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سخن هفته  

ــد  ــا آم ــه دنی ــدی ب ــان فرزن ــک« کرم ــات مل ــتایی در »قن ــواده ای روس ــن ۱۳۳۵ از خان فروردی
ــت ایــران« و 

ّ
کــه ســالها بعــد ذیــِل پرچــم انقــاب کبیــر اســامی تبدیــل بــه »قهرمــان مل

»قهرمــان اّمــت اســامی« شــد. امــا راِز پیروزی هــای عظیــم ســپهبد شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی چــه بــود؟ و او چــرا و چگونــه بــه قهرمــان ملــی ایرانیــان تبدیــل شــد؟

یکم: فتح الفتوح امام)ره(
به تعبیر رهبر انقالب »فتح الفتوح امام، ساختن جوانان مؤمن، مخلص، سالم، صادق، 
۶۹/۹/۵ در واقع همان انسان های  بی اعتنای به شهوات و متوجه به سمت خدا بود.« 
صالحی که مبدأ و منشأ تحوالت و پیروزی ها هستند: »فتح الفتوح، یعنی ساختن انسان 
صالح.«  ۶۹/۱۰/۱۰ حاج قاسم سلیمانی یکی از همین جوانان و البته ی نمونه ای برجسته از 
آنان بود: »او نمونه ی برجسته ای از تربیت شدگان اسالم و مکتب امام خمینی)ره( بود.« 

۹۸/۱۰/۱۳
می توان شخصیت، سلوک و مجاهدت هاِی حاج قاسم سلیمانی را در چارچوِب الگوی جامِع 
»مؤمِن متعّبِد انقالبی« توضیح داد. تعبیری که حضرت آیت اهلل خامنه ای شخصیِت حضرت 
امام خمینی)ره( را براساس سه مولفه ی مندرج در آن تعریف می کنند: »مؤمن: یعنی مؤمن به 
خدا است، مؤمن به هدف است، مؤمن به راهی است که او را به این هدف میرساَند، و مؤمن به 
مردم است. ُیؤِمُن ِباهلِل َو ُیؤِمُن ِللُمؤِمنین... عبد است، متعّبد است؛ یعنی خود را عبد میداند در 
مقابل پروردگار... اّما صفت سّوم]یعنی انقالبی[... شاخص اّول ]انقالبیگری[، پایبندی به مبانی 
و ارزشهای اساسی انقالب ]است[؛ شاخص دّوم، هدف گیری آرمانهای انقالب و هّمت بلند برای 
رسیدن به آنها ]است[؛ شاخص سّوم، پایبندی به استقالل همه جانبه ی کشور]است[؛ شاخص 
چهارم، حّساسّیت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشه ی دشمن و عدم تبعّیت از او]است[؛ 
شاخص پنجم، تقوای دینی و سیاسی ]است[.«  ۹۵/۳/۱۴ اصول و راهنماِی اعتقادی و 
عملی چنین انسانی هم »اسالم ناب« است: »اسالم ناب اسالمی است که همه جانبه است؛ 
از زندگی فردی و خلوت فردی تا تشکیل نظام اسالمی، همه را شامل میشود.«  ۹۵/۳/۱۴

دوم: شجاعت، تدبیر و اخالص
در چنین چارچوبی، حاج قاسم سلیمانی یک نمونه ی برجسته و برخوردار از خصوصیاتی مهم 
بود. او »اهِل اقدام« بود و ترکیبی از »شجاعت و تدبیر«: »هم شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ ِصرف 
شجاعت نبود؛ بعضی ها شجاعت دارند اّما تدبیر و عقل الزم برای به کار بردن این شجاعت 

را ندارند. بعضی ها اهل تدبیرند اّما اهل اقدام و عمل نیستند، دل و جگر کار را ندارند.«  
۹۸/۱۰/۱۸ و نکته ی بسیار کلیدی اینکه »با اخالص بود؛ این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر را برای 
خدا خرج میکرد؛ اهل تظاهر و ریا و مانند اینها نبود.«  ۹۸/۱۰/۱۸ و »اخالص بزرگی در آن مرد 
وجود داشت.«  ۹۸/۱۰/۱۳ سوی دیگر ماجرا اما ُپرکاری و مجاهدِت شبانه روزی حاج قاسم 
بود: »بیست وچهار ساعت فرض کنید در فالن کشور گذرانده، نوزده ساعت کار کرده! با این، 
با آن، بنشین، مجاب کن، استدالل کن، حرف بزن. چرا؟ برای اینکه او را به یک نتیجه ی مطلوب 
برساند.«  ۹۸/۱۰/۱۳ در یک جمله »شخصّیت های ایمانی وقتی که این ایمان را با عمل صالح 
همراه کنند، وقتی حرکت جهادی بکنند، محصولش میشود شخصّیتی مثل این.«  ۹۸/۱۱/۱۶ 
این سرمایه ی عظیِم انسانی »در جنگ درست شد؛ یعنی پایه گذاری امثال قاسم سلیمانی ها، در 

جنگ، در دوران دفاع مقّدس گذاشته شد.«  ۹۹/۶/۳۱

سوم: شکسِت آمریکا
شهید سلیمانی در عرصه ی واقعیت و میدان و به خصوص در سال هاِی فرماندهی »رزمندگاِن 
بدون مرِز نیروی قدس« عملکردی ویژه و پیروزی ها و دستاوردهایی اعجاب برانگیز داشت. 
دولت های مستکبر با صرف بودجه های آنچنانی و طراحی های پیچیده به دنبال تغییر نقشه 
و معادالت در غرب آسیا بودند: »آمریکایی ها تصمیم گرفتند ریشه ی مقاومت را در غرب آسیا 
۹۶/۱۱/۱۹ حمایت آمریکا از جریانات  بَکنند، مطمئن هم بودند که این کار را خواهند کرد.« 
تکفیرِی تروریست و بی ثبات سازی منطقه برای تضعیف و نابودی جریان مقاومت دقیقا در 
همین راستا بود اما واقعیت صحنه این است که »او میخواست و نتوانست، و ما خواستیم و 
۹۶/۱۱/۱۹ و »این معنایش شکست است؛ آمریکا در منطقه شکست خورده  توانستیم.« 
تهای 

ّ
تهای منطقه یا با کمکهایی که به مل

ّ
است.«  ۹۷/۳/۲۵ این نبود مگر اینکه »او به کمک مل

منطقه کرد، توانست همه ی نقشه های نامشروع آمریکا در منطقه ی غرب آسیا را خنثی کند.« 
۹۸/۱۰/۱۸ در یک جمله »خواسته ی انقالب تحّقق پیدا کرد، خواسته ی آمریکا و همراهان 

 ۹۶/۳/۱۷ آمریکا تحّقق پیدا نکرد.« 
ثمرات و دستاوردهای برآمده از چنین شخصیت و مکتبی تا آنجاست که »هم در زمان زنده 

۹۹/۹/۲۶ بودنش استکبار را شکست داد، هم با شهادتش شکست داد.«  
 چهارم: مکتِب سلیمانی ادامه دارد...

ت« هستند. 
ّ
حقیقت این است که شخصیت هایی مثل شهید سلیمانی به  تنهایی »یک مل

مردی که عالوه بر حضور در عرصه ی استراتژی و طراحی های کالن، با روحیه ای جهادی و 
فداکارانه دائما در خط مقدم و میداِن مبارزه حضور داشت و معتقد بود مدیریت انقالبی و 
جهادی یعنی پیشاپیش دیگران حرکت کردن و مستقیم پنجه در پنجه ی دشمن افکندن: 
از هیچ چیز پروا  راه جهاد فی سبیل اهلل  بار در معرض شهادت قرار گرفته بود... در  »صد 

۹۸/۱۰/۱۳ نداشت.« 
ــت ایــران بــود: »ارزشــهای فرهنگــی 

ّ
او تبلــور داشــته ها و ارزش هــای فرهنگــی و انقالبــی مل

ــران شــد.«   ــت ای
ّ
ــور کــرد، نشــان داد؛ پــس قهرمــان مل ــی را در واقــع مجّســم کــرد، متبل ایران

ــا اعمــاق وجــود او را گرامــی داشــتند و »یــوم اهلل« رقــم  ۹۹/۹/۲۶ و البتــه مــردم ایــران هــم ب
خــورد تــا آنجــا کــه حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای فرمودنــد: »در مقابــل آنچه او سرمنشــأ آن شــد 
و بــرای کشــور بلکــه بــرای منطقــه بــه وجــود آورد، در مقابــل او مــن تعظیــم میکنم... شــهادت 
او، زنــده بــودن انقــالب در کشــور مــا را بــه رخ همــه ی دنیــا کشــید.«  ۹۸/۱۰/۱۸ البتــه »هــم 
ــت  ــال وق ــا دنب ــد -م ــن ش ــت ممک ــر وق ــن، ه ــان ممک ــر زم ــه در ه ــد ک ــل بدانن ــم قات ــر، ه آم
ممکــن هســتیم- بایــد انتقامشــان را پــس بدهنــد.«  ۹۸/۱۰/۲۶شــهید بــا شــهادت حیاتــی 
ــاج  ــاره ی ح ــئله درب ــن مس ــردد. ای ــانیت می گ ــراغ راه انس ــش چ ــیره و مکتب ــد و س ــازه می یاب ت
قاســم به شــکل ُپررنگ تــری نمــود دارد و بــه همیــن علــت اســت کــه بایــد بــه »ســردار شــهید 

عزیــز بــا چشــم یــک مکتــب، یــک راه، یــک مدرســه ی درس آمــوز نــگاه کنیــم.«  ۹۸/۱۰/۲۷

نگاهی به »جهاد بزرِگ حاج قاسم«
 در اولین سالگرد شهادتش

ــــد... ــ ــ ــ ــ ــ ــــفاعت می کن ــ ــ ــ ــ ــ ــم ش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاج قاس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ح

مر د  میدان 
قهرمان  ایران

بین کشته شدن و شهادت فرقی وجود دارد، و اساسًا شهادت 
قبل از کشته شدن حادث میشود؛ امکان ندارد کسی شهید 
نشده باشد و بتواند به مقام شهادت نائل گردد. شهادت در 
انسان اّتفاق می افتد، بعد کشته میشود. آدم به خیلی ها میرسد 
و میگوید دعا کنید تا من شهید بشوم؛ اّما این اّدعا، اّدعای بزرگی 
است. شهید قبل از کشته شدنش شهید است؛ همان طور که 
غ الّتحصیلی اش را میگیرد، حتمًا قبلش  یک دکتر وقتی جشن فار
دکتر شده است. اگر بخواهیم در مسائل مادی خالصه اش 
بکنیم همین است؛ شهید این است. یک دکتر که با جشِن 
غ الّتحصیلی دکتر نمیشود، او چند سال زحمت کشیده و  فار
غ الّتحصیلی  دکتر شده است؛ کشته شدن شهید، جشن فار
شهید است. من به همین دلیل است که عرض میکنم اگر کسی 
میخواهد شهید شود باید شهید باشد؛ تا کسی شهید نباشد، 
شهید نمیشود. ممکن است خداوند به کسی لطف کند تا به 
مرتبه ای از شهادت برسد، اّما شهید نیست. رسیدن به جایگاه 
شهید نیازمند این است که آن لیاقتها از قبل وجود داشته باشد؛ 

به این دلیل است که اثر شهید ماندگار و بزرگ است. 

گزیده ای از سخنان حاج قاسم سلیمانی در جمع خانواده های شهدا

باید شهید باشید، تا شهید شوید

ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین  الملل اسالمی مـــان بارها اعالم نموده ایم که درصدد 
گسترش نفوذ اسالم در جهان و کم کردن سلطۀ جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر نوکران امریکا 
نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال 
می کنیم. ما درصدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم. ما 
تصمیم گرفته ایم، به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظام هایی را که بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود 
ـ را در جهان استکبار ترویج نماییم. و دیر یا زود  ـ صلی اهلل  علیه وآله وسلم  کنیم؛ و نظام اسالم رسول اهلل 
ملتهای دربند شاهد آن خواهند بود... عزت و حیات در سایۀ مبارزه است. و اولین گام در مبارزه اراده است. 
و پس از آن، تصمیم بر اینکه سیادت کفر و شرک جهانی، خصوصًا امریکا را بر خود حرام کنید.  ۶۷/۴/۲۹

عزت و حیات در سایه مبارزه است

در دنیا زندگی می کرد اما در دنیا نبود...
در همــان لحظــه اول کــه شــما بــه مــدت نیــم ســاعت یــا 
ــا »حــاج قاســم ســلیمانی« دیــدار می کردیــد،  یــک ســاعت ب
متوجــه می شــدید کــه در کنــار یــک بــرادر و دوســِت صمیمــی 
شــخصیِت  چنیــن  از  انســان ها  همــه ی  گرفته ایــد.  قــرار 

کاریزماتیــک و قــدرِت تأثیرگــذاری ای برخــوردار نیســتند.
او انســانی بســیار بخشــنده بــود و هیچــگاه نمی خواســت 
ــق و  ــت ناشــی از تعل ــگاه دارد. ایــن حال ــرای خــود ن ــزی را ب چی
وابســتگی اش بــه خداونــد متعــال و ُبریدگــی اش از دنیــا و 
ــم  ــاج قاس ــه »ح ــت ک ــدان معناس ــن ب ــود. ای ــات آن ب متعلق
ســلیمانی« در دنیــا زندگــی می کــرد امــا در دنیــا نبــود و 
قلــب و عقلــش در جــای دیگــری ِســیر می کــرد. خســتگی 

خت نمی شــنا
فرمانــده  یــک  عنــوان  بــه  ســلیمانی«  قاســم  »حــاج 
بلندتریــن  در  هواپیمــا  کــه  زمانــی  در  حتــی  نظامــی، 
و بعضــا در چاله  هــای  بــود  پــرواز  ارتفاعــات در حــال 
هوائــی می افتاد، بــه بررســی قضایا و مســائل اســتراتژیک 
ــز  ــات را نی ــن جزئی ــه ریزتری ــی ک ــت و زمان ــزرگ می پرداخ و ب

مــورد بررســی قــرار مــی داد، ذهــن او را حاضــر، مجســم و 
فعــال می یافتیــم. یعنــی بــه گونــه ای نبــود کــه خســتگی 
و احساســات مشــابه این چینــی بــر او چیــره شــود. او 
َمــرد اقدامــات اســتراتژیک و در عیــِن حــال َمــرد اقدامــات 
ــرد  ــه َم ــود و ن ــه ب ــدم جبه ــط مق ــرد خ ــود. او َم ــی ب تاکتیک
اتــاق پشــِت خــط عملیــات. ژنــرال »قاســم ســلیمانی« 
تنهــا یــک ژنــرال نظامــی نبــود، بلکــه در عرصــه ی سیاســی 
نیــز صاحــب فکــر، ایــده، اندیشــه و ســبک بــود. او اهــل 

پیش بینــی وقایــع پیــش از ُرخ دادن آن هــا بــود.

نقش آفریناِن ترور مجازات می شوند
کســانی کــه دســتور ایــن قتــل را صــادر کردنــد و نیــز 
ــازات  ــد مج ــد بای ــراء کردن ــات را اج ــن عملی ــه ای ــانی ک کس
نقــش  قتــل  ایــن  در  کــه  کســانی  همــه ی  شــوند. 
داشــته اند مــورد هــدف قــرار دارنــد؛ حــال چــه ترامــپ 
باشــد چــه غیــر ترامــپ. تمامــی کســانی کــه در ایــن 
تصمیم گیــری شــرکت داشــتند، آمــر و یــا عامــل بودنــد 

شــوند. مجــازات  بایــد 

شخصیت و مجاهدت های حاج قاسم
ایرانی هـا بـه خودشـان افتخـار کننـد کـه مـردی از میـان                      ۱
و  تـالش  برمیخیـزد،  دورافتـاده  روسـتای  یـک  از  آنهـا 
خودسـازی میکنـد، بـه چهـره ی درخشـان و قهرمـان اّمـت 

اسالمی تبدیل میشود.  ۹۹/۹/۲۶
او نمونه ی برجسـته ای از تربیت شـدگان اسالم و مکتب                      2

۹۸/۱۰/۱۳ امام خمینی بود. 
دفـاع  دوران  در  سـلیمانی ها  قاسـم  امثـال  پایه گـذاری                      3

مقّدس گذاشته شد. ۹۹/۶/۳۱
ـت ایـران اسـت، بـه خاطـر 

ّ
شـهید سـلیمانی قهرمـان مل                     4

و  معنـوی  و  فرهنگـی  داشـته های  ایـران  ـت 
ّ
مل اینکـه 

انقالبـی و ارزشـهای خـودش را در او متبلـور و مجّسـم دیـد.  
۹۹/۹/۲۶

دارای شـجاعت و روحیـه ی مقاومـت بـود؛ شـجاعت و                      5

مقـاومت جزو خصلتهای ایرانی است.  ۹۹/۹/۲۶
6                      مسـئله ی بروز یک جریاِن بظاهر مذهبِی متمایـل به یکی از 
فرقه هـا و علیـه  مقاومـت را ایشـان مّدتهـا قبـل پیش بینـی 
کرد. بعد از مّدتی داعش به وجـود آمد. آدم بادرایت و باهوشـی 

بود.    ۹۹/۹/۲۶
7                     روحیــه ی فداکاری و نوع دوستی داشـت، یعنی برایش این 
ـت و ماننـد اینها مطرح نبــــــــــود؛ نوع دوسـت 

ّ
ـت و آن مل

ّ
مل

بود.    ۹۹/۹/۲۶
شـهید سـلیمانی اهـل معنوّیـت و اخـاص و آخرت جویـی                      8

بود و اهل تظاهر نبود.    ۹۹/۹/۲۶
آن مـردی کـه میـرود جلـوی دشـمن و واهمـه نمیکنـد ایـن                      9
اگـر چنانچـه در درون خـودش در آن جهـاد اکبر پیروز نشـده 

بود، این جور نمیتوانست جلوی دشمن برود.  ۹۸/۱۰/۱۳
حاج قاسـم صـد بـار در معـرض شـهادت قـرار گرفته بـود؛ در                      ۱0

راه خـدا و انجـام وظیفـه و جهـاد فی سـبیل اهلل از هیـچ چیـز پـروا 
نداشت.    ۹۸/۱۰/۱۳

۱۱                      ایـن شـهید عزیـِز مـا هـم دل و جگـر داشـت بـه دهـان خطـر 
میرفـت و ابا نداشـت؛ هـم با تدبیـر بود؛ منطـق داشـت برای 

کارهایش.   ۹۸/۱۰/۱۸
ط بـر عرصه ی 

ّ
۱2                     شـهید سـلیمانی یـک فرمانـده جنـگاوِر مسـل

نظامـی بـود، در عیـن حـال بشـّدت مراقـب حـدود شـرعی 
بود. ۹۸/۱۰/۱۸

مراقب بـود کـه به کسـی تعـّدی و ظلـم نشـود. بـه دهان                      ۱3
خطـر میرفـت اّمـا جـان دیگـران را تـا میتوانسـت حفـظ 

میکرد. ۹۸/۱۰/۱۸
بشـّدت انقابـی بـود. انقـالب و انقالبیگـری خـّط قرمـِز                      ۱4
قطعِی او بـود؛ ذوب در انقالب بود. پایبند بـه خّط مبارک 

و نورانِی امام راحل )رضوان اهلل علیه( بود.  ۹۸/۱۰/۱۸
شـهید سـلیمانی توانسـت همـه ی نقشـه های نامشـروع                      ۱5

آمریکا در منطقه ی غرب آسیا را خنثی کند.   ۹۸/۱۰/۱۸
شـخصّیت های ایمانـی وقتـی کـه ایمـان را بـا عمـل صالـح                      ۱6
حرکـت جهـادی بکننـد، محصولـش  همـراه کننـد، وقتـی 
میشـود شـخصّیتی مثل شـهید سـلیمانی که حّتی دشـمنانش 

او را تحسین میکنند!    ۹۸/۱۱/۱۶
شهادت حاج قاسم و و مکتِب او

قوی تریـن  و  سرشـناس ترین  کـه  را  کسـی  آمریکایی هـا                       ۱7
کردنـد!     تـرور  بـود  تروریسـم  بـا  مبـارزه ی  فرمانـده  

۹۸/۱۰/۲۷
درمیدان روبـه روی جنگ بـا او مواجه نشـدند، دولـت آمریکا                      ۱8
دزدانـه و بزدالنـه او را تـرور کـرد؛ ایـن کار مایـه ی روسـیاهی 

آمریکا شد!    ۹۸/۱۰/۲۷
دسـت  بـه  کـه  شـهیدی  اّمـا  داریـم  زیـاد  شـهید  مـا                      ۱9
خبیث تریـن انسـانهای عالـم یعنـی خـود آمریکایی ها به 
شـهادت برسـدچنین شـهیدی غیـر از حـاج قاسـم مـن کـس 

دیگری را یادم نمی آید.     ۹۸/۱۰/۱۳
جهـادش جهـاد بزرگـی بـود، خـدای متعـال شـهادت او را                      20

هم شهادت بزرگی قرار داد.     ۹۸/۱۰/۱۳
2۱                     او همـه ی عمـر خـود را بـه جهـاد در راه خـدا گذرانیـد. 

شـهادت پـاداش تـالش بی وقفـه ی او در همـه ی ایـن 
سالیان بود.      ۹۸/۱۰/۱۳

شـهید سـلیمانی بـا حـرکات خـود و باالخـره بـا شـهادت                      22
خود اسـم رمـز برانگیختگـی و بسـیج مقاومـت در دنیای 

اسالم شد.   ۹۹/۹/۲۶
شـهید سـلیمانی نرم افزاِر مقاومت و الگـوی مبــارزه را به                      23

تها تعلیم کرد.   ۹۹/۹/۲۶
ّ
مل

امپراتـوری خبـری صهیونیسـم در همـه ی دنیـا سـعی                      24
بـه  کننـد  مّتهـم  را  مـا  عزیـز  بزرگـوار  سـردار  کردنـد 
تروریسـت؛ خـدای متعـال صفحـه را درسـت بعکـس آنچـه 

که آنها میخواستند ترتیب داد. ۹۸/۱۰/۲۷
ـف و 

ّ
بـا رفتـن او بـه حـول و قـّوه ی الهـی کار او و راه او متوق                     25

بسته نخواهد شد. ۹۸/۱۰/۱۳
آیـات قـدرت الهـی اسـت.    از  بـزرگ یکـی  ایـن شـهادت                       26

۹۸/۱۰/۲۷
حادثه ی یوم اهلل تشـییع جنازه ی شـهید و حادثـه ی یوم اهلل                      27
در هم کوبیدن پایـگاه آمریکایـی از ذهن این مـردم نخواهد 

رفت و روزبه روز ان شاءاهلل زنده تر خواهد شد. ۹۸/۱۰/۲۷
روزی کـه ده هـا میلیـون در ایـران، و صدهـا هـزار در عـراق و                      28
بعضـی کشـورهای دیگـر بـه پـاس خـوِن فرمانـده سـپاه 
قـدس بـه خیابانهـا آمدنـد و بزرگ تریـن بدرقـه ی جهـان را شـکل 

دادند، یکی از اّیام اهلل است.  ۹۸/۱۰/۲۷
مردم قدر سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی را دانسـتند و این                      29
ناشـی از اخاص اسـت. یک اخالص بزرگـی در آن مـرد وجود 

داشت.   ۹۸/۱۰/۱۳
قیامتـی بـه پـا کـرد. معنوّیـت او، شـهادت او را ایـن  جـور                      30

برجسته کرد.   ۹۸/۱۰/۱۸
شـهادت او، زنـده بـودن انقـاب در کشـور مـا را بـه رخ                      3۱

همه ی دنیا کشید.    ۹۸/۱۰/۱۸
شـهید سـلیمانی بـه هـر دو ُحسـنیین رسـید؛ هـم پیـروز                      32
شـد هـم بـه شـهادت رسـید؛ یعنـی خـدای متعـال ِکلَتـا 

الُحسَنَیین را به این شهید عزیز داد.  ۹۸/۱۱/۲۹
قاتل سـلیمانی و آمـر به قتل سـلیمانی باید انتقامشـان                      33

را پس بدهند.    ۹۹/۹/۲۶
شـهید سـلیمانی، هـم در زمـان زنـده بودنـش اسـتکبار را                      34

شکست داد، هم با شهادتش شکست داد.    ۹۹/۹/۲۶
بنـده قلبـًا و زبانـًا او را تحسـین میکـردم اّمـا امـروز در مقابـل                      35
آنچه او سرمنشـأ آن شـد و برای کشـور بلکه بـرای منطقه به 

وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم. ۹۸/۱۰/۱۸
میکنـد.   شـفاعت  کـه  اسـت  آنهایـی  از  قاسـم  حـاج                       36

اردیبهشت ۸۴ 
فقـدان سـردار فـداکار و عزیـز مـا تلـخ اسـت ولـی ادامـه ی                      37
و  قاتـالن  کام  نهایـی  پیـروزی  بـه  یافتـن  دسـت  و  مبـارزه 

جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد.   ۹۸/۱۰/۱۳
خوشـا به حـال حـاج قاسـم کـه بـه آرزویـش رسـید، او شـوق                      38
شـهادت داشـت و برای آن اشـک می ریخـت و داغـدار رفقای 

شهیدش بود .   ۹۸/۱۰/۱۳
39                     سـردار شـهید عزیـز را بـا چشـم یـک مکتـب، یـک راه، یـک 

مدرسه ی درس آموز نگاه کنیم.   ۹۸/۱۰/۲۷
فرامـوش  هرگـز  را  عزیزمـان  سـلیمانی  شـهید  یـاد  مـن                      40

نمیکنم.   ۹۹/۹/۲۶

۴۰ جمله برگزیده از رهبر انقاب درباره  شخصیت، مجاهدت ها و دستاوردهای شهید سلیمانی؛

کــرد... قیـامتی بـه پـا 
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