سردار بزرگ و پرافتخار اسالم آسمانی شد
👈انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است
در پی شهادت سردار پرافتخار اسالم حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بززرگ اسزالم
جناب آقای ابومهدی المهندس رهبر انقالب پیامی صادر کردند.
پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتهللا خامنهای  KHAMENEI.IRمتن پیام را به شزر زیزر
منتشر میکند:
بسم هللا الرحمن الرحیم
ملت عزیز ایران!
سردار بزرگ و پرافتخار اسالم آسمانی شد .دیشب اروا طیبهی شهیدان ،رو مطهر قاسزم سزلیمانی را
در آغوش گرفتند .سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میزدانهای مبزارزه بزا شزیاطین و اشزرار عزالم ،و
سالها آرزوی شهادت در راه خدا ،سرانجام سلیمانی عزیز را بزه ایزن مقزام واال رسزانید و خزون پزا

او بزه

دست شقیترین آحاد بشر بر زمین ریخت .این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیةهللاارواحنافداه و بزه
رو مطهر خود او تبریک و بزه ملزت ایزران تسزلیت عزر

میکزنم .او نمونزهی برجسزتهای از تربیتشزدگان

اسالم و مکتب امام خمینی بود ،او همهی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید .شهادت پزاداش تزالش
بیوقفهی او در همهی این سالیان بود ،با رفتن او بزه حزو و قزوهی الهزی کزار او و راه او متوقز

و بسزته

نخواهد شد ،ولی انتقام سختی در انتظزار جنایتکزارانی اسزت کزه دسزت پلیزد خزود را بزه خزون او و دیگزر
شهدای حادثهی دیشب آلودند .شهید سلیمانی چهرهی بینالمللی مقاومت اسزت و همزهی دلبسزتگان
مقاومت خونخواه اویند .همهی دوستان  -و نیز همزهی دشزمنان  -بداننزد خز
مضاع

ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبار

جهزاد مقاومزت بزا انگیززهی
است ،فقدان سردار فداکار و

عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتالن و جنایتکاران را تلختر خواهد
کرد.
ملت ایران یاد و نام شهید عالیمقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ
اسالم جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سزه روز عززای عمزومی در کشزور
اعالم میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم.
سیدعلی خامنهای
۱۳دیماه ۱۳۹۸

