
پیام تس��لیت رهبر معظم انقالب در پی شهادت سردار 
س��لیمانی صادر ش��د.در پی شهادت س��ردار پرافتخار 
اس��الم حاج قاسم سلیمانی و ش��هدای همراه او بویژه 
مجاهد بزرگ اس��الم جناب آقای ابومهدی المهندس، 

رهبر انقالب اسالمی پیامی صادر کردند.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران!
س��ردار بزرگ و پرافتخار اس��الم آس��مانی شد. دیشب 

ارواح طیبه ی ش��هیدان، روح مطهر قاس��م سلیمانی را 
در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه 
در میدانهای مبارزه با ش��یاطین و اش��رار عالم و سالها 
آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به 
این مقام واال رسانید و خون پاک او به دست شقی ترین 

آحاد بشر بر زمین ریخت.
این ش��هادت ب��زرگ را به پیش��گاه حض��رت بقیة اهلل  
ارواحن��ا فداه و ب��ه روح مطهر خود او تبریک و به ملت 

ایران تس��لیت ع��رض میکنم. او نمونه ی برجس��ته ای 
از تربیت ش��دگان اس��الم و مکتب امام خمینی بود، او 

همه ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید.
ش��هادت پ��اداش ت��الش بی وقف��ه ی او در همه ی این 
س��الیان بود، با رفتن او ب��ه حول و قوه ی الهی کار او و 
راه او متوقف و بس��ته نخواهد ش��د، ولی انتقام سختی 
در انتظار جنایتکارانی اس��ت که دست پلید خود را به 
خون او و دیگر ش��هدای حادثه ی دیشب آلودند. شهید 
س��لیمانی چهره ی بین المللی مقاومت اس��ت و همه ی 
دلبس��تگان مقاومت خونخواه اویند. همه ی دوستان -  
و نیز همه ی دش��منان - بدانند خ��ط جهاد مقاومت با 
انگیزه ی مضاعف ادام��ه خواهد یافت و پیروزی قطعی 
در انتظار مجاهدان این راه مبارک است، فقدان سردار 
فداکار و عزیز ما تلخ اس��ت ولی ادامه مبارزه و دس��ت 
یافتن به پی��روزی نهایی کام قات��الن و جنایتکاران را 

تلخ تر خواهد کرد.
ملت ایران یاد و نام ش��هید عالی مقام س��ردار سپهبد 
قاس��م سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ 
اسالم جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد 
داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعالم 
میکن��م و به همس��ر گرام��ی و فرزندان عزی��ز و دیگر 

بستگان ایشان تبریک و تسلیت می گویم.
سیدعلی خامنه ای 13دیماه 1398

پرچم سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران 
در خارج از کشور نیمه افراشته شد

در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی پرچم سفارتخانه 
ها و نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج 
از کش��ور به حالت نیمه افراشته در آمد. در پی ترور 
شهید س��ردار سپهبد حاج قاسم س��لیمانی فرمانده 
سپاه قدس توسط دولت تروریست آمریکا و اعالم سه 
روز عزای عمومی در کش��ور، پرچم س��فارتخانه ها و 
نمایندگی های جمهوری اس��المی ایران در خارج از 

کشور به حالت نیمه افراشته درآمد.
س��فارتخانه ها، سرکنس��ولگری ها و نمایندگی های 
جمهوری اس��المی ایران در خارج از کشور همچنین 
با صدور بیانیه های��ی ضمن محکوم کردن این اقدام 
تروریستی، شهادت سردار سلیمانی را تبریک و تسلیت 
گفتند. جمعی از سفرا و روسای نمایندگی های ایران 
در خارج از کشور نیز در صفحات توئیتر خود این اقدام 
آمریکا را مصداق بارز تروریسم دولتی خوانده و رژیم 

آمریکا را مسئول کلیه عواقب آن خواندند.

 برگزاری اولین دوره جایزه بزرگ 
شهید قاسم سلیمانی در جشنواره ققنوس

دبیر جشنواره ققنوس بسیج دانشجویی گفت: اولین 
دوره اهدای "جایزه بزرگ ش��هید قاس��م سلیمانی" 
در راس��تای بزرگداشت مقام واالی این سردار شهید 
برگزار می ش��ود. مهرداد توکلی، ضمن عرض تبریک 
و تس��لیت به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی 
گف��ت: دبیرخان��ه دائمی پنجمین جش��نواره هنری 
دانشجویی ققنوس س��ازمان بسیج دانشجویی اولین 
دوره اهدای "جایزه بزرگ ش��هید قاس��م سلیمانی" 
در راس��تای بزرگداشت مقام واالی این سردار انقالب 
و اس��الم را برگزار می کند. وی ادامه داد:  این بخش 
از جش��نواره با رویکرد آرمانهای ش��هید س��لیمانی، 
شهدای جبهه جهانی مقاومت، ایستادگی، سربلندی و 
سرافرازی ملت جهان اسالم، استقامت، و با موضوعیت 
اهداف انقالبی جشنواره   انتخاب آثار در حوزه زندگی 
و معیارهای تفکری ایش��ان و شهدای جبهه انقالب، 

برگزار خواهد شد.  فارس

اخبار

سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه شد
در پی ش��هادت س��ردار پرافتخار حاج قاس��م س��لیمانی، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای فرمانده معظم کل قوا با صدور حکمی س��ردار س��رتیپ پاس��دار 
اسماعیل قاآنی را به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

منصوب کردند.
متن حکم فرمانده معظم کل قوا به شرح زیر است. درپی عروِج شهید عالی مقام 
س��ردار پرافتخار حاج قاسم سلیمانی رضوان اهلل علیه، فرماندهی نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی را به سردار سرافراز سرتیپ اسماعیل قاآنی که در شمار 
برجس��ته ترین فرماندهان سپاه در دفاع مقدس بوده و در طول سالیان متمادی در 
نیروی قدس در کنار سردار شهید در منطقه خدمت کرده است می سپارم. برنامه ی 
آن نیرو عیناً همان برنامه  دوران فرماندهی ش��هید سلیمانی است. از همه  همکاران 
آن نیرو حضور و همکاری آنان را با سردار قاآنی خواهانم و توفیق و تأیید و هدایت 

الهی را برای ایشان مسألت می کنم.  پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبری

شهادت سردار سلیمانی انگیزه مضاعف تری به پاسداران خواهد داد
جانش��ین فرمانده کل سپاه با بیان این که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
سال ها منتظر شهادت بود، گفت: شهادت این سردار رشید، انگیزه مضاعفی 
برای پاس��داران ایجاد خواهد کرد و ان ش��اءاهلل ش��اهد پیروزی های بزرگی 

خواهیم بود. 
س��ردار علی فدوی گفت: س��ردار س��لیمانی 40 سال برای ش��هادت انتظار 
می کش��ید ضمن اینکه من قریب به 40 س��ال افتخار داشتم تا در کنار حاج قاسم 

سلیمانی به عنوان پاسدار انقالب اسالمی حضور داشته باشم.
وی با بیان اینکه وقتی س��ردار س��لیمانی ش��هید می ش��ود حتما مبارزه ادامه پیدا 
می کند، ادامه داد: طی 40 س��ال گذش��ته بیش از 400 هزار پاس��دار در پاسداری 
از انقالب اس��المی شهید شدند؛ قطعا شهادت س��ردار سلیمانی انگیزه مضاعف تری 
نس��بت به شهادت ش��هدای قبل برای پاس��داران به همراه دارد و ان شاءاهلل شاهد 

شبکه خبر پیروزی های بزرگی خواهیم بود.

همسر حاج قاسم سلیمانی: پرچم تو بر زمین نمی ماند »سردارم«
همس��ر شهید سرافراز اسالم سپهبد قاسم س��لیمانی، پیام صوتی را منتشر 

کرد و اعالم کرد علم  تو بر زمین نخواهد ماند سردارم.
همسر شهید سرافراز اس��الم، سپهبد قاسم سلیمانی، پیام صوتی را منتشر 

کرد و اعالم کرد علم تو بر زمین نخواهد ماند.
وی در این پیام اظهار داش��ت: چگونه ب��اور کنم رفتنت را، آنقدر در کوه ها و 
بیابان ها به دنبال ش��هادت گشتی تا آخر ش��هادت تو را در آغوش گرفت تو شهید 
زنده بودی، حاال یارانت دورت را گرفته اند. وی تصریح کرد: قسم به حرمتت حضرت 

مادر، برای هر قطره خونت باید هزینه بدهند.
همسر ش��هید س��لیمانی ادامه داد: حاج قاسم بشنو، حاج قاس��مم بشنو، بسم اهلل 
قاصم الجبارین را پشت بی سیم می گویند، حاال علم بر زمین نمی ماند، حاج قاسمم 
بش��نو بسم اهلل القاصم الجبارین را پشت بیس��یم می گویند علم بر زمین نمی ماند 

سردارم. 

بازخوانی سخنان رهبرانقالب خطاب به سردار سلیمانی؛

ان شاءاهلل خدای متعال عاقبت شما را با 
شهادت قرار بدهد

نشان  اعطای  مراسم  در  گذشته،  سال  اسفندماه  در  رهبرانقالب 
عالی ذوالفقار به فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، فرمودند: 
»ان شاءاهلل خدای متعال به ایشان اجر بدهد و تفّضل کند و زندگی 

ایشان را با سعادت، و عاقبت ایشان را با شهادت قرار بدهد«.
جبران  قابل  و  مقابله  قابل  چیزها  این  با  خدا  راه  در  مجاهدتهای 
الُْمْؤِمِنیَن  ِمَن  اْشتََریٰ  اهلَل  »ِإنَّ  میفرماید:  متعال  خدای  نیست. 
َفیَْقُتلُوَن  اهلِل  َسِبیِل  یَُقاِتلُوَن ِفی  الَْجنََّة  لَُهُم  ِبأَنَّ  أَْمَوالَُهم  َو  أَنُفَسُهْم 
َو یُْقتَلُوَن« آنچه در برابر مجاهدت در راه خدا وجود دارد و خدای 
در  مال  و  و روی دست گرفتن جان  تقدیم کردن  مقابل  متعال در 
راه خدا قرار داده، بهشت است، رضای خدا است. آن چیزهایی که 
در دست و بال ما است -چه تشّکر زبانی مان، چه تشّکر عملی مان، 
چه نشانمان، چه درجه ای که میدهیم- چیزهایی است که بر حسب 
محاسبات ماّدِی دنیایی قابل ذکر است اّما بر حسب محاسبات معنوی 
را  مجاهدتها  این  الحمدهلل همه ی شماها  نیست.  قابل ذکر  الهی  و 
بسیار  برادر  این  به  متعال  خدای  الحمدهلل  کردید.  تالش  کردید، 

عزیزمان -آقای سلیمانی-هم توفیق داده. 
ایشان بارها، بارها، بارها جان خودشان را در معرض تهاجم دشمن 
مجاهدت  و  ؛  هلِلّ مخلصاً  و  خدا  برای  خدا،  راه  در  داده اند،  قرار 
کرده اند. ان شاءاهلل خدای متعال به ایشان اجر بدهد و تفّضل کند 
قرار  با شهادت  را  ایشان  عاقبت  و  با سعادت،  را  ایشان  زندگی  و 
بدهد، البتّه نه حاال. هنوز سالها جمهوری اسالمی با ایشان کار دارد. 
مبارکتان  ان شاءاهلل  باشد.  شهادت  ان شاءاهلل  آخرش  باالخره  اّما 

باشد.

نمای نزدیک

برادر جان!
ادامه از صفحه اول

به او یورش نمی بردید. زبونی و ذلیلی شما آوازه جهان 
اس��ت که هر چه تاکنون کرده ای��د از مردانگی بویی 
نبرده است. اما بدانید و خوب هم می دانید که دیری 
نخواهد پایید به گونه ای ش��وک آور، انتقام خواهیم 
گرفت که ندانید چگونه بود و از کجا، برق آسا، ویرانگر 

و پایانی!
سردار ما زنده است، خون او خواهد جوشید و جوشش 
خون پاک س��ردار ایرانی آغاز ش��ده است، همه ملت 
ایران روز جمعه هم قس��م شدند تا انتقام بگیرند و تا 
قصاص نکرده اند، از پا ننشینند و تنها ملت ایران نبود 
که سرداری چون قاسم سلیمانی را از دست داد، همه 
آزادگان عالم برای از دست دادن او گرچه داغدار شدند 
اما این داغ، خون آنها را به جوش آورده اس��ت و همه 
جبهه مقاومت آماده باش هس��تند و در انتظار فرمان 
ولی خود، هم او که آرزوی ش��هادت را برای سردارش 
که همچون مالک اشتر بود برای او، اینگونه از خداوند 
خواسته بود؛ »ان شاء اهلل خدای متعال به ایشان اجر 
بدهد و تفضل کند و زندگی ایش��ان را با س��عادت و 
عاقبت ایشان را با شهادت قرار دهد.« عزادار نیستم، 
زانوی غ��م در بغل نگرفته ایم، نمی گذاریم دش��من 
اشکهایمان را ببیند، نمی گذاریم سردمداران شیطان 
صف��ت عالم، بغض ما را نظاره کنند و از این اش��کها 
شادمان شوند، اما خش��م ما را خواهند دید، صالبت 
و ش��وکت جاودان��ه ایران و ایرانی را ک��ه وام دار امیر 
جان ها، ساالر عاشقان مهدی موعود)عج( است، تنها 
تصویری اس��ت که در چشمان کفتار صفتان نمایان 
خواهد شد. ما قافله س��االری داریم که سردار اسالم 
و ایران قاسم سلیمانی تنها یکی از سپهساالران لشکر 
آن بود؛ سردار بخواب، یقین بدان خواب از این پس بر 
دش��من حرام است، ای جاودانه! ما برادرهای کوچک 
تو سردار، بیراهه نخواهیم رفت. راه را، روشن و هموار 
کردی با خون خود، در پی تو خواهیم آمد بی درنگ، 
بدون اندک تردیدی، بازگشت پیکر پاک تو نازنین به 
میهن، با غوغایی همراه خواهد گشت که دشمنان را 
به وحشت خواهد انداخت، محشری بپا خواهد شد که 
آن شقی ترین مردم که فرزندان حرام زاده آل سفیان 
و آل معاویه هستند، لرزه بر اندامشان خواهد افتاد. قلم 
قاصر است و توان نوشتن ندارد، دل بی قرار است و در 
انتظار روز انتقام، انتقامی که اندکی از دل زخم خورده 
ما را تسکین دهد. دل های یاران سردار اسالم و ایران، 
تنها با انتقام آرام می گیرد و شاید این انتقام، انتقامی 

آخرالزمانی باشد که وعده آن نزدیک است.

سرمقاله

فرمانده کل ارتش: 
 جبهه مقاومت با خون  شهید 

حاج قاسم سلیمانی تقویت خواهد شد
امیر سرلشکر موسوی در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

فرمانده مجاهد و دالور نیروی قدس سپاه پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است: شهادت اجر و پاداش خداوند متعال برای مردان 
بزرگی اس��ت که با س��الها مجاهدت مخلصانه در میدان ه��ای مبارزه با 
ش��یاطین، جان در طبق اخالص گذاش��ته اند و دل ب��ه معبود داده اند. 
اینجانب از س��وی خ��ود و همرزمانم در ارتش جمهوری اس��المی ایران 
ش��هادت فرمانده والیی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به 
محض��ر حضرت بقیه اهلل االعظم امام زمان )ع��ج(، فرماندهی معظم کل 
قوا حضرت امام خامنه ای) مد ظله العالی(، امت شهید پرور، غیورمردان 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی و رزمندگان جبهه مقاومت تبریک و 
تس��لیت گفته و به جنایتکاران اعالم می داریم این حمله تروریس��تی و 
ددمنشانه آمریکای جنایتکار که نشانه ای بارز از خوی تروریستی دولت 

آمریکا است بدون پاسخ نخواهد ماند.
ب��دون تردید در پی این اقدام تروریس��تی جنایتکاران خبیث و به برکت 
این خون های پاک، جبهه مقاومت بیش از پیش تقویت خواهد شد.   

در اطالعیه ای
نیروی قدس سپاه اسامی شهدای 

حمله تروریستی آمریکا را اعالم کرد
دفتر فرماندهی نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی اسامی 
ش��هدای عضو سپاه پاس��داران را که در حمله تروریستی آمریکایی ها در 

بغداد به شهادت رسیدند اعالم کرد.
در این حمله تروریس��تی، جمعاً ده نفر به ش��هادت رسیدند که پنج نفر 
از جمله س��ردار سپهبد پاسدار شهید قاسم س��لیمانی، ایرانی و پنج نفر 
دیگ��ر از جمل��ه ابومهدی مهندس معاون نیروهای حشدالش��عبی عراق، 

عراقی بودند.
اسامی شهدای پاسدار همراه سردار شهید سلیمانی به این شرح است:

۱- سردار سرتیپ پاسدار حسین جعفری نیا
۲- سرهنگ پاسدار شهرود مظفری نیا

۳- سرگرد پاسدار هادی طارمی
4- سروان پاسدار وحید زمانیان

بر این اس��اس برخی ش��ایعات مبنی بر حضور و ش��هادت داماد س��ردار 
س��لیمانی در حمله تروریستی بامداد امروز امریکایی ها تکذیب می شود. 

 روابط عمومی سپاه قدس

مردم تهران پس از نماز جمعه در مصالی امام)ره( :
»انتقام سخت« می گیریم

م��ردم تهران با اع��الم انزجار از اقدام جنایت آمیز آمریکا در به ش��هادت 
رساندن سرلشکر حاج قاسم سلیمانی، پس از اقامه نماز جمعه در مصالی 

امام خمینی )ره( در خیابان های اطراف مصلی راهپیمایی کردند.
نمازگزاران تهرانی و همچنین سایر مردم، خودروهای خود را در حاشیه 
اتوبان مدرس، رس��الت و مسیرهای منتهی به مصالی امام خمینی )ره( 

پارک کردند به جمع راهپیمایان پیوستند.
در این راهپیمایی، نمازگزاران تهرانی دسته های سینه زنی تشکیل دادند 
و با در دس��ت داشتن تصاویر حاج قاسم س��لیمانی، به عزاداری شهادت 
فرمانده نیروی قدس س��پاه پرداختند و فریاد زدند: »عزا عزاس��ت امروز، 
روز عزاس��ت امروز، حاج قاس��م دالور با شهداس��ت امروز« نماز گزاران 
همچنین این نوا را تکرار مردند: »سردار سپاه، مالک دوران نیامد، علمدار 
نیامد، علمدار نیامد« مردم در این راهپیمایی با سر دادن شعار »مرگ بر 
آمریکا«، »مرگ بر اسرائیل«، پالکاردهایی در دست داشتند که روی آن 
هشتگ »#انتقام_سخت« نوشته بود.  راهپیمایان خواستار انتقام سخت 
از آمریکایی ها ش��دند. مردم همچنین پالکاردهایی در دست داشتند که 

روی آن نوشته شده است: »من هم حاج قاسم سلیمانی ام«  مهر

برنامه عینًا همان برنامه است
سردار اسماعیل قاآنی فرمانده جدید 

نیروی قدس سپاه کیست؟
در پی شهادت س��ردار پرافتخار حاج قاسم سلیمانی، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
فرمانده معظم کل قوا با صدور حکمی سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی را به 

فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب کردند.
در مت��ن حک��م فرمانده معظم کل ق��وا برای فرماندهی س��ردار قاآنی آمده بود: 
در پی عروِج ش��هید عالی مقام س��ردار پرافتخار حاج قاسم سلیمانی رضوان اهلل 
علیه، فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به سردار سرافراز 
س��رتیپ اسماعیل قاآنی که در ش��مار برجس��ته ترین فرماندهان سپاه در دفاع 
مقدس بوده و در طول سالیان متمادی در نیروی قدس در کنار سردار شهید در 
منطقه خدمت کرده است می سپارم. برنامه ی آن نیرو عیناً همان برنامه ی دوران 
فرماندهی ش��هید سلیمانی اس��ت. از همه ی همکاران آن نیرو حضور و همکاری 
آنان را با س��ردار قاآنی خواهانم و توفیق و تأیید و هدایت الهی را برای ایش��ان 

مسألت میکنم.
سردار سرتیپ اس��ماعیل قاآنی که چندین سال مسئولیت جانشینی فرماندهی 
نیروی قدس س��پاه را بر عهده داشت، در کارنامه خود فرماندهی لشکر های ۲۱ 

امام رضا )ع( و ۵ نصر و معاونت اطالعات ستاد مشترک سپاه را نیز دارد.
س��ردار قاآنی در تاریخ ۲۶ دی س��ال ۹۳ گفته بود: آمریکا و اسراییل کوچک تر 
از آن هس��تند که خود را همتراز با قدرت نظامی ایران بدانند؛ این قدرت اکنون 
خود را در کنار مردم مظلوم فلس��طین و غزه در قالب موش��ک و سالح به منصه 

ظهور رسانیده است.
فرمانده جدید نیروی قدس س��پاه همچنین در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ گفته 
بود: ما وقتی برای دفاع از مس��لمانان کشور های اسالمی گام برداشتیم هدفمان 
انج��ام وظیف��ه الهی ب��ود و اولین نتیج��ه اش متوجه خود نظام ش��د. به برکت 
دس��تگیری از مس��لمانان خداوند خطراتی را از این کشور دفع کرد و باعث شد 
تا ایران اس��المی به یک مرکز امنیت و ایجاد امنیت برای دیگر کش��ور ها تبدیل 

شود.  میزان

خطی��ب نم��از جمعه ته��ران گف��ت: راه و کار 
»س��ردار س��لیمانی« بدون هیچ تردیدی ادامه 
دارد و همرزم��ان او خ��واب راحت را از چش��م 

ترامپ و اذنابش می گیرند.
حجت االسالم والمس��لمین سیداحمد خاتمی 
ام��ام جمعه موق��ت تهران در خطب��ه اول نماز 
جمعه تهران در واکنش به شهادت سردار حاج 
قاس��م س��لیمانی، گفت: چهار دهه است با این 
مرد بزرگ آش��نا بودم. اولین بار در عاشورا با او 
آشنا شدم، دهه اول محرم در کرمان مهمان او 

بودم که خانه خود را فاطمیه کرده بود.  
امام جمعه موق��ت تهران با بیان اینکه گویا نام 
»س��لیمانی« با جنگ گره خورده ب��ود، اظهار 
داش��ت: بارها تا مرز ش��هادت پی��ش رفت ولی 
خدا خواس��ت زنده بماند تا در این مقطع بسیار 
حس��اس تاریخ اسالم، داعش را نابود کند اما او 

به امید شهادت زنده بود.  
وی با بیان اینکه »سردار سلیمانی« مالک اشتر 
والی��ت بود، اف��زود: معتقدم یک��ی از داغ های 
س��نگینی که ب��ر والیت وارد ش��ده همین داغ 
شهادت حاج قاسم س��لیمانی است؛ داغ مالک 
اشتر علی را سوزاند و در دریای ماتم فرو برد.  
خطیب نماز جمعه تهران گفت: شهید سلیمانی 
بزرگ مردی بود که وقتی در جلس��ات مختلف 
به او می گفتند سرلشکر سلیمانی می گفت به 

من بگویید سرباز والیت.  
»س��ردار  کار  و  راه  ک��رد:  تاکی��د  خاتم��ی 

س��لیمانی«  ب��دون هیچ تردی��دی ادامه دارد 
و همرزم��ان او راهش را به فض��ل خدا ادامه 
می دهند و خواب راحت را از چش��م ترامپ و 

اذناب��ش م��ی گیرن��د.
وی تصری��ح ک��رد: آمریکایی ه��ا و به خصوص 
»ترامپ« مطمئن باشند، خون شهید سلیمانی 
خواه��د جوش��ید و اقدام��ی خواهی��م کرد که 

روزشان را به شام سیاه تبدیل خواهیم کرد.  
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه آمریکایی 
ها بدانند فتحی نک��رده اند بلکه گام به گام به 
سقوط نزدیک شدند، بیان کرد: اعالم می کنم 
آمریکای��ی ها دیگ��ر در دنیا آرام��ش نخواهند 
داش��ت. امروز جریان مقاومت در عراق سوریه 
و لبنان داغ دار و خونخواه س��لیمانی هس��تند 
و حال به فضل خدا وقت آن رس��یده است که 
منطقه از لوث وجود این جانورهای موزی قطع 

شود.  
حجت االس��الم والمس��لمین خاتمی گفت: به 
ی��اری خداون��د مردم ب��ه دنی��ا خواهند گفت 
»سلیمانی« راحت ادامه دارد و این راه به یاری 

خدا بی رهرو نخواهد ماند.
وی در خطب��ه دوم، در رابطه ب��ا حوادث اخیر 
عراق، تاکید ک��رد: آمریکایی ها به خاک عراق 
تجاوز کردند و گردان های حش��د الش��عبی را 
هدف قرار دادند. آنچه انجام ش��د تجاوز به یک 
مل��ت و به خطر انداختن اس��تقالل یک ملت و 
به ش��هادت رس��اندن خوبان بود و رهبر معظم 

انق��الب نیز این اقدام را به ش��دت محکوم می 
کنند.

خطی��ب نماز جمعه ته��ران با بی��ان اینکه در 
اتفاق اخی��ر عراق دو جریان بی پ��رده خود را 
نش��ان داده اند، اظهار داشت: یک جریان حزب 
ش��یطان بود که آمریکا سردمدار آن بود و رژیم 
صهیونیس��تی و بحرین ه��وادار حمله بودند. از 
آن س��و هم حزب اهلل خود را نشان داد و مقام 
معظم رهب��ری،  مقاومت حزب اهلل و انصار اهلل 
یم��ن نیز آن را محک��وم کردند. اینها حزب اهلل 
جهان اس��الم هس��تند؛ جهان اسالم باید حزب 

اهلل و حزب الشیطان را بشناسند.  
خاتمی افزود: ترامپ حامی داعش اس��ت پس 
مرگتان باد. واکنش عراق واکنش��ی طبیعی بود 
شما به یک ملت مس��تقل تجاوز کردید. مردم 
منطق��ه در پی فرصتی ب��رای ابراز تنفرش��ان 
هس��تند و ای��ن اقدامش��ان جل��وه ای از ابراز 
تنفرشان بود. نکته دیگر این اتفاق این است که 

»عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد«.
وی ب��ا بی��ان اینکه فض��ای غی��ر آمریکایی در 
عراق ایجاد ش��ده و زمینه اخ��راج آنها از عراق 
فراهم شده اس��ت، اظهار داشت: وقت آن است 
که غیرتمندان عراقی در پی ش��هادت  »سردار 
س��لیمانی« و »ابومه��دی المهن��دس« کل��ک 
آمریکای��ی ه��ا را در عراق بکنن��د. این فضای 
مق��دس باید تا اخراج آخری��ن نیروی امریکا از 

عراق ادامه پیدا کند.  مهر

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است
پیام تسلیت فرمانده کل قوا در پی شهادت سردار سلیمانی 
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سید احمد خاتمی در نماز جمعه تهران:
همرزمان »سردار سلیمانی« خواب راحت را از ترامپ می گیرند


