعه گفتم بحث صدور انقالب مــا مثل صدور انقالب 

در بعضی از انقالب های دیگر نیســت؛ انقــالب ما مثل بوی 

گل اســت، مثل هوای بهاری است، کسی نمی تواند جلویش 

را بگیرد؛ پخش می شــود. وقتی شــما یک باغ ُپر از گل اینجا 

دارید، همســایه ها، اطراف، از این بوی گل استفاده می کنند، 

فاق 
ّ
کســی جلویش را نمی توانــد بگیرد؛ و ایــن ]مســئله[ ات

ت ها بیدار شدند. ما قصد این را 
ّ
افتاد؛ در کشورهای دیگر، مل

نداشتیم که در یک کشــوری کودتا کنیم، حکومتش را عوض 

کنیم؛ نه، ما دنبال این مســئله نبودیم، اّما انقالب ما به طور 

طبیعی دل های ملت های همسایه ی ما را، دل های ملت های 

منطقه ی ما را دگرگون کرد، تغییر داد، روی آنها اثر گذاشت.24

 هدف دشمن: 
از بنی بردن ُعمق راهربدی جمهوری اسالمی

اینها ســال های متمادی صاحب این کشور بودند و همه چیز 

این کشور زیر دســت اینها بوده، ]اّما[ انقالب اسالمی و نظام 

جمهوری اســالمی این را از اینها گرفته ]اســت[، لذا از روز اّول 

عصبانی بودند و ناراحت بودند و تحریم کردند و توطئه کردند 

و درشــت گوییی کردند ...2۵ غربی هاییی که تا دیروز بر ایران و 

ط بودند و حاال همه چیز را تقریبًا از دست 
ّ
بر این منطقه مســل

داده اند یا دارند می دهند، باید چه کار بکنند؟ بنابراین، باید به 

فکر عالج می افتادند. چه کار بکنند؟26 سعی دشمن این است 

که نقشــه های حّســاس و مهم خودش را برای ایــن منطقه ی 

حّساس پیش ببرد و مانع را -که عبارت است از ایران اسالمی 

ق نقشه های او اســت- خنثی کند.27 حکومت 
ّ
که مانع از تحق

انقالب را... باید نابود کنند؛ راهش این است، هیچ راه دیگری 

ت ایران 
ّ
ندارند. نگاه می کنند می بینند نمی توانند. ]چون[ مل

و نیروی انقالبی در صحنه است... می دیدند امتداد انقالب 

اســالمی را، می دیدند عمق راهبردی انقالب را در کشــورهای 

منطقه؛ اینهــا را می دیدند، لذا بــه فکر این افتادنــد که قبل 
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از آنکه به ایران بشــود حمله کرد یا حمله ی نظامی یا هر جور 

حمله ای که از پا بیندازد حکومت اسالمی را، جمهوری اسالمی 

را باید رفت کشورهای ُدور و َبر را، آن جاهاییی که عمق راهبردی 

ایران اســت و هر کــدام به یک نحوی بــا جمهوری اســالمی 

مرتبطند، اینها را بایســتی اّول فلج کرد، اینها را بایســتی اّول 

گرفت... گفتند شــش کشــور هســت که قبل از ایران بایستی 

ط بر اینها 
ّ
حکومتهای این شــش کشور را ما ســاقط کنیم، تسل

پیدا کنیم؛ این شــش کشــور که ساقط شــدند، ایران ضعیف 

می شود؛ آن وقت می شــود به ایران هم حمله کرد. این شش 

کشــور کجایند؟... یکی اش عراق بود... دّوم، سوریه... سّوم، 

لبنان... چهارم، لیبی... پنجم، ســودان... بعد هم سومالی... 

در واقع، عمق راهبردی ایران به نظر آنها این شش کشور بود؛ 

اینها بایســتی در اختیــار آمریکا و اســتعمار قــرار می گرفتند، 

بعد می آمدند ســراغ ایران. آمریکا برای منطقه ی غرب آســیا 

نقشه داشت.28

به شکست کشاندن نقشه آمریکا در منطقه

جمهوری اســالمی چــه کار کرد؟ جمهوری اســالمی در شــمال 

آفریقا مطلقًا ورود پیدا نکرد؛ نه در لیبی، نه در سودان، نه در 

سومالی، به دالیل روشنی... نخواســتیم وارد بشویم و وارد 

نشدیم. اّما در این سه کشور، یعنی کشور عراق و کشور سوریه 

و کشور لبنان، سیاست ایران در آنجاها کارکرد پیدا کرد. ما به 

آن صورت حضور نظامی نداشتیم، اّما آنجا کار انجام گرفت؛ 

کار بزرگ، کار مهم. نتیجه ی این کار چه شــد؟ شکست آمریکا 

در این سه کشور. اینها می خواســتند اختیار عراق را به دست 

بگیرند، نشد؛ اینها می خواســتند حکومت ســوریه را ساقط 

کنند، نشــد؛ اینها می خواســتند حــزب هللا و امــل را در لبنان 

از بین ببرند، نشد، نتوانستند.29 نقشــه ی آمریکا این بود که 

گروه های شــریر و ظالم و هّتاکــی از قبیل داعــش را به وجود 

ت ها را از رژیم غاصب صهیونیستی 
ّ
بیاورد برای اینکه ذهن مل

منصرف کند، آنها را مشغول کند به مسائل داخلی خودشان، 

به جنــگ داخلی، به مشــکالت داخلــی و فرصتی بــرای آنها 

باقی نگذارد که به فکر رژیم صهیونیستی بیفتند... این نقشه 

را ما به توفیق الهی و ِباذن اهّلل، توانســتیم خنثی کنیم.30 این 
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طرح و نقشــه ای بود که آمریکاییی ها با هزاران هزار دالر یعنی 

چند میلیــارد دالر پول و با هزاران ســاعت کار فکری از ســوی 

رین سیاسی شــان آن را ریخته 
ّ
صدها یا شاید هزاران نفر متفک

بودند، این آمادگــی را فراهم کرده بودند برای اینکه بتوانند 

به ایران لطمه بزنند.31 آمریکاییی ها تصمیم گرفتند ریشــه ی 

نند، مطمئن هم بودند که این کار 
َ
مقاومت را در غرب آسیا بک

را خواهند کرد؛ ما ایستادیم، ما گفتیم نمی گذاریم. امروز برای 

همه ی دنیا ثابت شده اســت که او می خواست و نتوانست، 

و ما خواستیم و توانستیم؛ این را همه در دنیا فهمیده اند.32 

تهای منطقه ]غرب آسیا[ یا با 
ّ
]شــهید ســلیمانی[ به کمک مل

ت هــای منطقه کرد، توانســت همه ی 
ّ
کمک هاییی که بــه مل

نقشه های نامشــروع آمریکا در منطقه ی غرب آســیا را خنثی 

کند. ایــن آدم توانســت در مقابل همه ی نقشــه هاییی که با 

پول، با تشکیالت تبلیغاتِی وسیع آمریکاییی، با تواناییی های 

دیپلماســِی آمریکاییی، زورگوییی هاییی کــه آمریکاییی ها روی 

سیاستمداراِن دنیا بخصوص کشــورهای ضعیف دارند، تهّیه 

م کند و این نقشــه ها را در این منطقه ی غرب 
َ
شده بود قد عل

آسیا خنثی کند. 33

احیای مقاومت

آمریکاییی ها در مورد فلســطین طرح شــان و نقشه شــان این 

بود که قضّیه ی فلسطین را به فراموشی بسپرند؛ فلسطینی ها 

را در حالــت ضعف نگهدارند که جرئــت نکننــد َدم از مبارزه 

بزنند. این مرد، دست فلسطینی ها را ُپر کرد؛ کاری کرد که یک 

منطقه ی کوچکی، یک وجب جا مثل نوار غّزه در مقابل رژیم 

صهیونیستِی با آن همه اّدعا می ایستد، کاری و بالییی سِر آنها 

می آورد که آنها ســِر 48 ساعت می گویند آقا بیایید آتش بس 

بدهید؛ اینها را حاج قاسم ســلیمانی کرد. دستشان را ُپر کرد. 

کاری کــرد که بتوانند ِبایســتند، بتواننــد مقاومــت کنند.34 

آمریکاییی ها عراق را مثل رژیم طاغوِت ایرانی -رژیم پهلوی؛ 

ایران در زمان طاغوت- یا امروِز ســعودی می پســندند، یک 

نقطه ای باشد ُپر از نفت، در اختیار آنها که هر کار مایلند بکنند؛ 

به تعبیر آن شخص »مثل گاو شیرده«... عناصر مؤمن عراقی 

و شجاع عراقی و جوانان عراقی و مرجعّیت در عراق در مقابل 

این قضایا ایســتادند و حاج قاســم )رضوان هللا تعالی علیه( 

به همه ی این جبهه ی وسیع به عنوان یک مشاور فّعال مدد 

رساند، کمک رســاند، و به عنوان یک پشتیبان بزرگ در آنجا 
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ظاهر شــد. شــبیه همین قضّیــه در مورد ســوریه هســت، در 

مورد لبنان هســت. در مورد لبنان، آمریکاییی ها مایلند لبنان 

را از مهم ترین عامل اســتقالل لبنان -یعنی نیــروی مقاومت 

و حزب هللا- محروم کنند تا لبنان بی دفاع در مقابل اســرائیل 

قرار بگیرد که بیاید تا خود بیروت را بگیرد؛ کما اینکه قبل ها و 

ســالهای قبل آمدند. حزب هللا بحمدهللا روزبه روز قوی تر شد. 

امروز، هم دســت لبنان و هم چشــم لبنان، حزب هللا اســت؛ و 

نقش شــهید عزیز ما در این حالت یک نقش ممتاز و برجسته 

اســت.3۵ ایشــان از اّول مســئولّیتش دنبال تقویت جبهه ی 

مقاومــت در منطقه بود؛ همــان چیزی کــه اســتکبار روی آن 

حّساس است، آمریکا روی آن حّساس است... شهید سلیمانی 

از نگاه من و تجربه ی من و چیزی که حس کردم، یک روح تازه ای 

در این مجموعه ی مقاومت دمید و راه تازه ای در مقابل آن باز 

کرد و آن را، هم از لحــاظ معنوی مجّهز کرد، هــم از لحاظ ماّدی 

مجّهز کرد. شهادت و گواهی ســّید بزرگوار و عزیز ما آقای آسّید 

حســن نصرهللا که واقعًا ایشان یک انسان بی بدیلی است در 

مورد آقای سلیمانی یک باب بزرگی است در این زمینه. ایشان 

شــهادت میدهد، گواهی میکند که شــهید ســلیمانی احیا کرد 

مقاومت را. مــا هم خودمان از نزدیک میدیدیم کــه فّعالّیت 

ایشان در این مورد یک فّعالّیت بسیار برجسته و مهّمی بود. کار 

اساسی شهید سلیمانی در واقع این بود، یعنی حفظ مقاومت 

و رشــد دادن مقاومت، مجّهز کردن مقاومــت، احیای ماّدی و 

معنوی مقاومت. به اینها روحیه میداد، معنوّیات میداد، خط 

میداد، راه نشان میداد، گاهی دستشان را میگرفت، میبرد به آن 

سمتی که باید بروند از لحاظ معنوی و از لحاظ روحی. از لحاظ 

ماّدی هم دست اینها را قوی کرد.36
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کدام فرمانده دیگر قدرت داشت 
میتوانست کارهایپی را که او انجام 

داد انجام بدهد؟
به یک منطقه ای که در محاصره 360 

درجه ای دشمن است، شهید 
سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه 

میشود، در محاصره ی کامل دشمن 
جوانهای خوبی در آن منطقه هستند 

که دست تنها هستند، فرمانده  ای 
 ندارند، چشمشان که به 

حاج قاسم سلیمانی می افتد، جان 
پیدا میکنند، روحیه پیدا میکنند، 

انگیزه پیدا میکنند، محاصره را از بین 
میبرند و دشمن را متواری میکنند و 

فراری میکنند؛ چه کسی میتواند این 
کارها را انجام بدهد؟

فرمانده ضّد تروریسم در کّل منطقه 
قوی ترین و سرشناس ترین فرمانده،

 را ترور کردند.

فرمانده ای برای
شکستن همه 

محاصره ها...

مجموعه مصور 
قهرمان سلیمانی
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سپاه قدس، رزمندگان بدون مرز

شکســت هاییی که در این چند ســال، آمریکاییی هــا در عراق 

و در سوریه و در لبنان و در فلســطین و مانند این ها داشتند، 

محصــول مقاومــت گروه هــای مقاومــت اســت.37 نقــش 

ســپاه پاســداران در این عرصه به قدری برجســته اســت که 

دشــمنی آشــکار مســتکبران و جبهه ی بدهــای عالــم را علیه 

ســپاه برانگیخته اســت.38 ]چون[ ســپاه قدس یک نیروییی 

است که با ســعه ی صدر به همه جا و همه کس نگاه می کند. 

رزمندگان بدون مرزنــد؛ رزمندگان بدون مــرز. رزمندگانی که 

هرجا نیاز باشــد، آنها در آنجا حضــور پیدا می کننــد؛ کرامت 

مســتضعفان را حفظ می کننــد، خود را بالگردان مقّدســات و 

حریم های مقّدس می کنند.39 میهن عزیز ما یک بخش مهّمی 

از امنّیتش محصول کار همین جوانان مؤمنی است که در زیر 

فرماندهی سردار شهید ]سلیمانی[ عزیزمان سالها کار کردند، 

تالش کردند؛ اینها امنّیت آورند، برای کشــور هم اینها امنّیت 

می آورند؛ بله، به کمک فلسطین و غّزه و دیگر مناطقی که به 

وجود آنها نیاز هست می روند اّما برای کشور خودمان امنّیت 

ایجاد می کنند. آن دشــمنی که آمریکا او را تجهیز کرده اســت، 

نه برای عراق و سوریه، بلکه در نهایت برای ایران، ایران عزیز؛ 

ط 
ّ
داعش را درســت کردند، نه برای اینکه فقط در عراق مســل

بشــود، هدف اصلی و نهاییی ایران بود.40 آمریکاییی ها سالها 

اســت از نفوذ جمهوری اســالمی ایــران در منطقه به شــدت 

ناراحت و ناراضی اند؛ از نیروی قدس ناراحت بودند به خاطر 

این، از شــهید ســلیمانی ناراحت بودند به خاطر این، شهید 

سلیمانی را به شهادت رساندند.41
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نابودی داعش، خدمیت بزرگ به برشّیت

ایــن  ــی 
ّ
محل رفقــای  و  عزیــز  ]ســلیمانی[  شــهید  نقــش 

شــهید ]بی بدیــل بــود[؛ مثــل همیــن شــهید ابومهــدی 

)رضوان هللا تعالی علیه(... شــهید سلیمانی با امثال این جور 

انسانهای مؤمن و شجاع و نورانی توانســتند کارهای بزرگی 

را انجام بدهند.42 با متالشی ســاختن این توده ی سرطانی و 

مهلک ]داعش[، نه فقط به کشورهای منطقه و به جهان اسالم 

ت ها و به بشرّیت خدمتی بزرگ کردند. این 
ّ
بلکه به همه ی مل

نصرتی الهی و مصداق >َو ما َرَمیَت ِاذ َرَمیَت َو لِکّنَ اهلَل َرمی< بیود که 

به خاطر مجاهدت شبانه روزی ]شهید سلیمانی[ و همرزمانش 

به آنها پاداش داده شد.43
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نقشه ی آمریکا در عراق، 
در سوریه، در لبنان، به کمک و 

فّعالّیت شهید سلیمانی عزیز 
خنثی شد. حاج قاسم به همه ی 
این جبهه ی وسیع کمک رساند، 

و به عنوان یک پشتیبان بزرگ در 
آنجا ظاهر شد. 

پشتیباِن بزرِگ 
جبهه مقاومت

مجموعه مصور 
قهرمان سلیمانی



شهادِت بزرگ و 
یوم هللا تشییع فصل دوم
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شهادت

پاداش مجاهدت مخلصانه و بزرِگ حاج قاسم

]شهید سلیمانی[ بارها، بارها، بارها جان خودش را در معرض 

تهاجم دشــمن قرار داد، در راه خدا، برای خدا و مخلصًا هّلل؛ و 

مجاهدت کرد.44 ســال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در 

میدان های مبارزه با شــیاطین و اشــرار عالم و ســال ها آرزوی 

شــهادت در راه خدا، سرانجام ســلیمانی عزیز را به این مقام 

واال رســانید و خون پاک او به دست شــقی ترین آحاد بشر بر 

زمین ریخت.4۵ شهادت پاداش تالش بی وقفه ی او در همه ی 

این ســالیان بود.46 جهادش جهاد بزرگی بود، خــدای متعال 

شهادت او را هم شــهادت بزرگی قرار داد.47 ]البته[ مجاهدت 

در راه خــدا یعنی یک مبــارزه ِی درونی؛ هر جهــاد بیرونی، در 

واقع تکیه دارد به یک جهاد درونی؛ یعنی آن مردی که می رود 

جلوی دشــمن و واهمــه نمی کنــد و در همــه ی میدان ها نه 

خستگی می فهمد، نه ســرما می فهمد، نه گرما می فهمد، این 

اگر چنانچه در درون خودش در آن جهاد اکبر پیروز نشده بود، 

اینجور نمی توانست ]جلوی دشــمن[ برود.48 ما شهید زیاد 

داریم... اّما شهیدی که به دست خبیث ترین انسان های عالم 

یعنی خود آمریکاییی ها به شهادت برسد و آنها افتخار کنند که 

او را توانستند شهید کنند، چنین شهیدی غیر از حاج قاسم من 

کس دیگری را یادم نمی آید.49
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شوِق شهادت

]حــاج قاســم[ بــه آرزوی خــودش رســید؛ او آرزو داشــت؛ 

برای شــهید شــدن گریه می کرد؛ خــب خیلــی از رفقایش هم 

رفته بودند و داغدار رفقایش هم بود اّما در خودش هم شوق 

به شــهادت جوری بود که اشــک او را جاری می کرد.۵0 شــهید 

ســلیمانی می گفــت مــن دارم در بیابان ها دنبال شــهادت 

می دوم، دنبالش می گردم. تهدیدش کردند که تو را می کشیم، 

گفــت مــن دارم در بیابان هــا دنبالــش می گــردم، بلندی و 

پستی ها را طی می کنم دنبال همین.۵1 واقعًا اگر حاج قاسم در 

رختخواب می مرد، یا در تصادف می مرد، یا با این ناخوشی ها 

می مرد - ]چون[ اواخر، سینه اش ناراحت بود، شیمیاییی بود، 

مشکل بود- آدم غّصه اش می شد؛ حاج قاسم باید همین جور 

به شهادت می رسید.۵2

شهیِد پریوز

شهید سلیمانی به هر دو ُحسنیین رسید؛ هم پیروز شد... هم 

به شهادت رسید؛ یعنی خدای متعال ِکلَتا الُحسَنَیین را به این 

شهید عزیز داد.۵3
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بزرگ ترین بدرقه جهان

یــوم هللا یعنــی آن روزی که دســت قدرت خــدا را انســان در 

حوادث مشــاهده می کند؛ آن روزی که ده ها میلیون در ایران، 

و صدها هزار در عراق و بعضی کشــورهای دیگر به پاس خوِن 

فرمانده سپاه قدس به خیابان ها آمدند و بزرگ ترین بدرقه ی 

جهان را شکل دادند، این یکی از اّیام هللا است.۵4 این تشییعی 

که در ایران شــد، تشــییع عجیب و واقعًا فراموش نشدنی ای 

]بــود[.۵۵ معنوّیــت او، شــهادت او را این جور برجســته کرد؛ 

این بدرقه های ایرانی و آن بدرقه های عراقی؛ در کاظمین، در 

بغداد، در نجف، در کربال چه کردند با این پیکر ِاربًاِاربا!۵6

ت ایران
ّ

تشییع شهید سلیمانی نشان دهنده باطِن مل

]تشییع شــهید سلیمانی[ نشــان دهنده ی معنوّیات و باطن 

ت... هست. این عشق و این وفا و این ایستادگی و در 
ّ
این مل

این بیعت بزرگ با خّط امام، مردم با این حضورشان در میدان 

با خّط امام بیعت کردند؛ بیعتی با ایــن عظمت، آن هم بعد 

ت 
ّ
از گذشــت بیش از ســی ســال از رحلت امام بزرگوار.۵7 مل

ایران در این قضّیه خود را نشان داد، باطن خود را نشان داد، 

ت ایران نشــان داد.۵8 این 
ّ
قاعده و زیربنای فکــری خود را مل

حرکت خیلی فراتر از یــک حرکت عاطفــی محض بود.۵9 این 

حرکت، ناشی از عواطف مردم، دل های مردم، بصیرت مردم و 

انگیزه های درست مردم بود.60
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تحّول مسریِ تاریِخ جهان 

یک فصل دیگر در مورد شهید سلیمانی، برکات این شهادت 

عظیم است. این شــهید عزیز هر وقت گزارشــی می داد به ما 

-چه گزارش کتبی، چه گــزارش شــفاهی- از کارهاییی که کرده 

بود، بنده قلبًا و زبانًا او را تحسین می کردم اّما امروز در مقابل 

آنچه او سرمنشــأ آن شــد و برای کشــور بلکه برای منطقه به 

وجود آورد، در مقابــل او من تعظیم می کنــم ... از روح مطّهر 

ر می کنیم.61 کیفّیت شــهادت او حّجت 
ّ
او، از اعماق دل تشــک

را تمام کرد بر دشــمن و بر همه ی بیننــدگان.62 در این قضّیه 

]ی شهادت شــهید ســلیمانی و همراهانش[ کار بزرگی انجام 

گرفت، حادثه ی بزرگی انجام گرفت، انقالبی به وجود آمد که 

دنیا را تکان داد، متحّول کرد و تاریخ را، مســیر تاریخ کشور را، 

مسیر تاریخ منطقه را و شاید مسیر تاریخ جهان را -که بعدها 

قضاوت خواهد شد- تغییر داد.63

آیه قدرِت الهی

]عالوه بر تشــییع[ خود این شــهادت هم یکی از آیات قدرت 

الهی است؛ رســواییی دولت آمریکا، دولت بی آبروی آمریکا، 

رسواییی این دولت را رقم زد؛ اینها کسی را که سرشناس ترین و 

قوی ترین فرمانده مبارزه ی با تروریسم بود -شهید سلیمانی 

به معنــای واقعــی کلمــه، قوی ترین فرمانــده مبــارزه ی با 

تروریسم در این منطقه اســت، به همین عنوان هم شناخته 

شده است-... فرمانده ضّد تروریسم در کّل منطقه قوی ترین 

و سرشــناس ترین فرمانده، را ترور کردند.64 بعد از شــهادت 

شــهید عزیزمان و ایــن جنایتی کــه آمریکاییی هــا در فرودگاه 

بغداد کردند، آنها منفعل شــدند؛ یعنی خــود رئیس جمهور 

آمریکا و دوروبری هایش به معنای واقعی کلمه منفعل شدند 

و فهمیدند کار را حساب نشــده انجام داده اند؛ هم در دنیا به 

اینها حمله شــد، هم در داخل آمریکا به شّدت به اینها حمله 
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شــد که این چه غلطی بود که کردید، هم نتیجه ی عکس داد. 

آمریکاییی ها می خواســتند شــهید عزیز ما که تأثیرات بسیار 

ط 
ّ
عمیقــی در منطقــه داشــت، از بین بــرود تا بتوانند مســل

بشوند؛ قضّیه بعکس شد؛ این راه پیماییی عظیم مردم عراق 

در بغداد، حرکت مردم در سوریه، مسائلی که مربوط به حلب 

و مانند اینها اســت و بعضی قضایــای دیگری کــه در منطقه 

هست، درست نقطه ی مقابل آن چیزی است که آمریکاییی ها 

دنبالش بودند.6۵

باطِن شهادت: شکسِت دشمن

ایــن حادثــه، حادثــه ی عظیمــی بــود. یعنی شــهادت یک 

شخصّیت بزرگی مثل شهید ســلیمانی از نظر دشمن و از نظر 

ت مسلمان، 
ّ
همه، یک تهدید محسوب می شــد اّما غیرت مل

ت ایران، این تهدید را تبدیل کرد به فرصت و یک فرصتی 
ّ
مل

شــد.66 آنها فکر می کردند که با از بین بردن شهید سلیمانی، 

نهضت و حرکت عظیمی که او نماینده اش بود، نمودارش بود 

و نمادش بود خاموش خواهد شد؛ می بینید که بیشتر شده... 

در ایران، در خــارج از ایــران، این حرکــت عظیم، ایــن اظهار 

ارادت و اخالص عمومی نســبت به شهید سلیمانی را دشمن 

نمی توانست محاســبه بکند و نمی تواند محاســبه کند این 

چیزها را.67 البّته در شهادت شهید سلیمانی یک فقدان تلخی 

برای ما پیش آمد... ولیکن وقتی به این حادثه نگاه می کنیم 

می بینیم این حادثه مثل همه ی حوادث دیگِر الهی است که 

لطف خدای متعال در آنها بر قهر غلبه دارد. 68
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»شهید« سلیمانی، خطرناک تر از »رسدار« سلیمانی 

یک نفری گفته بــود که شــهید ســلیمانی برای دشــمنانش 

خطرناک تر از ســردار ســلیمانی است؛ درســت فهمیده بود؛ 

واقعًا همین جور است.

 آنهاییی که دو سال پیش شهید سلیمانی را و شهید ابومهدی 

عزیــز را و دیگر همراهانشــان را به شــهادت رســاندند، فکر 

می کردند کار تمام شد؛ فکر می کردند که زدیم اینها را و تمام 

شد، خالص شد.

 امــروز وضــع آنهــا را نــگاه کنیــد ببینیــد در چــه وضــع و 

وضعّیتی انــد... جریــان ضّداســتکباری در منطقــه، جریــان 

مقاومــت در منطقه، امــروز از دو ســال پیــش، ُپررونق تر و 

شــاداب تر و امیدوارتر دارد حرکــت می کنــد و کار می کند. در 

ســوریه هم اینها زمین گیر شدند، در ســوریه هم هیچ امیدی 

برای آینده شــان نیســت؛ اینها برکات این خون عزیز و خون 

مظلومانه است.69

ت مسلمان
ّ

نماد هوّیِت دیین و انقالبِی مل

واقعًا شهادت شهید سلیمانی یک حادثه ی تاریخی و عجیب 

شــد؛ هیچ کس فکر نمی کرد، دوســتان هــم فکر نمی کردند 

که این حادثه این جور عظمت پیدا بکنــد و خدای متعال به 

این حادثه برکت بدهد تا بتواند هوّیت دینی و انقالبی مردم 

ت ایران، زیر 
ّ
را جلوی چشــم همه قرار بدهد و همه ببینند. مل

تابوت شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه هوّیت خودش 

را نشــان داد، وحدت خــودش را نشــان داد. خــب در تهران 

تشییع، در کرمان تشییع، در تبریز تشییع، در مشهد تشییع، 

در شهرهای مختلف ]ایران[ تشییع، در عراق آن تشییع عظیم؛ 

اگر چنانچه بنا بر این بود که مثًال این پیکر شهید و مقّدس را به 

سوریه و لبنان ببرند، آنجا هم همین حادثه به وجود می آمد؛ 

اگر پاکســتان هم می بردند، آنجا هم این حادثــه همین جور 

ت مســلمان را 
ّ
به وجود می آمد. یعنی ایــن حرکت عظیم مل

نشان داد.70
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ت ایران
ّ

نزدیک کردن دلهای ملت ها با مل

ت هــا را از لحاظ 
ّ
]شــهادت شــهید ســلیمانی[ بســیاری از مل

ت ها با مــا همدردی 
ّ
همــدردی در کنــار ایــران قــرار داد؛ مل

کردند. در یکی از کشــورهای بیگانــه... هــزار مجلس به یاد 

سلیمانی گرفته شده... در بعضی کشورهای اروپاییی، حّتی در 

کشورهای دوردست، در کشــورهای آفریقاییی... خبرهاییی که 

ت ها را وادار به 
ّ
از اینجا و آنجا می آید ]نشــان می دهد که[ مل

همدردی با ما کرد، دلهای آنها را به ما نزدیک کرد؛ این نعمت 

خیلی بزرگی است؛ این عمق راهبردِی انقالب اسالمی و نظام 

اسالمی است.71

نشانه زنده بودن انقالب

]عالوه بر این[ شهادت او، زنده بودن انقالب در کشور ما را به 

رخ همه ی دنیا کشــید. عّده ای می خواســتند وانمود کنند که 

انقالب در ایران از بین رفته است، تمام شده -البّته عّده ای هم 

فاق بیفتد- ]اّما[ شهادت او نشان داد 
ّ
سعی می کنند که این ات

که انقالب زنده است.72
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باز کردن چشم های غبار گرفته

شهید سلیمانی چشم های غبارگرفته را باز کرد با این شهادت. 

ت ایــران احســاس خضوع 
ّ
دشــمنان در مقابل عظمــت مل

کردند؛ ممکن اســت به رو نیاوردند اّما چــاره ای ندارند. آن 

دشــمنی که ســعی می کند این مجاهــد عظیم القــدر را و این 

سرداِر فرماندِه مبارزه ی با تروریسم را به عنوان یک تروریست 

معّرفــی کنــد، آمریکاییی هــای بی انصــاف، آمریکاییی هــای 

دروغ گــو، آمریکاییی هــای َهجوگــو کــه واقعــًا ارزشــی بــرای 

حرفهایشان نمی شــود قائل شد، اینها ســعی می کردند این 

جوری عمل کنند.73

ی در زیر تابوِت پیکر مطّهر شهید
ّ

وحدت مل

ت ایران ]در قضّیه ی شهادت حاج قاسم سلیمانی[ عظمت 
ّ
مل

حاد خــودش را نشــان داد، انگیزه و 
ّ
خودش را نشــان داد، ات

فاقی که در تهــران افتاد 
ّ
حضور خودش را نشــان داد؛ ایــن ات

و در تبریز افتاد و در مشــهد افتاد و در اهواز افتــاد و در کرمان 

فاقی 
ّ
فــاق خیلی بزرگی بود. این جور ات

ّ
افتاد و در قم افتاد، ات

کمتر می افتد؛ که ده ها میلیون انســان در شــهرهای مختلف 

ت ایران را نشان 
ّ
از یک شهیدی تشــییع کنند؛ این عظمت مل

ت ایران را نشان داد؛ 
ّ
ت ایران را، بصیرت مل

ّ
داد، قدردانی مل

این هم این طرف که یکی از بــرکات الهی بود.74 این وحدتی 

که خوشــبختانه در زیر تابوت پیکر مطّهر شــهید سلیمانی و 

شــهدای همراه ایشــان در بین مردم دیده شــد باید محفوظ 

بشود، محفوظ بماند.7۵
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ت ایران، طرفداِر مقاومت
ّ

مل

ــت از هر 
ّ
این، ایمــان به جهــاد مردم را نشــان مــی داد.76 مل

جناح و حــزب، از هر مجموعــه، از هر قوم، از هــر خصوصّیت 

جغرافیاییی، در ایــن جهت مثــل همند؛ طــرف دار انقالبند، 

طــرف دار حاکمّیت اســالمند، طرف دار ایســتادگی در مقابل 

ظلمند، طــرف دار »نــه« گفتن به همــه ی مطامــع دولتهای 

ت ایران نشــان داد که از خّط 
ّ
استکباری و استعماری اند.77 مل

ت ایران نشان داد که به 
ّ
مجاهدِت شجاعانه دفاع می کند، مل

ت ایران نشان داد که 
ّ
نمادهای مقاومت عشــق می ورزد، مل

طرف دار مقاومت است، طرف دار تسلیم نیست.78

ی و مظِهر اقتدار
ّ

احرتام مردم به قهرمان مل

ی و اقتدار 
ّ
مردم نشــان دادند که به کســی که مظهر اقتدار مل

جهــادی ایــران اســت احتــرام میگذارند. شــهید ســلیمانی 

ی ایران را به 
ّ
مظهر این اقتــدار بــود، در کّل منطقه اقتــدار مل

رخ دشــمنان کشور و دشــمنان انقالب می کشــید، مظهر این 

ی بود، مردم به این احترام گذاشــتند. این 
ّ
روحیه ی اقتدار مل

مســئله، مســئله ی خیلی مهّمی است... نشــان داد که مردم 

برای خودشان چه اهّمّیتی قائلند.79
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 جمهوری اسالمی پیرش
و در مبارزه فرهنگی

تشییع عظیِم بی نظیر شــهید عزیزمان، شــهید سلیمانی، و از 

این قبیل چیزها همه نشان دهنده ی این اســت که جمهوری 

اســالمی در نبرد و مبارزه ی فرهنگی هم با جبهه ی استکبار با 

همه ی تالشی که او دارد می کند، عقب مانده نیست و کارهای 

بزرگی انجام شده و پیشرفتهای بزرگی صورت گرفته ]است[.80

 تشییع شهید
نشان دهنده گرایش مردم به دین و انقالب

امروز گرایش مردم به انقالب و به دین از روز اّول انقالب یقینًا 

بیشتر اســت. اگر کســی می خواهد گرایش مردم به انقالب و 

مبارزات و مجاهدتها را بفهمد، به تشییع میلیونی شهید قاسم 

سلیمانی نگاه کند. بدن قطعه قطعه شده ی شهید سلیمانی 

به وسیله ی میلیون ها انسان بدرقه شد؛ یک فرد انقالبی، یک 

فرد مبــارز و مجاهد که بــرای جمهوری اســالمی جان خودش 

را کف دســتش گرفته بود؛ مردم ایــن جور از او بزرگداشــت و 

احترام کردند.81



انتقاِم سخت فصل چهارم
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رضبه متقابل به آمریکایپی ها 

انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را 

به خون او و دیگر شهدای حادثه ی دیشب ]ترور شهید سلیمانی 

در 13 دی 1398[ آلودند. شــهید سلیمانی چهره ی بین المللی 

مقاومت اســت و همــه ی دل بســتگان مقاومــت خون خواه 

اویند.82 جمهوری اســالمی ایران هرگز این موضوع را فراموش 

نخواهد کرد و قطعًا ضربه ی متقابل را بــه آمریکاییی ها خواهد 

فاق افتاد، اّولین سیلی سختی بود که 
ّ
زد.83 آنچه در شهادت او ات

به آمریکا زده شد و تا آن زمان، مهم ترین سیلی به آمریکا همین 

حرکت مردمــی عظیمی بود کــه انجام گرفــت.84 این یوم هللا 

تشییع جنازه و شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضّیه است. 

عکس العمل و واکنش قدرتمندانه ی ســپاه ]حمله به پایگاه 

عین االسد[ طرف دیگر قضّیه است، آن هم درخور تدّبر است، 

این ضربه ی به آمریکا بود. البّته ضربه ی نظامی بود، ضربه ی 

ر نظامی بود اّما مهم تر و باالتر از ضربه ی نظامی، ضربه ی 
ّ
مؤث

حیثّیتی بود، ضربه به هیبت ابرقدرتِی آمریکا بود... این ضربه با 

هیچ چیزی جبران نمی شود.8۵ 
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 غلبه بر هیمنه پوچ استکبار 
و اخراِج آمریکا از منطقه

سیلی سخت تر عبارت اســت از غلبه ی نرم افزاری بر هیمنه ی 

پوچ استکبار؛ این ســیلی ســخت به آمریکا است که باید زده 

بشــود. بایســتی جوانان انقالبی ما و نخبگان مؤمن ما ]با[ 

هّمت، این هیمنه ی استکباری را بشکنند و این سیلی سخت 

را به آمریکا بزنند، این یک؛ یکی هم اخراج آمریــکا از منطقه 

است که این هّمت ملت ها و سیاستهای مقاومت را می طلبد 

که بایستی این کار را انجام بدهند.86

 قاتل و آمر به قتل سلیمانی 
باید انتقام شان را پس بدهند

 البّته این ها غیر از انتقام از قاتل اســت؛ این هاییی که گفتیم، 

مربوط به مجموع اســتکبار و آمریکا است؛ قاتل سلیمانی و 

آمر به قتل سلیمانی باید انتقام شان را پس بدهند؛ آن به جای 

خودش محفوظ اســت... هم آمر، هم قاتل بداننــد که در هر 

زمان ممکــن، هر وقت ممکن شــد -ما دنبــال وقت ممکن 

هستیم- باید انتقام شــان را پس بدهند.87 ما هرگز شهادت 

شهید سلیمانی را فراموش نخواهیم کرد؛ این را بدانند. حرفی 

زدیم در این مورد، پای آن حرف ایستاده ایم. در وقت خودش، 

سر جای خودش ان شاءهللا انجام خواهد گرفت.88



فصل پنجم
مکتِب سلیمانی
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حاج قاسم به مثابه یک مکتب

ما به حاج قاسم ســلیمانی عزیز و به ابومهدی عزیز به چشم 

یک فرد نگاه نکنیم؛ ]بلکه[ به آن ها به چشم یک مکتب نگاه 

کنیم. سردار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب، یک راه، یک 

مدرسه ی درس آموز، با این چشم نگاه کنیم.89 

صدق و اخالص، جوهره مکتب سلیمانی

اگــر بخواهیم آن چیــزی را که اســمش را می گذاریــم »مکتب 

ســلیمانی«، در یکــی دو جمله ی کوتــاه تبییــن کنیم، باید 

بگوییم این مکتــب عبارت اســت از »صــدق« و »اخالص«. 

این دو کلمه در واقع عنوان و نماد و نمایه ی مکتب سلیمانی 

اســت. »صدق« یعنــی همــان چیزی کــه در آیه ی شــریفه ی 

یه« اســت... 
َ
»ِمَن الُمؤِمنیَن ِرجــاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهّلَل َعل

»اخالص« هم همین اســت که در آیات متعّدد قرآن از جمله 

ُه الّدین« 
َ
ی ُاِمرُت َان َاعُبَد اهّلَل ُمخِلًصا ل

ّ
ل ِان

ُ
این آیه ی شریفه »ق

]آمــده[؛ این دو عنواِن قرآنی، تشــکیل دهنده حرکت شــهید 

سلیمانی بود.90 
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شهید سلیمانی، هم قهرمان 
ت ایران شد و هم قهرمان 

ّ
مل

اّمت اسالمی؛
این نکته ی اساسی است. 
ایرانی ها هم به خودشان 

افتخار کنند
 که مردی از میان آنها

 از یک روستای دورافتاده 
برمیخیزد،

تالش میکند، مجاهدت میکند، 
خودسازی میکند،

تبدیل میشود به چهره  درخشان 
و قهرمان اّمت اسالمی.

وستازاده ای  ر
که قهرمان ملت 

ایران شد

مجموعه مصور 
قهرمان سلیمانی
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برکت کار با اخالص شهید

هر جا اخالص بود، خدای متعال بــه اخالص بندگان مخلصش 

برکت می دهد، کار برکت پیدا می کند، رشد و نمو پیدا می کند، کار 

به نحوی می شود که اثر آن به همه می رسد، برکات آن در میان 

مردم باقی می ماند.91 اگر اخالص نباشد کار بی برکت می شود؛ 

اینکه می بینید کار برکت پیدا می کند، به خاطر اخالص اســت. 

اخالص او را از کجا می شود فهمید؟ از اینجاییی که اصًال دنبال دیده 

شدن نبود؛ یک ذّره ای هم از دیده شــدن فرار می کرد. او از دیده 

شدن فرار می کرد،92 در -جلسات رســمِی معمولی- حاج قاسم 

یک گوشه ای می نشست که اصًال دیده نمی شد. آدم گاهی اوقات 

می خواست بداند یا استشهاد کند، باید می گشــت تا او را پیدا 

می کرد؛ خودش را جلوی چشم قرار نمی داد، تظاهر نمی کرد.93 

اّولین پاداش دنیاییی ای که خدای متعال به این اخالص او داد، 

همین تشییع َده ها میلیونی بود. این تشییع، اّولین جزای اخالص 

او در دنیا بود؛ حاال جــزای آخرت که به جای خــود محفوظ؛ این 

رواج اسم شهید سلیمانی و رواج شــخصّیت او، یاد او و نام او در 

دنیا، جزای دنیوی ]او بود[.94 نتیجه ی آن اخالص، همین عشق و 

وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، همین 

تازه شدِن روحیه ی انقالبی مردم است.9۵
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وفادار به اسالم و انقالب

این مرد به معنــای واقعی کلمــه صادقانه عمل کــرد و عمل 

می کرد در زندگی اش، تا آنجاییی که ما این زندگی را از نزدیک 

دیدیم و شــناختیم؛ چــه در دفاع مقــّدس، چه بعــد از دفاع 

مقّدس تا مسئولّیت نیروی قدس، و چه در نیروی قدس. رنج 

مجاهدت را در راه آرمان ها بر خود همــوار کردن؛ این معنای 

»صادقانه« اســت. وفــادار ماندن به اســالم و به انقالب؛ با 

همه ی وجود به اســالم و انقالب وفادار ماند؛ به عهدی که با 

خدا و با امام بســته  بود وفادار ماند؛ به وظیفه ای که در قبال 

ت ایران داشــت و در قبال اّمت اســالمی داشت، با کمال 
ّ
مل

ت در عمل و با همــه ی وجود وفادار ماند؛ هــم وظیفه در 
ّ
دق

ت ایران، هم وظیفه در قبال اّمت اسالمی.96
ّ
قبال مل

شاگرد مکتِب امام

او نمونــه ی برجســته ای از تربیت شــدگان اســالم و مکتــب 

امام خمینی بــود.97 امثــال مهدی باکری و شــهید قاســم 

سلیمانی را امام تولید کرد، امام اینها را به وجود آورد. حرکت 

تداوم انقــالب ایــن جــوری اســت؛ جوان هــا را پیی درپیی به 

شخصّیت های انقالب، به مردان انقالب، به پیشروان انقالب 

تبدیل می کند و پیش می برد.98 
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۱۴۰۰/۱۰/۱۱

اخالص او را از کجا میشود 
فهمید؟ از اینجایپی که اصًال 
دنبال دیده شدن نبود؛ یک 
ذّره ای هم از دیده شدن فرار 
میکرد؛  حاال جوری شده 
که همه ی دنیا دارند او را 
می بینند... در جلسات رسمی 
معمولی که ما غالبًا با همین 
مسئولین مختلف که ارتباط با 
کار او داشتند داشتیم، 
حاج قاسم یک گوشه ای 
می نشست که اصًال دیده 
نمیشد.آدم گاهی اوقات 
میخواست بداند یا استشهاد 
کند، باید میگشت تا او را 
پیدا میکرد؛ 
خودش را جلوی چشم قرار 
نمیداد و تظاهر نمیکرد.

در طریق اخالص

مجموعه مصور 
قهرمان سلیمانی
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زندگِی شهیدانه

از قول شهید نقل شد، در یک سخنرانی گفته  بود که کسی که 

شهید زندگی کند، شهید می شــود؛ و آن جور زندگی کرد؛ واقعًا 

شــهید زندگی کرد؛ شــهیدانه زندگی کرد.99 او هم یک شــهید 

زنده بود.100 برخــی از خصوصّیــات اخالقی شــهید هم ]قابل 

توجه اســت[. ]در کتاِب »ســلیمانی ای که من می شناسم«[ 

از قول یکی از دوســتان قدیمی ایشان نوشته که نوه ی یکی 

از دوستان شهیدش را می خواســتند عمل جّراحی کنند، رفت 

داخل بیمارستان و ایستاد تا عمل تمام بشود. مادر آن بّچه 

گفت که خب حاج آقا عمل تمام شــد، دیگر بروید به کارتان 

برسید؛ گفت نه، پدر تو، یعنی پدربزرگ این بّچه به جای من 

رفت شــهید شــد، من هم حاال به جــای او اینجا می ایســتم؛ 

ایستاد تا بّچه به هوش آمد، خاطرش که جمع شد بعد رفت. 

رفتارش با خانواده ی شهید این جوری است، رفتارش با اشرار 

و با مفسدین هم آن جوری است؛ در بیرون کشور یک جور، در 

داخل کشور یک جور، در جنوب کرمان و آن منطقه ی جیرفت 

و آن کارهاییی که آن سال ها انجام داد یک جور.101
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ت و اّمت اسالمی
ّ

قهرمان مل

ت ایران شــد و هم قهرمان 
ّ
شهید ]سلیمانی[، هم قهرمان مل

اّمت اســالمی شــد.102 ]بنابراین[ ایرانی ها هم به خودشــان 

افتخار کنند که مردی از میان آن ها از یک روســتای دورافتاده 

برمی خیزد، تــالش می کنــد، مجاهــدت می کند، خودســازی 

می کند، تبدیل می شود به چهره ی درخشــان و قهرمان اّمت 

ت ایران 
ّ
اســالمی.103 ]ســردار شــهید ســلیمانی[ قهرمــان مل

ت ایران داشته های فرهنگی خودش 
ّ
است، به خاطر اینکه مل

و معنوی خودش و انقالبی خــودش را و ارزش های خودش را 

در او متبلور دید، در او مجّســم دید. ایشــان هنوز زنده بود و 

رفت و آمد می کــرد -خیلی هم معمولــی؛ هیچ پیرایه ای هم 

برای خودش قائل نبود- که من می دیــدم در این خیابان ها 

عکس هــای او را زده اند و بــه او افتخار می کنند. وقتی شــهید 

شد، فقط انقالبی ها نبودند که او را تکریم کردند و بزرگداشت 

برای او در ذهن و عالم واقع و خارج ایجاد کردند ]بلکه[ همه ی 

اقشار نسبت به او -حّتی کسانی که انتظار نمی رفت نسبت 

به یک عنصر انقالبی، این جور ابراز احساســات بکنند- ابراز 

احساســات کردند؛ به خاطر همین: تبلور ارزش های فرهنگی 

ایرانی و ایران بود.104
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تزیهوش و بادرایت

]او[ دارای درایـت و تیزهوشـی بـود، خیلـی تیزهـوش بـود؛ 

]در ایـن مـورد[ خیلـی نـکات هسـت. ایـن مسـئله ی بـروز یک 

جریـاِن به ظاهـر مذهبـِی متمایـل بـه یکـی از فرقه هـا و علیـه 

مقاومـت را ایشـان مّدتهـا قبـل پیش بینـی کـرد؛ کـه بـه مـن 

گفـت. گفـت ]طبـق[ آن چیـزی کـه مـن دارم می بینـم در وضع 

دنیـای اسـالم -اسـم آورد از بعضـی از کشـورها- یـک جریانـی 

دارد بـه وجـود می آیـد؛ بعـد از مّدتـی داعـش بـه وجـود آمـد. 

آدم بادرایتـی بـود، آدم باهوشـی بـود. در اداره ی امـوری کـه بـا 

کشـورها ارتبـاط داشـت و او در آنهـا دخیل بـود، با کمـال عقل 

و درایـت رفتـار می کـرد.10۵

فداکار و نوع دوست

روحیــه ی فداکاری و نوع دوســتی داشــت، یعنی برایش این 

ــت و مانند اینهــا ]مطرح[ نبود؛ نوع دوســت 
ّ
ــت و آن مل

ّ
مل

بود، واقعــًا حالت فــداکاری برای همــه داشــت.106 آن خانم 

دکتر عراقی، به این دوســت ما گفته بــود که من ســفر اّول و 

دّومی که آمدم ایــران -بعد از رفتن صــّدام- به هر ایرانی ای 

که می رســیدم، خیال می کردم که این ]شخص [، دو برادر من 

را که در جنگ کشــته شــده اند، کشــته ]اســت [، با این چشم 

نگاه می کردم. و بغض داشتم -حاال دنباله ی حرفش هم این 

اســت- تا اینکه »ســلیمانی« را دیدم. وقتی دیدم سلیمانی 

آمده و این جور فداکاری دارد می کند، قضّیه برعکس شد.107
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از قول شهید نقل شد که گفته بود 
کسی که شهید زندگی کند، شهید 
میشود؛  واقعًا شهیدانه زندگی کرد. 
من حاال یک کتابی را دارم میخوانم 
در همین شرح اخالق و زندگی شهید؛ 
»سلیمانی ای که من می شناسم«؛ 
نوشته که نوه ی یکی از دوستان 
شهیدش را میخواستند عمل 
جّراحی کنند،  رفت داخل بیمارستان 
و ایستاد تا عمل تمام بشود. مادر آن 
بّچه گفت که خب حاج آقا عمل تمام 
شد، دیگر بروید به کارتان برسید؛ 
گفت نه، پدر تو، یعنی پدربزرگ این 
بّچه به جای من رفت شهید شد، من 
هم حاال به جای او اینجا می ایستم؛ 
ایستاد تا بّچه به هوش آمد، خاطرش 
که جمع شد بعد رفت.  رفتارش با 
خانواده ی شهید این جوری است، 
رفتارش با اشرار و با مفسدین آن طور 
است...

نمودار 
 شهیدانه زیستن

مجموعه مصور 
قهرمان سلیمانی
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مظهِر تالش و کاِر خستگی ناپذیر

سّن شهید سلیمانی حدود شــصت سال بود، ]اّما[ دیدید در 

کوه و دشــت و بیابان و همه جــا چطور مثــل جوان ها حرکت 

می کرد، از هیچ چیز نمی ترسید... گاهی اوقات در 24 ساعت، 

در یک کشــوری به قدری تــالش و فّعالّیت می کرد کــه آدم از 

خواندنش احساس خســتگی می کرد که چقدر تالش و تحّرک 

انجام گرفته در ظرف 24 ســاعت یــا در ظرف 36 ســاعت.108 

آن ]طور[ کــه ما از نزدیک کار او را دیدیــم، واقعًا مظهر تالش 

بود؛ کار خســتگی ناپذیر؛ خســتگی ناپذیر. گاهــی اوقات که 

مثًال به یک کشــوری می رفت، برمی گشــت و برای ما گزارش 

می فرســتاد، مــن وقتــی می خواندم ایــن گــزارش را، حیرت 

فاق 
ّ
می کردم از حجــم کار عظیمی کــه در این مثًال چنــد روز ات

افتاده. من از تعدادی از این گزارش ها یک نسخه برداشته ام 

برای نگهدارِی پیش خودم؛ روی آن هم نوشته ام که این را من 

نگه می دارم برای اینکه در آینده دیده بشود، معلوم بشود که 

این مرد چقدر کار انجام می داده.109 در اّول سال 98، در سیل 

خوزستان، شهید ســلیمانی و شهید ابومهدی مهندس، هر دو 

در کف میدان حضور داشتند... خود این حضور این دو عزیز، 

دو ستاره ی برجسته ی میدان مجاهدت، موجب شد که کسان 

زیادی، هم در این طرف، هم در آن طرف به اینها نگاه کنند و 

وارد بشوند.110
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شجاعت همراه با عقالنّیت

کار خســتگی ناپذیر. همــراه با شــجاعت؛ یعنــی کاری کــه کار 

معمولی نیست و احتیاج به شجاعت دارد، احتیاج به شهامت 

دارد؛ و مّتکی به عقالنّیت؛ هم شجاعت، هم عقالنّیت؛ هر دو در 

حّد تحسین برانگیز؛ با تدبیر. هم دشمن را درست می شناخت، 

هم ابزارهای دشــمن را هم می دانســت؛ یعنــی این جور نبود 

که شــهید ســلیمانی نداند امکانات دشمن که می شــود از آن 

امکانات استفاده کند و ضربه بزند چیســت؛ امکانات دشمن 

را هــم کامًال می شــناخت اّما در عیــن حال با کمال شــهامت و 

قدرت وارد میدان می شــود. از دشمن بیم نداشــت و راِه کار را 

با تدبیر انتخاب می کرد.111 به یک منطقه ای کــه در محاصره ی 

360 درجه ای دشــمن است، شهید سلیمانی با بالگرد وارد این 

منطقه می شــود، در محاصره ی کامل دشمن جوان های خوبی 

در آن منطقه هستند که دست تنها هستند، فرمانده ای ندارند، 

چشمشــان که به حاج قاســم ســلیمانی می افتد، جــان پیدا 

می کنند، روحیه پیدا می کنند، انگیزه پیدا می کنند، محاصره را 

از بین می برند و دشــمن را متواری می کنند و فراری می کنند.112 

من در جمع بعضی از مسئولین سطح باالی کشور که خود شهید 

هم بود هــم در حضور خــودش، هم در غیاب خــودش چند بار 

این حرف را زدم که کار را با تدبیر انجام می داد.113 این شجاعت 

و تدبیِر توأمــان، فقط در میــدان نظامی هم نبــود، در میدان 

سیاســت هم همین جور بود... در عرصه ی سیاســت هم، هم 

شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود، 

تأثیرگذار بود.114 در عرصه ی دیپلماســی و بین المللی و مانند 

اینها، در منطقه یک فّعالّیت شگفت آوری داشت.11۵
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ذوب در انقالب و اهِل انقالبی گری

او اهل حزب و جناح و مانند اینها نبود، لکن بشّدت انقالبی 

بود. انقالب و انقالبی گــری خّط قرمــِز قطعِی او بــود؛ این را 

بعضی ها ســعی نکنند کم رنگ کنند، این واقعّیِت او اســت؛ 

ذوب در انقــالب بود، انقالبی گــری خّط قرمز او بــود. در این 

عوالــم تقســیم بــه احــزاب گوناگــون و اســمهای مختلف و 

م انقالبی گری 
َ
جناحهای مختلــف و مانند اینها نبود اّما در عال

چرا، به شّدت پایبند به انقالب، پایبند به خّط مبارک و نورانِی 

امام راحل )رضوان هللا علیه( بود.116 

اهِل تقوا و مراقب حدود رشعی

ط بر 
ّ
]با اینکه شــهید ســلیمانی[ یک فرمانده جنگاوِر مســل

عرصــه ی نظامی بــود، هــم در عین حــال به شــدت مراقب 

حدود شــرعی بود. در میدان جنــگ، گاهی افــراد حدود الهی 

را فراموش می کنند، می گویند وقت این حرف ها نیســت؛ او 

نه، او مراقب بود. آنجاییی که نباید سالح به کار برود، سالح به 

کار نمی ُبرد؛ مراقب بود که به کسی تعّدی نشود، ظلم نشود؛ 

احتیاط هاییی می کرد که معمــوًال در عرصه ی نظامی، خیلی ها 

این احتیاط ها را الزم نمی دانند؛ ]لکــن[ او احتیاط می کرد. به 

دهان خطر می رفت اّما جان دیگران را تا می توانســت حفظ 

می کرد؛ مراقــب جان نزدیکانش، اطرافیانش، ســربازانش، 

همکارانش در ملت های دیگر که در کنار او بودند، بود.117



9091

۱۳۹۹/۰۵/۱۰

در اّول سال 98، در سیل 
خوزستان، شهید سلیمانی و 
شهید ابومهدی مهندس، هر دو 
در کف میدان حضور داشتند 
و دو طرف مرز را به هم وصل 
کردند. یعنی شهید ابومهدی 
موجب شد امکانات و وسایلی 
را که در خوزستان الزم بود، از آن 
طرف مرز، از داخل عراق، از بصره 
و بقّیه ی جاها بیاورند داخل 
کشور؛ که کمک بسیار بزرگی بود. 
خود این حضور این دو عزیز، 
دو ستاره ی برجسته ی میدان 
مجاهدت، موجب شد که کسان 
زیادی، هم در این طرف، هم 
در آن طرف به اینها نگاه کنند و 
وارد بشوند.

مرد میدان جهاد؛ 
ستاره راهنمای 
خدمت

مجموعه مصور 
قهرمان سلیمانی
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دارای تعّهد ایمانی

نشســتند در اندیشــکده های آمریــکا راجــع به حاج قاســم 

ســلیمانی مفّصــل بحث و بررســی کردنــد... اینهــا راجع به 

حاج قاســم خصوصّیاتی را ذکر می کننــد و می گویند این آدم 

مانع بزرگی در مقابل اهداف آمریکا اســت. بعد در بین این 

خصوصّیاتی کــه از او ذکر می کنند -که حاال می گویند شــجاع 

است، خطرپذیر است، چنین است، چنان است- ]می گویند[ 

متعّهد است، باایمان است؛ تعّهد او یکی از این ]خصوصّیات 

اســت[. این ]طور[ است دیگر؛ شــخصّیت های ایمانی وقتی 

که ایــن ایمان را بــا عمل صالــح همــراه کنند، وقتــی حرکت 

جهادی بکنند، محصولش می شــود شــخصّیتی مثل این، که 

قدرتهای بزرگ او را تحســین می کنند، حّتی دشــمنانش او را 

تحسین می کنند!118

صادق و با صفا

باصفا بود، آدم صادقی بود، روراست بود. با اینکه در مسائل 

پیچیده ی سیاســی وارد میشــد و پیش میرفت و کار میکرد و 

کارهای خوبی هم انجام میداد، اّما در عیــن حال آدم صاف و 

بی بود؛ این خیلی مهم است؛ و 
ّ
روراست و بی خدعه و بی تقل

در هر بخشی که کار میکرد این جوری بود.119 اینها مجموعه ی 

مکارم اخالق اســت، اینها مکارم باارزشی اســت. این را مردم 

دیدند؛ این تبلور پیدا کــرد در ایــن آدم؛ در بیابان های فالن 

کشور و فالن کشور و روی کوه ها و در مقابل دشمنان گوناگون 

رفت، و این ارزش های فرهنگی ایرانی را در واقع مجّســم کرد، 

ت ایران شد.120
ّ
پس قهرمان مل
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۱۴۰۰/۱۰/۱۱

در عرصه ی سیاست هم، هم 
شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ 
سخنش اثرگذار بود، قانع کننده 
بود.

مظهِر تدبیر 

و اثرگذاری

مجموعه مصور 
قهرمان سلیمانی
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 تعلیم دهنده ی نرم افزاِر مقاومت 
ت ها 

ّ
و الگوی مبارزه به مل

]سردار شهید سلیمانی[ قهرمان اّمت اسالمی است؛ چرا؟ چون 

شهید سلیمانی با حرکات خود و باالخره با شــهادت خود اسم 

رمز برانگیختگی و بســیج مقاومت در دنیای اســالم شد. االن 

در دنیای اسالم هر جاییی که بنای مقاومت در مقابل زورگوییی 

اســتکبار را داشته باشــند، مظهرشــان و اســم رمزشــان شهید 

ســلیمانی اســت. در کشــورهای مختلف او را احترام می کنند، 

تکریم می کنند، عکسش را می زنند، نامش را پخش می کنند، 

برایش مجلــس درســت می کننــد. در واقــع ایشــان نرم افزاِر 

ت ها 
ّ
ت ها تعلیم کرد، به مل

ّ
مقاومت را و الگوی مبارزه را به مل

ت ها رایج کرد؛ اینها خب نقشهای خیلی مهم 
ّ
سرایت داد، در مل

و بسیار حّساسی اســت؛ لذاست که ایشــان به معنای واقعی 

کلمه، یک شخصّیت برجسته و یک چهره ی قهرمانِی اسالمی 

اســت.121 ]بنابراین[ شهید سلیمانی الگو شــد؛ یکی از حقایق 

بسیار برجسته این است که شهید سلیمانی تبدیل شد به یک 

الگو. امروز بسیاری از جوانان در دنیای اسالم به خصوص در این 

منطقه، آنچه من اّطالع دارم مربوط به این منطقه است تشنه ی 

حضور قهرمان هاییی مثل شهید سلیمانی اند؛ امروز تشنه اند. 

هر چه یاد ســلیمانی بیشتر منتشــر می شــود، عالقه ی اینها، 

تشنگی اینها به حضور قهرمان هاییی از این قبیل در کشورهای 

خودشان بیشــتر می شود. امروز شهید ســلیمانی در منطقه ی 

س است، نماد رشادت است، رمز 
ْ
ما نماد امید و اعتماد به نف

استقامت و پیروزی است.122 
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ی ترین و اّمیت ترین چهره
ّ

مل

شــهید عزیز ما، شــهید ســلیمانی، ثابت کرد که هم می توان 

ی ترین چهره ی کشــور بود، هم می توان اّمتی ترین چهره ی 
ّ
مل

ی ترین 
ّ
ی ترین و اّمتی ترین بود. مل

ّ
کشــور بود؛ در آِن واحد مل

بود؛ از کجا معلوم؟ از تشــییع جنازه ی او! کدام اجتماع را ما در 

این ســال های متمادی در دوران انقالب که دوران اجتماعات 

عظیم است داریم مثل تشییع ده ها میلیونی شهید سلیمانی؟ 

ت، این اســت دیگر... ده ها میلیون 
ّ
اینها چه کسی بودند؟ مل

ی ترین 
ّ
]نفر[ این مرد را بعد از شهادتش تشییع کردند؛ پس مل

اســت. اّمتی ترین هم هســت به خاطر اینکه در این دو سال، 

نام و یاِد روزافزون او در دنیای اســالم نفوذ بیشتری دارد پیدا 

بًا نام شهید سلیمانی و یاد شهید سلیمانی در دنیای 
ّ
می کند. مرت

اسالم دارد تکرار می شود، و دائم دارد افزایش پیدا می کند.123 

در فاصلــه ی چند هــزار کیلومتــری تهران، در یک کشــور دیگر 

اهانتی می شــود به عکس شــهید عزیزمان شــهید سلیمانی، 

مردم واکنشی نشان می دهند که پلیسی که خودش آن اهانت 

را کرده، مجبور می شود بیاید عذرخواهی کند، با مردم همراهی 

کند، دوباره آن عکــس را مثًال در جاهاییی از شــهر نصب کنند؛ 

ابی است.124 امروز هم مستکبران از نام او 
ّ
این الگو، الگوی جذ

وحشت دارند، از یاد او وحشت دارند.12۵ در مجموعه ی فضای 

مجازی اســم شــهید ســلیمانی را نمی توانید بیاورید، حذف 

می کنند. در فضای مجازی که کلیدش دســت آنها اســت و زیر 

کلید آنها است، تحّمل اســم شهید سلیمانی را ندارند، تحّمل 

عکس او را ندارند.126 از اســمش هــم می ترســند و از تکثیر او 

وحشت دارند؛ الگو یعنی این؛ می ترسند که تکثیر بشود.127 
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تا ابد زنده... 

شهید سلیمانی ماندنی است، تا ابد زنده است؛ آنهاییی که او را 

شهید کردند ترامپ و امثال او جایشان زباله دان تاریخ است و 

جزو فراموش شدگان تاریخ خواهند بود در زباله دان، اّما او تا 

ابد زنده است.128
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۱۴۰۰/۱۰/۱۱

شهید سلیمانی در مسائل 
داخل کشور -چون این حرفها 
غالبًا ناظر به مبارزات منطقه ای 
و فّعالّیتهای منطقه اِی او بود- 
اهل حزب و جناح و مانند اینها 
نبود، لکن بشّدت انقالبی بود. 
انقالب و انقالبیگری خّط قرمِز 
قطعِی او بود؛ این را بعضی ها 
سعی نکنند کم رنگ کنند، این 
واقعّیِت او است؛ ذوب در 
انقالب بود، انقالبیگری خّط 
قرمز او بود. در این عوالم تقسیم 
به احزاب گوناگون و اسمهای 
مختلف و جناحهای مختلف 
م 

َ
و مانند اینها نبود اّما در عال

انقالبیگری چرا، بشّدت پایبند به 
انقالب، پایبند به خّط مبارک و 
نورانِی امام راحل    بود.

خط  قرمز

مجموعه مصور 
قهرمان سلیمانی
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1.  بیانات در دیدار دست اندرکاران مراسم سالگرد 

شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده  شهید 

سلیمانی  )1399/09/26(

2. بیانات در دیدار دست اندرکاران مراسم سالگرد 

شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده شهید 

سلیمانی )1399/09/26(

3. بیانات در دیدار بسیجیان )1401/09/0۵(

4. بیانات در دیدار بسیجیان )1401/09/0۵(

۵. بیانات در دیدار دانش آموزان )1401/08/11(

6. بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها )1391/0۵/22(

7. بیانات در دیدار بسیجیان )1401/09/0۵(

8. بیانات در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی )139۵/03/16(

9. بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها )1391/0۵/22(

10. بیانات در دیدار بسیجیان )1401/09/0۵(

11. بیانات در دیدار بسیجیان )1401/09/0۵(

12. بیانات در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی )139۵/03/16(

13. بیانــات در دیــدار اســاتید دانشــگاه ها 

)1391/0۵/22(

14. بیانات در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی )139۵/03/16(

1۵. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی 

قدس )1399/03/02(

16. بیانات در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی )139۵/03/16(

17. خطبه های نماز جمعه تهران )1398/10/27(

18. بیانات در دیدار بسیجیان )1401/09/0۵(

19. بیانات در اجتماع زائــران و مجاوران حرم 

مطهر رضوی )139۵/01/01(

20. بیانات در دیدار مردم قم )1397/10/19(

21. بیانات در دیدار بسیجیان )1401/09/0۵(

22. بیانات در دیدار بسیجیان )1401/09/0۵(

23. بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس 

خبرگان رهبری )139۵/03/06(

24. بیانات در دیدار بسیجیان )1401/09/0۵(

پی نوشت ها

2۵. بیانات در دیــدار نخبگان جــوان علمی 

)1396/07/26(

26. بیانات در دیدار بسیجیان )1401/09/0۵(

27. بیانات در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی )139۵/03/16(

28. بیانات در دیدار بسیجیان )1401/09/0۵(

29. .بیانات در دیدار بسیجیان )1401/09/0۵(

30. .بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم 

مطهر رضوی )1397/01/01(

31. بیانات در دیدار بسیجیان )1401/09/0۵(

32. بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی 

هواییی ارتش )1396/11/19(

33. بیانات در دیدار مردم قم )1398/10/18(

34. بیانات در دیدار مردم قم )1398/10/18(

3۵. بیانات در دیدار مردم قم )1398/10/18(

36. بیانات در دیدار خانواده و اعضای ستاد 

بزرگداشت شــهید حاج قاســم سلیمانی 

)1401/10/11(

37. بیانات در مراسم سی امین سالگرد رحلت 

امام خمینی )رحمه هللا( )1398/03/14(

38. بیانات در دیدار مجمع عالی فرماندهان 

سپاه )1398/07/10(

39. خطبه های نماز جمعه تهران )1398/10/27(

40. خطبه های نماز جمعه تهران )1398/10/27(

41. سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران 

)1400/02/12(

42. بیانات در دیدار مردم قم )1398/10/18(

43. پاسخ رهبر انقالب به نامه سرلشکر قاسم 

ســلیمانی درباره پایــان ســیطره داعش 

)1396/08/30(

44. بیانات در مراسم اعطای نشان عالی ذوالفقار 

به فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی )1397/12/19(

4۵. پیام تسلیت رهبر انقالب در پیی شهادت 

سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای 

همراه او )1398/10/13(

46. پیام تسلیت رهبر انقالب در پیی شهادت 

سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای 

همراه او )1398/10/13(

47. بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی )1398/10/13(

48. بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی )1398/10/13( 

49. بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی )1398/10/13(

۵0. بیانات در منزل ســپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی )1398/10/13( 

۵1. بیانات در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای 

استان قم )1401/08/08( 

۵2. بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی )1398/10/13( 

۵3. بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی 

 )1398/11/29(

۵4. خطبه های نماز جمعه تهران )1398/10/27( 

۵۵. بیانات در دیدار دست اندرکاران مراسم 

ســالگرد شهادت حاج قاســم سلیمانی و 

خانواده شهید سلیمانی )1399/09/26( 

۵6. بیانات در دیدار مردم قم )1398/10/18(

۵7. خطبه های نماز جمعه تهران )1398/10/27(

۵8. خطبه های نماز جمعه تهران )1398/10/27( 

۵9. بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان 

یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی 

)1399/04/22(

60. بیانات در سخنرانی تلویزیونی در سالروز 

قیام 19 دی )1399/10/19(

61. بیانات در دیدار مردم قم )1398/10/18(

62. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11( 

63. بیانات در دیدار مردم قم )1398/10/18( 

64. خطبه های نماز جمعه تهران  )1398/10/27(

6۵. بیانات در دیدار مردم آذربایجان شــرقی 

)1398/11/29(
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66. بیانــات در ارتباط تصویری با مــردم قم 

)1400/10/19(

67.  بیانــات در ارتباط تصویری بــا مردم قم 

)1400/10/19(

68. بیانات در دیدار مردم آذربایجان شــرقی 

 )1398/11/29(

69. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11( 

70. بیانــات در ارتباط تصویری با مــردم قم 

)1400/10/19(

71. بیانات در دیدار مردم آذربایجان شــرقی 

)1398/11/29(

72. بیانات در دیدار مردم قم )1398/10/18(

73. بیانات در دیدار مردم قم )1398/10/18(

74. بیانات در دیدار مردم آذربایجان شــرقی 

)1398/11/29(

7۵. بیانات در دیدار مردم قم )1398/10/18( 

76. بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان 

یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی 

)1399/04/22(

77. خطبه های نماز جمعه تهران )1398/10/27(

78. خطبه های نماز جمعه تهران )1398/10/27( 

79. بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان 

یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی 

)1399/04/22(

80. بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان 

تشکل های دانشجوییی )1399/02/28(

81. بیانات در مراسم سی وسومین سالگرد رحلت 

امام خمینی )رحمه هللا( )1401/03/14(

82. پیام تسلیت رهبر انقالب در پیی شهادت 

سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای 

همراه او )1398/10/13(

83. دیدار نخســت وزیر عراق با رهبر انقالب 

 )1399/04/31(

84. بیانات در دیدار دست اندرکاران مراسم 

ســالگرد شهادت حاج قاســم سلیمانی و 

خانواده شهید سلیمانی )1399/09/26(

8۵. خطبه های نماز جمعه تهران )1398/10/27(

86. بیانات در دیدار دست اندرکاران مراسم 

ســالگرد شهادت حاج قاســم سلیمانی و 

خانواده شهید سلیمانی )1399/09/26(

87. بیانات در دیدار دست اندرکاران مراسم 

ســالگرد شهادت حاج قاســم سلیمانی و 

خانواده شهید سلیمانی )1399/09/26(

88. بیانات در دیدار دانش آموزان )1401/08/11(

89. خطبه های نماز جمعه تهران )1398/10/27(

90. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11(

91. خطبه های نماز جمعه تهران )1398/10/27( 

92. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11(

93. بیانات در دیدار مردم قم )1398/10/18( 

94. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11(

9۵. خطبه های نماز جمعه تهران )1398/10/27(

96. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11(

97. پیام تسلیت رهبر انقالب در پیی شهادت 

سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای 

همراه او )1398/10/13( 

98. بیانات در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان 

شرقی )1400/11/28( 

99.  بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11(

100. بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های 

شهدای استان کرمان )1384/02/12( 

101. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11(

102. بیانات در دیدار دست اندرکاران مراسم 

ســالگرد شهادت حاج قاســم سلیمانی و 

خانواده شهید سلیمانی )1399/09/26(

103. بیانات در دیدار دست اندرکاران مراسم 

ســالگرد شهادت حاج قاســم سلیمانی و 

خانواده شهید سلیمانی )1399/09/26(

104. بیانات در دیدار دست اندرکاران مراسم 

ســالگرد شهادت حاج قاســم سلیمانی و 

خانواده شهید سلیمانی )1399/09/26(

10۵. بیانات در دیدار دست اندرکاران مراسم 

ســالگرد شهادت حاج قاســم سلیمانی و 

خانواده شهید سلیمانی )1399/09/26(

106. بیانات در دیدار دست اندرکاران مراسم 

ســالگرد شهادت حاج قاســم سلیمانی و 

خانواده شهید سلیمانی )1399/09/26(

107. بیانات در دیدار شاعران )139۵/03/31(

108. بیانات در سخنرانی تلویزیونی در سالروز 

قیام 19 دی )1399/10/19(

109. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11(

110. بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت 

عید قربان )1399/0۵/10(

111. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11(

112. خطبه های نماز جمعه تهران )1398/10/27(

113. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11(

114. بیانات در دیدار مردم قم )1398/10/18(

11۵. بیانات در ارتباط تصویری با شرکت کنندگان 

در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس 

)1399/06/31(

116. بیانات در دیدار مردم قم )1398/10/18(

117. بیانات در دیدار مردم قم )1398/10/18(

118. بیانــات در دیدار اقشــار مختلــف مردم 

 )1398/11/16(

119. بیانات در دیدار خانواده و اعضای ستاد 

بزرگداشت شــهید حاج قاســم سلیمانی 

)1401/10/11(

120. بیانات در دیدار دست اندرکاران مراسم 

ســالگرد شهادت حاج قاســم سلیمانی و 

خانواده شهید سلیمانی )1399/09/26(

121. بیانات در دیدار دست اندرکاران مراسم 

ســالگرد شهادت حاج قاســم سلیمانی و 

خانواده شهید سلیمانی )1399/09/26(

122. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11(

123. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11(

124. بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت 

عید مبعث )1400/12/10(

12۵. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11(

126. بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی 

هواییی و پدافند هواییی ارتش )1400/11/19(

127. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11(

128. بیانات در دیدار خانواده شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی )1400/10/11(





ت ایران 
ّ

شهید سلیمانی، هم قهرمان مل
شد و هم قهرمان اّمت اسالمی؛ این نکته ی 
اساسی است.  ایرانی ها هم به خودشان 
افتخار کنند که مردی از میان آنها  از یک 
روستای دورافتاده برمیخیزد، تالش 
میکند، مجاهدت میکند، خودسازی 
میکند، تبدیل میشود به چهره  درخشان 

و قهرمان اّمت اسالمی.




