
 

 

 الشهيد سليماين بطل األمة اإلسالمية ورمز املقاومة يف مواجهة االستكبار
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  الستشهاد قادة املقاومةذكرى السنوية األوىل : املناسبة
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 اإلمام اخلامنئي يف لقاء أجراه مساحته يوم األربعاء  مساحةلمة قائد الثورة اإلسالميةك

 مع القائمني على مراسم الذكرى السنوية الستشهاد قادة املقاومة برفقة عائلة ١٦/١٢/٢٠٢٠
د كلمة تأكيد مساحته على أنّ االنتقام من منفّذي وآمري اغتيال الشهيالالشهيد سليماين، وختلّلت 

سليماين آت وحتمي، وأنّ الشعب اإليراين وجه يف تشييع الشهيدين سليماين واملهندس صفعة قاسية 
لألمريكيني، مشرياً إىل ضرورة أن تلي هذه الصفعة صفعات تتمثّل يف التفوق الربجمي على هيمنة 

 .االستكبار اخلاوية وطرد أمريكا من املنطقة
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، ولعنة اهللا على أعدائهم واحلمد هللا

 .أمجعني
 

 جيب أن يكون إحياء ذكرى الشهيد سليماين ذا طابع شعيب
يف البداية، أود أن أشكر اإلخوة واألخوات الذين نظّموا هذه احلملة إلحياء ذكرى الشهيد سليماين 

التجليل لشهداء احلرم وكبار شهداء العامل اإلسالمي، وكذلك املؤسسة اليت وفعاليات التكرمي و
كلها أمور ضرورية جداً وجيدة . »مدرسة سليماين«أسستها عائلة الشهيد سليماين الكرام باسم 

 .فابذلوا قصارى جهدكم. ومفيدة، وإن شاء اهللا، جتب متابعتها بقوة ويقظة وعناية
. ، وهي أن قضايا الشهيد سليماين قضايا شعبية١ألة، كما عبر عنها اللواءالتفتوا أيضاً إىل هذه املس
 أن – املهتمني حقاً، الذين أظهروا اهتمامهم يف التشييع وما إىل ذلك –أي ينبغي للناس أنفسهم 



 

 

يشاركوا ويبادروا يف خمتلف القطاعات واألعمال املختلفة واملساعي الثقافية وغريها، وأال تقتصر 
 .على منط خاص] األعمال[
 

 بطل الشعب اإليراين واألمة اإلسالمية أيضاً
لكن ما أود قوله يف هذه املناسبة عن عزيزنا الشهيد سليماين الذي ال تغيب ذكراه عن بايل أبداً، 

 هو أنّ استشهاد سليماين حدث – رضوان اهللا تعاىل عليهما –وكذلك الشهيد أبو مهدي املهندس 
] سليماين[ياً حىت ينسى، بل سجل يف التاريخ كنقطة مضيئة؛ صار الشهيد تارخيي وليس حدثاً عاد

كما ينبغي لإليرانيني أن يفخروا بأنفسهم، . هذه نقطة أساسية. بطل الشعب اإليراين واألمة اإلسالمية
أنّ رجالً منهم ينهض من قرية نائية ويثابر ويكافح ويبين نفسه ويتحول إىل شخصية المعة وبطل 

 .سوف أحتدث جبملتني أو ثالٍث حول هذا املوضوع.  اإلسالميةلألمة
 

 جتسيد للشجاعة واملقاومة والدراية والذكاء والتضحية والروحانية
أما أنه بطل الشعب اإليراين، فألن الشعب رأى فيه جتسيداً وتبلوراً ملوروثه الثقايف واملعنوي وثورته 

يت ويذهب بصورة بسيطة جداً، ومل جيعل لنفسه أي عندما كان على قيد احلياة، كان يأ. وقيمه
 .تشريفات، وكنت أرى أنهم علّقوا صوره يف الشوارع، وكانوا يفتخرون به

عندما استشهد، مل يكن الثوريون وحدهم من كرموه وأحيوا ذكراه يف الوجدان وعامل الواقع 
عبري عن مثل هذه املشاعر جتاه عنصر واخلارج، بل مجيع الفئات، حىت أولئك الذين مل يتوقّع منهم الت

 .هذا قيم جداً. كان تبلوراً للقيم الثقافية اإليرانية وإليران: ملاذا؟ هلذا السبب. ثوري
فاهلوان . الشجاعة واملقاومة من خصال اإليرانيني. من ناحية، كان لديه الشجاعة وروح املقاومة

أولئك الذين يدعون الوطنية ويف الواقع .  الوطنيةوالتراجع واخلزي وما شابه يتناىف كلّه مع روحيتنا
 .لقد كان جتسيداً للشجاعة وللمقاومة، وكان اجلميع يرون هذا. يظهرون اهلوان هم متناقضون

لقد توقّع منذ . هناك عدد من النقاط. كان فطناً جداً. ومن ناحية ثانية، كان يتمتع بالدراية والذكاء
: وقال. ظاهر مييل إىل إحدى الفرق املعادية للمقاومة، وأخربين بذلكزمن بعيد ظهور تيار ديين يف ال

 أن هناك تياراً سوف يظهر بعد وقت، وبعد – مسى بعض البلدان –ما أراه يف أوضاع العامل اإلسالمي 
ويتصرف بأقصى درجات العقالنية والدراية يف . كان شخصاً حكيماً وذكياً. »داعش«مدة ظهر 

فقد كنا على تواصل دائم . علقة بالبلدان اليت يعمل فيها، وشعرت بذلك جيداًإدارة الشؤون املت



 

 

هذه إحدى اخلصال اإليرانية أيضاً، وهي من . بشأن جمموعة متنوعة من القضايا، وكان ذا دراية
 .موروثنا الثقايف، حنن الشعب اإليراين

طروحاً لديه هذا الشعب وذاك ومن ناحية أخرى، كان لديه روح التضحية واإلنسانية، أي مل يكن م
وكذلك كان من أهل املعنوية . كان إنسانياً ويضحي بنفسه حقاً من أجل اجلميع. الشعب وما شابه

كان معنوياً حقاً، ومن أهل املعنوية حقاً، ومل يكن من املتظاهرين . واإلخالص والسعي وراء اآلخرة
فلقد تبلورت يف هذا . الناس رأوا هذا. م قيمةحسناً هذه جمموعة مكارم األخالق، وهي مكار. بذلك

وعلى اجلبال ومقابل األعداء شتى، وقد ... ذهب إىل صحاري البلد الفالين والبلد الفالين. اإلنسان
 .لذلك، صار بطل الشعب اإليراين. جسد بالفعل هذه القيم الثقافية اإليرانية وبلورها وأظهرها

 
 يف العامل اإلسالميكلمة سر حتفيز وتعبئة املقاومة 

 كان –ملاذا؟ ألن الشهيد سليماين بأفعاله وأخرياً باستشهاده . لقد قلنا إنه بطل األمة اإلسالمية
اليوم، يف العامل .  صار كلمة سر حتفيز وتعبئة املقاومة يف العامل اإلسالمي–استشهاده مكمالً هلذا املعىن 

. الستكبار، يكون مظهرها وكلمة سرها الشهيد سليمايناإلسالمي، أينما شيدوا مقاومة ضد هيمنة ا
يف . يف دول خمتلفة، حيترمونه ويكرمونه ويعلّقون صوره ويذيعون امسه ويقيمون له احملافل واالس

هذه أدوار . الواقع، لقد درس الشعوب برجميات املقاومة ومنوذج النضال، ونشرها وروجها بينهم
 .ك هو شخصية بارزة وشخصية بطولية إسالمية بكل معىن الكلمةمهمة وحساسة للغاية، ولذل

 
 بطل هزمية االستكبار

هذه ليست ادعاءات، هذه أشياء مت . هزم الشهيد سليماين االستكبار يف حياته واستشهاده أيضاً
صرفنا سبعة «:  قال٢»الرئيس األمريكي«هزم االستكبار وهو على قيد احلياة، والدليل أنّ . إثباا

، واضطراره إىل ايء يف الليل املظلم، وأن جيلس »ريليونات دوالر يف العراق ومل حنصل على شيءت
 ٣.يف قاعدة أمريكية يف العراق ويغادر

ملاذا؟ ومن كان يعمل فعاالً يف . العامل كله يقر بأن أمريكا مل حتقّق أهدافها يف سوريا، ويف العراق خاصة
 .لذلك، هو هزم هؤالء يف حياته. هذا اإلجنازهذه القضية؟ سليماين كان بطل 

. هذا التشييع الذي أقيم يف إيران كان مذهالً وال ينسى حقاً. بعد استشهاده هزم األعداء أيضاً
شيع . يف النجف تشييع مليوينّ مذهل، كما شيع كذلك يف بغداد. كذلك التشييع املليوين يف العراق



 

 

يف الواقع إنّ هذا التشييع مث مراسم التكرمي حيرت ضباط حرب . والشهيد أبا مهدي املهندس معاً
 .االستكبار الناعمة

البارزون يف حرب االستكبار الناعمة، وهم يف احلقيقة الناشطون وضباط حرب االستكبار األمريكي 
يا هلا من حركة ضخمة هزمت ! من كان هذا، ما كان ذلك. الناعمة، دهشوا متاماً من هذا الوضع

 !ءهؤال
 

 التفوق الربجمي على هيمنة االستكبار اخلاوية... صفعة شديدة على وجه أمريكا
 ل صفعة قاسية على وجه أمريكا، وحىت ذلك احلني كانت أهمطبعاً ما حدث يف استشهاده كان أو

حرس «يف [مث بطبيعة احلال صفعها اإلخوة . صفعة على وجه أمريكا هي هذه احلركة الشعبية العظيمة
هذه صفعة . لكن الصفعة األشد هي التفوق الربجمي على هيمنة االستكبار اخلاوية. أيضاً] »ورةالث

 .قاسية ألمريكا
جيب على شبابنا الثّوريني وخنبنا املؤمنني أن يبذلوا اهلمة لكسر هذه اهليمنة االستكبارية وصفع أمريكا 

قة، ما يتطلّب مهّة الشعوب وسياسات اآلخر هو طرد أمريكا من املنط] األمر[هذا أوالً، و. بقوة
ما قلناه يتعلّق . طبعاً هي ليست االنتقام من القاتل. هذه صفعة قاسية. املقاومة، وعليهم فعل ذلك
مع أن حذاء . جيب على من قتل سليماين ومن أمر بقتله أن يدفع الثمن. مبجموع االستكبار وأمريكا

ن رأس قاتله، بل ذهاب رأسه ال يكفي فديةً حلذاء  أشرف م٤قدم سليماين وفقاً لقول ذلك العزيز
جيب أن يعلم كلٌّ من القاتل . سليماين، مع ذلك، هم يف النهاية ارتكبوا محاقة وجيب عليهم دفع الثمن

 فعليهم دفع – حنن نبحث عن الوقت املمكن –واآلمر أنه كلّما كان ذلك متاحاً، وحيثما أمكن 
 .الثمن

 
 لشعبنا العزيزبضع توصيات للمسؤولني و

 تعزيز القدرات يف جماالت االقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والدفاع  .١
أود أن أقدم ثالث توصيات . حسناً، هذا االجتماع اآلن لقاء جيد وهو مزين باسم الشهيد سليماين

 .أو أربعاً يف هذه اجللسة، وهي يف غاية األمهية
ا وشعبنا العزيز أن يسعوا إىل تقوية أنفسهم، وكما قال شاعرنا أوالً أود أن أوصي املسؤولني يف بلدن

. عليكم أن تصريوا أقوياء. ٥»اذهب وكن قوياً إذا أردت أن تصل إىل العاملية بسهولة«: اخلراساين



 

 

جيب أن تصريوا أقوياء يف االقتصاد، وأقوياء يف العلوم، وأقوياء يف التكنولوجيا، وأقوياء يف الدفاع 
 .فما دمتم غري أقوياء، لن يكف األعداء عن أطماعهم وتعديام. يكم أن تصريوا أقوياءعل. العسكري

هذه التوصية األوىل وهي توصييت الدائمة، وأنا أتابع هذه القضية بقدر ما أستطيع وكلما نلت توفيقاً 
 .واملسؤولون ملزمون أيضاً املتابعةَ. لذلك من اهللا

 
٢.  ب الوثوق بالعدوجتن 

ال تثقوا بوعد هذا أو ذاك يف مسار حل . ال تثقوا بالعدو. هذه توصييت القطعية.  ال تثقوا بالعدوثانياً
هذه الوعود ليست وعود . مشكالت الناس ومعاجلة مستقبل البالد، وهذه التوصية للمسؤولني

وات ال تغفلوا العدا! إا وعد السيئني واألشرار، وال يفي ا واحد من كل مئة. اخليرين
فهي ليست خمتصة . »أمريكا أوباما«و» أمريكا ترامب«لقد رأيتم ما فعلته معكم . واالعتداءات

أيضاً أساءت إليكم وإىل » أمريكا أوباما«لنقول إا ستنتهي مع رحيله، فـ» أمريكا ترامب«بـ
ى السوء هذه الدول الثّالث تصرفت مبنته. ٦»الدول األوروبية الثالث«وكذلك . الشعب اإليراين

 .هذه هي التوصية الثانية. واللّؤم والنفاق مع الشعب اإليراين
 
 احلفاظ على الوحدة الوطنية  .٣

لدى . احتاد الشعب اإليراين. بلدنا حباجة إىل االحتاد. حافظوا على الوحدة الوطنية: التوصية الثالثة
املسؤولني ] لتشرذم[كن هذا الشعب صوت واحد يف أمور كثرية، ومطلبهم مطلب موحد، لكن مي

براعة مسؤولينا تكون يف تفتيت هذا االحتاد واإلمجاع ويف تفتيت الشعب ] فهل. [القضاء على ذلك
وعلى السلطات . جيب أن حيرص املسؤولون يف البالد على تعزيز هذا االحتاد! والقضاء على كل ذلك

 .الثالثالث أن تعمل معاً وتتآزر بينها، وخباصة رؤساء السلطات الث
. إن متّ هذا التآزر واالحتاد والتعاون، فمن املؤكد أن هذه الوحدة الوطنية ستزداد قوة يوماً بعد يوم

حلّوا هذه اخلالفات بالتفاوض . بشأن املفاوضات هناك خالفات، أو قد تكون هناك خالفات
 .[بينكم[

يتفاوض مع العامل وال جيب أن نتفاوض مع العامل؟ حسناً، كيف ميكن للمرء أن : أولستم تقولون
بعض األشياء اليت ]. األمر[يستطيع التفاوض مع العنصر الداخلي؟ لذا، اذهبوا وتفاوضوا وحلّوا 

 !يسمعها املرء هذه األيام مثرية للخالفات وال تدعو إىل الوحدة
 



 

 

 إجهاض احلظر .٤
د العدو لكن إجهاضه إنّ رفع احلظر بي:  وأكررها اآلن٧لقد قلتها من قبل. املطلب الرابع واألخري

 .بأيدينا
جيب على العدو أن يرفع احلظر، لكن ميكننا . أليس كذلك؟ فلسنا الذين نستطيع رفع احلظر بأنفسنا

 .هذا هو الصواب، وينبغي أن نسعى إليه أوالً. إذن، هذه هي األولوية. إجهاض حظر العدو
كان رفع احلظر، فال ينبغي التأخري يف ذلك طبعاً، ال أقول ألّا تسعوا إىل رفع احلظر، ألنه لو كان باإلم

حىت لساعة واحدة، مع أنه تأخر أربعة أعوام حىت اآلن، إذْ كان من املفترض رفع كل إجراءات احلظر 
 .، لكن حىت اليوم ال أنها حصراً مل ترفع، بل ازدادت٢٠١٦دفعة واحدة يف 

وب صحيح وعقالين وإسالمي وإيراين، لو كان بإمكاننا رفع احلظر بأسل] لكن[حدث تأخري، ] نعم،]
لكن عليكم التفكري وصب جممل تركيزكم على أنّ إجهاض . أي بطريقة مشرفة، ينبغي فعل ذلك

وأنا أدعم . هذه توصييت. فتابعوا ذلك، واعملوا معاً، وثابروا. احلظر هو بأيديكم وميكنكم أن تفعلوه
 .مسؤويل البلد بشرط أن يلتزموا أهداف الشعب

 أن يوفّق الشعب اإليراين ومسؤويل البالد مجيعاً ليتمكّنوا من أداء أعمال عظيمة، – تعاىل –و اهللا أرج
 .إن شاء اهللا

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 ـــــــــــــــــــ
، اللواء حسني سالمي، تقريراً »حرس الثورة اإلسالمية«يف بداية اللقاء، قرأ القائد العام لقوات  ١
 .« الشهيد سليماين وشهداء املقاومةقیهيئة تكرمي الفر«ول الربامج والفعاليات لـح

 .دونالد ترامب ٢
 .٢٠١٨ديسمرب /يف كانون األول» عني األسد«املشار إليه هو سفر ترامب غري املعلن مسبقاً إىل  ٣
 .األمني العام حلزب اهللا، السيد حسن نصر اهللا ٤
فإن الضعيف يف نظام الطبيعة مسحوق «: ، وبقية البيت»گلشن« املقصود علي أكرب آزادي تربيت ٥

 .«حتت األرجل
 .أملانيا وفرنسا وبريطانيا: يقصد ٦



 

 

كلمة سابقة يف لقاء متلفز خالل املراسم املشتركة للخرجيني من طالب جامعات الضباط يف القوات  ٧
 .١٢/١٠/٢٠٢٠املسلحة، يف 


