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 جمیل الثناء  باسمه

 !پیروزی های گذشته و آینده  سرداِر

امروز کسی به لقاءالله پیوست که الگوی  آزادی خواه را طلب کرد.ی از سرداران و سردار آسمان شکافته شد

 ملت ها و اعجوبه جنگ های منظم و نامنظم بود. ، دان راه دین ، آزادی همبارزان زاهد و سرمشق مجا

آمریکا در عراق با حمله به کاروان رزمندگان اسالم در نزدیک بغداد ، حاج قاسم سلیمانی  نیروهای تروریست

و ابومهدی المهندس و جمعی دیگر از بسیجیان عراق را به شهادت رساندند. بسیج اساتید و نخبگان حوزه 

حترم علمیه قم، ضمن تسلیت به منتقم خون شهدا،صاحب زمان )عج(و ولی امر مسلمین و خانواده م

 داغدیدگان،  نکات ذیل را تقدیم می نماید:

مالک اشتری از  سپاه  سردار سلیمانی از ابتدای مبارزه با استکبار و منافقین آرزوی شهادت داشت. .1

 علی علیه السالم، مجاهدی که همه عمر شریفش را در آروزی شهادت گذراند و شهیدی زنده بود. 

ی کرد و الحمدالله به آرزوی دیرینش رسید. چنان که رهبر بزرگان طلب مرا از   ی شهادتدعابارها 

به  ان شاالله خدای متعال» در باره ایشان فرمودند:  97معظم انقالب مدظله العالی در بیستم اسفند

 ؛«بت ایشان را با شهادت قرار بدهدو زندگی ایشان را با سعادت و عاقاجر بدهد و تفضل کند ایشان 

را  از ادیان و نژادهای گوناگون ،های مختلف که موجبات رهایی ملت ای این سردار افسانهشهادت  .2

ان پرستان شود بزرگ و شیط نممکن است به طور موقت باعث خوشحالی شیطا فراهم آورده بود،

در  «95مائده:؛ اْنِتَقاٍم ُذو َعِزیٌز َواللََّه ؛َفَیْنَتِقُم اللََّه ِمْنُه »بنا بر وعده الهی که حق تعالی فرمود ولی

را آبیاری  و آزادی خواهان و همرزمانش پایه های جبهه مقاومت عزیز خون پاک سلیمانی آینده

کوچکترین رفتن از منطقه ،و سپس  ابوت برای سریازان و فرماندهان آمریکایی. ساخت تخواهد کرد

 یشان خواهد بود؛عزا

، خود را محبوب  ابلیس صفتان و گروه های  این سردار رشیدترامپ ملعون خواست با انتقام از  .3

ارزش نظامی نداشته و نشان داده است که جرات  ،ترور که و داعش قرار دهد، غافل از اینتکفیری 

خود را منفور ملت ها و آمریکا را به قعر نداشته اند. بنابراین  ا ر پیروان حیدرکرار مقابله مستقیم با 

 ی آینده گویای این سخن خواهد بود؛وزها و ماه هااتفاقات رانحطاط نزدیک کرده است.

ملت بزرگ و سرافراز ایران اسالمی برای آبیاری نهضت عاشورا ، سربازان و سرداران بسیاری در  .4

شهادت سردار سلیمانی در جوار که  عرصه های سیاسی ، نظامی و علمی تقدیم کرده است



ائیان زیادی ملت الهی ، فد در دامن این ،می آیداز برترین های آن به شمار سیدالشهداء علیه السالم 

راهبری ولی فقیه چم مکتب اهل بیت علیهم السالم باو زیر پر قرار گرفته  کریم،  تحت تعلیم قرآن 

. از امروز دیگر شب آرامی را به صبح نخواهند رساند. جوانان و پیران با تجربه ایران شده اندتربیت 

خود را برای خیز بزرگ اقتصادی ، نظامی و  مدظله العالی م رهبریبا رهبری های مقام معظ اسالمی

 ؛سیاسی در جهان آماده می کنند

جبهه مقاومت سختی های زیادی را تا به اینجا متحمل شده است و اکنون با تمسک به خون پاک  .5

شهیدانی چون حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس خود را آماده جهش منطقه ای خواهد نمود 

چنان که ملت ایران در گام نخست انقالب اسالمی ، ایران را از یوغ استکبار و استکبار باوران آزاد 

مستکبران  شرارتلوث  از را جهان اسالمکرد ، در این نخستین سال از گام دوم انقالب اسالمی باید 

در منطقه مرده  جبهه مقاومت تنها باید قدس را هدف قرار دهد، چون از امروز  آمریکا رهایی داد.

 ؛«قدس ما داریم می آییم»است لذا شعار همه مجاهدان این است: 

و سرداران جبهه مقاومت را به  این مجاهد نستوهآزادی خواهان جهان می دانند، کسانی امروز  .6

فریقا و آسیا گرفته اند.  از آشهادت رساندند که  دیروز، جان آزادی خواهان بزرگی را در آمریکا ، 

خود در همیاری با جبهه مقاومت اسالمی ،  راه آزادی ظلم ستیزان و مبارزانِ این پس جا دارد همه 

را همه افول قدرت پوشالی آمریکا برای انتقام سخت از مسببان این جنایت آماده نمایند تا  را

قه به گوششان باید بدانند که از امروز پیروان حلآمریکا و  دیوصفتانمظلومان به نظاره بنشینند. 

جهان، فراتر از معادالت سیاسی و انتخاباتی آنان  جابه جا خواهد شد و تحوالتخطوط قرمز جهان 

نبرد تا پیروزی بر آمریکای ». آزادی خواهان امروز فقط یک شعار مشترک دارند:خواهد بود

 «.جنایتکار

و تسلیت به   1398دی  13شهدای سلیمانی و دیگر حاج قاسم  بلندبه روح  در پایان ضمن تبریک

خانواده بزرگ ایران و عراق ،  از همه ملت های آزادی خواه جهان اسالم می خواهیم که جبهه مقاومت و 

افزون بر حفظ یکپارچگی و وحدت خود، گوش به فرمان ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی 

امید که این فصل جدید مبارزه با استکبار،  به  قیام حضرت صاحب  باشیم .مدظله العالی  خامنه ای

 متصل و این شهادت ها مقدمه ظهور منجی عالم بشریت شود. (عج)الزمان 

 بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم

13/10 /1398 
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 یمانیشهادت سردار سل یدر پ یمل تیامن یعال یشورا هیانیب

 

به خودرو سردار سپهبد  کایآمر تکارانهیبه دنبال حمله جنا- 98/10/13-تیامن یعال یشورا رخانهیدب -تهران

 د،یاز فرماندهان جبهه مقاومت گرد یو جمع شانیکه منجر به شهادت ا یمانیحاج قاسم سل دیپاسدار شه

 صادر کرد: لیبه شرح ذ یا هیانیب یمل تیامن یعال یشورا

 میالله الرحمن الرح بسم

 الیو ما بدلوا تبد نتظرینحبه و منهم من  یفمنهم من قض هیرجال صدقوا ما عاهدواالله عل نیالمومن من��

،سپهبد پاسدار  یقدس سپاه پاسداران انقالب اسالم یروین وریاسالم، فرمانده غ دیرش سردار شهادت��

مجاهد  ژهیبه و سمیفرماندهان مبارزه با ترور گریذوالفقار و د یحامل نشان عال ،یمانیحاج قاسم سل دیشه

(، سلحشوران ی) مدظله العالیالمهندس را به امام زمان)عج(، مقام معظم رهبر یابومهد دیشه ریناپذیخستگ

 .دینمایعرض م تیو تسل کیتبر رانیملت ا یو تمام شانیرزمان و خانواده اهم ،یمقاومت اسالم

مسلمانان ومستضعفان  یبلکه تمام انیرانیعزت و افتخار نه فقط ا هیما ،یمانیسل قاسم حاج سرافراز سردار��

جهان اسالم و  یبرا یبزرگ عهیبزرگ فرمانده مقاومت اگرچه ضا نیتحت ستم در سراسر عالم بود. شهادت ا

که از  یهر پرچم یانقالب اسالم ریب)ره( رهبر کینیامام خم ریاما به تعب رودیبه شمار م رانیمردم بزرگ ا

 آن را برخواهد داشت . یگریسردار د فتدیب یسردار یدست توانا

مسلح  یروهایدر حرکت ن یاکرده است، خدشه میملت تاکنون تقد نیکه ا یبزرگ سرداران شهادت با مگر��

بداند که  کایآمر د؟یا دیپد یمانیآمد که اکنون و با شهادت حاج قاسم سل شیکشور پ یدفاع یهایو توانمند

بوده و  ایدر منطقه غرب آس ورآن کش یراهبرد یخطا نیبزرگتر ،یمانیسردار سل هیبر عل تکارانهیحمله جنا

 . افتینخواهد  ییرها یبه آسان یاشتباه محاسبات نیاز تبعات ا کایآمر

است که دست  یتکارانیدر انتظار جنا یخود فرمودند انتقام سخت امیدر پ یرهبر معظم مقام که همانگونه��

خون  نیبا انتقام سخت منتقم تکارانیجنا نیآغشته کردند. ا یمانیخود را به خون پاک سردار سل دیپل

 یازهیخط جهاد ومقاومت با انگ دیدر زمان و مکان مناسب روبرو خواهند شد. بدون ترد یمانیسردار سل

از آن  یروزیخواهد کرد و درخت مقاومت هر روز تنومند تر و شکوفاتر خواهد شد. پ دایمضاعف ادامه پ

گونه اقدامات کور و  نیاند بدانند که ادل خوش کرده تیجنا نیراه مبارک است و آنانکه به ا نیمجاهدان ا

 یتر نموده و تلخکام یمقاومت فعال قو استیتنازل س بدونرا در تداوم  رانیا یاسالم یبزدالنه اراده جمهور

 خواهد کرد. دیآنان را زود و شد



بود  سمیاز فرماندهان بزرگ مبارزه با ترور یریتکف یهاستیانتقام داعش و ترور ت،یجنا نیا شک بدون��

صورت گرفت. در هم  هیسوردر عراق و  سمیاضمحالل ترور زیافتخارآم ینمادها هیعل کایکه به دست آمر

دو ملت  یناگسستن وندیاز پ ینماد ،ینوران ریمس نیدر ا یو عراق یرانیخون فرماندهان سرافراز ا ختنیآم

در جلسه فوق العاده امروز  رانیا یاسالم یجمهور یمل تیامن یعال یخواهد بود. شورا ندهیو عراق در آ رانیا

 میرژ کندیاعالم م لهیوس نیرا اتخاذ نموده و بد یمقتض ماتیحادثه، تصم نیابعاد مختلف ا یخود با بررس

 خواهد بود. تکارانهیجنا ییماجراجو نیا بعاتت هیمسئول عواقب کل کایمتحده آمر االتیا

دارد  نانیو اطم کندیاحترام م یادا یمانیبه روح بلند سردارشجاع سپاه اسالم حاج قاسم سل گرید بار��

و  رانیملت بزرگ ا یبرا یادیبرکات ز یانقالب اسالم یشهدا گریون دبزرگوار همچ دیشه نیخون ا

 خواهد داشت یجهان در پ خواهانیآزاد

و کان  رجونیکما تالمون و ترجون من الله ما ال المونیابتغاء القوم ان تکونوا تالمون فانهم  یف التهنوا و��

 مایحک مایالله عل
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 دیبه مناسبت شهادت سپهبد شه ه،یعلم یهاحوزه یو امور فرهنگ غیمعاونت تبل هیانیب

 یمانی#حاج_قاسم_سل

 

 نیقیبسم رب الشهداء و الصد

 

َنْحَبُه َو ِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر َو ما َبدََّلوا َتْبِدیالا"؛  "ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اللََّه َعَلْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقضی

 (23)احزاب / 

از آنان  میان مؤمنان مردانی هستند که آنچه را با خداوند پیمان بسته بودند صادقانه وفا کردند، برخی از

پیمانشان را عمل کردند )و به شهادت رسیدند( و بعضی دیگر در انتظار )شهادت( هستند، و هرگز )عقیده و 

 پیمان خود را( تغییر ندادند.

 

زمان خود بود که با  یول اوریو  اری، شجاع، صبور و  مانیبا صالبت، با ا یمرد یمانیحاج قاسم سل سردار

 .دیسیسعادتمند خود را  بنو یزندگ نیبرگ زر نیشهادت، توانست آخر



 است: یمقطع حساس توجه به چند مطلب ضرور نیا در

کفر و نفاق  ییآبرویبه ب رانیا یانقالب اسالم لیدر اوا یبهشت دیها مانند شهادت شه. عروج سردار حماسه1

 منجر خواهد شد؛

خواهد زدود و  جوقتیانسان حق ونیلیها مرا از جان و دل صد دیترد یمانی. شهادت حاج قاسم سل2

 نقاط جهان گسترش خواهد داد؛ یمقاومت را مستحکم و به اقص یهاشهیر

خواهد  داشت و  یفراموش ناشدن یدرس تیبشر یبرا یمانیسردار سل یو صداقت و وفادار مانی. ا3

کبار و منافقان و کفار به جبهه است یخطر برا نیتربزرگ یدارو صداقت و وفا مانیا نیاز ا یآموزدرس

 خواهد بود؛

 یآنان، تولد یکیزیپرورش داده که با ترور ف یمانیهمانند حاج قاسم سل یادی. محور مقاومت، مردان ز4

 کنند؛یخود م فتهیو ش دیآزاده و پاک نهاد را مر یهاناب، عقل و جان انسان یقتیو مانند حق ابندییدوباره م

و  ینیدیبا رواج کفر و ب تکاریجنا یکایآمر یبه سرکرد گ ریجهل و فساد و فحشاء و تزو ی. امپراتور5

 یاما به برکت جهاد و حرکت مخلصانه شهدا د،یو استثمار نما ریدارد ملتها را تخد یانحراف، اگرچه سع

 یمدناب مح اسالم میصراط مستق یمانیمقاومت #حاج_قاسم_سل ریناپذ یسردارخستگ ژهیمقاومت به و

جبهه مقاومت، بر دامان ناپاک  نیآتش یاخگرها یزودو آله و سلم را انتخاب کرده و به به هیالله عل یصل

 خانمان برانداز خواهد انداخت؛ یو تکبر، آتش یتباه یامپراتور

چرا که ارادت آنها به اسطوره مقاومت از نوع  رند؛یحوادث مانند کوه استوار و تزلزل ناپذ نیدر ا مانی. اهل ا5

به   زیو اکنون ن دندیورزیعشق م یمانیخدا به سردار سل یآنها برا ست؛ین یو ماد ینیمتداول زم یهاارادت

عمل  زیعز یاامام خامنه یطبق رهنمودها تخود نسبت به راه و مرام سردار پر افتخار مقاوم یاله فیتکل

و  تیکار شخص نیرا حذف کردند، اما با هم یمانیاگر چه شخص سردار سل دانندیمخواهند کرد. کوردالن ن

 نمودند؛ جیمرام او را ترو

 نیاز ا یحزب الله در سراسر جهان و منطقه انتقام سخت یهاهسته یبداند به زود کارتیجنا یکای. آمر6

 اسفناک خواهند گرفت؛ تیجنا

 ،یمانیشهادت سردار حاج قاسم سل تیو تسل کیضمن تبر هیعلم یهاحوزه یو امور فرهنگ غی. معاونت تبل7

 دیشه نیبود ا ادیمراسم  یدر مساجد و مدارس، ضمن برگزار خواهدیم ینیو مبّلغان د ونیروحان یاز تمام

 بوم زنده نگهدارند. ومرز  نینوجوانان و جوانان ا نیو شهادت را در ب ثاریعزت، ا هیروح ز،یعز

 عبدالله یانصار اب ای کمیالسالم عل

 هیعلم یهاحوزه یو امور فرهنگ غیتبل معاونت
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 ی،ابومهدیمانیدر واکنش به شهادت سردار سپهبد #حاج_قاسم_سل ی_رسانه_اانی#مجمع_حوزو هیانیب

 دشانیالمهندس و همرزمان شه

 

 الله الرحمن الرحیم بسم

 

 َتْبِدیالاَما َبدََّلوا  اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضی َنْحَبُه َو ِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر  َو ِمَن

 شد. یبزرگ و پر افتخار اسالم آسمان سردار

 

مسلمان منطقه را با  یدمان کشورهامر ینماد بازر مقاومت در جهان اسالم بود و دل ها ،یمانیسل سپهبد

 نمود. کینزد گریکدیگفتمان مقاومت به 

نجف قم و  دیجهان،مراجع عظام تقل نیامر مسلم یالله االعظم ارواحنا فداه،ول یرا به محضر ول عهیضا نیا

 .مییگو یم تیآزاده تسل یو همه ملت ها رانیپرور عراق و ا دیشه یدامت برکاتهم و ملت ها

شک  یاستکبار است و ب یصدا یدر چشم دشمنان ، در حال خاموش ساز یمقاومت همچون خار جبهه

حرکت را  نی_ و همرزمانشان ایالمهندس_ معاون حشد الشعب یو ابومهد زیعز یمانیشهادت سردار سل

 .دیخواهد بخششتاب 

قام را ادامه خواهند داد و بدانند عاشقان جهاد و شهادت در سرتاسر عالم راه این شهداي واالم دشمنان

از گذشته همه جا  شینخواهند گرفت و موج گفتمان مقاومت ب یا جهیبزرگ و همدستانش هرگز نت طانیش

 فراخواهد گرفت ان شاءالله.را 

بزرگ  طانیمتوجه شده باشند که مذاکره با ش دیکوبند با یم تکاریجنا کایکه بر طبل مذاکره با آمر یکسان

 است.مقاومت  یحماقت محض است و مسئله دشمنان ما حذف صدا

مقاومت قرار دارد  انینشان داد در موضع ضعف و انفعال در برابر جر یستیاقدام ترو نیبا ا تکاریجنا یکایآمر

 نهیگز شتاب در افول خود را فراهم نمود و بر همگان ثابت شد تفکر مقاومت تنها نهیزم انهیکار وحش نیبا او 

 محض است.  انتیو سراسر جهان است و سازش با استکبار خ رانیدر ا یاهداف انقالب اسالم شبردیپ



خواهد  لیجهان تبد خیدر تار یبه نقطه عطف یمانیشهادت سردار سل یاله تیبداند به عنا یجهان استکبار

و محکم تر خواهد شد و  شتریب انیجهان دیدر برابر د رانیا ینظام اسالم یو اقتدار و نفوذ منطقه اشد 

 در انتظار آن ها است. ی#انتقام_سخت 

و عراق گفتماِن مقاومِت  رانیخواهد شد و ملت ا یداریبدانند که خون مجاهدان خدا باعث ب دیبا دشمنان

به  یشتریحادثه را با قدرت ب نیا یشهدا ریالمهندس_ و سا یو ابومهد یمانی_سپهبد سل دیشهفرماندهان 

 نمود ان شاء الله هدخوا کتریرا نزد فیو فتح قدس شر لیاسرائ ینشان خواهند داد و نابود جهان

 

 اقدامکم ثبتیو  نصرکمیتنصروا الله  ان

 یرسانه ا انیحوزو مجمع

 98 ماهید 13 جمعه

 1441االول  یجماد هفتم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .....در حال تکمیل شدن


