
برادر جان!

برادرجان! هوای نوشتن دارم، اما هوا، برای نوشتن از تو کم 
است! گلویم را فشار می دهد بی هوایی؛ بی هوا و ناجوانمردانه 
از ما گرفت اندت! دش��من نامرد، خنجر از پش��ت زد، رسم 

همیشگی شیطان صفتان است از پشت خنجر زدن.
رو در رو نمی تواند رویارویی کند با دالوری چون تو، ش��ب 
هنگام، در خفا، با ترسی همیشگی در دل، در کمین نشسته، 
کرکس ه��ای خود را روانه می کند تا دالوری نام آور را از ما 
بگیرد؛ می گیرد، اما س��ردار جان ها و قلب ها، ققنوس است، 
سر بر می آورد بار دیگر و بارها، سرخوش تر از پیش، شادمان 
ت��ر از گذش��ته و سلحش��ورتر از هر زمانی، پ��رواز می کند، 
پ��روازی به یاد ماندنی، پروازی آس��مانی، اوج می گیرد، اوج 
او ما را نیز به باال می برد، زایشی نو سر می گیرد، برادریهای 
فردا را می آفریند، سربازان و سردارانی که دور نیست، بسیار 
نزدیک، آنقدر نزدیک که می توان آنها را دید، احساس کرد، 
بش��ارتی از سوی سردار و س��االر قلب های عاشق به گوش 
می رس��د، هواستان باش��د، پیروزی نزدیک است، مبادا خم 
به ابرو بیاورید، مبادا سست شوید، تا پیروزی یک یا حسین 
دیگر! س��ردار ما را گرفتید، آرامشتان را به هم خواهیم زد، 
روزگارتان از این پس س��یاه تر خواهد ش��د، سیاه تر از آن 
ش��بی که جان یک س��ردار ایرانی را گرفتید. خواب بر شما 
حرام می شود از این پس، همواره در شوک، ترس و وحشت 
ماندگار تا دس��ت انتقام به س��وریتان بیاید، انتقامی سخت 
که هیچ گریزی از آن نیس��ت برای شما. کور خوانده اید ای 
جانیان بالفطره! ای آن هایی که ناجوانمردانه می جنگید که 
حتی جنگ هم از ش��ما ش��رم دارد! اگر مرد بودید و نامرد 
نبودید، رو در روی س��االری چون س��لیمانی می ایستادید 
و در خف��ا و تاریک��ی، همچ��ون خفاش��ان خ��ون آش��ام

ش��ورای عالی امنی��ت ملی با ص��دور بیانیه ای در 
واکنش به ش��هادت حاج قاسم س��لیمانی تاکید 
کرد: رژیم ایاالت متحده آمریکا مس��ئول عواقب 

جنایت ترور »قاسم سلیمانی« خواهد بود.
متن بیانیه به این شرح است:

شهادت سردار رشید اسالم، فرمانده غیور نیروی 
قدس سپاه پاس��داران انقالب اس��المی، سپهبد 
پاسدار شهید حاج قاس��م سلیمانی، حامل نشان 
عالی ذوالفقار و دیگر فرماندهان مبارزه با تروریسم 
به ویژه مجاهد خس��تگی ناپذیر ش��هید ابومهدی 
المهن��دس را ب��ه ام��ام زمان)عج(، مق��ام معظم 
رهب��ری) مدظل��ه العالی(، سلحش��وران مقاومت 
اسالمی، همرزمان و خانواده ایشان و تمامی ملت 

ایران تبریک و تسلیت عرض می نماید.
س��ردار سرافراز حاج قاسم س��لیمانی، مایه عزت 
و افتخار نه فقط ایرانیان بلکه تمامی مس��لمانان 

ومستضعفان تحت ستم در سراسر عالم بود.
شهادت این بزرگ فرمانده مقاومت اگرچه ضایعه 
بزرگ��ی برای جهان اس��الم و مردم ب��زرگ ایران 
به ش��مار م��ی رود اما به تعبیر ام��ام خمینی)ره( 
رهب��ر کبیر انقالب اس��المی هر پرچم��ی که از 
دس��ت توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را 
برخواهد داش��ت. مگر با شهادت سرداران بزرگی 
که این ملت تاکنون تقدیم کرده است، خدشه ای 
در حرکت نیروهای مسلح و توانمندی های دفاعی 
کش��ور پیش آمد ک��ه اکنون و با ش��هادت حاج 
قاسم س��لیمانی پدید اید؟ آمریکا بداند که حمله 
جنایتکاران��ه علیه س��ردار س��لیمانی، بزرگترین 
خطای راهبردی آن کش��ور در منطقه غرب آسیا 
بوده و آمریکا از تبعات این اش��تباه محاسباتی به 

آسانی رهایی نخواهد یافت.
همانگون��ه که مقام معظم رهب��ری در پیام خود 
فرمودند انتقام س��ختی در انتظ��ار جنایتکارانی 

اس��ت که دست پلید خود را به خون پاک سردار 
س��لیمانی آغشته کردند. این جنایتکاران با انتقام 
سخت منتقمین خون س��ردار سلیمانی در زمان 
و مکان مناس��ب روبرو خواهند شد. بدون تردید 
خط جه��اد ومقاومت با انگی��زه ای مضاعف ادامه 
پیدا خواهد کرد و درخت مقاومت هر روز تنومند 
تر و شکوفاتر خواهد شد. پیروزی از آن مجاهدان 
این راه مبارک اس��ت و آنانکه به این جنایت دل 
خوش کرده اند بدانند که این گونه اقدامات کور و 
بزدالنه اراده جمهوری اس��المی ایران را در تداوم 
بدون تنازل سیاست مقاومت فعال قوی تر نموده 

و تلخکامی آنان را زود و شدید خواهد کرد.
ب��دون ش��ک ای��ن جنای��ت، انتق��ام داع��ش و 
تروریست های تکفیری از فرماندهان بزرگ مبارزه 
با تروریسم بود که به دست آمریکا علیه نمادهای 
افتخارآمیز اضمحالل تروریسم در عراق و سوریه 

صورت گرفت.
در هم آمیختن خون فرماندهان س��رافراز ایرانی 
و عراق��ی در این مس��یر نورانی، نم��ادی از پیوند 
ناگسستنی دو ملت ایران و عراق در آینده خواهد 

بود.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 
در جلسه فوق العاده امروز)جمعه( خود با بررسی 
ابع��اد مختلف این حادث��ه، تصمیمات مقتضی را 
اتخاذ نموده و بدین وس��یله اع��الم می کند رژیم 
ایاالت متحده آمریکا مسئول عواقب کلیه تبعات 

این ماجراجویی جنایتکارانه خواهد بود.
بار دیگر به روح بلند سردارشجاع سپاه اسالم حاج 
قاسم س��لیمانی ادای احترام می کند و اطمینان 
دارد خ��ون ای��ن ش��هید بزرگوار همچ��ون دیگر 
ش��هدای انقالب اسالمی برکات زیادی برای ملت 
بزرگ ایران و آزادی خواهان جهان در پی خواهد 

داشت.

ش��هادت پر افتخار س��ردار بزرگ و نام آور، تربیت ش��ده مکتب 
اس��الم و حضرت امام خمینی )ره( ، س��ردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی به دست آمریکای جنایتکار یقیناً بی پاسخ نخواهد ماند 
و اس��تکبار جهانی با این جنایت ددمنشانه حمایت و پشتیبانی 
خ��ود را از تروریس��ت هایی که به جان جهان اس��الم انداخته ، 

علنی تر نمود.
ش��یطان بزرگ و ایادی دست نش��انده اش باید بدانند با در هم 
آمیخته ش��دن خون پاک ش��هدای ایران و عراق که جرمی جز 
قلع و قمع داعش، این دس��ت پرورده آمریکا نداش��ته اند، اتّحاد 
و وحدتی آس��مانی بین دو ملت ایران و ع��راق رقم خورد که تا 
قیامت، ناگسس��تنی اس��ت و از این پس، جبهه مقاومت اسالمی 
نخواهد گذاش��ت آب خوش از گلوی ناپاکان فرو رود و دس��تان 
پلیدش��ان را که آغشته به خون بی گناهان و مظلومان عالم می 

باشد، از منطقه قطع خواهند نمود.
س��ربازان گمنام امام زم��ان )عج( در وزارت اطالع��ات بار دیگر 
با ش��هداء پیمان می بندند که با برافراش��ته نگه داش��تن بیرق 
ش��هادت سرخ حسینی )ع( تا سرنگونی پرچم کفر، الحاد و نفاق 

آن��ی از مبارزه بی امان در جهاد فی س��بیل اهلل غفلت نخواهند 
ورزید و تروریس��ت های ددمنش آمریکایی را به سزای عملشان 

خواهند رساند.
ش��هادت آن اس��وه خط اول جهاد و مقاومت اسالمی، به همراه 
مجاهد بزرگ اس��الم ، آق��ای ابو مهدی المهن��دس و همراهان 
عظیم الش��ان ایش��ان را خدمت آقا امام زمان ارواحنا فداه، نایب 
برحق��ش امام المس��لمین، فرمانده معظ��م کل قوا حضرت آیت 
اهلل العظم��ی خامنه ای )مدظله العال��ی(، خانواده معّظم و معزز 
آن ش��هیدان سرافراز، عموم مس��لمانان و آزادی خواهان جهان، 
صمیمانه تبریک و تس��لیت عرض می نماییم و از پیش��گاه رب 
الش��هداء برای آن مجاهدان نام آور، علو درجات واس��عه و برای 

کلیه بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.      
هرچند فقدان آن عزیز س��ربلند آتش سوزان بر جان و جگرمان 
افکنده اس��ت، اما دش��من بداند جای حاج قاسم س��لیمانی ها 
خالی نخواهد ماند و س��رداران س��رافراز جبهه ی مقاومت جای 
آن ش��هیدان بزرگوار را پر نموده، راه آن شهید سعید را استمرار 

خواهند بخشید.

سردار اسماعیل قاآنی فرمانده 
نیروی قدس سپاه شد

2

ادامه صفحه 2

 
همسر حاج قاسم سلیمانی: پرچم 
تو بر زمین نمی ماند »سردارم«
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محمد صفری

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درپی شهادت سردار بزرگ اسالم 
س��پهبد قاسم سلیمانی پیام تسلیتی صادر کرد متن پیام به این 

شرح است:
بسم رب الشهداء والصدیقین

ِم��َن الُْمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهلَلَهّ َعلَْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضی 
لُوا تَْبِدیاًل.  نْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن یَْنَتِظُر َوَما بََدّ

شهادت فرمانده بزرگ و دالور سپاه قدس و جبهه مقاومت، سردار 
دلها برادر عزیزم حاج قاس��م س��لیمانی و سردار شهید ابومهدی 
المهن��دس را خدمت حضرت ولی عص��ر )عجل اهلل تعالی فرجه 
الش��ریف(، نائب بر حق ایش��ان مقام معظم رهبری حضرت آیت 

اهلل العظمی خامنه ای و همرزمان و خانواده های این دو ش��هید 
عزیز تبریک و تسلیت عرض می نمایم. قطعا غیر از شهادت هیچ 
سرنوشتی س��زاوار فرزندان امام خمینی نیس��ت و حاج قاسم و 
ابومه��دی المهندس عزیِز ما به آرزوی خود رس��یدند. بی تردید 
انتقام س��خت وعده داده شده محقق خواهد شد و آرمان این دو 

شهید عزیز بزودی محقق خواهد شد.
اینجانب برای آن ش��هیدان بزرگوار عل��و درجات و برای خانواده 

های ایشان صبر جمیل آرزومندم.
محمد مخبر

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام

عراق یکپارچه علیه 
آمریکا

عراقی ها بر واکنش عملی به 
تروریسم دولتی آمریکا تاکید کردند 

صفحه 6

انتقام سختی 
در انتظار 

جنایتکاران است

پیام تسلیت فرمانده کل قوا در پی 
شهادت سردار سلیمانی 

صفحه 2

اجر ۴ دهه 
مجاهدت سردار 
شهید حاج قاسم 

سلیمانی

مروری بر کارنامه درخشان فرمانده 
شهید نیروی قدس سپاه

صفحه 3

ققنوس

بیانیه شورای عالی امنیت ملی:
آمریکا مسئول عواقب جنایت ترور »سردار سلیمانی« است
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وزارت اطالعات: 
دست پلید ناپاکان توسط جبهه مقاومت اسالمی قطع خواهد شد

پیام تسلیت رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درپی شهادت سردار بزرگ 
اسالم سپهبد قاسم سلیمانی


