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 مقدمه:

ملکوت روح  و   امکان حضرت  عالم  قطب  به ساحت  درود  و  انقالب    ریکب  گذار انیبن  یسالم 

امام ره  رانیا  یاسالم مدافع حرم    یشهدا  ،هشت سال دفاع مقدس  یشهدا  ،انقالب  یشهدا  ،حضرت 

حاج    دیمقاومت قهرمان و در راس آن سپهبد شه  یشهدا   ور ها سرو خدمت و در راس آن  تیامن  یشهدا

 .یمانیقاسم سل

حک  رهبر  محضر  به  درود  و  خامنه  میسالم  امام  حضرت  انقالب  فرزانه  و   یالعالمدظله   یاو 

بدون تعارف    قتاًیمن حق   و سروران بزرگوار.  زانیعرض سالم و ادب و احترام خدمت شما عز  نیهمچن

ا  قیخودم را ل   کنمیعرض م به  ا   نیصحبت کردن راجع    یمانیمرد بزرگ سردار سل  نیاسطوره و  

و  بهتر    میها بگذرد تا ما بدانسال  دیو  با  شانیا  تیشخص  نییهم عاجز از قضاوت و تب  خی و تار   دانمینم

 داشتند.  یتیمرد بزرگ چه شخص نیا که.میمتوجه بش

  دانمینم یمانیسردار سل  یاسیصحبت کردن راجع به اخالق و منطق رفتار س ق یمن خودم رو ل

را   شانی ا یسرباز  قیکه توف یشانزده هفده سال نیا  یمنتها تو میکار هست نیعاجز از انجام ا قتاًیچون حق 

بنده و دوستان ما   یبرا  شهیهم  میدر خدمتشان بود  یاسیهفت سال آخر به عنوان معاون س  نیو ا  میداشت

تا من زنده هستند   فرمودندیکه م  یمانیسل  دیمطلب وجود داشت تذکر خود شه  ن یا  رو یدر مجموعه ن

ب  کسچیه وکم  کند  صحبت  من  به  راجع  ندارد  هست  شیحق   شدیم  ییهاقولنقل  دیمستحضر 

رو در حضور    هانیجرات طرح ا  قتشیشود حق یم  یمانیسردار سل  تیمحبوب  زانیز ما  ییهاینظرسنج

من زنده   تا  که  فرمودندی کند م  یو بعضاً برخورد م  شوندیبشدت ناراحت م  میدانستیمو چون    یمنداشت

 . ندارد درباره وی صحبت کند حق  یهستم کس
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 الهی سردار سلیمانی   سیاسی وصیت نامه( 1

ابعاد شخصت سل  یتیمام  شودا  ر   ی مانیسردار  وص  می  ا   ت یدر  وص  شانینامه  انصافاً   نامهتیکه 

نگاه   نیامروز ا میحضرت امام داشت نامهتیکه ما به وص یاست همان نگاه یمان یسردار سل یاله یاسیس

   .است شیها پ بحث  نیا میداشته باش یمانینامه سردار سل تیهم به وص

من    ،   میبکن  استخراج  دکه آقا فرمودن  یمانیسل  دیمکتب شه  یهاشاخص  میخواهیاگر م  یعنی

بزرگواران از  متول  یخواهشم  ا  است   نیا  دهستن  نشست  یکه  تمام  ها ها و بحثنشست  نیکه صندوق 

 یاتیشعور عمل  ینظام  یاجتماع   یفرهنگ  یاسیس  یو اخالق  ی اسیو منطق رفتار س  دباش  نامهتیوص  نیهم

انجام    یمانیسل  دیمکتب شه  تیمحور   با   یکار خوب رسانه مل  هیروزها هم    نیاست و ا   نامهتیهم در وص

  بیب ج  تی تحت عنوان روا  ودشیها پخش ممستند که شب  نی، که اشانیحفظ و نشر آثار ا  ادیبن  .دهدیم

بس مطالب  انصافاً  ر   یخوب  ار یکه  از  و  شد  مجلس  استیمطرح  رضادکتر    ی آقاو    محترم    ، ییمحسن 

خ  یگرید  یهابرنامه هست  برا  اندتویم  یلیکه  و  کند  کمک  دوستان  قب  یافاهد  یبه  از   نیا  لیکه 

 .ندها دنبالش هستند استفاده کننشست

 

 شهید سلیمانی، عاشق شهادت( 2

سردار    یاسیاصول حاکم بر رفتار س  آنشاءاهلل  بحث و بعد ان  یبرا  کنم یرا عرض م  یامقدمه

بزرگواران بخش  ی مانیسل از آنبه خدمت  تشر  ی  ا  میخواه  حی را  به    دیشه  ن یکرد و  بزرگوار خداوند 

قبل از شهادتش    یمانیاگر به خود سردار سل  یعنیفرمود    قدر م  شانیوجه ممکن سرنوشتشان را برا   نیبهتر

که    یزیآن چ  دیکن نحوه شهادتت را و استقبال مردم را؛ مطمئن باش  میترس،  قلم و دفتر  نیا  گفتندیم

 مقدر فرمود.  برای ایشانبود خداوند بهتر از او  یمانیدر ذهن سردار سل



 
 

 
 

یمانیسل  دیشه یاسیمنطق رفتار س   

5 

را به دست    مشاءاهلل خداوند شهادتان"  بود  تهنوش   یادداشتی  زیم  یسه چهارماه قبل از شهادتش رو

  ن ی ا  یکره خاک  یرو  یهاانسان  نیتریبه دست شق   دی دیکه شما د  "من شود  بینص  نیدشمنان د  نیبدتر

ا  .اتفاق رخ داد سردار    یآقا  کردندیوجود داشت و دوستان نقل م  شانیبارها و بارها احتمال شهادت 

  یهاتیمامور   می گفتند در بودند    شان یهمراه ا  یاد یز  ت که مد  روین  نیفالح زاده از دوستان و مسئول

 .شد کی شل شانیبه سمت ا یستیترور یهاقناسه گروه ریبارها ت یامنطقه

  باً یبود. تقر  یمانیکه بعد از محاصره وارد فرودگاه شد سردار سل  یکس  نیفرودگاه حلب اول  یحت 

که    نیوشیلیا  یمایهواپ   ن یا   مید رفته بو  آنجاحلب به همراه دوستان    یدو ساعت بعد از آزادساز   یکی

  یعنی  .می زندجک    کند  ی خالرا  بارش    می خواهدهست که    ییها  ونیکام  ن یمثل ا  بنشیند  خواست یم

ها را  ریت  نیکه شما ا  باشدشب    راگ  .ستیدرنگ ن  ی اصالً جا  شوید  ادهیپ   دیبا عیشکل که شما سر  نیبه ا

که در    ی مکان  لمید  یکی نزد  همان   باًیفرودگاه هم تقر  نی و ا  کردندیم  کیشل   نیمسلح  نیکه ا  دین یبیم

 بود.  هاستیاشغال دست ترور 

لشکر صاحب    ی ا"بود که    کردهنوار پخش    کی   کردی م  یکه کار فرهنگ  یدوستان  نیاز ا  یکی 

 ی مانیسل  دیهمراه شه  که  کردینقل م  یو دوست  عراق بود  در که    یمقر  در آن  "باش باش آمادهزمان آماده

داعش اصابت    ها ستیزمان خمپاره ترور هم  ناگهان  ،نمی شوندمتوجه    هایفرمودند که عراق  شانیا  میبود

اما    است.  اتفاق  نیاز ا  یناش  دینیبیمکه شما رو صورتشون    یخراش  نیو ا  یمان یسردار سل  کی کرد نزد

 ...  آمدکه به وجود   یطیو شرا  تیوضع نیزنده بماند تا ا  شانیخداوند مقدر فرمود که ا کهنیمثل ا

 

 سلیمانی  سردار شهادت  خاطرات پیش از( 3

که رفت از    یکند سه روز آخر  یمان نقل مدوست  .کامالً آماده رفتن بود  ی مانیسردار سل  واقعاً

  شان یبه ا  یمانیسردار سل  یکه ارادت خاص  ییاز برادرها  یکی  شدندکه وارد    ساعت هشت شب  هیسور 
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همراه سردار    شه یو تا هم  دادیانجام م  یبانیو پشت  یخدمات   یکه عمدتاً کارهابود    یجوان  یرویداشتند ن

  د دادن  ح یتوض  ا؛ لحظه به لحظه ر روز آخر  3  ن یا  قایدق  ه؛یدر سور   ژه ی وکه بودند و به  ییهاتی بود و مامور 

 .  آمدند چه کار کردند شانیکه ا

ت لبنان رفتند و بعد از لبنان دوباره  شنبه از سوریه به سمچهار سردار سلیمانی  ایشان گفتند که   

نقل   شانیا    به سمت سوریه برگشتند و از سوریه به سمت عراق رفتند که این حادثه بزرگ اتفاق افتاد.

  ی اطالع  کسچیهبوده که    رمنتظرهیسفر کامالً غ  ک یاصالً    دمدنآ  یمانیکه سردار سل  یزمان  می کند

من    لی فالن مقر و تمام وسا  دیشب چهارشنبه به من گفتند که بر  .انجام شد  ییکاراجا  و در آن  نداشتند

 هستیم.که الن    یمقر  یدر وا یب  را  من  لی از مقرها تمام وسا  بروشما    دبرادر دستور دادن  نیبه ا  ید.ر وا یب  را

صبح  ساعت قبل از اذان    کی   باًیتقر  دمید  دمیبعد از نصف شب رس  کیمن رفتم ساعت    ندیگویم  ایشان

  یبا صدا  خواندیشعر را م  نیو ا  از یشروع کرد به عبادت و رازون  سردار سلیمانی  چراغ اتاق روشن شد و

 "لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش  یا": بلند 

  ل ی وگفتم همه وساسلیمانی    سرداررفتم سمت    در زدم  اتاق ایشان وهوا بود من  حال  نیا  در   باًیرتق  

  در  میرفت  یوقت  .می جمع کرد  را  ل یو وسا  مینه رو فالن جا باشسردار فرمودند که صبحا.  شما را آوردم

و   غمر  یتعداد  دیکه برو  دگفتن  رونیمدم بآ ظهر از جلسه که    .تا ظهر جلسه بود  آنجا  یرگیمجموعه د

از جلسه   ینماز که شد حاج موقع .میکرد هیته میخالصه رفت  !می! تعجب کردمیر و ایبو   م یریخروس بگ

  یبود حاج  ب یعج  یلیاصال خ  .دیو مراقب باش  دیلونه درست کن  هی  برای آنها   نجایو گفت هم  رون یمد بآ

 ...!!   طی شرا نیتو ا

 مدندآمی    یبود وقت  شانیبا ا  یلیکه خ  می کندمجموعه نقل  آن  نقل شده که مسئول قرارگاه  البته  

 نیا  فرمودندی م  شهیهم  .رفتندیو کوه م  کردندیردند ورزش م کیمعمولً فرصت م  صبح هاو    جانیا

  یرو  دیزی الوفه بر  .میبرس  آنهابه    دیمجموعه است در فصل سرما حتماً با  یهاکوه  ک یکه نزد  ییآهوها
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کار   گرفتندیظهرش تماس م  بعد از   ددادنیکه محل ترددشون است و جالب صبح که دستور م  ییجا

  باً یتقرشب که شد    .ددادنمی  انجام    اکارا ر  نیا   در منطقه،  یر یو درگ  ور در اوج حض  .د یا نهنانجام داد

  ستاده؛ یبا شما کار داره داخل سالن ا  یکه حاج  دکنینقل م  آمدند. ایشان  یپورجعفر  دیشب شه  8ساعت  

  یول.  ما  از   کردیتشکر م  یحاج  شهیهم  ،دنیطلب  تی اومد سراغ من و شروع کرد به حالل  دمیمن اومدم د

  ن یا  میزحمت داد  دیما را حالل کن  یبیحالت عج  هیبا    گهید  بار نیا  دیکرد و گفت ببخش  یانقدرد  نبار یا

 افتاد.   بزرگ اتفاق آنبه سمت عراق و  درفتنسپس   هیمدت! و رفتند در سور 

که در جواب تلفن    دیدیحضورشان در لبنان و حتماً شما شن  یهاکه نقل کردن از ساعت  ی داستان

  میروم همه هم اصرار کرد  یمقتل م  یکه من دارم به سو  ندیفرمایمقاومت م  یاز فرزندان شهدا  یکی

 ...دیو که عراق نر

 

 چرایی حادثه شهادت سردار سلیمانی ( 4

افتاد  نیا  چرا به اصولخالصه عرض    یلیمن خ  ؟اتفاق  ها که عرض کردم به آن  یکنم و بعد 

 تیرعا  ی تیامن  شدیم  تیرعا   یکاش مالحظات حفاظت  یمطرح کنند ا  اینقل کنند    برخی  دیشا  .میبپرداز 

 آن   ماا  می شدگفته    ادیچراها ز  نیاز ا  ؟اساساً رفتند یمانیچرا سردار سل  .دادیاتفاق رخ نم   نیکه ا  شدیم

اتفاق    نی ا  ییهست چرا  ی مانیتر از نحوه شهادت سردار سلهست آنچه که مهممطلب    تیکه واقع  یزیچ

فرع   نهایا  فالن مجموعه؛  احتمالً  ای  نقش داشت و   یخب فالن مسئول عراق  می گویندعده    کی   است.

   .مسئله است

  ن یمهم ا  فتد،ی اتفاق ب  ست یبایم  نیاتر از قبل  دفتیب  یاتفاق  یمانیسردار سل  ی اگر قرار بود برازیرا  

به داخل کشور    زی ن  یاز جواب خارج از مرزهاست، بخش  یبخش  یک  آن مشخص شود.  ییکه چرا  است 

بگردد  یبرم آمر  یرونی . در بخش  باعث شد  ا  هاییکایآنچه که  به    ،دبزنن  هجنایتکاران  اقدام  نیدست 
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که فالن   میکردی عرض م  یمانی. بارهابه سردار سله است گرفتارش شد  کایبود که آمر  یبست راهبردبن

  ی مانیسردار سل  دیما با  بود  گفته  کایخارجه آمر  ریوز   ییجا  کی  یحت  .جمله رو گفت  نیا  ییکایمقام آمر

اما در    ست یدشمن سخت ن  ی فرمودند که ترور من برا  م یخدمتشان عرض کرد  یوقت  .میرا حذف کن

 ؟د کردن را  کار  نیپس چرا ا دارد. نهیخارج مرزها هز

 

 تحلیلی بر بن بست راهبردی آمریکا توسط شهید سلیمانی ( 5

طرح .  ها قفل شد  ییکایآمر   یمنطقه برا  و گرفتار شدند    هاییکایکه آمر  یبست راهبردبن  آن

هدف  پنج  بود.    دیجد  انهیبزرگ خاورم  انهیاز دو دهه قبل تا الن راهبرد خاورم  باًیدر منطقه تقر  کایآمر

عرض    ترواریت  یلیخ  .ناکام گذاشت  یمانیرا سردار سل  ر پنج هدف ه  هک  کردند   ی خودشان طراح  یرا برا

 موضوع دوم . نییبه ما در تب می کند کمک  این هاکنم چون 

 

 تامین امنیت اسرائیل  هدف اول آمریکا: 

 هیماطرح و جان  نیبزرگ که جان ا  انهیبود. خاورم  یستیونیصه  میرژ   ت یامن  نیو تضم  نیتام  کیی

تجز  نیا است.که    یکشورها   هیطرح  ها منطقه  برا   این  سردار    لیاسرائ  ینتوانند  بکشند  شونه  و  شاخ 

مرز  . هماست  رسانده   یاشغال   یهانیسرزم  مرزکرد که امروز جبهه مقاومت خودش را به    ی کار   ی مانیسل

 اهلل لبنان... حزب ونینبیو ز  ون یفاطم یکه الشعب یجولن جبهه مقاومت یهایبلند

شان را اعالم   یتیامن  یهارا که هر سال چالش  کایآمر  یبرآورد شانزده نهاد اطالعات  برویدشما  

قبل    ل،یاسرائ  تیامن  تینسبت به سال قبل ،وضع  تمانیکه وضع  کنندی . اعالم مکنند یم نسبت به سال 

هشتاد چهار درصدش از دست رفته   یاهیکه سور   ییرا رقم زد شما تیوضع نیا ی . کشودیتر م فیضع

از دست رفت و   هیکه هشتاد و چهار درصد خاک سور دنیفهم که  آمار خود سردار در جلسه نیبود ا 
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باق درصد  ترور   یشانزده  ز   هاستیموند  آقا  ری تا  اسد    یکاخ  ورق    تونلبشار  اما  بودند  کنده  حفر 

تحولت منطقه   نییوارد تب  میخواهیما نممفصل و    ی لیرا رقم زد حال بحث خ  تیوضع  نیا  یبرگشت.ک

 هدف را ناکام گذاشت. نی . پس امیبش

 

 در منطقه خود تثبیت هژمونی هدف دوم آمریکا: 

واقعاً خدشه وارد    رانی ا  یاسالم  یبود. جمهور   ایمنطقه و دن  در   کایآمر  یهژمون  تیدف دوم تثبه

 . بشود تیتثب م ینداد زهاجا  و  یهژمون نیکرد به ا 

 

 منطقه تسلط بر انرژی  : آمریکا هدف سوم 

  نشود ست نفت ما صادر  اکه اگر قرار    فرمودندیمنطقه بود. بارها م  یدف سوم تسلط بر انرژه

ا   دینبا  .شودصادر    دینبا  م ه  گرانینفت د نفت    گرانیو د  هاییکای که آمر  باشدقدر امن    نی ا  یمنطقه 

اتفاقات بماند  ندست ما  ینفت ما رو   و   صادر کنند ایا  دو    در که    ی.    نیسه سال گذشته رخ داد واقعا 

 را رقم نزد...   تیوضع

 

 ایران هراسی  و  اسالم هراسیهدف چهارم آمریکا: 

و پنجاه گروه    ستیاز دو  شیب  جادی و ا  یهراس  عهیش  یهراس  رانیا  یدف چهارم اسالم هراس ه

  ک ی نمونش بود را ناکام گذاشت و آنان محدود شدن در    کیکه داعش    دیدیکه شما د  یستیترور 

غرب  یایجغراف شمال  در  که  .  هیسور   یکوچک  کردداعش  معلوم  سردار  را  سردار  این    تکلبفش  که 

شما  کهن یالن ا .شد دهی واقعا بساطش برچ یکره خاک نی ا یاز رو دیگرفرمود کمتر از دو ماه  یمانیسل

  یبرا  کاستیکار آمر  این  .  دندارن  گهیمثل قبل د  یدر عراق دارند سازمان و ساختار   یتحرکات  دین یبیم
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که   بگویندها در عراق  یامروز کردها و سن  نکهیو ا.  کنند   هیتوجدر منطقه  را    خودشانحضور  این که  

  ی مانیکه سردار سل  این استمطلب    تیاما واقع  .بماند چون خطر داعش هنوز هست  کایآمر است که    از ین

 نابود کرد.را ش داع

 

 اقتدار جمهوری اسالمی در منطقه  و نفوذهدف پنجم آمریکا: مقابله با 

در منطقه است که به    یاسالم  یبهتر قدرت و اقتدار جمهور  ریدف پنجم مقابله با نفوذ و به تعبه

امروز    خی در تار   گاهچیه  دهمیمن شهادت م  فرمودیم  ی مانیخود سردار سل  ریتعب به اندازه  انقالب ما 

اتفاق    نی موضوع که چرا ا  نی دنبال حل ا  میخواهیاگر م   شی.پس بخشمیفرصت و اقتدار و قدرت نداشت

تصور    نیهم فضا متأسفانه به وجود آوردند ا  یبود و در بعد داخل  یبست راهبردبن  نی رخ داد به خاطر ا

تلق  مرد  یو  نزد  در  مقاومت  جبهه  امروز  تولصر  رانی ا  مکه  کند  نهیهز  دیفاً  شبهات  می  مطرح   یو  که 

بعد از حوادث آبان نود و هشت دشمن    ژه ی به بو  یبند جمع  نیکه مطرح شد و ا   ییهاو بحث  کردندیم

حال حوصله دفاع از مقاومت را ندارند    گهیگرفتار مشکالت شدن که د  یبه قدر   ران ی که مردم ا  یرونیب

 کردند.   یمحاسبات یو چقدر خطا

و اصول حاکم    ی مانیسردار سل  یاسیرفتار س  میخواهمی  مقدمه    نیبا ا  فرض شیپ   نیبا ا  نینابراب

 . می کن نییازش را تب یدوستان بخش برای  رارفتار  نیا  بر

 

 سلیمانی رفتار سیاسی سردار   اصول( 6

  ی هااز بحث  دفترحدود ده    در جلسات شورا،   شان یخدمت ا  میداشت  قیکه توف  یچندسال  نیا  یط

که   میکنیکار م  ی آنهارو   میو دار   میکرد  ادداشتی  فتحولت مختل  و  موضوعات مختلف  در   شانیا

توفان خدا  اگر  شهو  بده    قیشاءاهلل  س  ن یا  میبتوان  کند  تیعنا  دیخود  رفتار  ا  ار  یاسیمنطق  دل    ن یاز 
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  ن یا  باشد  جامعه و بعدها  یبراکه قابل استفاده    میکنآماده    یخوببه    ،د کردن  نیی ن تباکه خودش  ییهابحث

 بدم.   یمختصر حاتیاشاره بکنم توض  تروار یت یلیم خهاگر بنده بخوا اصول را

 

 اعتقاد راسخ به عدم جدایی دین از سیاست( 7

سردار    یاسیاصل حاکم بود بر رفتار س  نیابود.    استیاز س  نید  ییاعتقاد راسخ به عدم جدا  یکی

ما    استیس  فرمودندیمدرس که م  دیمصداق جمله معروف شه  .کار یاسیبود و نه س  زدهاستیکه نه س

  . کردند یاعمال م  زین شاناعتقاد داشتند و رفتار  یمانیسردار سل .ماست انتید نیع

  ییجدا  یفکرروشن  یهااز توجهات خود در دانشگاه زمزمه  یکی  ندی فرمایدر دانشگاه کرمان م

 ه.یفق  تیبه ول  یاعتقاد و التزام عمل ل شود بهکه باید تبدی است است یو س نید

 

 به والیت فقیه عملی  نظری و ( التزام 8

بودم که به نظر شما    شانیداشتم خدمت ا قیکه توف ری از حق   ایسوال بشه  یاگر از هر کس  قتاًیحق 

همه و    نیدر ب  ی مانیسردار سل  ی مدار تی بنده ول  یاهلل برا  نیبارز تر بود، ب  یمانیکدام شاخص سردار سل

 .  مویگیداشتند م شانیکه ا یخوب یهاشاخصه

  شان یا  شاتیاز فرما  میواژه استخراج بکن  دیکل   میواهاگر بخ  یعنی  میکه ما احساس کرد  یزیآن چ

 است.   شتریاش از همه ب یاز آقا، فراوان تی و حما هیفق یه آقا، ولواژ  دیمدت کل نیتو ا

سردار،   شاتیاز فرما  (بوده است یجمع آور   هالبت)  مینوشت  یادداشتیما  بعد از شهادت    امین ااهم

که حضرت آقا    میاشاره کرد  در آن متننگفت.    یمان یدرباره سردار سل  یکه آنچه که رهبر  تریت  نی با ا

تب سل  تیشخص  نییدر  اما    یمانیسردار  کردند  ادا  را  مطلب  اشاره  ینقص  کی حق  دارد  به   یاوجود 

  یر از بزرگوا  نیا  .گشتیبود که به خودشون برم  نیهم ا  لتشنکردند و ع  یمان یسردار سل  یمدار تیول
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داشتند   ین چه نقشاکه خودش  دنگفتن  یول  دفرمودن  زیگام دوم آقا از همه چ  هیانیحضرت آقا بود مثل ب

  نماز در    ختیکه آقا ر   ییهان اشک. آدنکردن  یاشاره ا  واسالمی  پرافتخار انقالب    ریمس  نیا  مودنیدر پ 

  .به هم داشتند  یمانیسردار سل وکه آقا  یو  ارادت

  زیادیاختالف    کیبا    یمانیسردار سل  تیمحبوب   زانیم  ومد  آ  رونیب  هاینظرسنج  یوقت  یزمانیک  

د ب   گرانیاز  درصد  رف  3ای2  بایتقر  ود.ب  مردم  نیهشتاد  دوستان  شهادتش،  قبل  سردار    تندماه  خدمت 

. دیشما در نزد مردم محبوب  انجام شده و کسی منکرش نیست که  یاسیس  یابیارز  نیچگفتند هم  یمانیسل

  . اینمیباش  یجمهور   استیانتخابات ر   یشدن برا  دیالن به فکر کاند  نیاز هم  ،کشور   تیوضع  نیبا ا

اگر حضرت آقا    ندیفرمایم  ینما یسردار سل  زمان  است. آن   ناشهادتش  از   سه ماه قبل  یبرا  باًیحرف تقر 

جمهور    سیرئ  ر ها بابه ده  ارزدیدرون کفنم بگذارند م  و این راهستم    یمن از شما راض  سندیخط بنو  کی

من هر   یمانیخطاب به سردار سل  ندیفرمای . که آقا مدهند یم  حی ترج  یزیآقا بر هرچ  تیرضا  یعنی  .شدن

 دهم .  یشما صدقه م یروز برا

هفت هشت روز قبل که   باًیداشتند قبل از شهادت تقر ااز مسردار سلیمانی که  یامطالبه نیآخر

چرا    راتندرو    های  انیجر  ن یجلسه فرمودند نامه گستاخانه هفتاد و هفت نفر از ا  در  د نوبر  دخواستنیم

  ر ی د یلیخپاسخ دادند اما دانشگاه   یجیصد و هفتاد و هفت استاد بسکه بعداً هفت .دهدیپاسخ نم یکس

  ینوشته ا دیفرض کن ود.شیداده نم  یهمان زمان مطالبه شده که چرا پاسخ اما .  ریماه تاخ ار شد و با چه

به این   دینبا  .بود که علما پاسخ بدهند  یمانیمطالبه سردار سل  ،نوشتندی خطاب به آقا م  یکی از تندروهارا  

و کامالً نگاهشون    میهست  هیفق   تیول  عیکه ما مط  فرمودندیم  شود. سردار سلیمانید  خدشه وار   گاهیجا

 . ودقا بآبه 

است    داتیگفتم از سال نود و هشت سال انباشت تهدو  دادم    ی برآوردبه سردار سلیمانی    یزمان

تقر نود و هفت برآورد مجموعه  باًیو  انباشت    یتیامن   یاطالعات  یهااسفند  بود. سال نود و هشت سال 
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سال نود و هشت از نود و    کی   نیآقا ا  شاتیفرمودند که استنباطم از فرما  یمانیبود. سردار سل  داتیتهد

 .فرمودند که امسال سال فرصت هاست شانینوروز  شاتیاست. که آقا در فرما  ترطلوبهفت م

سل  ذوالفقار   لقب  نی کهزما ایشاندادند  یمانیبه سردار  م  ،  ز بشدت  اصالً  و   بود  بار    ری خالف 

به حضرت آقا، حضرت آقا فرموده بود که   دیکار کش  که  داده بود  دیسردار رشرا    شنهادیپ   .رفتینم

مقام  نیها و دنبال امدال  نیدنبال ا یمانیبشود وگرنه سردار سلاین کار انجام است که   نیمن ا صیتشخ

داد. و شرط هم کرده بود    تیرضا  شانیاست که بشود ا  نیمن ا  صیکه آقا فرمود تشخ  ن یهم  .نبود  ها

  ن ی که ا  است  نیا  انمه  ف یکرد گفت ما که وظ  فیاز دوستان احساس تکل  یکیاما    نشود  یاکه رسانه

  ن یمن ا  صی اما چون امام فرمودند تشخ  دبشدت ناراحت شدن  سردار سلیمانی  .شود  ی رسانه اموضوع  

 بود.   یمانیخطاب آقا به سردار سل  نیا داده؟  یزیبه شما چ یکس  ینجات داد ار  عهیاست و شما اسالم ش

ا  شهیهم من خطاب به دولت عرض    فرمودیم  هشتاتفاقات آبان نود و    نیو هم  ایقضا  نیتو 

است وگرنه تا الن    هیفق یمملکت ول  نیاکه در    دیخدا رو شکر کن  دیو جمهور بر  سییر   یکردم آقا

که اگر   دینبیی ما م  یرامونیپ   یکشورها  را در   تیوضع  نیشما هم  ه بود.چهار بار دولت شما ساقط شد

امواج پرتالطم    همهنیانقالب از ا  یکه کشت  یمطمئن  نیبه ا  یدار جاها، و سکان  نآبود در    تیظرف  نیا

  میخدا رو شکر کن  د یفرموده بود بر  ن ایبود. که خطاب  به آقا  یمانیاعتقاد سردار سل  ن یا  ده یداره عبور م

 جامعه است...  هیفق یول

برا قول سردار سل  یهر چقدر من صحبت کنم هم حرف  نقل  هم  و  است  است    یمانیگفتن 

از شئون   یکیفرمودند واهلل واهلل واهلل    شانیکه ا  ییجا  نمی شودادا    هم  آناز    یکه بخش کوچک  میمطمئن

 نگاهکه در    یتفاوت  شهادت بده.  دیدم باآبالتر    نی جامعه است از ا  یما به ول  اتصال   زانیم  یریعاقبت بخ

  ن یجسارت نکنم وجود داشت ا یبه کس  کنمیخودم رو عرض م ری با حق   هیفق   ت یبه ول یمانیسردار سل
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  یجانمان فدا  میگیالن م  نیهم  میدار   ی ما نظر  نیبه ا  داشته  یو عمل  یالتزام نظر  یمانیکه سردار سلاست  

 م؟یرو ثابت کن نیکه ا میادر  عملشان قرار گرفته ایآ یول  میمحض رهبر عیرهبر مط

 


