
اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده شهید سلیمانی با دیدار دست

 رهبر انقالب

 

ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز )چهارشنبه( در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد هللا خامنهحضرت آیت

ن شهید واالمقام، شهید سلیمانی را قهرمان ملت ایران و قهرمان امت اسالمی خواندند سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده آ

ها بود اما گفتند: تشییع میلیونی شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در عراق و ایران، اولین سیلی سخت به آمریکاییو 

است، البته آمران و قاتالن سردار « اخراج آمریکا از منطقه»و « غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار»تر سیلی سخت

ین انتقام در هر زمانی که ممکن باشد، قطعی استسلیمانی نیز باید انتقام پس دهند و ا . 

به »، «ها قوی شویددر همه زمینه»رهبر انقالب اسالمی در این دیدار چهار توصیه مهم به مسئوالن و ملت ایران داشتند: 

تحریم باشیدبیش از آنکه به فکر رفع تحریم باشید، به فکر خنثی کردن »و « اتحاد ملی را حفظ کنید»، «دشمن اعتماد نکنید ». 

اندرکاران ستاد بزرگداشت شهید سلیمانی و شهدای مدافع ای در ابتدای این دیدار ضمن تشکر از دستهللا خامنهحضرت آیت

حرم و همچنین قدردانی از اقدامات خوب خانواده شهید سلیمانی برای زنده نگه داشتن یاد و راه آن شهید عزیز، تأکید کردند: 

های مردمی و تالشهای فرهنگی و ن شهید همواره مردمی بود، برای بزرگداشت او نیز باید از ظرفیتبا توجه به اینکه آ

 .مبتکرانه استفاده شود

ایشان شهادت سردار سلیمانی را یک حادثه تاریخی خواندند و با اشاره به تبدیل شدن آن شهید به قهرمان ملی برای ایرانیان و 

آنکه شهید سلیمانی قهرمان ملت ایران شد و قشرهای مختلف مردم )حتی آنهایی که  قهرمان امت اسالمی افزودند: علت

رفت( او را تکریم و به او ابراز احساسات کردند، این بود که شهید سلیمانی تبلور ارزشهای فرهنگی ایران و تصور نمی

 .ایرانی بود

شهید سلیمانی برشمردند و گفتند: شجاعت و روحیه های بارز را از جمله ویژگی« شجاعت و مقاومت»رهبر انقالب اسالمی 

کنند اما های ایرانی است و زبونی و انفعال ضد روحیه ملی است، بنابراین آنهایی که ادعای ملیت میمقاومت از خصلت
دهند، دچار تناقض هستندزبونی نشان می . 



های شهید سلیمانی دانستند و دیگر ویژگی را از« دوستیدرایت، تیزهوشی، فداکاری و نوع»ای هللا خامنهحضرت آیت

گاه اهل تظاهر نبودخاطرنشان کردند: آن شهید واالمقام همچنین اهل معنویت، اخالص و آخرت بود و هیچ . 

ها و روحیات ایرانی را که در شهید سلیمانی تبلور یافته بود و آنها را در کشورهای منطقه ایشان مجموعه این خصلت

ساز تبدیل شدن آن شهید به قهرمان ملت ایران دانستند و خاطرنشان کردند: شهید نمایش گذاشت، زمینهصورت عملی به به

اسم رمز »سلیمانی از طرف دیگر به قهرمان امت اسالمی نیز تبدیل شد زیرا تالشها، روحیات و شهادت آن عزیز، 

سالم که بنای مقاومت در مقابل استکبار وجود است و در هر نقطه جهان ا« برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسالم
است« شهید سلیمانی»داشته باشد، اسم رمز شان  . 

های اسالمی رایج کردرهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: شهید سلیمانی نرم افزار مقاومت و الگوی مبارزه را در میان ملت . 

در زمان حیات و هم با شهادت خود استکبار را شکست داد،  ای با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی، همهللا خامنهحضرت آیت

تریلیون دالر در منطقه هزینه کردیم اما چیزی به دست نیاوردیم و در نهایت هم مجبور  ۷جمهور آمریکا گفت افزودند: رئیس

اهداف خود در سوریه شد در تاریکی شب و برای چند ساعت به یک پایگاه نظامی برود. همه دنیا اذعان دارند که آمریکا به 

 .و بویژه در عراق نرسیده است

 .ایشان گفتند: قهرمان این کار بزرگ، سردار سلیمانی است که در زمان حیات او، انجام شد

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه دشمن پس از شهادت سردار سلیمانی نیز شکست خورد، خاطرنشان کردند: تشییع 

های بزرگداشت این دو شهید، شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در عراق و ایران و مراسم نشدنیمیلیونی و فراموش
ها بودهای جنگ نرم استکبار را متحیر کرد و اولین سیلی سخت به آمریکاییژنرال . 

ده شد، افزودند: اما االسد زای با اشاره به سیلی دیگری که در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عینهللا خامنهحضرت آیت

افزاری بر هیمنه پوچ استکبار که نیازمند همت جوانان انقالبی و نخبگان مؤمن ما تر عبارت است از غلبه نرمسیلی سخت

طلبدهای مقاومت را میها از منطقه که همت ملتها و سیاستاست و همچنین اخراج آمریکایی . 

ز انتقام است زیرا آمران و قاتالن سردار سلیمانی باید انتقام پس دهند و این ایشان تأکید کردند: البته این سیلی سخت غیر ا

 .انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است، اگرچه به گفته آن عزیز، کفش پای سلیمانی بر سر قاتل او شرف دارد

دم بیان کردندرهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان چند توصیه مهم خطاب به مسئوالن و مر . 

ها از جمله اقتصاد، علم و فناوری و دفاعی قوی ای در توصیه اول تأکید کردند: باید در همه عرصههللا خامنهحضرت آیت
 .شویم چون تا قوی نشویم دشمنان از طمع، تعرض و تجاوز دست بر نخواهند داشت

ن است که به دشمن اعتماد نکنیدرهبر انقالب اسالمی در بیان توصیه دوم گفتند: توصیه قطعی من ای . 

های این و آن اعتماد نکنید، زیرااینها ایشان خاطرنشان کردند: برای رفع مشکالت مردم و درست شدن آینده کشور به وعده
ها را نیز نباید از یاد ببریدهای اشرار است، ضمن آنکه دشمنیهای خوبان نیست بلکه وعدهوعده . 

ها فقط مخصوص آمریکای د: دیدید که آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما با شما چه کرد. دشمنیرهبر انقالب اسالمی افزودن
 .ترامپ نیست که با رفتن آن تمام شود، آمریکای اوباما نیز با شما و ملت ایران بدی کرد

نفاق را از خود نشان ای خاطرنشان کردند: سه کشور اروپایی نیز نهایت بدعملی، لئامت، دورویی و هللا خامنهحضرت آیت
 .دادند

، به صدای واحد ملت در بسیاری از امور اشاره کردند و گفتند: مسئوالن «حفظ اتحاد ملی»ایشان در توصیه بعدی با تأکید بر 

افزایی تکه کنند، بلکه باید هر سه قوه بویژه رؤسای آنها با همصدایی مردم را از بین ببرند و ملت را تکهنباید این اتحاد و هم
روز تقویت کنندروز به و همکاری، اتحاد ملی را . 

افکن، خطاب به مسئوالن گفتند: اختالفات خود را با مذاکره با یکدیگر حل کنید. مگر ایشان با انتقاد از برخی سخنان اختالف
شود با عنصر داخلی مذاکره و اختالفات را حل کرد؟گویید باید با دنیا مذاکره کرد، آیا نمینمی  



بود« هاسازی تحریمخنثی»ای، تأکید بر نههللا خامتوصیه آخر حضرت آیت . 

، گفتند: بنابراین باید «سازی آن به دست خودمان استرفع تحریم به دست دشمن است اما خنثی»ایشان با بیان این واقعیت که 
 .بیش از آنکه به فکر رفع تحریم باشیم بر خنثی کردن آن تمرکز کنیم

گوییم دنبال رفع تحریم نباشیم، چرا که اگر بتوان تحریم را رفع کرد، حتی یک ساعت رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته نمی

باره برداشته شود، ها یککه بنا بود همه تحریم ۹۵هم نباید تأخیر کنیم، اگرچه اکنون چهار سال است که تأخیر شده و از سال 
ها برداشته نشد بلکه زیادتر هم شدتا امروز نه تنها تحریم . 

ها اسالمی و عزتمندانه تحریم -ای خطاب به مسئوالن گفتند: اگر بتوان با روش درست، عاقالنه، ایرانیهللا خامنهیتحضرت آ
ها باشد که ابتکار آن به دست شما استسازی تحریمرا برطرف کرد باید این کار را انجام داد اما تمرکز عمده باید بر خنثی . 

کنم به شرطی که به اهداف ملت پایبند باشنداز مسئولین کشور حمایت می ایشان در پایان خاطرنشان کردند: من . 

های ستاد ها و فعالیتپیش از سخنان رهبر انقالب سالمی، سردار سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه گزارشی از برنامه
 .بزرگداشت سردار شهید سلیمانی و شهدای مقاومت بیان کرد
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