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 پیام نگارنده

 در ارتباط با مکتب شهید سلیمانی

 

 

 با سالم و تحیات خدمت سروران گرامی

دو روز پس از شنیدن خبر جانکاه شهادت حاج قاسم سلیمانی بود، که در گیرو دار غمی که برایمان بسیار سنگین بود، با 

ان تبیین کنیم. روزهای بعد و مشاهده آن جمعیت تعدادی از دوستان و هم نظران عزم کردیم که راه او را برای دانشجویانم

های چند ده میلیونی در بدرقه پیکر پاک آن شهید در داخل کشور و راهپیمایی ها و مجالس متعدد بزرگداشت ایشان توسط 

 –قشی جمعیت های کثیر دیگری در دنیا ، که مسیر تاریخ را بر خالف میل مستکبرین تغییر داد، عزم ما را هم برای ایفای ن

محکم تر ساخت.  همه ما در دانشگاه و در حوزه جوانان فعال بودیم و به این نتیجه رسیدیم  -هر چند کوچک در حد بضاعت 

که هر کدام از ما که وجهی از ابعاد شخصیتی آن شهید بزرگوار را می شناسد ، می تواند در تدوین پرسشنامه ای درباره 

مشارکت کند. اکنون پس از جمع آوری پنجاه و هفت خصوصیت از شخصیت و خصوصیات شخصیتی و اجتماعی آن شهید 

زندگی سردار دل ها ، امید داریم که به واسطه این اثر، ابعاد مختلف شخصیتی حاج قاسم و مکتب فکری او به هر کس که این 

یون دانشجو در سراسر کشور و مطالب را مطالعه می کند، خصوصا جوانان عزیز، عرضه شود. هزاران استاد و چهار و نیم میل

سایر اقشار جامعه، مخاطب بالقوه این پرسشنامه هستند و این آغازین گام، می تواند زمینه ساز یک حرکت بزرگ در مسیر 

 انسجام فرهنگی جامعه ما باشد. 

نشر آن، این اثر بتواند  امیدواریم. با نظرات و یاری شما سروران عزیز در مسیر بهبود آن چه نگاشته شده است و نیز در مسیر

در داخل کشور و همچنین در سطح جهانی مطرح شود، زیرا به گواهی اشکهایی که در کشور عزیزمان و در سراسر دنیا برای 

حاج قاسم سلیمانی ریخته شد،  شخصیت و اندیشه حاج قاسم تنها در مرزهای یک ملت نمی گنجد. باشد که با طلب دعای 

مان قدمی برداریم،  آن شهید، در گسترش محبت فطری و دلی به محبت مبتنی بر معرفت در جامعه توفیق از روح مطهر خود

 الگوی سردار دل ها هر روز بیشتر از پیش شناخته گردد.    تا

 سید احمد ساویز

 ۹۹۱۱آغاز بهار 

 

 

نتایج آن و نیز نظرات ارتقایی در خصوص خواهشمندیم نظرات خودتان را برای چگونگی نشر بهینه این پرسشنامه و جمع آوری : پی نوشت

به اطالع برسانید که باعث مزید امتنان خواهد بود.  91991290190یا شماره  sa.saviz@chmail.irساختار پرسشنامه را از طریق ایمیل 

  در دسترس عزیزان عالقه مند می باشد. .asaviz.irwwwضمنا اطالعات بیشتر جهت همکاری و آشنایی با نگارنده در سایت 

http://www.asaviz.ir/
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 چرا سردار سلیمانی را دوست دارم؟

که این چنین در دل و ذهن مردم جای گرفت، تحقق شخصیتی بود که مردم ما  شهید حاج قاسم سلیمانی

به عنوان یک مسئول تراز انقالب اسالمی می جستند و می خواستند و این خواست چهل ساله مردم در 

 امروز که با رفتار و گفتارش یک مکتب عملی را برجای نهاد. این مکتبخصیت او به حد غایت محقق شد. او ش

بیدار و روشن  فراتر از کرانه های یک ملت جهان را بخش ملت ها شده، و دل های مردمان نجات دهنده و آزادی

نه تنها فرزندان ما با این الگو تربیت داریم این روست که امید از  نموده است، به حق شایسته الگو برداشتن است. 

 الگوی مسئولین امروز و فردا بوده و باشد.  سردار عزیز ماشوند بلکه 

و  همکارانهمراهان، بر اساس مراجع معتبر، مانند  این تحقیق با جمع آوری تعدادی از خصوصیات آن سردار شهید

 ض دید قرار دهد و میزان آگاهی ما را از خصوصیات بعضاًمی کوشد ابعاد مختلف شخصیت ایشان را در معر سایرین

خواهشمندیم با انتخاب گزینه های مناسب در این تحقیق شرکت نمایید مورد بررسی قرار دهد.  دل هاناگفته سردار 

 و عضوی از مسابقه قرعه کشی ما نیز باشید. 

 ریبض سردار سلیمانی ....

999 89 09 

و فرزند پدر و مادری شریف و زحمتکش و متدین و  ۹ه روستازاد ۹

 دوستدار اهل بیت بود که نان حالل بر سفره داشتند.
    

خدمتگزار پدر و مادر خویش و برای آن ها مهربان و فروتن و  2

 متواضع بود. 
   

 

 

                                                             
 روستای قنات ملک ۹
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 ضریب سردار سلیمانی .... 
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در  . قبل از انقالبیا تضییع حقوق دیگران باال نرفتارتی او  با پ ۹
با دیپلم به استخدام سازمان آب  نوجوانی به شغل بنایی مشغول بود و

کرمان درآمد. پس از انقالب و عضویت در سپاه پاسداران انقالب 
فرماندهی  رایاسالمی، توانمندی او در صحنه جنگ باعث شد که ب

اد شود که تا پایان دوران جنگ خط شکن پیشنهلشکر ثاراهلل کرمان 
 و حماسه آفرین بود.

   

 ۴۹۴عبور  باعملیات پیروزمندانه والفجر هشت   ،او و لشکر ثاراهلل ۴
طوفانی رقم  و تیره و سرد در شبیرا  غواص از رود خروشان اروند 

ه را برای عبور سایر گیر نمود و و را زدند که نیروهای دشمن را غافل
 گشود. نیروها

   

سکوت او همراه  اغلب اوقاتبردبار و شکیبا بود. بسیار با مردم  5
که به سویش  مندی در جمع مردم مشتاق و عالقهبا تبسم بود. 
به سخنان  گرم ومهربانشو نگاه  ،تبسم و احترام  می آمدند با

با وجود خستگی و پاسخ می داد و هر کس گوش می کرد و 
 ی حوصلگی نشان نمی داد. ب فشار جمعیت هیچ وقت

   

حضورش همه جا و به خصوص برای ضعیفان خیررسان بود، ولی  6
برای خیری که می رساند انتظار پاداش از خود مردم نداشت. به 

رسید. شخصا  زد و به احوال پیران و آشنایان می روستای خود سر می
ی جاری به به دیدار یکی از جانبازان می رفت و در استحمام و نیازها

 او خدمت می کرد و تا بعد از شهادتش کسی از آن آگاه نشد... 

   

در دنیایی که افراد فلسفه وجودی شان را این گونه شکل می  7
دهند که برای باال رفتن باید از هم نوعشان پله ای بسازند و 

از بند از روی او عبور کنند، او فلسفه زندگی را دریافته بود، 
آزاد از نفس خود بود  ،شخصی خود رها شده بود خواسته های

ند و مخلوقات خدا را دوست و می توانست دیگران را ببی
 بدارد و نسبت به آن ها احساس مسئولیت داشته باشد.

   

تکلیف گرا بود. نه آن که به نتیجه توجه نداشته باشد، اما  ۸
ا از همیشه تالش می کرد در هر زمان و مکان ببیند خواسته خد

او و تکلیف الهی او در آن زمان و مکان چیست؟ می گفت 
 تکلیف با من است و نتیجه با خدا است...

   

در مسائل داخلی کشور اهل حزب و جناح نبود اما به شدت انقالبی و  ۱
)ره( و جانشین های انقالب و خط نورانی امام راحل  پایبند به ارزش

 انقالب خط قرمز او بود.   بود.صالح او، مقام معظم رهبری 
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دفاع از  عرصه انقالب و سپسسالگی وارد  دواو که از بیست و  ۹۴

 سال چندو  در تمام سیکشور شده بود، بعد از دفاع مقدس نیز 

ت و تالش حاضر بود. او به خود بی وقفه در میدان مجاهد اخیر،

و آلوده شدن به مسابقه  ،فرصت دور شدن از فضای مجاهدت

 کسب مال و مقام را نداد. 

   

سردار سلیمانی در زندگی شخصی اش انسانی بسیار ساده  ۹۹

زیست بود. گفته شده حق ماموریت نمی گرفت و با حقوق پایه 

سامان می داد.  -گرچه گاه به دشواری  –اش زندگی خود را 

اهل رقابت در جمع کردن مال  اما درآمد حالل برایش مهم بود

 دنیای او آباد بود اما دنیای به معنای مزرعه آخرت.. نبود

   

همسرش با او همراه و همدل است و آرمان او را باور دارد.  ۹2

فرزندانش به او باور دارند. در خانه پدری مهربان و دوست 

و حضورش همچنان باقی است، اگر زنده بودن داشتنی بود...

 شهید را باور داشته باشیم.

   

 سر ها آن فرزندان با و کرد می رسیدگی شهدا خانواده احوال به ۹۹

 در و بود، ها آن داشتنی دوست «قاسم عمو» و نشست می سفره

 ترسناک  مردم دشمنان و تروریست جنایتکاران برای حال همان

 و ضعفا پناهگاه او آغوش. بود ها چهره ترین پرصالبت و ترین

 مصداق. بود دشمنان کوبنده درهم خدا اذن به او جنگاوری

 کفار با:  بینهم رحماء الکفار علی اشدا:  بود خدا رسول همراهان

 و نرم( مومنان) خود بین در و محکم و گیر سخت ستمکار

 .مهربان

   

ز بستگان به وسیله ایشان با وجود جایگاه و شهرت، هیچ کدام ا ۹۴

در جایگاه  ند.و منصب حکومتی و اقتصادی نرسیدبه جایگاه 

باالی مدیریتی در مسائل نظامی کشور قرار گرفته بود، بدون 

اش  برداری خود و خانواده برای بهره اقدامیترین  اینکه کوچک

 داشته باشد.

   

و خشن می  رحم فرماندهان نظامی در سراسر دنیا معموال  کم  ۹5

شوند، ولی او در عین حالی که یک فرمانده جنگاور مسلط بر 

عرصه نظامی بود، به حقوق شرعی افراد و اموال و حتی حقوق 

دشمن در حین جنگ توجه داشت که کجا سالح به کار برود و 

 به نسبت مسئولیت احساس با و بود کجا به کار نرود. خداترس

  و داشت برمی قدم موجودات همه به نسبت بلکه ها، انسان همه

  .نشود تعدی کسی ظلم و مراقب بود به
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لی جان دیگران ورفت  خودش شجاعانه به سوی خطر می ۹6

( را  تا دیگر های ملت در همکارانش و سربازانش نزدیکانش،)

 گیری نشانه خطر در مسیری وقتیکرد.  توانست حفظ میمی 

 .کرد می حرکت جمع از فاصله با کرد می تهدید را او ترور و

   

یکی از همراهان او می گوید من شهادت می دهم که حاج قاسم  ۹7

به نجات بشریت نگاه می  ، حتی فقط به مسلمانان فکر نمی کرد

دشمن نداشت چرا که آن  کرد. او تمایل درونی به کشتن سرباز

داعشی را سرباز فریب خورده استکبار می دانست و تاسف می 

 خورد که چرا دشمن توانسته از آن مسلمان، خوارج بسازد.

   

کرد، چه در داخل و  شها مجاهدت می او در راه اعتالی اسالم و ارز ۹۸

فلسطین،  دفاع از مردم مظلوم چه در خارج از ایران )در

(، یک مجاهد بدون مرز ...لبنان، یمن و . عراق،ان، سوریه، افغانست

بود. یک چهره بین المللی که مکتبش عمیقا ریشه در فرهنگ 

احساس تکلیف ن اسالمی داشت، هرجا مظلومی بود اصیل ایرا

 جنگید. می کرد که یاور او باشد و با ظالمین می

   

شور ارتباط او در هشت سال فرماندهی نیروهای جنوب شرق ک ۹۱

مداومی را با طبقات مختلف مردم خصوصا در مسیر وحدت 

شیعیان و اهل سنت برقرار کرد که در خنثی سازی توطئه 

سایر عوامل امارات عربی و و ای که با هزینه عربستان  گسترده

 شد بسیار موثر بود. تقویت میآمریکا 

   

 فلسطین و زهغ مردم دست ،ریزی برنامه و تدبیر بابود که  او 2۴

تا امروز باریکه  کرد پر اسرائیل برابر در خود از دفاع برای را

کوچک غزه توان پاسخ پشیمان کننده به حمالت اسرائیل را 

 داشته باشد.

   

رسانی مستقیم در مشاوره به حزب اله لبنان  او حضور و یاری 2۹

لبنان با و سایر جنگ های در خالل جنگ سی و سه روزه 

 ای اسرائیل شد. های زنجیره ل داشت که آغاز شکستاسرائی

   

او بدون آن که دوره ای در دانشگاه علوم سیاسی گذرانده  22

ای ماهر در عرصه سیاست بود که سخنش  مذاکره کننده ،باشد

هماهنگی کشورها  فعال در ینقش اثرگزار و قانع کننده بود. او 

و هماهنگ طقه در من یمقاومت مردم ینهادها یریگ شکل و

در پاکستان،  ونینبیدر افغانستان، ز ونی)فاطمداشت ها  کردن آن

 در عراق، و ...( یحشد الشعب ه،یدر سور یدفاع الوطن
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می خورد که معنویت و سیاست را در مقابل هم نمی دید. غصه  2۹

ما چرا باید در سیاست یادمان برود اهل تقوا باشیم و وقتی وارد 

 تقوا می شویم سیاست را یادمان  می رود.

   

او در هر شرایطی امیدوار بود و شاهکار او در هر عرصه ای که  2۴

به آن وارد شد، تبدیل کردن تهدیدها به فرصت بود. در 

فضایی که دشمن با رسانه های خود سعی می کند جوانان ما 

را ناامید و سپس تسلیم کند، این خصوصیت حاج قاسم وقتی 

می با سایر خصوصیات شخصیت او گره می خورد، الگویی 

شود که ناامیدی ها را می زداید و جوان ما را به امیدواری و 

 تالش سوق می دهد. 

   

 تاریخ فتنه ترین ضدانسانی و ترین زشت کردن نابود قهرمان او 25

 بود( شام و عراق اسالمی اصطالح به دولت) داعش یعنی بشر،

 اطالعاتی و نظامی و مالی های حمایت ترین گسترده از که

و سایر عوامل  آمریکا خصوص به و دوران این مادی های قدرت

 . بود او در منطقه از جمله عربستان سعودی برخوردار

   

شجاع بود که با  و درایت با نظامی استرانژیست یک او 26

های  های منطقه توانست نقشه بخشی و کمک به ملت الهام

وریه، در س نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا ، در عراق، 

در لبنان، و ... را خنثی کند و نابودی داعش تنها یکی از 

ها بود و همین باعث کینه آمریکا و اسرائیل و عوامل آن  این

 ها از او بود.

   

سردار سلیمانی بسیار پرکار بود و در هر امری که انجام می  27

داد به شدت پیگیر بود. خستگی ناپذیر بود. کم می خوابید و 

 کار می کرد.بسیار 

   

در عین حال  او در مدیریتش بسیار جدی و محکم بود. 2۸

نیروهای تحت امرش را مانند یک معلم دلسوز دوست داشت 

و آنان را برای موفقیت در زندگی راهنمایی می کرد و مانند 

 داد. ها روحیه می یک پدر به آن

   

و « بیایید»گفت:  د که به نیروهایش میای بو او فرمانده 2۱

چون خودش اغلب جلوتر از همه  ، «بروید» :گفت نمی

او یک تفاوت مهم کرد.  حرکت می و در خط مقدم نیروهایش

های  را بین فرماندهان دفاع مقدس با بقیه فرماندهان ارتش

 دانست.  می« برو»و « بیا»کالسیک دنیا، در همین کلمه 
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 او.  کرد  آشکار را ها آن واقعی ضعف و شکست را ظالمین ابهت او ۹۴

 بخواهند کاری هر بر ها آن که تصور این که داد نشاندر عمل 

 که کرد می تاکید و هاست آن خود تبلیغات از ناشی قادرند،

 .هستند یفضع باطن در واقعا ایران و اسالم دشمنان

   

 و اسالمی انقالب اصیل مبانی تراز در مسئولی نمونه سلیمانی سردار ۹۹

 ابتدای از که هایی ارزش همان با یعنی بود، ایران اسالمی جمهوری

 .بود امام راحل و مردم خواست مورد ها عرصه همه در انقالب

   

نیت و  بسیار خطرپذیر و شجاع بود، اما شجاعت همراه با عقال ۹2

 .  فکر و برنامه ریزی. تدبیر و شجاعت را با هم داشت
   

داشت. او از کسی و  کامل او به وعده الهی اعتماد و اطمینان ۹۹

و ابا  چیزی جز خداوند نمی ترسید. به دهان خطر می رفت

، به منطقه ای که در محاصره سیصد و شصت درجه ای نداشت

آموزش و فرماندهی می شد و با تروریست ها بود با بالگرد وارد 

 محاصره را می شکست.جوانان آن، 

   

ها، در کوه ها  سرزمین همه داشت و در تن بر زخمی نبردی هر او از ۹۴

 او که بود این خداوند اراده اما...  بود شهادت جستجوی و بیابان ها در

 دست به زمان از برهه این در تا نشود شهید مقدس دفاع دوران در

شود و در نهایت  برچیده جهان و منطقه سر از داعش شوم سایه و،ا

 مستقیم اقرار با و آمریکا مستکبر و ظالم خواه، زیاده دولت دست به

 .برسد شهادترفیع ترور، به جایگاه  به آن جمهور رئیس

   

 در بود، او آن از فتوحات این همه در محوری نقش که آن عین در ۹5

تظاهر و  اهل و نشست می ای گوشه معمولی رسمی جلسات

 .داد نمی قرار چشم جلوی را خودش و نبود خودنمایی

   

نماز شب خواندن های او، گریه ها و ناله عبادات او کم نظیر بود.  ۹6

های او، زیارت های او و روح لطیف او  یک جنبه از شخصیت او بود 

 سخنش نشان از علم و معرفت به لطائف الهی داشت. و 

   

اگر بوی  -شود می گفت که تا کسی شهید نباشد شهید نمی ۹7

شهادت و معرفت از کالم کسی استشمام کردید، بدانید او شهید 

سخنش نشان از معرفت  خواهد شد و خودش به حق چنین بود.

 الهی داشت.
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ابعاد مختلفی در شخصیت او جمع بود. از یک طرف روح لطیف  ۹۸

و حساس او که در برابر بچه یتیم و بچه شهید افتخار می کند او 

در میان نماز گل را از دست را روی دوش خود سوار کند و 

و از سوی  ،می گیردکودکی که برای دادن آن به سویش آمده 

او در برابر امثال ترامپ و نتانیاهو که  دیگر صالبت و کوبندگی

 می گوید در میدان نبرد من حریف شما هستم...

   

او کمتر سخن می گفت و بیشتر عمل می کرد. ساده، بی ریا  ۹۱

و بی تکلف بود. بی ادعا بود. در راه رضای پروردگار و با 

 .مجاهدت می کردخلوص نیت برای دفع دشمن 

 

   

، او با نبردهای سختی که در بیابان ها هی صرفا ملیحتی از نگا ۴۴

و خارج از کشور خویش با دشمنان آب و خاک ایران نمود 

بزرگ ترین قهرمان ملی ایران در دوره اخیر بود که اجازه نداد 

دشمنان به مرزهای کشورش نزدیک شوند و کمر توطئه های 

ستی و آنان را شکست. در حالی که بسیاری از مدعیان ایران دو

وطن خواهی حرف از ایران می زدند و به وقت عمل حاضر به 

 فداکاری و حتی صرف نظر کردن از رفاه خود نبودند.
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شقی ترین افراد در عرصه جهانی به شهادت  سردسته به دستاو  ۴۹

د، و ترور او توسط رژیمی صورت گرفت که از زمان ظهور رسی

حکومتش صدها کودتا و جنگ در دنیا به راه انداخته که شروع آن 

با قتل عام سرخ پوستان قاره آمریکا بوده است. ترور سردار 

سلیمانی، یعنی قهرمان مبارزه با داعش توسط آمریکایی ها، پشت 

 برای را یکا و دنباله هایشسردمدار استکبار یعنی آمر واقعی صحنه

 .نمود روشن مردم همه

   

 به وابسته ایرسانه  و بمباران شبکه  های فریب غبارهای او شهادت ۴2

 امنیت با آمریکا واقعی دشمنی متوجه را همه و فرونشاند را دشمن

 ملت واقعی دشمن برابر در مقاومت ضرورت هشیاری و  و مردم

ضور عظیم مردم، تایید معتبری بر حو  نمود و سایر ملل ایران

 ترجیح خط مقاومت بر خط سازش بود.

   

تصور دشمن این بود که حذف فیزیکی او ملت ایران را آسیب  ۴۹

پذیر خواهد کرد، اما خون شهید روح تازه ای در مردم ما و در 

 محور مقاومت دمید و ما را بیش از هر زمان منسجم ساخت. 

   

با سوز و  سوگوارانه ،ر شهید سلیمانی میلیون ها ایرانیبعد از ترو ۴۴

او را بدرقه کردند. نه تنها در فشرده و انبوه های  در جمعیتدل 

جهان مردمان بسیاری با تاثر  سراسرایران بلکه در کل منطقه و 

و  ارادت کردندادب و و احترام درونی و قلبی به شخصیت او ابراز 

هیچ شخصیتی بعد از امام اق شاید در تاریخ معاصر، فر

 )ره( چنین دامنه تاثیری نداشته است.خمینی

   

 با و محکم پدر یک مانند او. بود ما ملی نفس به اعتماد نماد او ۴5

 دیگر جوانان برای او که آن جالب. بود ما ملی امنیت نماد صالبت،

 .بود مقاومت المللی بین چهره او. بود چنین هم، ها ملت

   

به همسرش وصیت نمود روی قبر او  خود را سرباز می نامید و ۴6

« سرباز قاسم سلیمانی»ساده باشد و مانند همرزمان شهیدش 

به  دار پرهیز شود. او  روی آن درج شود و از عبارات عنوان

 بود.و سرباز والیت معنای واقعی یک سرباز مخلص اسالم 

   

ود و عمیقا به اندیشه های سردار سلیمانی به شدت والیت مدار ب ۴7

تاکید می کرد که او قویا رهبر حکیم انقالب تأسی می کرد. 

با این  و حقیقی ما ارتباط قلبی و دلی ،یکی از شئون رستگاری

 حکیمی است که امروز سکان انقالب را در دست دارد.
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 شجاعانه مقاومت نمادو  او قوی ترین سردار مبارزه با تروریسم ۴۸
شخصیتش تنها او باعث شد  و انسان دوستانه نگاه گستردهود. ب

نه الزاما  –هرجا انسان آزاده ای  در جغرافیای ایران نگنجد و

 ارادت کند.  احساسوجود دارد به او  -مسلمان

   

نگاه گرم و رنج بود اما درد و کش های زیاد در بدنش از تر ۴۱
 را می زدود.  دردمندانرنج مهربانش 

   

او  سرداری متدین، با بصیرت و با صالبت، و وفادار به ارزش های  5۴
و نزد مردم،  انقالب اسالمی و منویات رهبر معظم انقالب بود

 مالک اشتر زمان خودش بود.  معروف به

   

ردم را مقابل هم نمی دید. باور داشت که برجسته ترین خدا و م 5۹

عباداتی که انسان را به خداوند نزدیک می کند خدمت به مردم 
است.  عمرش را برای این کار هزینه می کرد. می گفت اگر من 

دست کسی را ببوسم و این باعث شود که آن مسئول به این 

 مردم خدمت کند باکی از این کار ندارم. 

   

خواستند  شدند و می هرگاه خانواده صبور و بردبارش نگران او می 52
 قبول شما برود؟ کسی چه نروم گفت من می  مانع رفتنش شوند،

 حیوان مشت  یک چنگال در بیگناه های بچه مردم، ناموس میکنید

 به اینها فردا و بیفتد خطر به مرزهایمان شوند، گرفتار و اسیر وحشی
 و ببرند غارت به را مردم ناموس و مال و جان و ندبیای ما کشور داخل

 بمانم؟ کنارتان خانه در من

   

های مطهر اهل بیت  و اجازه نداد حرم خادم اهل بیت)ع( بود او  5۹
 های هدایت هستند، آسیب ببینند. که پناهگاه مردم و پرچم
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او نشان داد که ایستادگی برای حق، حتی با امکان اندک، بر باطل  5۴

حتی با امکانات بسیار، پیروز می شود.  او الگوی الهام بخش و 

امیدآفرین برای جوانان ملت های منطقه شد که برای مقابله با آتش 

ستکبر و شیطانی های برافروخته توسط آمریکا و اسرائیل و نیروهای م

برخیزند، و با یاری الهی برنامه گسترده ای را که دامنه آن قرار بود تمام 

 ملت های این منطقه را در کام خود فروبرد، درهم شکست.

   

 مردم دل در را انقالب بودن زنده او شهادت و بود انقالبی شدت به او 55

 .داد نشان دنیا همه به مظلومان دیگر کشورها های دل در بلکه و ایران
   

ها  او را محبوب قلب بود که حاج قاسم اخالصتر،  از همه چیز مهم 56

 در. بود خداوند با عهد در درستی و راستی و اخالص نمونه او  . کرد

 در تبدیلی و تغییر هیچ و بود قدم ثابت و صادق خداوند با خود عهد

 الّذین إنّ: »است مودهفر خداوند.  نداد خداوند با خود پیمان و عهد

 که کسانی قطعاً «ودّاً الرّحمن لهم سیجعل الصّالحات عملوا و آمنوا

 در آنان برای رحمان خداوند دهند، انجام صالح عمل و آورند ایمان

خود را آن چنان برای او ... و .داد خواهد قرار دوستی و محبت ها، دل

دل های میلیون ها خداوند خالص کرده بود که خداوند محبت او را در 

 نفر در داخل و خارج از مرزها وارد نمود.

   

های نورانی تبدیل شد که راه را  با شهادتش، او خود به یکی از چراغ 57

آموز برای  دهند. یک مکتب و یک مدرسه درس به دیگران نشان می

ه سوی پروردگار خود راهی برگیرند یا خواهند ب کسانی که میهمه 

 خود خدمت کنند. به همنوعان 

   

    :نتایج
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