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 مقدمه:

ست  ه اکه زند  یزمان  مینگاه دار  دو  میبحث بکن  درباره آنها  خواهیممیکه    یکسان  ایزه شهدا  را ام

شهدا و الگو   تیشخص  ف یاز تعر  هدفمانا  م.  ما رفت  نیهم که از ب  یوقت  به یک شکل نگاه می کنیم

ها  یها قهرمان  ا  این است  ؟چیستما    یمل  یما و     ها میلیون   میکنیم  فیتعر  یوقت  را  تیشخص  نیکه 

  بتوانند   روزی   ک ی  .دآن آدم برسنبه قد و قواره    روزی  کیبکنند    را  آرزو  نی ا  دجوان و نوجوان بتوانن

  . دآدم برسن آن گاهیبه جا

آدم از آسمان آمده، کاری کرده، و    نیکه ا  میساخت  یآسمان  زیچ  کی آدم    کیخب اگر ما از  

گیرید این است که آیا امکان دارد سوالی که در ذهن این جوان شکل می  سمان رفته است.آ دوباره به  

که   ی رینظ  یشعار ب  کیو واقعا   میکه ما از اول انقالب داشت  یشعار   نیا  یعنی   ؟من به پای این فرد برسم

شد    دیشه   یبهشت  دیکه شه  ی. زمان  ندهداز دوستانم قد    یسن بعض  دیشا  .می توجه کرد  به آنکمتر ما  

  حرفمان ما واقعا    یعنی  ."هیپر از بهشت  ران یهست ا   یدر چه فکر   مندش"بود که    نی مردم ا  یاصل  یشعارها

 .  این است هاآدماد اعتق و   این است

 

 شخصیت شهید سلیمانی و شهید احمد کاظمی  

 ی تیشخص  مروری  یوقت   ی احمد کاظم  شهادتکردم مثال گفتم که تا قبل از    مروری   ک یمن خودم  

  خواهممی .  مینیبیرا م  یمانیسل  دیو شه  یاحمد کاظم  دیشه  یعنی   تیدوتا شخص  نیا  میکنیم  سهیمقا  میکنیم

مطالب وجود   یها  تیو واقع  قتیحق   انیموضوعات بن  نیز که او رام  دوجود دار  یموضوعات  کی  بگویم

مشکالت وجود داره و شما    نیا  نکهیا  لیبهشون به دل  میکن  وروددر واقع    یل یخ  خواهیممیو ما ن  ددار

بارها د  دیشد مصاحبه قاسم شا  دیاحمد شه  یوقت  دیدید احمد    به  راجعکه    ونیزی تلواز    دیدیبارها و 

 .میزندو حرف   ریزدمیاشک  چطوری یکاظم



 
 

 
 

یمانیسل  دیدر مکتب شه یفرمانده   

4 

کمی   بگویم  دیشه  تیدر مورد شخص  دیچه که ما با  آن  ت یواقعدر واقع    یعنی  بگویم  می خواهم

باالخره شما هر شخص  یاز طرف.  برای ما سخت است پ   دیریدر نظر بگ  ایدر دن  یتیخب  از    امبر یباالتر 

  شروع   یاز چوپان  حضرت  می گویید  خوانیدایشان را می    رهیس  یکه شما وقت  می باالتر ندار   که  اکرم)ص(

  ک ی  به  راجع  خواهیممیما    یوقت  نیبه مرحله رسالت . بنابرا  ده یچوپان بوده تا رس  یعنی.    است  کرده

 رسیده است. کرده و به کجا   شروعاز کجا   تیشخص نیا بگوییم  دیبا میبحث بکن تیشخص

 

 شهید سلیمانی   ندهیفرمامقاطع 

وقت  خواهممی   یول به هر حال  بکنم که  م  یعرض  تب  میخواهیما  و    د یشه  تیشخص  نییوارد  بزرگوار 

در سه مقطع در مورد  خواهم    میبتوانم    راگ   امروز . من    میدار   یمشکالت   نیچن   کیشویم    یقهرمان مل

.  مقطع ، مقطع جنگ هست  کیعرض کنم .    یخدمت دوستان مطالب  یمانیسل  دیها و اقدامات شه  تیفعال

شدند و مقطع  فرمانده شرق کشور    یمانیسل  دیکه بعد از جنگ شه  یزمان  ،شرق کشور ، مقطع    ع مقط  کی

منصوب  قدس    نیرویبه عنوان فرمانده    یمانیسل  دی که شه  یسوم در واقع مقطع دوران مقاومت و زمان

 انجام دادند .   ییها تیشدند و فعال

  ی سر کی میقرار است بحث کن نجایا یتیشخص کی در مورد  یعرض کنم که ما وقت نجایا را نکته نیا

عوامل هست که در شکل گ و  ایشانها  یژگیو و  تیشخص  یریعلل  دوران  حوادث  ت.  اس  رموث  ی 

شخصیت بسیاری از فرماندهان از جمله شهید سلیمانی را  بود  انقالب، دوران دفاع مقدس و بعد از آن  

 ده است.شکل دا
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 شهید سلیمانی در شکل گیری شخصیت  انقالب  حوادثروند تاثیر 

  شودیو بعد جنگ م  شودیم  شروعبه اصطالح حاال از انقالب    دوران   ن یکه در ا  یحوادث  نی به نظر من ا

اگر  مثالً    یعنیموثر است.    یلیخ  هاآدم  تیشخص  ی ری ها در شکل گ  ن یا  شودیم  یبعد حوادث منطقه ا

 . بکند  دایرا پ   تیشخص  ن یو ا   ردیبتواند اوج بگ  نطور یا  یمانیقاسم سلداعش نبود معلوم نبود که    انیجر

 یها  تیکه االن زنده هستند و در مسئول  یزانیاز فرماندهان ما و عز  یلیاگر جنگ نبود معلوم نبود خ

  .داشته باشند بتوانند ها را   یها و توانمند  تیقابل نیمختلف هستند ا

  کی   می تواند  یبه ذات و به صورت فرد  تیشخص  یعنی  است،   حوادث و اتفاقات خودشان موثر  نیا

عرض   خواهممی است که من  ینکته ا  کیهم  نیا  یعنینقطه اوج برسد .  کی ند و به بک یط یمدارج

اتفاقات هست که  ور بکنم که در   ،    کنندیم  دایپ   تیشوند و شخص  یم  دهیآب د  هاآدمند حوادث و 

  د.کننیم دای، تجربه پ  کنندیم دایپ  تیخالق

 

 دفاع مقدس  دوران در سلیمانیشهید  فرماندهی  آغاز

گردان    کیآمده بودند از کرمان در حد    نیروهایی  کی  همراه  قاسم از کرمان  دیشه  عزیزمان  برادر 

شد . در واقع تحت   دیشه  ایشانبه نام موذن که حاال  ودندب یبرادر  کیمسئولشان هم  .آمده بودند نیرو

مستقر بشوند    بروند وکردند    تعیین  برای انهاکه    یها آمدند جبهه و منطقه ا   ن یموذن ا  یآقا  یسرپرست

که مسئول آن محور و جبهه بود    یهاشم  یعل  دینظر شه  ری ها رفتند ز   نیا  یعنیبود .    هیدیآن منطقه حم

داشتند و    یخوب  یلیخ  یها   تیفعال  کی ها رفتند آن جا و آن جا    نی . ار اترجبهه    میگفتیآن موقع ما م

 از خودشان نشان دادند .   یخوب یلیخ یها  تیکه از کرمان آمده بودند قابل نیروهاییمجموعه 

  ییها  تیکه حاج قاسم در سپاه کرمان و قابل  ی سابقه ا  لیبه دل  عتایشد طب  دی موذن شه  یکه آقا  یوقت

  ن یاول  تیفعال  یشناخته شدند و بعد از مدتکرمان    ینشان داده شد به عنوان مسئول بچه ها  ودشکه از خ
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  ک ی وارد    یمانیبزرگوار قاسم سل  دیشه  یکرمان تحت سرپرست  یهانیرو  افتهیبار که به صورت سازمان  

  ی رتضم  سردار   ها آمدند تحت نظر و عمل  نیا  .داشتند  نیروحساب شده شدند آنجا دو گردان    اتیعمل

دو   ن یآنجا ا در  شد و حکم گرفتند یمعرف پیت کی در قالب   شیهانیروبار  ن یاول  یجا براآنکه  یقربان

آقا  ری ز   یمانیسل  شهیدگردان   عمل  یقربان  ینظر  اول  اتشانیعمل  نیاول  یعنی  .کردند  اتیآنجا   نیو 

در جبهه ترار هم    نالبته چو  .انجام دادند  بزرگ   افتهیسازمان    ات یاصطالح عمل  کی شان را در  مشارکت

  . بچه ها آنجا مشارکت داشتند  نیکوچک و محدود انجام شده بود ا اتیالبته دو سه تا عمل

  پیدر قالب ت  یشتری ب  ی نیروو حجم    یتر  افتهیها به شکل سازمان    ن یالقدس ا  ق یطر  ات یاز عمل  بعد

تحت عنوان    نیفتح المب  اتیدر عمل  یمانیقاسم سل  سردار بار    نیاول  یبرا  یعنی   .فعالیت کردند  ثاراهلل  41

ت ز   41  پیفرمانده  آنجا  هم    ری ثاراهلل  مسئولش  که  قدس  گاه  قرار  آنجا    یجعفر  زیعز  سردار نظر  بود 

خرم آباد به صورت    84  پیت  که  از ارتش  پیت  کی و    نیامام حس  پیدر کنار ت  یعنی  .کردند  اتیعمل

 .اولین بار قاسم سلیمانی فرمانده تیپ شدندبرای  و  بود عملیات کردند افتهیسازمان 

  ری و آنجا هم ز   آمدند  پیفرمانده ت  ب المقدس در قال  تیب  اتیدر عمل  نیفتح المب  اتیبعد از عمل 

به ما    درواقعسخت هم    تی مامور   ک ینظر قرارگاه قدس که مسئولش بنده بودم آمدند آنجا و خب  

  مثلما بودند    ار یکه در اخت  یی ها  گانیآنجا ما در قالب قرارگاه قدس و    تیواگذار شده بود چون مامور 

ما   تی آنجا هم مامور  .ثاراهلل ک یچهل و    پیو ت  ر نو  پ یالمقدس ت ت یب پیامام رضا ت پ یعاشورا ت پیت

  کارون گاه ما بتوانند با عبور از  تا دو قرار   میکن  ریگ  نیپنج و شش عراق را زم  ی بود که دو لشگر عمق   نیا

آنجا  در بتوانند   یدر جاده آسفالت اهواز خرمشهر و بعد دژ مرز  خودشانو به اصطالح به اهداف  بروند

 برسند . شانیبه هدف ها
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کم    رودخانهبود که    رودخانه  کی بود    یسخت بود . جبهه ما جبهه سخت  یلیجبهه خ  ینجایخب ا

که ما   رودخانهبود تا    هیشب   شترینهر ب  کیبه    دیشا  ی عنینبود    شتریمتر ب  30عرضش حدود    بود.هم    یآب

  ت یقابل ینیو ع میمستق  ی بار بود که من به صورت ها نیاول  دیدر واقع شا آنجاکرخه .  رودخانه مییبگو

  ت ی بود اما جد  یبانیپشت  اتیعمل  کی ما    اتیکه عمل  یجا با وجودآن  یعنی.    دمید   را  یمانیسل  یآقا  یها

به    یعنیبود .    ریدشمن واقعا چشم گ  هیو اقدام بر عل شیهانیرو  ی، آماده ساز   ت ی مامور   رشی در پذ  شانیا

 ی مانیسل  یآقا  میدادیانجام م  اتیآن عمل  با  ما بود و  یاتیکه در کنترل عمل  یپیاز آن پنج ت  دیکه شا  یر طو

دو لشگر   نیا ما درگیرروزی که چند  نیحداقل دوسه بار در ا  د یما شا یها گان ی هینسبت به بق  پشیو ت

ن ما و دشمن بود  یکه ب  یو فاصله کم  دهیچیسخت و پ   ار یموفق شدند از آن موانع بس  میپنج و شش بود 

ا  یحداکثر س بود  متر  ا  ن یچهل  از  م  رودخانه  ن یها  به خط دشمن  و  وارد    یتلفات  زدند یعبور کردند 

 نیمهم تر  دیدر واقع شا  تیجد  نیو خود ا  گشتندیو برم  دادندیبه طبع خودشان هم تلفات م  کردندیم

 . ما وجود داشت تی بود که در مامور  ینکته ا

ما در    یتالش اصلنشود  که دشمن متوجه    میدیجنگیبا دشمن م  یو جد  حکمانقدر م  دیما با  یعنی 

  نیاول  یجا من براآن  .شویمما در واقع از آن محور وارد محدوده دشمن    است  است و قرار   دیگر  یجا

و محکم بود در    یجد  ار ی. بس  دمید  ستهیو شا  قیفرمانده ال  کیبار عرض کردم واقعا قاسم را به عنوان  

 توانستیمجا به هر حال ما  آن .    کردیو مسلط عمل م  یجد   ار یبس  شیها  تینسبت به مامور   و  شیهانیروواقع  

بود که   یعیکرد خب طب  ینیدشمن به هر حال عقب نش  نکهیو بعد از ا  میار یبه دست ب  یخوب  تیموفق 

 کرد .   دایما تا مرز ادامه پ پیشروی 
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 بیت المقدس عملیاتشهید سلیمانی در ای از خاطره

  ی و وقت  می. آنجا خب ما رفت  مخاطره عرض بکن  کیمن    اتیعمل  نیدر ارتباط با هم  نجایحاال هم

از مرز    یبخش  کیهستند .    حیتوج  زان یو عراق چه م  رانی دوستان با مرز ا  نمیدانم    میدیرس  به مرز  که

  ی دژ مرز   نیبه ا  میآمدیبود که اگر ما م  نیمشکل دشمن ا  عتایحالت طب  نیدارد در ا  هیحالت قائم الزاو

 یهالل  زی خاک ر   ک یدشمن آمد    نیبنابرا   .ودب  ری پذ  ب یاز دو طرف دشمن آس  میدیچسب  یخودمان م

خودش    ی برا  ر یپذ  بیقابل آس  ر یغ  یموضع دفاع  ک ی به    لیبه اصطالح تبد  هیقائم الزاو   ن یشکل زد . ا

که مرز    ییجا  یعنیبود    کهیت  کی   نیدر هم  تشانیهم مامور   یمانیسل  یدرآورد . به هر حال شانس آقا

  برویم که    میما هم اصرار داشت  .میوش  ک یاجازه نده ما به مرز نزد   داشتبود دشمن اصرار    هیقائم الزاو

 .  میخودمان بچسب  یالملل نیبه مرز ب

مقابل هم از عراق ارتش لشکر پنج در    گانی  خب. پشیفشار آمد به حاج قاسم و به ت  یلیخ  نجایا

  فشار آمده بود که من ناچار شدم   ان نقدر بهش. آآمدآنجا به قاسم فشار    یلیعراق بود . خ   زهیواقع مکان

  . کند  کمکپیش سردار سلیمانی و ایشان را از لحاظ روحی   مبفرسترا   افیمرحوم ص  کندخدا رحمت  

در   میداشت یجلسات  کی بود   شیدو سه سال پ   تقریباد از بع خالصه عملیات بیت المقدس تمام شد.

در آنجا    شتریب  یمانیسل  یآقا  باحثم  نیکه هم  شمخانی  یآقا  کنار   یمل  تیامن  یعال  یخانه شورا  ریدب

  ت یب اتیکه حاج قاسم به من گفت حاج احمد خاطرتون هست عمل  دمیبعد از جلسه من د شدیمطرح م

. گفت که    یزمان افتاد  آن  ادیحاال چرا    یول  .گفتم بله  ؟به من وارد شد  یالمقدس لشکر پنج چه فشار 

فرمانده لشکر پنج    یول  دیگر فرمانده    کیفرمانده    ن آن هفته گذشته فرمانده لشکر پنج عراق البته نه هما

؟ و  چیستمن    تیمامور   ؟من نشسته و به من گفته بگو من چه کار کنم  روبه رویو  عراق آمده دوزان

چقدر عزت    ا االن خد  میداشت   یجنگ مثال چه وضع  طی که آنجا در آن شرا  دینیبب  راقدرت خدا    گفتیم
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آقا   گویدو می  می نشینددو زانو جلو ما    ادیم  دشی فرمانده جد  اقبه ما داده که مثال همان لشکر پنج عر

 کن .  نییتع تیمن مامور  یبرا

تجارب    عتایبود و طب  یموفق   اتیعمل  نکهیالمقدس که به نظر من با توجه به ا  تیب  اتیخب بعد از عمل

به هر حال در تمام طول دوره  .  میرسیرمضان م  اتیفرماندهان کند بعد ما به عمل   بینص  توانست می  یخوب

من    .ثاراهلل قرار گاه ما بود  41  پ یت  یها  تیمامور   ن یشتریب  بریگفت تا قبل از خ  شودیکه در واقع م  یا

 کردم .  داینسبت به حاج قاسم پ  یشناخت خوب کی از نزد بایتقر

 

 شهید سلیمانی   وجهی شخصیت چند

دچار    شانینسبت به ا  راو قضاوت ها   داشتکه نسبت به حاج قاسم وجود    یاز نکات  یکی  دیشا 

.   شدیعبوس و خشن نشان داده م  یلیخ  ت یبود که حاج قاسم به لحاظ چهره و جد  نیا  کردیاشتباه م

شد   کشینزد  شودیآدم عبوس و خشن هست که نم  کی  کردیفکر م  کردیکه نگاهش م  یهر کس  یعنی

ول  با آن  شودینم بزرگ  یصحبت کرد  قلب  . شا  یواقعا  نکنیداشتند  باور    ن یتر  یاز اصل  یکیکه    دید 

. بود  شانیفرماندهان و قرارگاه ها داشتند ا  هیبا بق   یرابطه عاطف  نیشتریو ب  یشوخ  نیشتریکه ب  یفرماندهان

چند   تی شخص  کیکه حاج قاسم واقعا    بگویم  شوموارد    خواهممی  نجایعرض کنم از ا  خواهممی   یعنی

است  داده    ادیز   دیشه  کردیها و احساس م  اتیعمل  در   آمدمیفشار    گانشیا به  هوقت  یبود و گاه  یوجه

 تحمل کنم.  را  دیهمه شه نیا توانمنمی  دیگرمن  گفتی سراغ ما . مآمدمی هیبا بغض و گر

  ک ی بود و در واقع از    ار یتمام ع  روستاییبچه    کی خودش    نکهیاز ا  ریحاج قاسم غ   دانیدمیخب  

و با همه وجود فقر   روستایی  محروم امالک یمنطقه ا کی  .کرده بود یط ریمس نیآمده بود و ا  یامنطقه

حال که دل   نیحساس بود در ع  یلیمسئله خ  نیا نسبت به اذ. ل  کردندیدرک م  یو ندار   تیمحرومو  

 .شدیفرمانده ما محسوب م  نیخاص شوخ تر یدر فضاها دیداشتند و شا یبزرگ
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حاال همه فرمانده    م یداشت  نار یوقتا سم  یمثال تهران گاه  میآمد  یم  یکه وقت  یادم هستمن    یحت 

  ایدفعه وسط جلسه    کی آقا محسن بود همه فرماندهان نشسته بودند  .آمده بودند    یبا لباس رسم  نها

انقدر    یمانیقاسم سل  شانیکه ا  شدیباورش نم  یس. خب اصال کدر جلسه دیده شد  شلنگ آب  کیتنفس  

 .ردیبگروی همه   تو فرمانده ها و آب را  ادیفضول باشد که مثال با شلنگ بو  طونیش

  یبرا  مخصوصاً  .بود  سخت  کمیبود و شناختش    یچند وجه  تیشخص  ک ی واقعا    بگویم  خواهمیم

با همه    ر یمس  نی ا  یمانی سل  دیخب به هر حال به نظر من شه  .ارتباط داشتند  شانایبا  که کم    یکسان را 

  د یاست که شه  نیاشاره کنم ا  خواهمیکه من م  یکرد و نکته ا   یکه داشت ط  یتیو وضع  شیها  یسخت

سه تا نقطه    ،که عرض کردم در مسئله جنگ و شرق کشور و منطقه مقاومت  ی سه مقطع  نیدر ا  یمانیسل

شکل ممکن   نیبه اعال تر  بروزشو ظهور و    شی قاسم تعال  دیگر  نکهیا  یاوج دارد . نقطه اوج به معنا

 . شودیم دهید نجایا

 

 8لفجر  ا و عملیات در شهید سلیمانی   یفرمانده

که قبال   یقاسم  آنکه قاسم    رندیپذیهمه م  یعن ی.    شودیواقع قضاوت در مورد قاسم متفاوت م  در 

دارد    یادیز   یها  یدنو استعداد و توانمدارد    یادیز   یلیخ  یها  تیاست که قابل  یقاسم  .ستین  دشناختنیم

 .   برودکه هست باالتر   ینیاز ا تواندیکه م

  ات یعمل  یعنیوالفجر هشت بود .    اتیجنگ عمل  مقطعدر    یمانیسل  دینقطه اوج شه  کنمیمن فکر م

 نکهیا  لیداشتند . به دل  یمانیسل  یآقا  را  ات یبخش عمل  نیعرض کنم سخت تر  توانم میوالفجر هشت  

 میداشت  یخط حد کیاگر ما    یعنیما بود .    یها  گانیگفت سمت چپ همه    شهیم  با یبود که تقر  یگانی

 گانی  که    هیدر منطقه اول  رودخانهعرض    ،بود  یعتیشر  یآقا  شیاول  الکه مث  مینیبچ  میبخواه  راها    گانی



 
 

 
 

یمانیسل  دیدر مکتب شه یفرمانده   

11 

تا جا  ،حضور داشت  ما  . بود  متر  م  دیگرکه    ییدر والفجر هشت چهارصد  قاسم   میدیرسیآخرش  به 

 است .  رودخانهچهارصد متر عرض    صدیکه هزار و س یمانیسل

با  یعنی ما  لشکر  فرماندهان  پ   دیاگر  متر  عرض  اچهارصد  متر    د یشه  کردندیم  یط  رودخانهنصد 

  یا  رودخانهو عبور از    کرد یم  یرا ط  رودخانهچهارصد متر عرض    صدیهزار و س  دیبا  گانشی  یمانیسل

  ی مانیسل  دیشه  یاز شاهکار ها  یکیبود و به نظر من    یسخت  کار   یلیبه اصطالح عرض خ  ن یبا ا  اروند مثل  

 یشکل  ن یو جامع تر  نیتر  کاملشکل ممکن و با    نی بود که توانست به بهتر  نی والفجر هشت ا  اتیدر عمل

شکست و در    کرد و با غواص هاش خط را   یرا ط  رودخانه  نیفراتر از انتظار ما بود که آمد ا  یکه حت

عراق    یموشک  ی اصل  گاهی پا   آن توانست    ، عقبه دشمن را کامل بست  نکهیعالوه بر ا  ی حرکت دوران  کی

گفت صادرات نفت مارا به صفر رسانده    توانمی  یحت   و   ما را در منطقه ماهشهر بسته بود    ییا یراه در   که

در   یموثر و بزرگ ار ینقش بس  کیو در واقع  کند  را  ساقط یموشک گاهیموفق شد آن پا شانیجا اآن بود 

 والفجر هشت داشت . اتیعمل

 

 5 ی کربالعملیات در شهید سلیمانی   یفرمانده

عرض کنم که   توانممیدر واقع    5  یبه کربال  میدیرس  یوقت   .نقطه ختم نشد  نیبه اموفقیت ها    نیا 

ها و جنگ و واقعا من خودم آن نکات را    اتیعمل  انیدر جر  میدیدیم  استثنائاتی  پر از    یمانیقاسم سل

نقش    کی پنج    کربالی  اتیدر عمل  گانش یو    یمان یسل  دینقش شه  نجا یا  یاول جلسه عرض کردم ول 

.    ییاستثنا   شتر یز بورشانزده هفده    میچهار ما انجام داد  یکربال  اتیکه بعد از عمل  یات یعمل  یعنیبود 

در    روحی و روانیما از لحاظ   یها گانیو  میدید  بیچهار ما آس یاز آن در کربال قبل. میوقت نداشت

 .قرار دارند یبد  طیشرا
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در همان شب اول به اتفاق    شانیاست که ا  نیداده شده است ا  یمانیسل  دیکه به شه  یتیمامور   نجایا 

گاه تا قرار   رندیرا در قالب سر پل بگ  یمحدوده ا  کی   برونددشمن را بشکافند و    گرید  یها  گانی  یبعض

حاال البته    .انجام شد  ییحرکت استثنا  کیبه نظر من    نجایما رد شوند . خب ا  نیو از ب  ندیایب  دیگر  یها

هم    یقربان  یمرتضسردار   عزیزمانبرادر    یمانیسل  دیثاراهلل و شه  41  پیدر کنار ت  بگویمهم    نیدر کنار ا

ها دشمن را در    نیهم جوار ا  گانیبه صورت دو    میت  نیهم در کنار ا   ایشان  یعنیعمل کردند .    یعال

  طی و شرا  روند و به کانال ماهیگیری میرسدمی  شکافندیشکاف شلمچه خط دشمن را م  رقابلیمنطقه غ

 .  کنندیم جادی دشمن ا  یبرا یسخت  ار یبس

پنج کربال و چهل   ست یکه همه ذهن و فکرش معطوف به پس زدن دو لشکر ب یدشمن زمان یعنی 

 نیو ا  میکن  دایپ  یع دسترسخودمان در واق  یکه به هدف ها  میکنیم  دایثاراهلل ما است ما فرصت پ   کیو  

  ی و پنج کربال دسترس  ستیو لشکر ب  یمانیسل  دیشه  یثاراهلل با فرمانده  کیکه لشکر چهل و    ینقطه ا

 .  دشمن داشت   یبرا یبود که در واقع حالت مرگ و زندگ یانقطه   کی کردند  دایبهش پ 

دشمن که    هایتیپاز    یکیساعت نه و ده صبح بود    ات یعمل  ی مثال فردا  یاد دارمکه من    یطور 

 ما ند:  گفتیمصحبت کردم    هاآوردند قرارگاه من با آن  میگرفت  ریاز آنها اس  یوقت  بزندبه ما پاتک    آمد

شبانه ما را سوار کردند و    دیانجام داد   ات یشما عمل  نکهیجا بعد از ا آن .    میبود  هیودر منطقه عشن  شبید

فاصله   نی ها را با ا گانیدشمن بود که  ی برا یاتیانقدر ح یعنی.  دیصبح زود رساندند و گفتن پاتک کن

   . کردیبا سرعت جابجا م ی لومتریهزار و چند صد ک

پنج است .   یوالفجر هشت و کربال اتیدر عمل  ی مانیبه نظر من در مقطع جنگ نقطه اوج قاسم سل

در واقع   توانیممی  را  یمانیسل  دینقطه اوج شه  بگویم  خواهمیمن م  یموفق بودند ول  یها  اتیالبته در عمل

 وقت بحث جنگ را تمام کنم.  تی با توجه به محدود کنمیم ی. حاال من سع مینیمقطع جنگ بب
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 دوران دفاع مقدسبعد از نقش شهید سلیمانی 

مشکل در شمال غرب بود که عناصر ضد    کی.    میبعد از جنگ دوتا مشکل بزرگ ما داشت  عتایطب

مشکل   کی .کرده بودند جادی ا و مردم نظام یرا برا یادیمشکالت ز و فعال بودند  یلیانقالب و کرد خ

گ  و  اشرار  آنجا  که  بود  کشور  شرق  در  هم  هاو رما  حما  دندبو   تروریستی  یه  تحت  برخی    ت یکه 

 یما را به شهادت م  ی. بچه هادنکرد یم  جادی ما مشکالت ا  ی برا  یلیآن ها خ  .دبودن  هیهمسا  یهاکشور 

   .رساندند

 

 شهید سلیمانی در شرق کشور   فرماندهی

  کشور  شدند فرمانده قرار گاه شرق شان یبود ا  یمانیسل دیشه شخصیتکه در  یی ها تیقابل لیبه دل

 .  خراساناز  یو بلوچستان و بخش ستانیدر منطقه کرمان و س

ا  لیتشک   یگاهقرار   کی آنجا   و  قدس  قرارگاه  عنوان  تحت  قرارگاه    شان یشد  فرمانده  عنوان  به 

با حضور    یول  میشرق کشور داشت  ا یانجام دادند . ما قبل از آن فرمانده قرارگاه قدس    یرینظ  یاقدامات ب

اتفاقات بس  یمانیسردار سل ا  یبزرگ  ار یآنجا    ن یا   یعنی  .نبود  یدر حوزه نظام  فقطاتفاقات    نیافتاد که 

که    ییکارها  یعنی.    یبود و هم در حوزه فرهنگ  یتیبود هم در حوزه امن  یهم در حوزه نظاماتفاقات  

 آن را زده بود .   شروعقاسم  دیبود که شه ییادامه کار ها نیا دادیانجام م یشوشتر دیشه

 منافذو    ورودی شان تمام معابر  ی انجام داد . ا  یدر حوزه نظام   یمانیسل  دیرا شه  یبزرگ  یآنجا کار ها

مطمئن شد و    یاز قدرت نظام  یکرد . وقت  دایقابل توجه آنجا حضور پ   یقدرت نظام  کی را بست و با  

و   یقو  ار یبس  یکرد به کار اطالعات  شروعد کرد و  وور   یتیبه حوزه امنکرد آن موقع    لیبه دشمن تحم

 . ینگفره قالب و دشمن و به موازات آن کار شناخت عناصر ضد ان
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هم   منطقه  کار   کردیم  ییزداتیمحرومدر  طور   کردیم  یفرهنگ  هم  م  یهم  نگاه    کردیرفتار  که 

 .باشدنسبت به حضور قدرتمند سپاه  ینگاه مثبت  کیمنطقه  تیجمع

  تبحرم ار یاز اشرار بس یکی شانیبود که ا یاتفاق جالب یلینجا اتفاق افتاد خاکه هم یاز موارد یکی 

به من    یو کار   دیههم گفته بود اگر شما به من امان بد  شان یو خون خار منطقه با او مذاکره کرده بود و ا

مقام معظم    شیپ   آمدبود که حاج قاسم مجبور شد    یآدم طور   نی ا  طیشرا  .میا یمن حاضرم ب  دینداشته باش

آمد در    آدم کار را هم انجام داد و آن    ن یکار را انجام بدهد و ا  نی اجازه گرفت که ا  ایشاناز    یرهبر

 ما قرار گرفت .  یمجموعه عناصر اطالعاتجزء و در واقع  یاسالم یجمهور  ار یاخت

 

 شهید سلیمانی   فرماندهیابعاد نظامی، امنیتی، محرومیت زدایی و فرهنگی 

.   ستین  یامظصرف ن   تیر یمد  کی  صرفاً  نارتشین و نوع مداو عملکردش  نگاهشانفرماندهان ما  

در کنارش در واقع اقدامات موثر    ،متعهد بوداست    ینظام  خود که کار   یاصل  فهیبه وظ  نکهیهمزمان با ا

، دیکنیسپاه که نگاه م  تی کل  ندیب  یکه االن م  نی. هم  دهندیانجام م  یتیو امن  یاز جنس فرهنگ  یدیمف و  

  کند یم  یبزرگ  هایکار   یتیاما هم در حوزه امن  شودیم  یتلق   مسلح  یهانیروارگان    کی  نکهیا  نیسپاه در ع

  میخواهم بگویم  .قبل آن  ای  هیاالهواز ه تروریستی  گروقبل افتاد . مثال گرفتن    ای  رایکه اخ  یو هم اتفاقات

به لحاظ    کنندیم  یو با همه وجود سع  دهندیانجام م  ینظام  اقدامات  در کنار   یتیاقدامات امن  یسر  کی

و   زدایی  ا  یفرهنگمحرومیت  و  کنند  منطقه خدمت  مردم  بعد  نیبه  من    یچند  نظر  به  از    یکیبودن 

 .   مینیبیسپاه م یبچه ها تی ریو مد یاست که در حوزه فرمانده ینکات نیترممه

  گان ی کی دی. فرض کن دینیبینم ایدر دن یساختار نظام چیرا در ه یندهفرما  تیر ینوع مد نیشما ا

 دیشما فرض کن  .انجام بدهند  ییجا  یتیبخواهند مامور   یغرب  ی در کشور ها  ینظام  التیتشک  کی   ینظام

 محرومیت زدایی   کار   کی   کایآمر  دیشد . مثال کجا سراغ دار   ریها تسخ  ییکایمثال عراق توسط آمر
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کرده باشند   غیتبل  ایداده باشند    ین و آب به کسان  ای باشند    دهیکش  یدست بر سر کس  مثالانجام داده باشد  

  .میبده تیبه شما امنباحضور خودتان  میاکه مثال آمده 

ه  که خواست سپاه و فرماندهان سپا  ت یریمد  چه درو   یحوزه فرمانده  چه در   بود  ری نظ  یب  این کار  

کار را در شمال    نیهم  یاحمد کاظم   شهید  که  دیشویه مجمتو  دینیو بب  برویدکار را هم    نیست . شما هما

انجام    جا  آن  را  کردیقاسم م  شهید  که  یمدل کار   نی هم  قایو دق  رفتیهم م  ایشان  یعنی.    دهدیغرب انجام م

که معتقد به    ینفس  .ددار   ینفس انسان  کی در   شهیما ر  یو اعمال فرمانده  تی رینوع مد  نی. بنابرا  دهدیم

آن را    خروجیو    جهیو نت  کنندیم  وظیفهاعمال    آنجا  از مکتب اسالم    یریبا الهام گ  درواقعخداست و  

 . مین یبیم

 

 نیروی قدس سپاهشهید سلیمانی در   فرماندهی

  ی طیشرا  یکرد و از لحاظ توانمند  دا یهاش در شرق کشور نمود پ   تیقابل   نکهیخب قاسم بعد از ا

را    شانیبود که ا  نیفرمانده کل سپاه ا  میاز شرق کشور راحت شد . تصم   الشیکرد که نظام خ  جادیا

بود . حاال قدس    یدی. خب فرمانده قدس قبال سردار وح  انتخاب کند  و به عنوان فرمانده قدس  اوردیب

را داشت    ی ها  تیمامور  تر  دیشا  یعنی خاص خودش  ب  ینیرو   تی مامور   نیمهم  در حوزه    شتر یقدس 

  .بود یتیامن

  که عمدتاً   بود  یینیرو  کی.    میدیدینم  یو نظام  یاتیعمل  ینیرواز منظره    ی لیقدس را ما خ  یعنی

. اما آنچه که   دادندیخاص و در واقع منحصر به فرد را انجام م  یهاموردآن هم    یتیامن  یها  تیمامور 

  بروز هاش    تیفرمانده قابل  کیکه    کندیم  بجا ی ا  طی وقت ها اتفاقات شرا  یمن عرض کردم گفتم بعض

 . ان داعش ی شدن جر دایپ   ژهیدر منطقه بود و به و طی شرا رییبحث تغ نیهم شودیداده م
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 ی جریان خطرناک داعش، یک تهدید مّل

کل    یبزرگ و خطرناک را برا  ار ینقشه بس  کیشد معلوم شد دشمن    دای داعش پ   انیکه جر  یوقت

منطقه    طیشراجریان داعش    .ش بودداع  اهداف  نی تر  یاز اصل  ءجز  رانیالبته ا  .دارد  رانیمنطقه نه فقط ا

با راه افتادن  درست بکنند . خب    دیجد  انهیخاورم  کی   خواستندیم  خودشانو به قول    دهدیم  رییرا تغ

  ر یغافل گ  یاسالم  یو جمهور   میشدیم  ر یغافل گ  دیما با  عتاًیطب  دیجد  دهیپد  کی داعش به عنوان    انیجر

 .  میشد ریخب ما غافل گ هیکرد به خصوص در سور  شروعداعش حمالت خود را  یهم شد . وقت

از فرماندهان   یلیه شد خجلسه گذاشت  کی که داعش حمله کرد    یاول  یها روز است همان    ادمیمن  

  یمنطق   هیما به سور   ورودکه    گفتندیاز فرماندهان م  یار یارشد هم بودند . آنجا بحث شد ، بس  نیو مسئول

  که  اصال به ما چه مربوطه  گفتندیهم همه م  یاسیس  نی. مسئول  زدندیحرف هارا م  نی. عموما هم  ستین

داعش   هیما به قض  ورودنسبت به    نگاهشانبه کشور ما ندارد و اصال کامال    یاصال ربط   نیا  ؟میکن  ورود

 بود . یمنف 

بودند .    یمقام معظم رهبر  میکن  ورودموافق بود و اصرار داشت ما    افرادی که از ابتدااز  به نظرم  

وارد    رفت یحاج قاسم پذ  .بود  یمانیکند قاسم سل  ورودهم    زهیکار شد و با انگ  نیا  یکه متول  یتنها کس

را    دمشقشهر دشمن  دیگربود که    یدر بحث مقاومت طور   طیکه شرا دیدیموضوع بشود . شما شن  نیا

که ما غافل   یطیشرا  نیچن  کیفقط هفت هشت درصد مانده بود که ساقط کند و کار را تمام کند . در  

 .  کردیبود و ساقط کردن کاخ اسد بود را دنبال م  دمشقکه  شیو دشمن هدف اصل  میشده بود ریگ

ا هوقت  یبود . ما گاه  یسخت  یلیخ  ورود ک ی ی طیشرا نیدر چن ورود  میآنجا ما تازه وارد عمل شد

کار   بیندمی  دهدیقرار م  ط یآن شرا  یواقع  یخودش را در فضا  یآدم وقت  یول  گوییممی  ییاهزی چ  کی

و وارد عمل شدن در    طیو شرا   تیموقع  صیتشخ  انیدر مسئله جر  ینقطه اساس  دی. شا  است  کنمم  ریغ
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  ن یا  ندیکه بگو  دیریقرار بگ  یتیوضع  کی است . شما در   یدشوار   طی کار و شرا  یلیسخت خ طیرا ش  نیا

 .  بود کنرممیو برگرداندنش غ  رییکار تغ نیا یعنیکار تمام شده است . 

  ست ین  یکوچک  . کار   دیبده  رییرا تغ  طیو آن شرا  دیوارد عمل شو  تیو وضع  طیاما شما با همان شرا

  م یریقرار بگ  طی شرا  آن  اتیدر واقع  میبخواه  اگر   اما  میزنی حرف م  کی   ا. ماست    یبزرگ  یلیو کاره خ

  ط یبرگرداندن آن شرا  دیو بدان  دیباش  دیناام  کامالً  یزیسخت است . سخت است شما نسبت به چ  یلیخ

  یی و کشور خودت نه جا  نیو حداقل امکانات آن هم نه در سرزم  طیاما باهمان شرا  .ممکن است  ریغ

 زبان خودت را دارند .   ،رندکه فرهنگ خودت را دا 

نه نسبت    دینه فرهنگشان را بلد  دیفهمیکه نه زبانشان را م  دیشویم  ینیسرزم  کی شما وارد    یبه عبارت

.   دیرا هم برگردان  ط یو شرا  دیکن  ت یریمد  دیهو بخوا  دیکن  ورود . بعد    دیهست  حی آنها توج  یایبه جغراف

 .  ستین  یاتفاق و کار کوچک نیا

 یدر جنگ وقتاست .   نینشد نیا ندیگویحتما م دیشما اگر نگاه کن کی السک یدر حوزه فرمانده

به نام    دهیپد  کی  یممکن است ول  ریمحال و غ  نی ا  گفتندیم  برخی  میرا انجام بده  بریخ  میخواستیما م

. در بحث عبور    کنند یممکن را ممکن م  ریغ  نیمجموعه به نام نصرت ا  کیبا    شودیم  دایپ   یمهاش  یعل

 د یهنر کن  یلیاگر خ  ،دی عبور کن  دیشما بتوان  است  گفتند محال نیز  والفجر هشت    ات یدر عمل  ارونداز  

را ممکن   نیا  شوندیم  دایپ  یمجموعه فرماندهان  کی   ی. ولندازندیمآب    در شما را دوباره    دیعبور کن

 .    کنندیم

هر چ م  یمن  و  توانمینم   کنمیفکر  قو  تیضعآن  اگر  بتوانم    نیتر  یرا  باشم  داشته  هم  نوع کالم 

کاخ    یمتر  پانصدبه    دهی. دشمن رس  کندیکشور دارد سقوط م  کی   تختیشما که آقا پا  یکنم برا  حیتشر

  دیدانیکه نه زبانشان را م  بروید  یکن  ورود  دیخواهیم  ییرامج  کیرا تمام کند . بعد شما    کار   گریکه د

 .  دیهبد ریرا تغ طی شرا دی. بعد هم موفق بشو دی شناسیآن ها را م یاینه جغراف دیدانیفرهنگشان را م هن
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 دیمکتب جد  کیبه    از یاست که ن  ییهازیها چ  نیا  .مکتب  ندیفرمایاست که م  یها موضوعات  نیا

  یسر و بر  نییاتفاقات به لحاظ تب  نیکه ا  میبگو  خواهمیدر واقع م  .یمانیسل  دیدارد تحت عنوان مکتب شه

با مکاتب   یلیشد که خ  می خواه  یدیمکتب جد  کی صاحب    با اینها  که ما حتماً  رساندمی  نجایبه ا  راما  

  ی ها   نسازما  یبه ساختار ها  کی هم به لحاظ نگاه کالس  ایدن  روز علم  به لحاظ    هم،  کندیفرق م  دیگر

  ی ما م  یکه برا  یو اتفاقات  دهیممیکه ما انجام    ییکارها  ستین  هیقابل توج  رایجبا مکاتب    اصال  .ینظام

   افتد .

 

 مقابله با داعش  درشهید سلیمانی   یدهمانفر

اقدام شما،که از    نیو اول. صحنه سد کردن دشمن است  نیاقدام شما در ا  نیاول  دیحاال شما آمد

  . دیو سوما دشمن را شکست بده دیخارج بکن یو دوما دشمن را از مناطق اشغال دیکن یریسقوط جلوگ

 . شودیانجام م یمانیسردار سل  یزیسه اتفاق توسط برنامه ر  نیا

ماه!   3داعش در    یودو سوم اعالم ناب  یاوال متوقف کردن دشمن ،دوما حذف از مناطق اشغال  یعنی

)به   فرمودند یرهبر ست،ی ن ینبرد شوخ دانیدر م یعنی .ستین یو شوخ دهیطول کش یطوالن ندیفرا نیا

 یاتفاقات  نیمتوجه بشوند. اما ا  هنوز مانده کهها    یکرده که بعض   یمانیسردار سل  ییکارها  این مضمون(

رقم خورد محصول   م  اعانهتفکر خالقاته و شج  کی که  اتفاق  بر خدا  توکل  با  همراه  شما   افتد.  یو 

 . شویدنمی تیهم حما خودتاناز کشور  یحت  دیندار  یچ یه یدر کشور  رویدمی

دولت هم    ندگانیدر جلسه نما  یدولت پول نداره حت  گفتیحاج قاسم در جلسات م  یادم هست من  

بفروشم که  من    بدهید  توان فروش آن را ندارید  که  دینفت دار   یشما کشت  گفتندیم  یادم هست  بودند.

... واقعا کار حاج هیکار سخت  یلیفشار خ  این همهبا    یفرمانده ا  دینیشما بب  .کردندیم  غیدر هم    آن راگاهی  

 بود.  رینظ یقاسم ب
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   ارتش بین المللی شهید سلیمانی 

 د یکشور ارتش درست بکن  چندین   از   .کرده بود  جادی ا  ی الملل  ن یارتش ب  ه یدر سور   شهید سلیمانی

مثال   یکه بچه ها  یجنگ  گفتیاوقات خود حاج قاسم م  یبرخ  یحت  با دشمن مقابله کنند.  نگونهیو ا

این  سوزاند    یها را م  ییکایکه آمر  یزیچ  آن ما انجام بدهند.  یجیبس  یافغان ما انجام بدهند عمرا بچه ها

 بود.

 

 دشمن از شهید سلیمانی وحشت 

  یمثال برخ  به وحشت انداخته بود.بود که دشمن را هم  نیکار حاج قاسم ا  یواقعا عظمت و بزرگ

چون    نبود،  نطور یا  واقعاً  اما  بود.  ری نظ  یب  یکار   اه  ییکایشهادت حاج قاسم توسط امر  کنندیها فکر م

خود حاج قاسم    نداشت.  ی کار   نهاآبرای  قاسم  حاج  در منطقه داشتند که زدن    گاهیپا  یلیها خ  ییکایآمر

م  کی گفت  می   دوآ   در   هیسمت سور   رفتمیسفر  اسکورت کردند    ما  آمدندجنگنده    سمان  نقد  آ را 

  نی بود وحشت داشتند که عواقب ا  یحاج قاسم طور   تیشخص  .دمیبودند خلبان جنگنده را د  ک ی نزد

  خواهد بود. ییها ز یکار چه چ

آن را کنند،    نکار یا  رسانده بود که  یحاج قاسم دشمن را به نقطه ا  یزهوشیداعش با ت  یبود نااما  

باز ای  دیگر  ی چون هرکسمثل ترامپ  تیشخص  کی  هم نم  نکار یبود  مثل    یا دیوانهادم    یول  کردیرا 

 .نداس به شهادت بررا  ایشان دریگیم میترامپ تصم
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 های شهید سلیمانی شهادت، پاداش مجاهدت

عجبه   قاسم  حاج  شهادت  من  باالخره    بینظر  با   شدیم   دیشه  دیبا  ریمس  نیادر  نبود چون  چون 

دست نداد متاثر شدم    به من  یبیحس غر  دمیکه خبر را شن  یبود. من خودم لحظه ا  ریابرقدرت ها درگ

نداد چون حق حاج  یحالت خاص  یول بود.بهم دست  ا  قاسم شهادت  قاسم هم   نکهیو  شهادت حاج 

  ی جعفر  ی فقط آقا  دانندمیدوستان اگر با حاج قاسم آشنا بودند    نکهیضمن ا  دشمن .  ی راسخت نبود ب 

دور مواظب بود. ضمن    از   میت  ک ی با  حفاظت    ستمی خود س  یعنی   نداشت.همراهش بود و خدم و هشم

به مسئله داشت.  نکهیا بهتر  یکیچر  تی شخص  کینگاه خالقاته هم  ا  نیهم  براش    که  است  نیحالت 

 منعطف باشد. دیار ذگب

 

 شهید سلیمانی  یانقالب  قدرت دیپلماسی

وارد کردن    یگریبود و د یالملل  نیارتش ب  یراه انداز  شیکیکه حاج قاسم کرد    یخدمات  نینابراب

  ،روسیه  میرفت  ایشانبا    یهست سفر   ادمیمن    مقاومت بود.جبهه  در    روسیه  کشورهای مختلف از جمله

جا هم شگفت زده  آن من  .جلسه با حاج قاسم  آمدند  روسیهسه نفر از سران ارشد    وبود که د  یجلسه ا

آنچنان مسلط در    باشد.نظامی میما که عمده تجربش    یعنصر نظام  ه ی  نکهیلذت بردم به اشدم و هم 

ه  آمد انگار    بودند.  آنها مجذوب شده که    کردیصحبت م  روسیه  یتیقدرت امن  باره در   آن هم  یتیحوزه امن

  منتقل کنند.  نیبه پوت بروندو   رندیبگ یشاتیبودند فرما

برخ  روسیهخالصه وارد کردن   به خوب  یبرخالف تصورات غلط  را  ، معادالت  و    زدبه هم  یها 

پ   ییهوا  ی نیرو مهم   یلیما خ  یبرا  ییهوا  ی برتر  یول  مینداشت  یمشکل  ینیزم  ی نیروما در    .شبرد یما را 

هم   یاسیما در حوزه س  ییهوا  تی عالوه بر مکمل اقدامات و تقو  صهق  نیها در ا  روس  کشناندنو  بود

 یتیامن  یده ها مصوبه در شورا  توانستندمیبود    دهیکنار کش  روسیهاگر    یعنی  کرد.  یما را قو  گاهیجا
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  د یشه  یاز شاهکار ها  مه   نیلذا ا  وارد کنند.  یبیهم آس  یاسیدر حوزه س  نتوانستند  نیبنابرا  کنند.   بیتصو

 بحث مقاومت. ر بود د   یمانیسل

را در منطقه   طی بود و واقعا شرادر منطقه    یمان یخورد تالش سردار سلکه رقم  یدر مجموع اتفاق

  برایدر سوسنگرد    یچون ما زمان  داشت.  یانقالب اسالمخطوط مقدم  شبردیدر پ   یداد و نقش بزرگ  ریتغ

مدل و مکتب    نیهم  االح  .میدیرس  ل یدر مرز اسرائ  کهگسترده شده    ر حاال انقد   میدیجنگیمحفظ انقالب  

حاج قاسم    یفرمانده  تی ریدر عراق سخت تر است. در عراق هم با مد  طیشرا   .  آیدمیهم در عراق  

  روزی یشکست داعش و به دست آوردن پ   به عراق به شکست مواجه شد.  هیها از سور   یداعش  یگام بعد

 یافتنیدست ن  ییبه جا  و  رداز نقطه فرش به عرش ب  را  یاسالم  یو جمهور   یانقالب اسالم  گاهیبزرگ جا

نا   ییجا  برد. انقالب اسالم  یاسالم  یاز شکست جمهور   دیامکه دشمن  و االن دشمن ناچار    بود.  یو 

  آن هم بود که    میچند سال فقط فشار تحر  نیدر ا  دیدیواقعا شما دو    ردیما را بپذ  یها  روزییپ است  

دشمن    بگویمخواهممی  یول  هم فرمودند.  یرهبر  ی ما است حت  یضعف داخل  میکنیکه احساس م  یفشار 

  ت یموقع  ،  یمانیسردار سل  ت یریخورد با مدکه رقم  یاتفاق  نیا   میبگو  توانممیکه    دهیرس  یواقعا به جا

 .کرد تیتثب را یاسالم   یانقالب و جمهور 

 عزیز  ح شهدا و سردار ور   یشاد یبرا  صلوات


