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 .روس زعای عمىمی اعالم نمىدنذ۳معظم انقالب اسالمی  رد پی شهادت سزدار حاج اقسم سلیمانی، رهبز
 :مته ایپم تسلیث رهبز معظم انقالب

 بسم اهلل الرحمه الرحیم
 !ملت زعزی اریان

ن، روح مطهر اقسم سلیمانی را رد آغىش گردنتف سزدار زبرگ و شیافتخار اسالم، آسمانی شذ. دیشب ارواح طیبً   .ی شهیذا
نسالها مجاهذت مخلصاهن و  ، سزانجام سلیمانی زعزی را هب ایه مقام  اهی مبارسي با شیاطیه و اشزار عالم، و سال شجاعاهن رد میذا اه آرسوی شهادت رد راي خذا

  .رتیه آحاد بشز رب سمیه ریخث واال رسانیذ و خىن پاک او هب دسث شقی
ي و هب روح مط   ارواحىاي  اهلل ایه شهادت زبرگ را هب اگشیپي حضزت بقیة   .کنم هر خىد او تبزیک و هب ملت اریان تسلیث رعض میفذا

 .ی عمر خىد را هب جهاد رد راي خذا صذرانیذ شذگان اسالم و مکتب امام خمینی بىد، او همً ای اس رتبیت ی ربجستً او نمىهن



و راي او متىكف و بستً نخىاهذ شذ، ولی ااقتنم سختی رد ی الهی کار او  ی ایه سالیان بىد، با رفته او هب حىل و قىي ی او رد همً وكفً شهادت پاداش جالش بی
ی حادهث کارانی اسث هک دسث پلیذ خىد را هب خىن او و دیگر شهذا   .ی دیشب آلىدنذ ااظتنر جىایت

گان مقاومث خىنخىاي اویىذ. همً المللی مقاومث اسث و همً ی نیب شهیذ سلیمانی چهري نىذ خط جهاد مقاومث  -ی دشمىان  و نیش همً  -ی دوسحان  ی دلبست بذا
ن ایه راي مبارک اسث با اوگیشي  .ی مضاعف اداهم خىاهذ یافت و پیزوسی قطعی رد ااظتنر مجاهذا

کاران را جلخ ن سزدار فذاکار و زعزی ما جلخ اسث ولی اداهم مبارسي و دسث یافته هب پیزوسی نهایی کام اقجالن و جىایت  .رت خىاهذ کرد فقذا
ی همراي او هب وسیي مجاهذ زبرگ اسالم جىاب آاقی ابىمهذی المهىذص را زبرگ خىاهذ  شهیذ عالیملت اریان یاد و انم  مقام سزدار سپهبذ اقسم سلیمانی و شهذا

ن زعزی و دیگر اگتسبن ایشان تبزیک و تسلیث می داشث و اینجانب هس روس زعای عمىمی رد کشىر اعالم می  .ضىیم کنم و هب همسز گرامی و صرسنذا
 

 ای لی خامنًسیذع 
 ۳۳۳۱ماي  دی۳۳

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تسوِ تعالٖ

 سل٘واًٖ سزدار ضْادت هزاسن گشارش

 4931هاُ  دٕ 41هزاسوٖ تِ هٌاسثت گزاه٘ذاضت ٗاد ٍ خاطزٓ سزدار سپْثذ حاج قاسن سل٘واًٖ در رٍس ضٌثِ 

 اٍل فزساًگاى دٍ تزگشار ضذ.  ٓدر دت٘زستاى دٍر

عزض تسل٘ت تِ هٌاسثت ضْادت سزدار حاج قاسن اس ٍ پس قزائت ضذ  اهلل هج٘ذ آٗاتٖ چٌذ اس کالماتتذا 

 اٍ ّوزاّاى ٍ سل٘واًٖ قاسن حاج پزافتخار ٍ تشرگ سزدار ضْادت پٖ در اسالهٖ اًقالب رّثز پ٘امسل٘واًٖ، 

قزائت ٍ ّذٗٔ فاتحِ، ٗک دق٘قِ تِ احتزام آى اس آهَساى ً٘ش پس  تَسط ٗکٖ اس داًص آهَساى قزائت ضذ. داًص

پزچن هقذس جوَْرٕ اسالهٖ اٗزاى در هذت عشإ عوَهٖ تِ حالت ً٘وِ ضْ٘ذ ٍاالهقام سکَت کزدًذ. 

. در پزچن هطکٖ در فضإ هذرسِ تِ هٌاسثت ضْادت اٗطاى ًصة ضذ ،ّوچٌ٘يافزاضتِ درآهذُ است. 

 ّاٖٗ صَرت گزفتِ رٗشٕ تزًاهًِ٘ش ّإ آهزٗکا  در هَرد جٌاٗات ٍ دس٘سِآهَساى  ساسٕ داًص راستإ آگاُ

 تزگشار ضذ. « هزگ تز آهزٗکا»هزاسن صثحگاُ تا ضعار هحَرٕ  ام ً٘شدر اٍل٘ي گ است.

تٌزٕ ً٘ش تزإ عزض در جإ جإ هذرسِ قزار گزفت. ضْ٘ذ حاج قاسن سل٘واًٖ توثال سٗثإ ّوچٌ٘ي، 

ً٘ش تِ هٌاسثت  رساى ّإ داخلٖ هذرسِ در پ٘امتسل٘ت ضْادت سپْثذ سل٘واًٖ در ٍرٍدٕ هذرسِ ًصة ضذ. 

 رساًٖ اًجام گزفت. هقاٍهت ٍ گزاه٘ذاضت سزدار سل٘واًٖ اطالعًکَداضت فزٌّگ 

تا حضَر  ضْ٘ذ تشرگَارآى  ٍ قزآى تزإ ّذِٗ تِ رٍح فاتحِقزائت ٗافتي اهتحاى، هزاسن  س اس پاٗاىپ

 ضذ.ّا پذٗزاٖٗ  اس آىخزها ٍ چإ تا تزگشار ضذ کِ در اًتْا آهَساى  داًص

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


