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ملتعزیزایران!
سرداربزرگوپرافتخاراسالمآسمانیشد.دیشبارواحطیبهشهیدان،
مجاهدت سالها گرفتند. آغوش در را سلیمانی قاسم مطهر روح
مخلصانهوشجاعانهدرمیدانهایمبارزهباشیاطینواشرارعالمو
سالهاآرزویشهادتدرراهخدا،سرانجامسلیمانیعزیزرابهاین
مقامواالرسانیدوخونپاکاوبهدستشقیترینآحادبشربرزمین
ریخت.اینشهادتبزرگرابهپیشگاهحضرتبقیة اهللارواحنافداهو
بهروحمطهرخوداوتبریکوبهملتایرانتسلیتعرضمیکنم.او
نمونهبرجستهایازتربیتشدگاناسالمومکتبامامخمینیبود،او
همهعمرخودرابهجهاددرراهخداگذرانید.شهادتپاداشتالش
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بیوقفهاودرهمهاینسالیانبود،بارفتناوبهحولوقوهالهیکار
انتظار انتقامسختیدر ولی نخواهدشد، وبسته اومتوقف راه و او
جنایتکارانیاستکهدستپلیدخودرابهخوناوودیگرشهدای
حادثهدیشبآلودند.شهیدسلیمانیچهرهبینالمللیمقاومتاست
وهمهدلبستگانمقاومتخونخواهاویند.همهدوستان-ونیزهمه
ادامهخواهد انگیزهمضاعف با بدانندخطجهادمقاومت دشمنان-
یافتوپیروزیقطعیدرانتظارمجاهداناینراهمبارکاست،فقدان
سردارفداکاروعزیزماتلخاستولیادامهمبارزهودستیافتنبه

پیروزینهاییکامقاتالنوجنایتکارانراتلخترخواهدکرد.
قاسمسلیمانی عالیمقامسردارسپهبد نامشهید و یاد ایران ملت
ابومهدی آقای جناب اسالم بزرگ مجاهد بویژه او همراه شهدای و
عزایعمومی روز اینجانبسه و داشت بزرگخواهد را المهندس
درکشوراعالممیکنموبههمسرگرامیوفرزندانعزیزودیگر

بستگانایشانتبریکوتسلیتمیگویم.

سیدعلیخامنهای
13دیماه1398
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مقدمه
سرلشکر شهید قاسم سلیمانی در سال ۱۳۳۵ در روستای کوهستانی و دورافتاده قنات ملک 

در شهرستان رابر استان کرمان به دنیا آمد.
وی در ۱۲ سالگی، پس از پایان تحصیـالت دوره ابتدایی، زادگاه خود را ترک کرد و مشغول 
به کار بنایی در کرمان شد و چندی بعد نیز به عنوان پیمانکار در سازمان آب مشغول به کار 

شد و در همان سال ها نیز فعالیت های انقالبی خود را آغاز کرد.
وی پس از پیروزی انقالب، به عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمد. او در ابتدای 
جنگ فرماندهی دو گردان از نیروهای کرمانی را برعهده داشت تا اینکه با پیشنهاد شفاهی 
سردار شهید حسن باقری، تیپ جدیدی از نیروهای کرمان را تشکیل داد که اندکی بعد در 
زمستان سال ۶۱ به لشکر ۴۱ ثاراهلل ارتقا یافت که شامل نیروهایی از کرمان، سیستان و 

بلوچستان و هرمزگان می شد.
در طول دوران دفاع مقدس، با لشکر تحت  امر خود در عملیات های زیادی از جمله، والفجر ۸، 

کربالی ۴، کربالی ۵ و تک شلمچه حضور موثر داشت.
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لشکر 41 ثاراهلل را باید جزو لشکرهای خط شکن سپاه در سالهایدفاعمقدسنامیدکه
نیروهایآننقشبسزاییدرعملیاتهایبزرگی مثل والفجر۸، کربالی5 و... داشتند.

اگر برای بسیاری از همرزمان قاسم سلیمانی، جنگ در تابستان سال ۶7 به پایان رسید، ولی 
برای او آغاز دوران جدیدی در میادین نبرد بود.

وی به واسطه سابقه مبارزه با اشرار و باندهای مواد مخدر در مرزهای شرقی ایران، در سال 
137۶ از سوی فرماندهی کل قوا از کرمان به تهران فراخوانده و مسئولیت نیروی قدس سپاه 

به او سپرده شد.
از جمله نقاط درخشان فرماندهی سردار سلیمانی بر نیروی قدس، تقویت حزب اهلل لبنان 
و گروه های مبارز فلسطینی بود که نمود عینی آن را در نبردهای متعددی ازجمله جنگ 
33روزه حزب اهلل لبنان و رژیم صهیونیستی و پیروزی مبارزان فلسطینی در جنگ 22 روزه 

غزه علیه ارتش مجهز اسرائیل دیدیم.
در واقع قاسم سلیمانی توانسته بود استراتژی جمهوری اسالمی یعنی کمک به گروه های 

مبارز علیه اسرائیل را به خوبی دنبال کرده و هر روز در این مسیر گام های دیگری بردارد.
اما این پایان ماجرا نبود. با توطئه جدید غرب و پشتیبانی مالی کشورهایی مانند عربستان سعودی، 
که به شکل گیری گروهک های تروریستی تکفیری اعم از داعش و جبهه النصره در منطقه انجامید، 
قاسم سلیمانی مأموریتی تازه یافت و آن هم مقابله با این تهدیدات در دو کشور عراق و سوریه بود.

سلیمانی در تشکیل »حشدالشعبی« در عراق و »بسیج مردمی« در سوریه نقش بسزایی 
داشت و با کمک آنها و هدایت و مشاوره نیروی قدس سپاه، طی ۶ سال، بساط تروریست ها 

در این دو کشور تقریباً جمع شد.
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در واقع باید این طور گفت که او و نیروهایش که با درخواست رسمی دولت های سوریه و 
عراق، به این دو کشور رفتند، مانع سقوط دمشق و بغداد شدند و هم او بود که با سفر به 
مسکو، نقش بسزایی در همراه کردن روسیه و پوتین برای ورود به میدان نبرد سوریه داشت.

شاید یکی از اهداف اصلی دشمنان برای سقوط سوریه، قطع کردن ارتباط ایران و حزب اهلل 
لبنان بود ولی با شکست داعش و نقش آفرینی نیروی قدس در سوریه و عراق، یک حلقه 
مستحکم به نام حلقه مقاومت تشکیل شد و زنجیره ایران، عراق، سوریه و لبنان و فلسطین 

را به هم متصل کرد.
جای تردید نیست که این موضوع خالف خواست آمریکا و اسرائیل است ولی با فرماندهی 
»قاسم سلیمانی« در عمق میدان و تشکیل بسیج مردمی در سوریه و عراق این موضوع به 
واقعیت بدل گشت و اتحادی از جنس پاسداران، فاطمیون، زینبیون، حیدریون و... ایجاد کرد.

چون   القابی  دشمنان،  با  مقابله  و  منطقه  مدیریت  در  سلیمانی  سردار  بی بدیل  نقش 
»قدرتمندترین فرد خاورمیانه« و »کابوس اسرائیل« را از سوی آمریکایی ها و اسرائیلی ها، 

برای او به دنبال داشته است.
با داعش و شکست این توطئه  صهیونیستی در  حضور مؤثر حاج قاسم در صحنه مبارزه 
منطقه باعث شد تا در اسفندماه ۱۳۹۷ نشان ذوالفقار بعنوان عالی ترین نشان نظامی ایران از 

سوی فرمانده معظم کل قوا به سردار سلیمانی اهدا شود.
باطل، سحرگاه روز جمعه )۱۳  این فرمانده خستگی ناپذیر جبهه های حق علیه  سرانجام 
دی ماه( در ساعت یک بامداد، در یکی از خیابان های نزدیک فرودگاه بغداد، به دستور ترامپ و 
توسط وزارت دفاع آمریکا، با شلیک ۳ موشک لیزری نقطه زن توسط پهپاد به خودروی حامل 
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سردار سلیمانی و همراهانش، شهد شیرین شهادت را سر کشید و به یاران شهیدش پیوست.
حاج قاسم به آرزوی خود رسید و پاداش مجاهدت های خود را گرفت، اما عموم مردم ایران 
به خصوص نیروهای حزب اللهی و هیآت مذهبی ضمن عزاداری برای این مجاهد بزرگ باید 

تالش کنند تا راه سلیمانی گم نشود. در این راستا 10سرخط و پیشنهاد تقدیم می شود.
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1️ـ تقویت روحیه شهادت طلبی در میان مردم
تالش شود تا ارزش جهاد و شهادت احیا شده و شهادت به عنوان آرزو و آرمان عمومی 
تلقی گردد. ملتی که طالب شهادت باشد هرگز شکست نمی خورد و »پیروزی قطعی در 
نابودی دو  از قدیم االیام دشمنان شیعه در صدد  راه مبارک است«.  این  انتظار مجاهدان 
عنصر بنیادین در شیعیان هستند: 1. والیت پذیری  2. شهادت طلبی؛ و ما شیعیان وظایف 
و رسالتی بر دوش داریم که امید نابودی شیعه را در دل دشمنان خاموش سازیم و اسالم را 

زنده نگه داریم.
روحیه شهادت طلبی که ریشه در فطرت جاودانگی طلبی انسان دارد، به عنوان رمز موفقیت 
جبهه حق،  همواره مورد توجه مجاهدان راه خدا بوده  است و خیل عظیمی را به ساحل 
آرام توحید و یکتاپرستی رهنمون می سازد. این ویژگی منحصر به فرد مکتب خونین تشیع  

دشمنان را به چاره جویی وا داشته است. 
فوکایاما نظریه پرداز فرهنگ غرب، در کنفرانسی که در اورشلیم برگزار شد به ترسیم اندیشه 

سیاسی شیعه پرداخت. او در این کنفرانس که بازشناسی هویت شیعه نام داشت می گوید:
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» شیعه، پرنده ای است که افق پروازش خیلی باالتر از تیرهای ماست، پرنده ای است که دو 
بال دارد. یک بال سبز و یک بال سرخ «. این مطالب را وی در اوج پیروزی های ما در سال 
13۶5 می گوید و ادامه می دهد: »بال سبز این پرنده همان مهدویت و عدالت خواهی اوست، 
چون شیعه در انتظار عدالت به سر می برد، امیدوار است و انسان امیدوار هم شکست ناپذیر 
است نمی توانید کسی را تسخیر کنید که مدعی است فردی خواهد آمد که در اوج ظلم و 
جور، دنیا را پر از عدل داد خواهد کرد«. او می گوید: »بال سرخ شیعه، شهادت طلبی است که 
ریشه در کربال دارد و شیعه را فنا ناپذیر کرده است«.  او راه برخورد با این جریان را تضعیف 
والیت فقیه دانسته و می گوید: در صورت تضعیف والیت فقیه، رفاه طلبی جای شهادت طلبی 

را می گیرد و پس از آن اندیشه عدالت خواهی و انتظار نیز از جامعه رخت بر می بندد.
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2️ـتقویتاستکبارستیزیودشمنشناسی
شعار مبارزه با استکبار، یک شعار زنده است. برخالف آنچه که خود مستکبران تبلیغ کرده اند، 
مبارزه با استکبار، هم ممکن است، هم دارای آینده است و هم امروز برای ملت ایران، یک 
فریضه به حساب می آید. منتها شما جوانان و شما روشنفکران و شما افراد هوشمند، باید 
روش های گوناگوِن این مبارزه را پیدا کنید. این، آن حرف اساسی ماست. یکایک ملت ایران، 

باید روی این شعار مبارزه با استکبار فکر کند و شما جوانان، بیشتر باید فکر کنید.1
یکی از جنبه های فعالیت هیأت های مذهبی با همان برند»فراگیرترین تشّکل اجتماعی« 
ایران، مسئله استکبارستیزی و جلوگیری از نفوذ می باشد. مسئولیتی که کم و بیش به آن 

توجه شده است، اّما آنچنان که باید در دستور کار هیأت ها قرار نگرفته است.
ترور سردار، پس از بمب گذاری در زیرمنزل وی و پس از حمله به سردار حاجی زاده در سوریه 
بوده است؛ این یعنی دشمن، شمشیر را از رو بسته و پس از تروریست خواندن نیروهای 
ایران، بشدت دنبال ترور آنهاست. آمریکا شیطان بزرگ، دولت تروریست و کانون شرارت در 
دنیاست. ثبت نام عمومی برای پویش #جهاد_مقدس_با_آمریکا ایده بسیار خوبی است و 

همچنین باید آتش زدن پرچم آمریکا در تمام مناطق و اعتراضات دنبال شود.
1. بیانات به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی، 1375/8/9.
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3ـتالشجدیبرایتشییعوبزرگداشتتاریخیسردارسلیمانی
این تشییع و بزرگداشت، نمادی از روحیه مقاومت و یک رفراندم ملی بوده و پایانی است بر 

همه تالش های سربازان ملکه، رجوی و بن سلمان در فضای مجازی.  
در این راستا اقدامات اجتماعی زیر باید با جدیت پیگیری و اجرا شود: 

* نصب پرچم سیاه به منزل، خودرو، مساجد، هیآت، میادین عمومی و معابر و ورودی  و 
خروجی های شهر. 

* پوشیدن لباس مشکی که اگر با تصویر زیبای حاج قاسم و ابومهدی منقش شود، بسیار 
زیباست.

* برپایی ایستگاه های صلواتی در مساجد، هیآت و پایگاه های و پخش نوحه های حماسی... 
* برگزاری مراسم عزاداری در هیآت، مساجد، مدارس، دانشگاه ها و حوزه های علمیه با دعوت 

از سخنرانان و مداحان انقالبی.
* شعارنویسی شعار مرگ بر آمریکا در میادین و دیواره نویس ها، مساجد، هیآت، مدارس و...

* توزیع گسترده پوستر این دو شهید واالمقام بین فروشگاه ها، مغازه ها و ...
* مزین کردن ماشین ها و مغازه های به عکس شهید سلیمانی و شابلون نویسی بر روی وسایل 

نقلیه.
به معنای واقعی کلمه، باید عزای عمومی برگزار شود، نه تشریفاتی و حداقلی. آمریکایی ها 
با خوشحالی و پررویی و به صراحت می گویند قاسم سلیمانی را ترور کردیم؛ ملت ایران و 

مسلمانان نباید ساکت بنشینند.
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4️ـ تقویت وحدت ملی حول محور مقاومت و فداکاری ملی
سپهبد سلیمانی به هیچ جریان سیاسی داخلی انتساب ندارد و بر اساس نظرسنجی ها از 
محبوب ترین چهره ها در میان ایرانیان است. باید وجوه انسانی و دلسوزی سلیمانی برای 

امنیت مردم برجسته تر شود و این وجوه محور وحدت عمومی گردند.
به برکت خون شهدا و رشادت ها و ایثارگری های آنها، امروز ما در همه  نقاط کشور شاهد 
امنیت و آرامش هستیم. اگر شهدا نبودند، در کشور ما نیز همانند برخی کشورها جنگ بود و 
خبری از آرامش و آسایش نبود، به همین دلیل همه  مردم و مسئوالن قدردان جانفشانی های 

شهیدان بوده و هستند.
امروز دشمنان انقالب تالش دارند تا جایگاه شهدا را در جامعه کمرنگ کنند که همه  ما باید 
نسبت به این موضوع آگاه و هوشیار باشیم. شهدا محور وحدت و اتحاد بین مردم و مسئوالن 
هستند، زیرا آنها با هر نگاه سیاسی به عشق شهیدان دور هم جمع می شوند که این نعمت 

بزرگ را باید قدر دانست.
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5️ـالگوسازیداخلیوبینالمللیازسردارسلیمانیبهعنوانسربازفداکاراسالم
در تاریخ ایران، سرداران مجاهدی وجود داشته اند که بدلیل فداکاری شان، در تاریخ ماندگار 
شده اند. از سپهبد سورنا تا امام قلی خان، اهلل وردی خان، ستارخان و باقرخان، سپهبد صیاد 
شیرازی و حاال سپهبد قاسم سلیمانی که در ایمان، شجاعت، ایثار، مردمی بودن و کارهای 

بزرگ، سرآمد همه سرداران تاریخ ایران است.
سلیمانی، چهره ای بین المللی و فراتر از امثال چگوآرا، ماندال و فیدل کاسترو است. حضور 
ما در رسانه های انگلیسی و عربی بشدت ضعیف است و فضای موجود که توسط منافقین، 

عربستان و مزدوران سیا مدیریت می شود، علیه قاسم سلیمانی است. 
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6ـاعالممرگقطعیراهبردمذاکرهباآمریکا
مذاکرات احمقانه و خائنانه، نه تنها شش سال از فرصت های ملت ۸0میلیونی را بر باد داد، 
بلکه به ترور علنی و جنگ آشکار آمریکا با ما انجامید. دولتی که با کم کردن بودجه منطقه ای 
و با فتنه بنزین، نقش مهمی در کاهش برخی مؤلفه های قدرت منطقه ای کشور داشته، باید 

پاسخگو باشد. مرگ قطعی تفکر مذاکره و غرب گرایی باید در انتخابات مجلس، عیان شود.
ممکن است عده ای از تنش و خطر جنگ با آمریکا بترسند که باید در پاسخ شان گفت هزینه 
سازش بسیار بیشتر است. اگر جواب قاطعی در برابر حمله آمریکا به کاروان حشدالشعبی 
داده می شد، حاال جرأت حمله به سردار را نداشتند. آغاز کننده جنگ، ما نبوده ایم همچنان 

.1» َن و ُ لِ ا �غ
ْ
ل ا ُهُ  هلِل  ا َب  ِحْز نَّ  َفإ که در جنگ با صدام هم ما آغاز نکردیم، اّما نهایتاً » 

به تعبیر رهبر معظم انقالب، انقالب اسالمی این قدرت را به ملّت ایران داده است که در مقابل 
حرکات آنها، در مقابل حمالت آنها  سیلی بزنند و آمریکا را تحقیر کنند. آمریکا رو به افول 
است؛ همه این را بدانند. آن کسانی که گرایش به این دارند که برویم با آمریکایی ها سازش 
کنیم، بیخودی نقشه  بی اساس و بی پایه میکشند. این سّنت الهی است، اینها محکومند به 

اینکه ساقط بشوند، محکومند به اینکه افول کنند، زایل بشوند از صحنه  قدرت جهانی.
1. سوره مائده، آیه 56.
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7ـتالشبرایتقویتوحدتمردمایرانوعراق
پس از سقوط داعش، آمریکا دست از توطئه برنداشته و در یکسال گذشته با اختالف افکنی 
در بین دولت و ملت عراق سعی کرد تا مجاهدان و مبارزان حشدالشعبی را در انزوا قرار 
دهد که خوشبختانه با بیداری ملت عراق و تدابیر حضرت آیت اهلل سیستانی نتوانست به 
اهداف خود برسد. قطعاً مهمترین پیامدی که شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس 
و همراهانشان و عجین شدن خون آنها با یکدیگر دارد، وحدت بیش از پیش ملت های ایران 
و عراق خواهد بود و نقشه های تفرقه افکنانه آمریکا و اسرائیل و دولت های عربی هم پیمان 
آنها را خنثی خواهد کرد و بیداری ملت ها را در پی خواهد داشت و محور مقاومت هم نه تنها 

تضعیف نشده بلکه با قوت بیشتری و با عزم راسخ تری به راه خود ادامه خواهد داد.
امیدواریم ملت بزرگ عراق دوران سخت مبارزه با داعش که تا نزدیکی دروازه های بغداد پیش 
رفته بود و از صحرای عرعر در بیست کیلومتری نجف قرار گرفته بود و با خمپاره هایشان 
اطراف کربال را نیز هدف قرار می دادند و در پی تسخیر و تخریب حرم  های اهل بیت بودند 
را از یاد نبرند و با همبستگی ملی و حمایت از حشدالشعبی و مرجعیت اعلی در نجف بتوانند 

بر توطئه های دشمنان ملت عراق فائق آیند.
باتوجه به شهادت همزمان برخی فرماندهان عراقی در کنار سردار سلیمانی، راهبرد وحدت  

ایران و عراق باید جدی تر دنبال شود.
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8ـ شناسایی و رسوایی منافقین و نفوذی های داخلی
خط وطن فروش ها و نفوذی هایی که از شهادت سردار سلیمانی خوشحالی می کنند و تروریسم  
مجازی توسط اینستاگرام در حذف پیام های مرتبط با سردار شهید، باید رسوا شود. از شبهات 
موجود در فضای مجازی هم نباید غفلت کرد. شبهات مربوط به حضور منطقه ای ایران، 
شادی برخی از مردم عراق و کشورهای منطقه، هزینه های آمریکا ستیزی و ضدتروریست 

دانستن ترامپ )که بغدادی و سلیمانی را کشت!(
باید مدنظر داشت که برش فیلم ها و استفاده از تصاویر آرشیوی در دستور کار ضدانقالب 
است. به دلیل ضعف رسانه ای در بیشتر کشورهای محور مقاومت، احتماال اخبار منفی زیادی 
منتشر خواهد شد. آمریکا که با این حماقت خود کشورهای جبهه مقاومت را متحدتر از 
همیشه خواهد دید به فکر جنگ روانی علیه مردم کشورهای محور مقاومت است و دقیقاً 

همین نوع کارها برای مردم آن کشورها هم در دستورکار است.

یک طرح کارا
شماره چهاردهم، زمستان 1398 24





9ـمطالبهمراقبتنسبتبهتکرارمواردمشابه
اگر در جامعه ای امنیت نباشد، امکان فعالیت های اقتصادی، علمی و تحقیقاتی و کارهای 
فکری و فرهنگی وجود نخواهد داشت، بنابراین حفظ امنیت یک وظیفه فوق العاده باارزش 
کینه ورزی های خطرناک،  و  اینگونه خباثت ها  عوامل  دانسته شود.  آن  قدر  باید  که  است 
شناخته شده هستند و در پشت این قضایا، آمریکا و سرویس های اطالعاتی غربی با پشتوانه 

پول برخی کشورهای مرتجع منطقه قرار دارند.
حاال که دشمن می خواهد با ترور برخی چهره های تعیین کننده نظام، حرکت امیدوارانه مردم 
را از بین ببرد و امیدی که در مردم بوجود آمده است را نابود کند، باید از مراکز امنیتی مطالبه 

کنیم که نسبت به رصد شیاطین دقت بیشتری کرده و راه تکرار چنین وقایعی را ببندند.
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10ـ مهم ترین حرکت ما می تواند تبیین برکات خون سردار سلیمانی باشد
گام اول انقالب با خون آیت اهلل سید مصطفی خمینی، فرزند رشید امام برداشته شد )الطاف 
خفیه الهی( و به سقوط سلطنت و تأسیس جمهوری اسالمی انجامید و نهال گام دوم انقالب 
نیز با خون سردار اسالم، قاسم سلیمانی آبیاری شده و باید خط فروپاشی اسرائیل و جهاد 
مقدس با آمریکا باید همزمان با تقویت خط مقاومت در داخل کشور ادامه یابد. خون شهید 
سلیمانی در مسیر گام دوم انقالب سرعت و قدرتی متفاوت به حرکت انقالب و جهاد و 
شهادت خواهد داد و آن زمانی که دشمنان محاسبه نمی کنند، حرکتی رقم زده می شود که 

برکت خون این شهید را خواهیم دید.
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جامعه ایامنی مشعر، 
محفلی است برای گردآمدن
هیأت های کشور.

مشعر چیزی جز اجتامع هیأت ها نیست، 
جامعه ای فراتر از مرزهای نژادی و 
تقسیمـات جغرافیایـی و سیاسی.
اجتامعی ایامنی و توحیدی است

که به دنبال ارتباط بیشرت
محّبان سیدالشهدا است...
قرار نیست مشعر تولید کند.

قرار است مشعر آیینه تولیدات
و فعالیت های شام باشد.

اینجا، جای آرم هیأت شامست
که باید در شامره های بعد پرش کنید...
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