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جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی
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بیــن کشــته شــدن و شــهادت فرقــی وجــود دارد، 
ــادث  ــدن ح ــته ش ــل از کش ــهادت قب ــا ش و اساس
میشــود؛ امــکان نــدارد کســی شــهید نشــده 
باشــد و بتوانــد بــه مقــام شــهادت نائــل گــردد. 
شــهادت در انســان اّتفــاق می افتــد، بعــد کشــته 
میشــود. آدم بــه خیلی هــا میرســد و میگویــد 
ــا،  ــن اّدع ــا ای ــوم؛ اّم ــهید بش ــن ش ــا م ــد ت ــا کنی دع
از کشــته  قبــل  اســت. شــهید  بزرگــی  اّدعــای 
شــدنش شــهید اســت؛ همان طــور کــه یــک دکتــر 
غ الّتحصیلــی اش را میگیــرد،  وقتــی جشــن فار
ــم  ــر بخواهی ــت. اگ ــده اس ــر ش ــش دکت ــا قبل حتم
در مســائل مــادی خالصــه اش بکنیــم همیــن 
اســت؛ شــهید ایــن اســت. یــک دکتــر کــه بــا جشــِن 
غ الّتحصیلــی دکتــر نمیشــود، او چنــد ســال  فار
زحمت کشــیده و دکتر شــده اســت؛ کشــته شدن 
غ الّتحصیلــی شــهید اســت.  شــهید، جشــن فار
مــن بــه همیــن دلیــل اســت کــه عــرض میکنــم اگر 
کســی میخواهد شــهید شــود باید شــهید باشد؛ 
تا کســی شــهید نباشــد، شــهید نمیشــود. ممکن 
اســت خداوند به کســی لطــف کند تــا بــه مرتبه ای 
از شــهادت برســد، اّمــا شــهید نیســت. رســیدن به 
جایــگاه شــهید نیازمنــد ایــن اســت کــه آن لیاقتهــا 
از قبــل وجــود داشــته باشــد؛ بــه ایــن دلیــل اســت 

ــت.  ــزرگ اس ــدگار و ب ــهید مان ــر ش ــه اث ک

مکتب سلیمانی  

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

باید شهید باشید، تا شهید شوید

ما ایـن واقعیـت و حقیقت 
و  خارجـی  سیاسـت  در  را 
اسالمی مــــان  بین  الملـل 
بارهـا اعـالم نموده ایـم کـه 
نفـوذ  گسـترش  درصـدد 
اسالم در جهان و کم کردن 
سـلطۀ جهانخـواران بـوده و هسـتیم. حـال اگـر 
نوکران امریـکا نام این سیاسـت را توسـعه طلبی 
و تفکر تشـکیل امپراتـوری بـزرگ می گذارنـد، از آن 
باکـی نداریـم و اسـتقبال می کنیـم. مـا درصـدد 
صهیونیـزم،  فاسـد  ریشـه های  خشـکانیدن 
سـرمایه داری و کمونیـزم در جهـان هسـتیم. مـا 
تصمیـم گرفته ایـم، بـه لطـف و عنایـت خداونـد 
بـزرگ، نظام هایـی را کـه بـر ایـن سـه پایـه اسـتوار 
گردیده اند نابود کنیم؛ و نظام اسالم رسـول اهّلل ـ 
ـ را در جهـان اسـتکبار  صلی اهّلل  علیه وآله وسـلم 
ترویـج نماییـم. و دیر یـا زود ملتهـای دربند شـاهد 
آن خواهنـد بـود... عـزت و حیـات در سـایۀ مبـارزه 
اسـت. و اولیـن گام در مبـارزه اراده اسـت. و پس از 
آن، تصمیم بر اینکه سـیادت کفر و شـرک جهانی، 
خصوصا امریـکا را بر خود حـرام کنیـد.  6۷/۴/29

کالم امام  

عزت و حیات در سایه مبارزه است

دیدار خصوصی و خانوادگی حاج قاسم ســلیمانی با رهبر انقالب       |          93/3/۱6

منبع تصویر: کتاب عکس در دست انتشار توسط  انتشارات انقالب اسالمی

خستگی نمی شناخت
ــده  ــک فرمان ــوان ی ــه عن ــلیمانی« ب ــم س ــاج قاس »ح
در  هواپیمــا  کــه  زمانــی  در  حتــی  نظامــی، 
بلندتریــن ارتفاعــات در حــال پــرواز بــود و بعضــا 
ــا  ــی قضای ــه بررس ــاد، ب ــی می افت ــای هوائ در چاله  ه
و  می پرداخــت  بــزرگ  و  اســتراتژیک  مســائل  و 
زمانــی کــه ریزتریــن جزئیــات را نیــز مــورد بررســی 
قــرار مــی داد، ذهــن او را حاضــر، مجســم و فعــال 
ــتگی  ــه خس ــود ک ــه ای نب ــه گون ــی ب ــم. یعن می یافتی
و احساســات مشــابه این چینــی بــر او چیــره شــود. 
ــرد  ــال َم ــِن ح ــتراتژیک و در عی ــات اس ــرد اقدام او َم
اقدامــات تاکتیکــی بــود. او َمــرد خــط مقــدم جبهــه 
بــود و نــه َمــرد 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 
ــز کســانی کــه ایــن عملیــات را اجــراء کردنــد بایــد  نی
ــل  ــن قت ــه در ای ــانی ک ــه ی کس ــوند. هم ــازات ش مج
نقــش داشــته اند مــورد هــدف قــرار دارنــد؛ حــال 
چــه ترامــپ باشــد چــه غیــر ترامــپ. تمامــی کســانی 
کــه در ایــن تصمیم گیــری شــرکت داشــتند، آمــر و 

ــوند. ــازات ش ــد مج ــد بای ــل بودن ــا عام ی

روایِت دبیرکل حزب اهلل لبنان از حاج قاسم سلیمانی در گفتگو با شبکه المیادین:

مرِد استراتژی، مرِد میدان

گفتمان مقاومت  

عکس نوشت  

در دنیا زندگی می کرد اما در دنیا نبود...
در همان لحظه اول که شــما به مدت نیم ساعت یا یک ســاعت با »حاج قاسم ســلیمانی« دیدار می کردید، متوجه 
می شــدید که در کنار یک برادر و دوســِت صمیمی قرار گرفته اید. همه ی انسان ها از چنین شــخصیِت کاریزماتیک و 

قدرِت تأثیرگذاری ای برخوردار نیستند.
او انســانی بســیار بخشــنده بود و هیچگاه نمی خواســت چیزی را برای خود نــگاه دارد. ایــن حالت ناشــی از تعلق و 
وابســتگی اش به خداونــد متعــال و ُبریدگــی اش از دنیا و متعلقــات آن بــود. این بدان معناســت که »حاج قاســم 

سلیمانی« در دنیا زندگی می کرد اما در دنیا نبود و قلب و عقلش در جای دیگری ِسیر می کرد. 

این شماره تقدیم می شود به ارواح  مطهر شهیدان  حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و همراهان عزیزشان
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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

گفتمان مقاومت             |            ۴ 
دبیرکل حزب اهلل لبنان تأکید کرد:

آمرین و عاملین تروِر
 حاج قاسـم  مجازات می شوند

مر د  میدان 
قهرمان  ایران

 ۳



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

شخصیت و مجاهدت های حاج قاسم
ــردی از  ــه م ــد ک ــار کنن ــان افتخ ــه خودش ــا ب ایرانی ه                     ۱
میــان آنهــا از یــک روســتای دورافتــاده برمیخیــزد، 
تــالش و خودســازی میکنــد، بــه چهــره ی درخشــان و 

قهرمان اّمت اسالمی تبدیل میشود.  99/9/26

او نمونــه ی برجســته ای از تربیت شــدگان اســالم و                      2
9۸/۱۰/۱3 مکتب امام خمینی بود. 

پایه گــذاری امثــال قاســم ســلیمانی ها در دوران دفــاع                      3
مقّدس گذاشته شد. 99/6/3۱

ــه  ــت، ب ــران اس ــت ای
ّ
ــان مل ــلیمانی قهرم ــهید س ش                     4

ــت ایــران داشــته های فرهنگــی و 
ّ
خاطــر اینکــه مل

ــور و  ــودش را در او متبل ــهای خ ــی و ارزش ــوی و انقالب معن
مجّسم دید.  99/9/26

دارای شــجاعت و روحیــه ی مقاومــت بــود؛ شــجاعت                      5
و مقـاومت جزو خصلتهای ایرانی است.  99/9/26

6                      مســئله ی بــروز یــک جریــاِن بظاهــر مذهبــِی متمایــل بــه 
ــل  ــا قب ــان مّدته ــت را ایش ــه  مقاوم ــا و علی ــی از فرقه ه یک
پیش بینــی کــرد. بعــد از مّدتــی داعــش بــه وجــود آمــد. آدم 

بادرایت و باهوشی بود.    99/9/26

7                     روحیـــه ی فــداکاری و نوع دوســتی داشــت، یعنــی برایش 
ــت و ماننــد اینهــا مطــرح نبـــــــــــود؛ 

ّ
ــت و آن مل

ّ
ایــن مل

نوع دوست بود.    99/9/26

شـهید سـلیمانی اهل معنوّیت و اخـالص و آخرت جویی                      8
بود و اهل تظاهر نبود.    99/9/26

آن مردی که میرود جلوی دشمن و واهمه نمیکند این اگر                      9
چنانچه در درون خودش در آن جهاد اکبر پیروز نشده بود، 

این جور نمیتوانست جلوی دشمن برود.  9۸/۱۰/۱3

حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود؛ در                      ۱0
راه خدا و انجام وظیفه و جهاد فی سبیل اهلل از هیچ چیز 

پروا نداشت.    9۸/۱۰/۱3

ــان  ــه ده ــت ب ــر داش ــم دل و جگ ــا ه ــِز م ــهید عزی ــن ش ۱۱                      ای
ــق  ــود؛ منط ــر ب ــا تدبی ــم ب ــت؛ ه ــا نداش ــت و اب ــر میرف خط

داشت برای کارهایش.   9۸/۱۰/۱۸

ط بــر 
ّ
۱2                     شــهید ســلیمانی یــک فرمانــده جنــگاوِر مســل

عرصــه ی نظامــی بــود، در عیــن حــال بشــّدت مراقــب 
حدود شرعی بود. 9۸/۱۰/۱۸

مراقب بود که به کسی تعّدی و ظلم نشود. به                      ۱3
دهان خطر میرفت اّما جان دیگران را تا میتوانست 

حفظ میکرد. 9۸/۱۰/۱۸

بشــّدت انقالبــی بــود. انقــالب و انقالبیگــری خــّط                      ۱4
ــد  قرمــِز قطعــِی او بــود؛ ذوب در انقــالب بــود. پایبن
بــه خــّط مبــارک و نورانــِی امــام راحــل )رضــوان اهّلل علیــه( 

بود.  9۸/۱۰/۱۸

شهید سلیمانی توانست همه ی نقشه های نامشروع                      ۱5
آمریکا در منطقه ی غرب آسیا را خنثی کند.   9۸/۱۰/۱۸

شــخصّیت های ایمانــی وقتــی کــه ایمــان را بــا عمــل                      ۱6
حرکــت جهــادی بکننــد،  صالــح همــراه کننــد، وقتــی 
ــه  ــلیمانی ک ــهید س ــل ش ــخصّیتی مث ــود ش ــش میش محصول

حّتی دشمنانش او را تحسین میکنند!    9۸/۱۱/۱6

شهادت حاج قاسم و و مکتِب او
۱7                     آمریکایی هــا کســی را کــه سرشــناس ترین و قوی تریــن 
فرمانــده  مبــارزه ی بــا تروریســم بــود تــرور کردنــد!    

9۸/۱۰/2۷

درمیــــدان روبــــه روی جنــــگ بــــا او                      ۱8
مواجــــه نشــــدند، دولــــت آمریــــکا 
ــرد؛  ــ ــرور ک ــ ــه او را ت ــ ــه و بزدالن ــ دزدان
ــــکا  ــــیاهی آمری ــــه ی روس ــــن کار مای ای

شد!    9۸/۱۰/2۷

مـــا شـــهید زیـــاد داریـــم اّمـــا شـــهیدی کـــه بـــه                      ۱9
یعنـــی  انســـانهای عالـــم  خبیث تریـــن  دســـت 
خـــود آمریکایی هـــا بـــه شـــهادت برســـدچنین شـــهیدی 
یـــادم  را  دیگـــری  کـــس  مـــن  قاســـم  حـــاج  از  غیـــر 

نمی آید.     9۸/۱۰/۱3

جهادش جهـاد بزرگـی بود، خـدای متعال شـهادت                      20
او را هم شهادت بزرگی قرار داد.     9۸/۱۰/۱3

همــه ی عمــر خــود را بــه جهــاد در راه خــدا  2۱                     او 
گذرانیــد. شــهادت پــاداش تــالش بی وقفــه ی او در 

همه ی این سالیان بود.      9۸/۱۰/۱3

شــهید ســلیمانی بــا حــرکات خــود و باالخــره بــا                      22
شــهادت خــود اســم رمــز برانگیختگــی و بســیج 

مقاومت در دنیای اسالم شد.   99/9/26

شهید ســلیمانی نرم افزاِر مقاومت و الگوی مبـــارزه را                      23
تها تعلیم کرد.   99/9/26

ّ
به مل

امپراتوری خبری صهیونیسم در همه ی دنیا سعی                      24
کردنـد سـردار بزرگـوار عزیـز مـا را مّتهـم کننـد بـه 
بعکـس  درسـت  را  صفحـه  متعـال  خـدای  تروریسـت؛ 

آنچه که آنها میخواستند ترتیب داد. 9۸/۱۰/2۷

ف و 
ّ

بــا رفتــن او بــه حــول و قــّوه ی الهــی کار او و راه او متوق                     25
بسته نخواهد شد. 9۸/۱۰/۱3

ــت.    ــی اس ــدرت اله ــات ق ــی از آی ــزرگ یک ــهادت ب ــن ش 26                     ای
9۸/۱۰/2۷

حادثــه ی یــوم اهّلل تشــییع جنــازه ی شــهید و حادثــه ی                      27
ــن  ــن ای ــی از ذه ــگاه آمریکای ــدن پای ــم کوبی ــوم اهلل در ه ی
مــردم نخواهــد رفــت و روزبــه روز ان شــاءاهّلل زنده تــر خواهــد 

شد. 9۸/۱۰/2۷

روزی کــه ده هــا میلیــون در ایــران، و صدها هــزار در عــراق و                      28
بعضــی کشــورهای دیگــر بــه پــاس خــوِن فرمانــده ســپاه 
قــدس بــه خیابانهــا آمدنــد و بزرگ تریــن بدرقــه ی جهــان را 

شکل دادند، یکی از اّیام اهّلل است.  9۸/۱۰/2۷

مــردم قــدر ســردار شــهید قاســم ســلیمانی را دانســتند و                      29

گزیده بیانات

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

کــرد... قیـامتی بـه پـا 
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سخن هفته

فروردین ۱33۵ از خانواده ای روستایی در »قنات ملک« 
کرمان فرزندی به دنیا آمد که سالها بعد ذیِل پرچم انقالب 
ت ایران« و »قهرمان 

ّ
کبیر اسالمی تبدیل به »قهرمان مل

اّمت اسالمی« شد. اما راِز پیروزی های عظیم سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی چه بود؟ و او چرا و چگونه به قهرمان 

ملی ایرانیان تبدیل شد؟

یکم: فتح الفتوح امام)ره(
به تعبیر رهبر انقالب »فتح الفتوح امام، ساختن جوانان 
شهوات  به  بی اعتنای  صادق،  سالم،  مخلص،  مؤمن، 
در واقع همان   69/9/۵ و متوجه به سمت خدا بود.« 
انسان های صالحی که مبدأ و منشأ تحوالت و پیروزی ها 
صالح.«  انسان  ساختن  یعنی  »فتح الفتوح،  هستند: 
جوانان  همین  از  یکی  سلیمانی  قاسم  حاج   69/۱۰/۱۰  
نمونه ی  »او  بود:  آنان  از  برجسته  نمونه ای  البته ی  و 
امام  مکتب  و  اسالم  تربیت شدگان  از  برجسته ای 

خمینی)ره( بود.« 9۸/۱۰/۱3
می توان شخصیت، سلوک و مجاهدت هاِی حاج قاسم 
متعّبِد  »مؤمِن  جامِع  الگوی  چارچوِب  در  را  سلیمانی 
انقالبی« توضیح داد. تعبیری که حضرت آیت اهّلل 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 ِباهّلِل َ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[.«  9۵/3/۱۴
هم  انسانی  چنین  عملی  و  اعتقادی  راهنماِی  و  اصول 
که  است  اسالمی  ناب  »اسالم  است:  ناب«  »اسالم 
همه جانبه است؛ از زندگی فردی و خلوت فردی تا تشکیل 

نظام اسالمی، همه را شامل میشود.«  9۵/3/۱۴

دوم: شجاعت، تدبیر و اخالص
نمونه ی  یک  سلیمانی  قاسم  حاج  چارچوبی،  چنین  در 
»اهِل  او  بود.  مهم  خصوصیاتی  از  برخوردار  و  برجسته 
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 
اّما اهل اقدام و عمل  را ندارند. بعضی ها اهل تدبیرند 
9۸/۱۰/۱۸ و نکته ی بسیار  نیستند، دل و جگر کار را ندارند.«  
کلیدی اینکه »با اخالص بود؛ این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر 
را برای خدا خرج میکرد؛ اهل تظاهر و ریا و مانند اینها نبود.« 
و »اخالص بزرگی در آن مرد وجود داشت.«   9۸/۱۰/۱۸ 
مجاهدِت  و  ُپرکاری  اما  ماجرا  دیگر  سوی   9۸/۱۰/۱3  
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.«  9۸/۱۰/۱3 
در یک جمله »شخصّیت های ایمانی وقتی که این ایمان 
را با عمل صالح همراه کنند، وقتی حرکت جهادی بکنند، 

 9۸/۱۱/۱6 این.«   مثل  شخصّیتی  میشود  محصولش 
این سرمایه ی عظیِم انسانی »در جنگ درست شد؛ یعنی 
پایه گذاری امثال قاسم سلیمانی ها، در جنگ، در دوران 

دفاع مقّدس گذاشته شد.«  99/6/3۱

سوم: شکسِت آمریکا
شهید سلیمانی در عرصه ی واقعیت و میدان و به خصوص 
نیروی  مرِز  بدون  »رزمندگاِن  فرماندهی  سال هاِی  در 
دستاوردهایی  و  پیروزی ها  و  ویژه  عملکردی  قدس« 
صرف  با  مستکبر  دولت های  داشت.  اعجاب برانگیز 
دنبال  به  پیچیده  طراحی های  و  آنچنانی  بودجه های 
تغییر نقشه و معادالت در غرب آسیا بودند: »آمریکایی ها 
تصمیم گرفتند ریشه ی مقاومت را در غرب آسیا بَکنند، 
 96/۱۱/۱9 مطمئن هم بودند که این کار را خواهند کرد.« 
حمایت آمریکا از جریانات تکفیرِی تروریست و بی ثبات سازی 
دقیقا  مقاومت  جریان  نابودی  و  تضعیف  برای  منطقه 
در همین راستا بود اما واقعیت صحنه این است که »او 

میخواست و نتوانست، و ما خواستیم و توانستیم.« 
96/۱۱/۱9 و »این معنایش شکست است؛ آمریکا در منطقه 
اینکه  نبود مگر  این   9۷/3/2۵ شکست خورده است.«  
تهای 

ّ
تهای منطقه یا با کمکهایی که به مل

ّ
»او به کمک مل

منطقه کرد، توانست همه ی نقشه های نامشروع آمریکا 
در منطقه ی غرب آسیا را خنثی کند.« 9۸/۱۰/۱۸ در یک جمله 
»خواسته ی انقالب تحّقق پیدا کرد، خواسته ی آمریکا و 

 96/3/۱۷ همراهان آمریکا تحّقق پیدا نکرد.« 
ثمرات و دستاوردهای برآمده از چنین شخصیت و مکتبی تا 
آنجاست که »هم در زمان زنده بودنش استکبار را شکست 

99/9/26 داد، هم با شهادتش شکست داد.«  
 

چهارم: مکتِب سلیمانی ادامه دارد...
حقیقت این است که شخصیت هایی مثل شهید سلیمانی 
ت« هستند. مردی که عالوه بر حضور در 

ّ
به  تنهایی »یک مل

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: »صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود... در 

9۸/۱۰/۱3 راه جهاد فی سبیل اهّلل از هیچ چیز پروا نداشت.« 
ـت 

ّ
او تبلـور داشـته ها و ارزش هـای فرهنگـی و انقالبـی مل

ایـران بـود: »ارزشـهای فرهنگـی ایرانـی را در واقـع مجّسـم 
ـت ایـران 

ّ
کـرد، متبلـور کـرد، نشـان داد؛ پـس قهرمـان مل

شـد.«  99/9/26 و البتـه مـردم ایـران هـم بـا اعمـاق وجـود 
او را گرامـی داشـتند و »یـوم اهّلل« رقـم خـورد تـا آنجـا کـه 
آنچـه  آیـت اهّلل خامنـه ای فرمودنـد: »در مقابـل  حضـرت 
او سرمنشـأ آن شـد و بـرای کشـور بلکـه بـرای منطقـه بـه 
وجـود آورد، در مقابـل او مـن تعظیـم میکنـم... شـهادت 
او، زنـده بـودن انقـالب در کشـور مـا را بـه رخ همـه ی دنیـا 
کشـید.«  9۸/۱۰/۱۸ البتـه »هـم آمـر، هـم قاتـل بداننـد کـه 
در هـر زمان ممکـن، هـر وقت ممکن شـد -مـا دنبـال وقت 
بدهنـد.«   پـس  را  انتقامشـان  بایـد  هسـتیم-  ممکـن 
9۸/۱۰/26شـهید بـا شـهادت حیاتـی تـازه می یابـد و سـیره و 
مکتبش چـراغ راه انسـانیت می گـردد. این مسـئله درباره ی 
حـاج قاسـم به شـکل ُپررنگ تـری نمـود دارد و بـه همیـن 
علـت اسـت کـه بایـد بـه »سـردار شـهید عزیـز بـا چشـم یـک 
مکتـب، یـک راه، یـک مدرسـه ی درس آمـوز نـگاه کنیـم.«  

9۸/۱۰/2۷

ایــن ناشــی از اخــالص اســت. یــک اخــالص بزرگــی در آن مرد 
وجود داشت.   9۸/۱۰/۱3

قیامتی به پا کرد. معنوّیت او، شهادت او را این                      30
 جور برجسته کرد.   9۸/۱۰/۱۸

شــهادت او، زنــده بــودن انقــالب در کشــور مــا را                      3۱
به رخ همه ی دنیا کشید.    9۸/۱۰/۱۸

شــهید ســلیمانی بــه هــر دو ُحســنیین رســید؛                      32
هــم پیــروز شــد هــم بــه شــهادت رســید؛ یعنــی 
خــدای متعــال ِکلَتــا الُحســَنَیین را بــه ایــن شــهید 

عزیز داد.  9۸/۱۱/29

ــد  ــلیمانی بای ــل س ــه قت ــر ب ــلیمانی و آم ــل س قات                     33
انتقامشان را پس بدهند.    99/9/26

شــهید ســلیمانی، هــم در زمــان زنــده بودنــش                      34
شــهادتش  بــا  هــم  داد،  شکســت  را  اســتکبار 

شکست داد.    99/9/26

بنــده قلبــا و زبانــا او را تحســین میکــردم اّمــا امــروز در                      35
مقابــل آنچــه او سرمنشــأ آن شــد و برای کشــور بلکه 
بــرای منطقــه بــه وجــود آورد، در مقابــل او مــن تعظیــم 

میکنم. 9۸/۱۰/۱۸

36                     حــاج قاســم از آنهایــی اســت کــه شــفاعت 
میکند.  اردیبهشت ۸۴ 

ــی  ــت ول ــخ اس ــا تل ــز م ــداکار و عزی ــردار ف ــدان س فق                     37
ادامــه ی مبــارزه و دســت یافتــن بــه پیــروزی نهایــی 

کام قاتالن و جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد.   9۸/۱۰/۱3

خوشــا به حــال حــاج قاســم کــه بــه آرزویــش رســید،                      38
اشــک  آن  بــرای  و  داشــت  شــهادت  شــوق  او 

می ریخت و داغدار رفقای شهیدش بود .   9۸/۱۰/۱3

39                     ســردار شــهید عزیــز را بــا چشــم یــک مکتــب، یــک راه، 
یک مدرسه ی درس آموز نگاه کنیم.   9۸/۱۰/2۷

مــــن یــــاد شــــهید ســــلیمانی عزیزمــــان را هرگــــز                      40
فراموش نمیکنم.   99/9/26

مرِد میدان؛ قهرماِن ایران


