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رهــبــر معظم انــقــاب اســامــی صــبــح دیـــروز
(چهارشنبه) در دیــدار هــزاران نفر از مــردم قم،
حمالت موشکی بامداد چهارشنبه به دو پایگاه
آمریکا در عراق را یک سیلی خواندند و با تأکید
بر این که مقابله اصلی باید در جهت پایان دادن
بــه حــضــور فسادبرانگیز و ویــرانــگــر آمریکا در
منطقه باشد ،گفتند :از برکات عظیم شهادت و
معنویت حاج قاسم سلیمانی قیامتی بود که در
شهرهای ایــران و عــراق در مراسم هــای تشییع
بــه پــا شــد .ایــن بــدرق ـههــا ،زنـــده بـــودن انقالب
اسالمی را به رخ جهانیان کشید و من در مقابل
آنچــه روح بــزرگ آن شهید عزیز بــرای ایــران و
منطقه به ارمغان آورد ،سر تعظیم فرود میآورم.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدفترحفظونشرآثار
حضرتآیتا...خامنهای(،)Khamenei.irایشان
با اشاره به شهادت سردار پرافتخار اسالم و ایران
حاجقاسمسلیمانی،آنشهیدعزیزرارفیقیخوب،
بزرگواروشجاعخواندندکهباخوشبختیبهملکوت
اعلی پیوست .رهبر انقالب در تبیین خصایص
سپهبد شهید سلیمانی« ،شجاعت» و «تدبیر» را
دو ویژگی برجست ه او برشمردند و یادآوری کردند:
برخیشجاعتدارنداماتدبیروعقلالزمرابرایبه
کار بردن شجاعت ندارند و برخی اهل تدبیرند اما
اهلاقداموعملنیستندودلوجگرکارراندارند.

▪حاج قاسم با شجاعت به دل خطر می رفت اما
در عین حال با تدبیر و فکر و منطق عمل می کرد

حضرت آیــتا ...خامنهای افزودند :حاج قاسم
از دفــاع مقدس تا پایان عمر ،با شجاعت به دل
خطر می رفت اما در عین حال با تدبیر و فکر و
منطق عمل می کرد و نهتنها در میدان نظامی
بلکه در مــیــدان سیاست هــم شجاعت و تدبیر
توأمان داشــت و سخنانش قانعکننده ،منطقی
و تأثیرگذار بود که بنده این واقعیت را بارها به
دوســتــان فــعــال در عــرص ـ ه ســیــاســی گــفــتـهام.
او ش ــج ــاع ــت و تـــدبـــیـــرش را بــــــرای خ ــدا
خــــرج مـــی کــــرد و اهــــل تــظــاهــر و ریــــا نــبــود
ایشاناخالصسردارپرافتخارحاجقاسمسلیمانی
را باالتر از هم ه خصایص او خواندند و افزودند :او
شجاعتوتدبیرشرابرایخداخرجمیکردواهل
تظاهروریانبودکهمانیزبایدبرایدستیابیبهاین
ویژگی بسیار مهم یعنی اخالص ،تالش و تمرین
کنیم .ایشان در زمینه اخالص مثالزدنی حاج
قاسم افزودند :در جلسههای رسمی با مسئوالن
مختلف ،او بهگونهای در حاشیه و دور از چشم
مینشستکهبایدمیگشتیدتااوراپیدامیکردید
ومیدیدید.
▪مراقبت از حدود شرعی توسط حاج قاسم در
هم ه شرایط حتی در میدان جنگ

رهبر انقالب «مراقبت از حدود شرعی» را در هم ه
شرایطحتیدرمیدانجنگ،ازدیگرخصوصیات
حاج قاسم برشمردند و افزودند :او فرماندهی
جنگاور و مسلط بر عرص ه نظامی بود اما در میدان
جنگ نیز حدود شرعی را کام ً
ال رعایت می کرد تا
به هیچ کس ظلم و تعدی نشود ،آن هم درحالیکه
خیلیها در عرصه نظامی اهل احتیاط و رعایت
حدود شرعی نیستند.

▪حــاج قاسم اهــل حــزب و جناح و اینگونه
تقسیمبندیها نبود اما انقالب و انقالبیگری،
خط قرمز جدی او بود

رهبر انقالب با اشاره به مراقبت سردار سلیمانی

سیاست
بـــرای حــفــظ جـــان اطــرافــیــان ،رزمــنــدگــان و
همکارانش افــزودنــد :ویژگی مهم حــاج قاسم
این بود که در مسائل داخلی اهل حزب و جناح و
اینگونه تقسیمبندیها نبود اما به شدت انقالبی
و پایبند به خط نورانی و مبارک امام بود و انقالب
و انقالبیگری ،خط قرمز جدی او بود .حاج قاسم
واقع ًا ذوب در انقالب بود و برخی سعی نکنند
که این واقعیت ها را کمرنگ کنند .ایشان خنثی
کردن همه نقشههای نامشروع آمریکا در غرب
آسیارانمونهایازتدبیروشجاعتشهیدسلیمانی
برشمردند و گفتند :دشمنان حاج قاسم ،این
واقعیت را به خوبی می دانند .حضرت آیـتا...
خامنهای در همین زمینه افزودند :حاج قاسم
در مقابل همه نقشههایی که با پــول ،توانایی و
تأثیرگذاریسیاسیوتشکیالتوسیعآمریکاییها
شکل می گرفت ،قد علم کرد و آن ها را خنثی و
بینتیجهکرد.
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رهبر انقالب با اشاره به صفات برجسته شهید سلیمانی :

سیلیزدهشد
انتقام ،اخراج آمریکا از منطقه است

▪تأثیرگذاری بیبدیل ســردار سلیمانی در
قضیه فلسطین و خنثی کردن نقشه آمریکا در
عراق و لبنان

ایشان در تبیین تأثیرگذاری بیبدیل ســردار
سلیمانیدرقضی هفلسطینافزودند:آمریکاییها
سعی داشتند قضیه فلسطین را به فراموشی
بسپارند و کاری کنند که فلسطینیها در حالت
ضعفقرارگیرندتاجرئتمبارزهنداشتهباشنداما
اینمردبزرگ،دستفلسطینیهارا ُپرکردوبهآن
ها جرئت و توان مبارزه داد .رهبر انقالب با اشاره
به تصریح مکرر رهبران فلسطینی در این زمینه
افزودند :حاج قاسم کاری کرد که منطق ه کوچکی
مانند غزه در مقابل صهیونیستهای ُپر مدعا
بهگونهایایستادکهرژیمصهیونیستی۴۸ساعته
مجبوربهدرخواستآتشبسشد.حضرتآیتا...
خامنهای در بیان نقش تعیینکننده سپهبد
سلیمانی در شکست نقشههای آمریکا در عراق
نیز افزودند :آمریکاییها میخواستند عراق یا
شبیه رژیم طاغوت باشد یا شبیه برخی رژیمها
مثل سعودی که به تعبیر آن ها نقش گاو شیرده
را دارنــد ،اما حاج قاسم به کمک عناصر مؤمن و
جوانان شجاع عراقی و مرجعیت در عراق رفت
و در مقابل این نقشه ایستاد و آن را خنثی کرد.
رهبر انقالب افزودند :در لبنان نیز آمریکاییها
میخواستندلبنانراازمهمترینعاملاستقاللش
یعنی حــزبا ...محروم کنند تا صهیونیستها،
لبنان بیدفاع را همچون برخی مقاطع به راحتی
اشغال کنند اما حــزبا ...روزبــهروز قویتر شد
بهگونهای که امــروز ،هم دست لبنان است و هم
چشم لبنان که نقش شهید شجاع و با تدبیر ما در
اینمسئلهممتازوبرجستهبودهاست.

▪شهید ابومهدی المهندس ،مردی مؤمن،
شجاع و برخوردار از چهر ه نورانی و خدایی

ایشان با تأکید بر این که امروز ملت ها بیدارند،
افزودند :شهید سلیمانی به همراه رفقای عزیزش
همچون شهید ابومهدی المهندس آن مرد مؤمن
و شجاع و برخوردار از چهره نورانی و خدایی،
توانستند کارهای بزرگی را به ثمر برسانند .رهبر
انقالب اسالمی بخش دیگری از سخنانشان
دربار ه شهید سلیمانی را به برکات شهادت عظیم
وی اختصاص دادند و گفتند :هر زمانی که این
شهید عزیز گزارشی ارائه می کرد من قلب ًا و زبان ًا
او را تحسین می کردم اما اکنون در برابر برکات

شهادتاووآنچهاینشهادتبرایکشورومنطقه
ایجادکرد،سرتعظیمفرودمیآورم.

▪از روح مطهر آن شهید بزرگوار از اعماق دل
تشکرمیکنم

حضرت آیــتا ...خامنهای ،این برکات عظیم و
قیامتی را که در تشییع جناز ه آن شهید گرانقدر
و همراهانش به پا شد نتیج ه معنویت او برشمردند
و افزودند :آن بدرقههای ایرانی را و همچنین آن
بدرقههای عراقی را در کاظمین ،بغداد ،نجف
و کربال و آن تشییعی را که نسبت به ایــن پیک ِر
قطعهقطعه شد ،دیدید .از روح مطهر آن شهید
بزرگوارازاعماقدلتشکرمیکنم.

▪شهادتحاجقاسمسلیمانیوآنتشییعهای
بینظیر« ،زنده بودن انقالب» را به رخ دنیا کشید

ایشان با تأکید بر ایــن که شهادت حــاج قاسم
سلیمانی و آن تشییعهای بینظیر« ،زنده بودن
انقالب» را به رخ دنیا کشید ،خاطرنشان کردند:
عــدهای می خواستند وانمود کنند که انقالب
اسالمیدرایرانتمامشدهاستوالبتهعدهایهم
سعی می کنند این اتفاق بیفتد ،اما شهادت حاج
قاسم نشان داد که انقالب زنده است و همه دیدند
کهچهقیامتیدرتهرانودیگرشهرهابهپاشد.
▪شهید سلیمانی با شهادت خود ،چشم های
غبارگرفته را باز و دشمنان را مجبور به خضوع
در مقابل عظمت ملت ایران کرد

حضرت آیتا ...خامنهای با تأکید بر این که شهید
سلیمانی با شهادت خود ،چشم های غبارگرفته
را بــاز و دشمنان را مجبور به خضوع در مقابل
عظمتملتایرانکرد،گفتند:ملتایرانباحضور
بینظیر خود در مراسم تشییع ،به دهان دشمنان
و آمریکاییهای بیانصاف ،دروغگو و هجوگو زد
که می خواهند این مجاهد عظیمالقدر و سردار و
فرماندهمبارزهباتروریسمرایکتروریستمعرفی
کنند.

▪ابــراز تأسف عمیق از حادثه تلخ در مراسم
تشییعشهیدسلیمانیدرکرمان

رهبرانقالباسالمیهمچنینباابرازتأسفعمیق
از حادثه تلخ روز گذشته در مراسم تشییع شهید
سلیمانی در کرمان گفتند :به خانوادههای این
هممیهنان عزیز کرمانی تسلیت عرض می کنم و
امیدوارم ارواح مطهر این جانباختگان با شهید
سلیمانیمحشورشوند.

▪یک سیلی به آمریکایی ها زده شد اما این
اقداماتنظامیبهاینشکلکفایتنمیکند

حضرت آیـــتا ...خامنهای در ادامــه با اشــاره به
حمالت موشکی بــامــداد دی ــروز بــه پایگاههای
نظامیان تروریست آمریکا در عراق گفتند :بحث
انتقام بحث دیگری است ،یک سیلی به آن ها زده
شد اما در مقام مقابله ،این اقدامات نظامی به این
شکلکفایتنمیکندبلکهبایدحضورفسادبرانگیز
آمریکادرمنطقهتمامشود.
▪حضور آمریکاییها در منطقه باید به پایان
برسد

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که ملت های
منطقهودولتهایبرخاستهازملتهابدونتردید
ادام ه این حضور فسادبرانگیز آمریکا را قبول نمی
کنند ،خاطرنشان کردند :حضور آن ها در این
منطقهودرهرجایدیگردنیا،جزجنگ،اختالف،
فتنه ،ویرانی و خراب شدن زیربناها هیچ نتیجه
دیگرینداشتهاستوآنهاهمینفسادوویرانگری
را برای ایران عزیز و جمهوری اسالمی هم آرزو و
اصرار دارند و مسئل ه مذاکره و نشستن پشت میز،
مقدم هآندخالتهاوحضورهاست؛بنابراینحضور
آمریکاییهادرمنطقهبایدبهپایانبرسد.
▪شیوههای پیچیده تبلیغاتی برای تغییر نظر
مردم درخصوص دشمن در دستور کار دشمنان
است

ایشان یکی از وظایف آحاد مردم در شرایط کنونی

را «شناخت دشمن» دانستند و تأکید کردند:
نباید در شناخت دشمن دچار اشتباه شد و با این
که همه می دانند دشمن عبارت از «استکبار،
صهیونیسم و آمریکا» است اما تالش وسیعی با
استفاده از شیوههای پیچید ه تبلیغاتی برای تغییر
نظر مردم درخصوص دشمن در دستور کار است.
حضرتآیتا...خامنهایازدیگروظایفمهمآحاد
مردم در شرایط کنونی را آگاهی از نقش ه دشمن و
شیوههایمقابلهباآنبرشمردندوگفتند:جمهوری
اسالمی ایران بدون خواست ،کمک و آرای مثبت
و ارادههــای مردم معنایی نــدارد ،بنابراین مردم
باید از نقش ه دشمن و راههای مقابله با آن شناخت
داشته باشند .ایشان با اشاره به وجود افراد شجاع
و با تدبیر در کشور در عرصههای نظامی ،علمی،
سیاسی و اقتصادی افزودند :باید سخن این افراد
شنیدهوبهپیشنهادهایآنهادرسطحکشورتوجه
و عمل شود .رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند:
همانگونه که امــام بزرگوار فتحالفتوح انقالب
اسالمیراتربیتجوانانمؤمن،شجاعوکارآمدمی
دانستند،امروزچنینانسانهایتربیتشد همکتب
امام در کشور فراوان هستند و باید از ظرفیت آن ها
برای مقابله با طراحیهای دشمن استفاده شود.
حضرتآیتا...خامنهایباتأکیدبراینکهدشمن
عبارتازآمریکا،رژیمصهیونیستیومجموعهایاز
کمپانیهاوغارتگرانوستمگراندنیاتحتعنوان
دستگاهاستکباراست،افزودند:برخیدولتهای
داخل یا خارج منطقه را تا زمانی که حرکتی در
خدمتدشمنانجامندادهباشند،نبایدجزودشمن
قلمدادکرد.
▪نقشه اساسی دشمن ایجاد اخالل در عزم و
اراد ه مردم و جوانان است

ایشاننقش هاساسیدشمنراایجاداخاللدرعزمو
اراد همردموجواناندانستندوافزودند:آنهاتالش
می کنند با تردیدافکنی در ایمان و غیرت دینی
مردم ،قدرت تهاجمی و دفاعی جمهوری اسالمی
راازبینببرند.البتهتوطئ هآمریکاییهافقطمنحصر
بهاینترفندنیستبلکهآنهابهدنبالضربهزدنبه
نظام اسالمی در میدان های سیاست ،اقتصاد و
مسائلامنیتینیزهستند.
▪قبلازوقوعقضایایآبان،یکعنصرآمریکایی
ایرانی مزدور در یک کشور کوچک اما
با عدهای
ِ
شریروخبیثاروپاییدورهمجمعشدند

رهبر انقالب اسالمی ،برنامهریزی دشمنان ملت
ایــران قبل از حــوادث آبان را از جمله توطئههای
امنیتی آنان دانستند و خاطرنشان کردند :قبل از
وقوع قضایای آبان ،یک عنصر آمریکایی با عدهای
ایرانی مزدور و وطنفروش در یک کشور کوچک
ِ
اما واقع ًا شریر و خبیث اروپایی دور هم جمع شدند
و نقشههای قبلی خود را برای حوادثی که چند روز
بعد اتفاق افتاد بهروز کردند .ایشان افزودند :مردم
از حادث ه بنزین اوقاتشان تلخ بود و به محض آن که
برخی مردم که تعداد آن ها نیز زیاد نبود بهعنوان
اعتراض بیرون آمدند ،مغرضان ،فریبخوردگان
عمال دشمن که از قبل آن ها را آماده کرده و به
و ّ
عدهای از آن مــزدوران پول داده بودند ،شروع به
اجرای آن نقشه یعنی تخریب ،آتش زدن و ویران
کردن مراکز دولتی و مردمی کردند تا جنگ راه
بیندازند .حضرت آیــتا ...خامنهای با اشــاره به
خوشحالی آمریکاییها در روز اول آن حوادث به
خیال این که کار ایــران تمام شده است ،گفتند:
البته دو روز بعد که معلوم شد کار خود آن ها تمام
شده است نه ایــران ،بسیار اندوهگین و غصهدار
شدند .رهبر انقالب اسالمی بار دیگر همگان را به
تیزبینیدرمقابلنقش هدشمنودرنظرداشتننقاط
فکری اسالمی و انقالبی» و
اساسی یعنی «مبانی
ِ
«وحدتملی»توصیهکردندوافزودند:اینوحدتی
که خوشبختانه در زیر تابوت پیکر مطهر شهید
سلیمانی و شهدای همراه ایشان در بین مردم

گیری مردم،
دیده شد ،باید محفوظ بماند و جهت
ِ
انقالبی و در جهت تکریم مردان انقالب و شهیدان
و عناصر یادآور ارزش های انقالب باشد .ایشان با
دشمنی جبه ه دشمنان با
تأکید بر این واقعیت که
ِ
دشمنی ذاتی و همیشگی است نه یک
ملت ایران
ِ
دشمنی فصلی و موسمی ،گفتند :راه عالج این
ِ
استکهماخودراازهم هجهاتسیاسی،اقتصادی،
نظامی و امنیتی قوی کنیم تا دشمن نتواند ضربه
بزند؛ بنابراین این که برخی خیال کنند اگر ما یک
قدم عقب برویم و قدری کوتاه بیاییم ،آمریکاییها
دســت از دشمنی برمی دارنــد ،خطایی فاحش
است .حضرت آیتا ...خامنهای همچنین به یک
خطای تحلیلی دیگر مبنی بر این که «کاری نکنید
که آمریکاییها عصبانی شوند» نیز اشاره کردند و
در پاسخ به آن گفتند :این حرف درست برخالف
فرمایشپروردگاردرقرآنکریماستکهمیفرماید،
رشد نهال های برومند و عناصر و جوانان مؤمن،
اساس ًا برای این است که دشمنان عصبانی شوند.
البته آن ها نیز بیش از هر چیزی از همین جوانان
عرصههایعلموجهادوخدمتونظامی،عصبانی
هستند.
▪مصوب ه پارلمان عراق برای اخراج آمریکا از این
کشور،بسیارخوببود

رهبرانقالباسالمیهمچنینمصوب هدیروزمجلس
شورایاسالمیعلیهرژیمتروریستآمریکاراخوب
خواندند و افزودند :مصوبه پارلمان عراق نیز که
مصوب ه اخراج آمریکا از این کشور بود ،بسیار خوب
بود و امیدواریم خداوند توفیق دهد این حرکت را
دنبال کنند .رهبر انقالب اسالمی همچنین در
ابتدای سخنانشان با اشاره به حادث ه بسیار مهم و
تاریخساز ۱۹دی ۱۳۵۶گفتند:بایدخاطرهوعمق
تأثیرگذاریاینحادث هعظیمراهمیشهبهیادداشته
باشیم و با درسگیری از اینگونه حوادث ،گذشته
راراهنماوچراغآیندهقراردهیم.ایشانحادث ه۱۹
دی ۱۳۵۶قمراایستادگیمردمقمدرمقابلرژیم
بیرحمطاغوتخواندندوخاطرنشانکردند:مردم
نروزدردفاعازمقاممرجعیترهبرعظیمالشأن
قمآ 
ملت یعنی امام خمینی (رحمها )...با دست خالی
و فقط با تکیه بر «ایمان» و «غیرت دینی» سینه سپر
کردند .حضرت آیتا ...خامنهای افزودند :در آن
روز ،نه قیامکنندگان قمی و نه رژیم طاغوت که به
خیال خود ،آنها را تارومار کرده بود ،هرگز فکر
نمیکردنداینحرکتمنشأچهتحولعظیمیدر
ایرانوحتیدرتاریخمنطقهوجهانشودامابرکتی
کهخدابهاینحرکتمبتنیبرایمانوغیرتدینی
داد ،موجب شد اربعینهای پشت سر هم شکل
بگیرد و سرانجام انقالب با رهبری امام بزرگوار به
پیروزی برسد .ایشان تأکید کردند :باید همیشه به
یادداشتهباشیمکهسرآغازانقالبعظیماسالمی،
همینحرکتمخلصانهامابهظاهرکوچکمردمقم
بود که با هدایت و دست قدرت الهی به سرانجامی
تاریخساز منجر شد که این هدایت و نصرت در همه
حوادث و رویدادهای متکی بر ایمان و غیرت دینی
وجودخواهدداشت.رهبرانقالببااشارهبهدست
ُپرملتایراندرمقابلزورگویانعالم،افزودند:البته
ابزار نظامی نیز وقتی اثر حقیقی و کارگشا دارد که
متکیبرایمانوغیرتدینیباشد.حضرتآیتا...
خامنهایبااشارهبهوعد هالهیمبنیبرغلب هشماری
قلیلبرجبههایبسیاروسیعبهاذنالهی،افزودند:
شرط تحقق این وعد ه صادق ،ایمان و غیرت دینی
است.ایشانباتوصی همؤکدبهمسئوالنتبلیغاتی،
علمای معظم قم و دیگر مناطق و نیز آحاد مردم و
جوانانفعالحوز هفرهنگیبرایتالشدربار هزنده
ماندن درس های حوادثی همچون قیام  ۱۹دی
 ۱۳۵۶مردم قم افزودند :باید همواره به یاد داشته
شروعمظلومانهامامتکیبرایمانوغیرت
باشیمکه
ِ
دینیمیتواندبایاریپروردگار،حوادثعظیمیرا
درپیداشتهباشد.

