
سخنرانی سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در مراسم ختم سیدالشهدای 
 خط مقاومت، سردار حاج قاسم سلیمانی و فرمانده شهید، ابومهدی مهندس

 

خواهم با ی پاسخ و قصاص عادالنه. قصاص عادالنه یعنی چه؟ جانی این جنایت روشن است و باید کیفر داده شود. نمیدرباره

ها صحبت کنم. موضوع حاج قاسم سلیمانی تفاوت دارد. اگر امریکا یک هدف مشخص، تأسیسات، خواهی و اینخونمنطق 

زد، یعنی شخصیتی که به خط مقاومت ارتباطی نداشت، سازمان یا شاید شخصیتی غیر از حاج قاسم سلیمانی را در ایران می

شود و ایران خودش برود جواب به ایران است و به خود ایران مربوط میتوانستیم ادعا کنیم این تجاوز شاید هر کدام از ما می

ی خط مقاومت مربوط است. قاسم سلیمانی به بدهد اما قاسم سلیمانی یک موضوع ایرانی محض نیست. قاسم سلیمانی به همه

نستان و هر کشوری که ی نیروهای مقاومت مربوط است. قاسم سلیمانی به فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن، افغاهمه

مقاومان شریف و حامیان و عاشقان مقاومت در آن حضور دارند، مربوط است. قاسم سلیمانی به امت مربوط است. یک موضوع 

اش به خودشان مربوط است و تصمیمش با خودشان است، اما این خط مقاومت ها و زمان و چگونگیایرانی نیست. پاسخ ایرانی

 کند.میرا از مسئولیت معاف ن

گویم ایران از شما ها، احزاب و کشورهای خط مقاومت میی نیروها، گروهانجا به برداران و خواهرانم و همهبنده امروز و این

هیچ درخواستی نخواهد کرد. نخواهد گفت این کار را بکنید و نخواهد گفت این کار را نکنید. ایران در موضوع خودش، خودش 

ی ملت، رهبر و مسئوالنش روشن است. اما نیروهای خط مقاومت خودشان باید تصمیم بگیرند با این گیرد و ارادهتصمیم می

ی ما تصمیم بگیرند واقعه چگونه برخورد و رفتار کنند؟ به همین علت اگر هر کدام از نیروهای مقاومت در سرتاسر منطقه

های ایران نیستند و توسط ایران کنترل نشاندهها دستقصاص عادالنه انجام دهد تصمیم، ارادت و خواست خودشان است. این

ها ها و کنارشان ایستاد و از آنسال با آن ۴۰گویم: ایران از دوستان، متحدان و کسانی که در طول این شوند. روشن مینمی

ردان، سرداران، ترین مدفاع و پشتیبانی کرد، هیچ درخواستی نخواهد داشت. ایران امروز عزادار است چون یکی از بزرگ

داران و مانیم ما و شما و مردم و دوستان و دوستفرماندهان و افتخاراتش را از دست داد. با این حال درخواستی ندارد. می

خواهیم چه رفتاری داشته باشیم. آیا به مراسم ختم، بیانیه و عزاداری اکتفا کنیم؟ موضوع، حمله به ایران که میبرادران و این

ی کامل با دستاوردهای خاص این مرحله برای امریکا و ع، حمله به خط مقاومت و بسترسازی برای یک مرحلهنیست. موضو

ی ما در سرتاسر منطقه های امریکاییان و اسرائیلیان بود. همهاسرائیل در منطقه است. این حمله علیه همه و در خدمت هدف

خواهم صریح صحبت کنم. چون ما ]در مورد جا نیز میست؟ اینباید برویم سراغ قصاص عادالنه. خب، قصاص عادالنه چی

 م.خواهم وارد جزئیات آن شوای داشتیم و اآلن نمی[ چنین تجربهحاج عماد انتقام

های ایران بحث راه بیاندازد که قصاص عادالنه باید از ها و رسانههای اجتماعی یا در روزنامهشاید کسی در جلسات و شبکه

ی قاسم سلیمانی ستانده شود. یعنی چه کسی؟ رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا؟ وزیر دفاع امریکا؟ اندازهشخصیتی هم

ی قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس وجود ندارد. وجود ندارد. کفش اندازهیتی همفرمانده ستاد فرماندهی مرکزی؟ هیچ شخص

ارزد. قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس هیچ ارزد. کفشش میی فرماندهان امریکا میقاسم سلیمانی به سر ترامپ و همه

گویم: انتقام بکشیم. صریح و روشن می خواهی کنیم وها خونها را قصاص و از آنای ندارند که بگوییم برویم آناندازههم

ی افسران و سربازان نظامی ها، ناوها و همهی ما. اخراج پایگاهقصاص عادالنه عبارت است حذف حضور نظامی امریکا در منطقه

است.  اش را نیز خواهد داد. معادله اینها را کشته و هزینهامریکا از منطقه و کشورها و خاک ما. ارتش امریکاست که این

کنم این موضوع کامال واضح باشد. منظورمان ملت امریکا و طبیعتا منظورمان به هیچ وجه ملت امریکا نیست. خواهش می

مان نیست. منظور ها، مهندسان و پزشکان امریکایی در سرتاسر منطقهنگاران، شرکتشهروندان، تاجران، خبرنگاران، روزنامه

http://www.wikiresist.com/?word=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%BA%D9%86%DB%8C%D9%87
http://www.wikiresist.com/?word=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%BA%D9%86%DB%8C%D9%87


ید به این افراد صدمه زده شود. بنده به شما بگویم: صدمه زدن به غیرنظامیان و شهروندان صدمه زدن به این افراد نیست و نبا

کند. نبرد و مقابله و امریکایی در هر جایی، خدمت به سیاست ترامپ است و موضوع را به موضوع مبارزه با تروریسم تبدیل می

نام ارتش امریکا این نبرد را در چهارچوب قانونی و طبیعی ی مجریان این عملیات قتل و ترور یعنی سازمانی به قصاص عادالنه

دارد. گرچه برخی مردم خواهند گفت سید موضوع را بزرگ کرد، اما بنده گر نگاه میکش اشغالخودش و واکنش به جانیان آدم

گویم به نظر رم و میپذیبینم و شخصا مسئولیت این سخن را میی واقعی خودش میموضوع را بزرگ نکردم و آن را در اندازه

ای با این شکل، سهل گرفته شود این آغاز یک خطر برای بنده اگر موضوع قتل حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی و چنین واقعه

ی فلسطین و قدس است و به آن معناست که منطقه به ها و خط مقاومت و قضیهها، سران، کشورها، چهارچوبی جنبشهمه

آید بکن، که هر کاری از دستت بر می»گوییم:مریکا و اسرائیل در خواهد غلتید. پس از ابتدا میی هتک حرمت توسط اورطه

ها، ها، کرامتشود که ما بپذیریم خوناز این باالتر هم هست؟ اما نمی(« ۷۲جز به این زندگی نزدیک پایان نخواهی داد. )طه/

پذیرد ها شوند. هر کس چنین چیزی را مییم صهیونیستهای ما هتک حرمت شوند و اماکن مقدسمان تسلکشورها و ملت

گوید این محل اختالف است. بله، از خیلی وقت قبل و نه امروز، محل شود میتصمیم خودش است. حاال فردا کسی پیدا می

]یعنی های منطقه این مسیر محل اختالف است. اما اگر نیروهای مقاومت و ملت ۱۹۸۲اختالف و بحث است. حداقل از سال 

زده از خورده، هراسان و وحشتها همچون گذشته با ذلت، شکستگویم امریکاییمقاومت[ را پیش گرفتند بنده به شما می

ی ما اخراج کردند همچنان و بسیار پرشمارتر از طلبانی که در گذشته امریکا را از منطقهشوند. شهادتی ما خارج میمنطقه

شمار و مستضعف کم»قدر ی ما اخراج کردند آناومانی که در گذشته امریکا را از منطقهگذشته حضور دارند. مجاهدان و مق

هایی با ها و ارتشهانها، نیروها، گروهاند از ملتاما امروز عبارت(« ۲۶ترسیدند مردم آنان را برچینند )انفال/بودند که می

نتیجه چه خواهد بود؟ الزم نیست سر و صدا و کارهای  ی ما برای این هدف کوشیدندهای منطقهامکانات عظیم. اگر ملت

ها، آمدهای که انتقال تابوت سربازان و افسران امریکایی به ایاالت متحده آغاز شود و عمودیبیهوده راه انداخت. دقیقا لحظه

ند باخت. اراده و هدف ما در خط اند و انتخابات را نیز خواهفهمند واقعا منطقه را باختهافقی بازگردند، ترامپ و دولت ترامپ می

 ی ماست.ی نیروهای امریکا از سرتاسر منطقهمقاومت باید این باشد: پاسخ خون قاسم سلیمانی و ابومهدی، اخراج همه

اگر این هدف محقق شود که ان شاءالله خواهد شد، آزادسازی قدس و بازگشت فلسطین و اماکن مقدس توسط ملت فلسطین 

کنند و هایشان را جمع میها نیز چمدانار خواهد گرفت. وقتی امریکا از منطقه خارج شد این صهیونیستو امت در تیررس قر

 روند و شاید نیاز به جنگ با اسرائیل هم نداشته باشیم.می

ن احمقان اند. ایدانند چه کردهرسد ترامپ جاهل و همراهان احمقش نمیبرم که به نظر میسخنانم را با این نکته به پایان می

گیرم ها خواهد فهماند. بنده از ادبیات خانم زینب)علیها السالم( وام میاند اما گذشت زمان به آندانند چه کردهو جاهالن نمی

«. دانید جگر کدام یک از ما را دریدید؟دانید خون کدام یک از ما را ریختید؟ آیا میآیا می»گویم:ها میترامپ و امریکاییو به 

ی ی خون قاسم سلیمانی، قصاص عادالنهها و باقی جگرها نبود. این داستان فرق دارد. امروز قصاص عادالنهه باقی خوناین شبی

 ی شهیدان این امت است.، مصطفی بدرالدین، ابومهدی مهندس و همهراغب حرب س موسوی،، عباعماد مغنیه خون

برم. برایش نوشتم که من به حاج قاسم رشک می انتخاب نکردیم. بالعکس، در پیام هم… ما این گزینه را از سر هیجان و

های بسیار ها و خستگیاش از دوران جوانی و بیست سالگی متحمل مشقتخوشحالم. او راحت شد. کسی بود که در زندگی

ها سال زندگی کرد. این ۶۱و  ۶۰شده بود. دیگر وقتش بود که استراحت کند و الحمدلله خداوند بر او منت گذاشت و 

گوییم: این خون پاک و عظیم یک فرصت برای امت های الهی است. ما هیجانی و عصبانی و هراسان نیستیم. بالعکس، مینعمت

در جهت رهایی از سلطه و اشغال و استکبار است حتی اگر پیامدهای بزرگی داشته باشد چون پیروزهای پیش رو ان شاءالله 

 کننده و نهایی خواهند بود.تعیین
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ترین ترین و پاکترین و گرامیدوختگان به پاداش الهی و ای شریفداران مقاومت و ای صابران و صادقان و چشمای ملت و هوا

ی شهیدان عظیم و بزرگ و عزیزمان، مسیر را ادامه خواهیم داد. خون شهیدان هدر مردمان، با این خون، همچون خون همه

 نخواهد شد و در پایان پیروز خواهیم بود.

 لیکم و رحمت الله و برکاته.والسالم ع
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