
اقدامآمریکاعزمرزمندگانرابراینابودیاستکبارجزمترمیکند
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی به مناسبت شهادت سردار سلیمانی 
تصریح داش��ت: اقدام حماقت آمیز دولت آمری��کا عزم مبارزان جبهه مقاومت را 
در راه مب��ارزه با اس��تکبارجهانی جزم تر خواهد کرد. آی��ت اهلل آملی الریجانی 
نوش��ت؛ مجاهد عظیم الشان ما پس از عمری جهاد و مبارزه با استکبارجهانی به 

سردمداری آمریکای جنایتکار به آرزوی دیرین خود رسید وبه خیل شهدای اسالم 
و انقالب اسالمی پیوست. اینجانب شهادت این مجاهد عالیقدر را به محضر حضرت بقیه 
االعظم)عج(، رهبر عظیم الش��ان انقالب اسالمی ) مدظله العالی(، ملت قدرشناس ایران 
اسالمی وهمه یاران و رزمندگان جبهه مقاومت اسالمی، بویژه خانواده معظم وصبور شهید 
واالمقام تبریک و تس��لیت عرض می نمایم. این اقدام ددمنش��انه و حماقت آمیز دولت 
تروریست و جنایتکار آمریکا عزم مبارزان جبهه مقاومت را در راه مبارزه با استکبارجهانی و 

مجمعتشخیصمصلحت نابودی نهایی آنان جزم تر خواهد نمود.

نتیجهترورشهیدسلیمانیخسارتبرایآمریکاییهاخواهدبود
رئیس مجلس با اشاره به ترور شهید سلیمانی توسط آمریکا گفت: آمریکایی ها 
باید بدانند به دست خودشان وضع ناامنی در منطقه ایجاد کرده اند و نتیجه 

این کار، خسارت برای خودشان خواهد بود.
علی الریجانی در اظهاراتی به مناس��بت شهادت سردار قاسم سلیمانی گفت: 

شهید سلیمانی فردی باشجاعت بود و در مسیر کار خودش با دقت نظر عمل 
می ک��رد. رئیس مجلس گفت: اینکه گاهی در رس��انه های خارجی او را ش��خصیتی 
ممتاز می دانند به خاطر همین دقت نظرهایی بود که ش��هید سلیمانی در کار خود 
داشت. وی ادامه داد: آمریکایی ها جفا کردند و سرداری عظیم الشان را از ما گرفتند 
و تاوانش را خواهند داد. ما نمی خواس��تیم چنین شرایطی در منطقه به وجود بیاید 

شبکهخبر ولی آمریکا این آشفتگی را در مواقع مختلف ایجاد کرده است. 

حاج قاسم سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم است
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حاج قاس��م س��لیمانی نماد مبارزه با تروریسم 
است، شهادت سردار سرافراز سپاه اسالم حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه 
ایشان را به محضر مبارک حضرت، ولی عصر )عج(، مقام معظم رهبری و امت 
اسالمی تسلیت گفت. آیت اهلل رئیسی در نشست روسای کل دادگستری ها و 

دادس��تان های مراکز استان سراسر کش��ور افزود: چهره حاج قاسم سلیمانی به 
عنوان چهره طرفدار مظلومان امت اسالمی و مدافع حریم امت اسالمی در عالم اسالم 
و دنیای امروز شناخته می شود. وی، حاج قاسم سلیمانی را به عنوان نماد دفاع از امت 
اس��المی و مظلومان عالم معرفی کرد و بیان داش��ت: امروز در هر کجای عالم که اسم 
حاج قاسم سلیمانی آورده شود همراه با همت، رشادت، شجاعت، ایستادگی و مقاومت 

روابطعمومیقوهقضاییه برای دفاع از امت اسالمی و مظلومان عالم است. 

پاداشآنهاراکهشهادتاستبهآنها
نقدمیدهد

در امر شهادت آنچه مهم است این است که کسی 
آماده بش��ود جان خودش را کف دس��تش بگیرد 
برای ب��ذل در راه خدا؛ ایثارگ��ران ما، رزمندگان 
ما، ف��داکاران ما که جانش��ان را کف دستش��ان 
گرفتن��د و رفتند، هم��ه ی اینها ای��ن فضیلت را 
دارند، منتها گاهی خدای متعال نسبت به کسانی 
تفّضل ویژه ای میکند و پاداش آنها را که شهادت 
اس��ت به آنها نق��د میدهد، بنابراین ارزشش��ان و 
اعتبارش��ان میش��ود چند برابر؛ برای خاطر اینکه 
از خدای متعال پاداش این مجاهدت را به صورت 
نقد گرفتند. یعنی خدای متعال جانش��ان را، این 
مت��اع را از اینها قبول کرد و در مقابل، بهش��ت را 
ب��ه آنها داد؛ باالترین معامله این اس��ت، باالترین 
سود این است. جان ما همان سرمایه ای است که 
به هرح��ال خواهی نخواهی از بی��ن خواهد رفت؛ 
یعنی هیچ کس نیس��ت که این جان و عمر را که 
باارزش ترین سرمایه ی انسانی او است، بتواند نگه 
دارد؛ یک مّدتی هس��ت؛ بعد، از ما گرفته خواهد 
شد. این زرنگی را شهدای ما داشتند که توانستند 
ای��ن جاِن از بین رفتنی را با خدای متعال معامله 
کنن��د و خدای متعال با این لح��ن با اینها حرف 
بزند:پروردگارا! ما که هس��تیم که ت��و جان ما را 
بخری؟ این جان مال تو است، متعلّق به تو است، 
اص��اًل ما که اختیاری در م��ورد آن نداریم. خدای 
متعال برای شهدای ما این را قرار داده است؛ این 

ارزش را ما خیلی باید گرامی بداریم.
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مخاطب شمایید

روحانی: 
ملتایرانوملتهایآزادهانتقام
شهادتسردارسلیمانیراازآمریکا

خواهندگرفت
رئیس جمه��ور با تس��لیت ش��هادت س��ردار بزرگ 
اس��الم و ایران سردار سپهبد قاسم سلیمانی گفت:  
بی تردی��د انتقام این جنایت هولناک را ملت بزرگ 
ایران و دیگ��ر ملت های آزاده منطق��ه از آمریکای 
جنایتکار خواهند گرفت. متن پیام تس��لیت حسن 
روحانی به مناس��بت شهادت سردار پرافتخار اسالم 
حاج قاس��م سلیمانی و ش��هدای همراه وی، به این 

شرح است:
ش��هادت س��ردار بزرگ اس��الم و ای��ران، فرمانده 
شجاع سپاه قدس، سردار س��پهبد قاسم سلیمانی 
و تعدادی از همراهان ایش��ان به ویژه مجاهد بزرگ 
ابومهدی المهندس، به دس��ت آمری��کای متجاوز و 
جنایت پیش��ه، قلوب همه ملت ای��ران و ملت های 
منطق��ه را جریح��ه دار ک��رد و ع��زم مل��ت بزرگ 
ایران و س��ایر ملت ه��ای آزاده را برای ایس��تادگی 
و مقابل��ه در برابر زیاده خواهی ه��ای آمریکا و دفاع 
از ارزش ه��ای اس��المی، دوچندان ک��رد. بی تردید 
ای��ن اقدام خباثت ب��ار و بزدالنه، نش��انه دیگری از 
س��رخوردگی و عجز و ناتوان��ی آمریکا در منطقه و 
احس��اس انزجار از س��وی ملت های منطقه نسبت 
ب��ه این رژیم متجاوز اس��ت که با زیر پا گذاش��تن 
تمام اصول و قواعد انس��انی و حق��وق بین الملل با 
غیرانس��انی ترین س��ُبعّیت، لکه ننگ دیگری را بر 
صفحات نکبت بار این کش��ور، ثبت کرد. یقین دارم 
پرچم عزت و پایداری این ش��هید واالمقام به دست 
خیل عظیم سربازان اسالم برافراشته خواهد ماند و 
مسیر پرافتخار ایثار و مقاومت با قوت بیشتر تداوم 
خواهد یافت. بی تردید انتقام این جنایت هولناک را 
مل��ت بزرگ ایران و دیگر ملت های آزاده منطقه، از 

آمریکای جنایتکار خواهند گرفت.
اینجانب ب��ا محکوم کردن این اقدام ددمنش��انه و 
پاسداشت خدمات درخشان، کم نظیر و ماندگار این 
دالور سرافراز تاریخ ایران در دفاع از تمامیت ارضی 
کشور و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در منطقه، 
ای��ن فاجعه بزرگ را به محضر مقام معظم رهبری، 
فرمانده کل قوا، آحاد ملت ایران، س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی، هم رزمان و دوستداران، و به ویژه 
خانواده گرامی ایش��ان تبریک و تسلیت می گویم و 
علو درجات این ش��هید گرانقدر و همراهانش را از 

درگاه خداوند منان مسألت دارم.
پایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری

گزارش
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گزارش 

در جریان حمله به کاروان الحشدالشعبی در نزدیکی فرودگاه 
بغداد، سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به همراه ابومهدی المهندس 
معاون الحش��د الشعبی و چند نفر از اعضای این سازمان به 

شهادت رسیدند.
در جریان حمله به کاروان الحشدالشعبی در نزدیکی فرودگاه 
بغداد، سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس 
س��پاه به همراه ابومهدی المهندس معاون الحشد الشعبی و 
چند نفر از اعضای این سازمان به شهادت رسیدند و برخی 

دیگر نیز مجروح شدند.
قاس��م سلیمانی در س��ال 1335 در شهرستان رابُر از توابع 
کرم��ان به دنی��ا آمد، پدرش یک کارگر بنای س��اده بود. او 
دوران نوجوان��ی اش را در همان مناطق گذراند و با پیروزی 
انقالب و آغاز جنگ تحمیلی به عضویت سپاه پاسداران که 

یک تشکیالت تازه تأسیس بود درآمد.
قاس��م سلیمانی در آغاز جنگ، 24 س��ال سن داشت و در 
همان ابتدای کار، فرماندهی دو گردان از نیروهای کرمانی را 
به عهده گرفت و اندکی بعد با پیشنهاد شهید حسن باقری، 
تیپ جدیدی را از نیروهای کرمان تش��کیل داد و این تیپ 
چند ماه بعد در زمستان سال 61، با اضافه شدن نیروهایی 
از سیس��تان و بلوچس��تان و هرمزگان به لش��کر 41 ثاراهلل 

تبدیل شد.
لش��کر ثاراهلل ازجمله لش��کرهای معروف و خط شکن دفاع 
مق��دس بود ک��ه در عملیات ه��ای بزرگی مث��ل والفجر8، 

کربالی 4 و 5 و... نقش آفرینی کرد.
اگر بخواهیم دوران خدمت 40س��اله فرمانده 63س��اله این 
روزهای نیروی قدس را به س��ه بخش تقسیم کنیم، اولین 
بخش آن در تابس��تان س��ال 67 و پایان جنگ تحمیلی به 
اتمام رس��ید. اگرچه جنگ برای بسیاری از همرزمان او در 
این تاریخ تمام ش��د اما برای قاس��م س��لیمانی آغاز دوران 

جدیدی بود که انجامش 9 سال طول کشید.
از جمله مسئولیت های لشکر 41 ثاراهلل به فرماندهی او پس 
از پایان جنگ، مقابله با اش��رار، قاچاقچیان و برهم زنندگان 
امنیت در جنوب شرق بود و قاسم سلیمانی به دلیل آشنایی 
ب��ا بافت این منطقه، توانس��ت کارنامه قابل قبولی از خود و 

نیروهای تحت امرش به جای بگذارد.
اما مهمترین دوران فرماندهی »حاج قاس��م« از اواسط سال 
76 �� وقتی که 42س��اله بود �� آغاز ش��د؛ مس��ئولیتی که 
دامنه تأثیرات آن مرزهای جغرافیایی کش��ور را درنوردید و 

تأثیرات زیادی بر گستره جغرافیایی جهان اسالم گذاشت.
با تغییر فرماندهی کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در 
س��ال 76، یکی از اولین جابه جایی ها در سطوح فرماندهان 
نیروها، انتصاب س��ردار سلیمانی به فرماندهی نیروی قدس 
بود. قاس��م سلیمانی پس از س��ردار احمد وحیدی، دومین 
نفری بود که فرماندهی ش��اخه برون مرزی سپاه را به عهده 

می گرفت.
نیروی قدس به عنوان ش��اخه برون مرزی س��پاه پاسداران، 
یکی از نیروهای پنج گانه این نهاد است که در افکار عمومی 

)حداقل تا چند سال قبل( کمتر نامی از آن برده می شد.

 تغییر فرماندهی همزمان با بحران کشور همسایه
انتصاب سردار سلیمانی به فرماندهی این نیرو همزمان بود 
با درگیری های طالبان در افغانستان و به همین دلیل برخی 
این انتصاب را بی ارتباط با آش��نایی »حاج قاسم« با مناطق 
ش��رق کشور نمی دانستند؛ اشرافی که میزان موفقیت آن را 
در مقطع فرماندهی او بر لش��کر 41 ثاراهلل، طی س��ال های 

گذشته به خوبی می توان درک کرد.

دوران ثبات در جبهه مقاومت
در کارنام��ه فرماندهی س��ردار س��لیمانی در نیروی قدس، 
نقاط درخشان بسیاری وجود دارد که بسیاری از آنها شاید 
برای همیش��ه پنهان بماند اما آنچ��ه الاقل در ظاهر و برای 
نمون��ه می توان دید،  تقویت و ثبات حزب اهلل لبنان، تقویت 
نیروهای مقاومت فلسطینی در جریان جنگ های 33روزه، 
22روزه و 8روزه و نیز ش��کل گیری و تقویت محور مقاومت 
خصوصاً در 8 س��ال اخیر و پس از ش��روع بحران در سوریه 

و عراق است.
ش��یوه و منط��ق کاری نیروی قدس در این کش��ورها و در 
بسیاری از نقاط دیگر �� که نیازمند کمک از سوی جمهوری 
اس��المی ایران برای دفاع از خاک و جان مسلمین هستند 
���� فعال کردن ظرفیت های خفته در همان کشورهاس��ت، 
برای مثال، در عراق »حش��د الشعبی« و در سوریه »بسیج 
مردمی« )قوات دفاع وطنی( تش��کیل شد و با کمک آنها و 
هدایت و مش��اوره نیروی قدس سپاه، بساط تروریست ها در 

این دو کشور تقریباً جمع شد.
کنار فرماندهی بی نظیر سردار سلیمانی در میدان جنگ، در 
خالل همین بحران ها بود که افکار عمومی با چهره دیگری 

از »حاج قاس��م« آشنا ش��د؛ چهره ای که او را در قامت یک 
سیاستمدار و دیپلمات کارکشته نیز نشان می داد که توانایی 
اقناع و همراه  س��ازی دیگر کش��ورها را برای ورود به جبهه 
جنگ مقابله با تروریست ها در سوریه دارد. قاسم سلیمانی 
به عنوان نماینده ایران در س��فر به مس��کو ط��ی مذاکره با 
پوتین رئیس جمهور روس��یه توانس��ت از ظرفیت عملیاتی 
روس ها نیز برای پیش��برد اهداف خود استفاده کند. سردار 
محمدجعفر اسدی فرمانده سابق نیروهای ایرانی در سوریه 
در ای��ن رابطه گفت: »پس از چهار س��ال مبارزه و مقاومت 
ایران در س��وریه، سردار س��لیمانی در س��فری به روسیه، 
به مدت دو ساعت و بیس��ت دقیقه با پوتین دیدار و گفتگو 

کرد تا روس ها را قانع کند در سوریه حضور یابند.«
به گفته سردار اس��دی، »حاج قاسم« در این سفر به پوتین 
تفهیم کرد که »س��وریه آخرین س��نگر جبهه شرق است و 
اگر این را از دس��ت بدهید، غربی ها ارزشی برای شما قائل 

نیستند.«

 کمک به جبهه مقاومت، شیعه و سنی نمی شناسد
برای حاج قاسم �� به گفته خودش �� فرقی میان مسلمانان 
نب��ود و باید به همه آنان در برابر ظالمان و دش��منان یاری 
رس��اند. او در اوج مبارزه با تروریس��ت ها در سوریه و عراق، 
اعالم کرد که برای نظام اس��المی، کمک به ش��یعه و سنی 
تفاوتی ندارد و برای نمونه به مردم فلس��طین اشاره کرد که 
اگرچه اکثر قریب به اتفاق آنها از مذهب اهل تسنن هستند، 
ولی جمهوری اس��المی ایران بیشترین دفاع و حمایت را از 

آنها داشته است.
این حقیقت نیز در تاریخ ثبت ش��د که وقتی دامنه جنایات 
داعش به کردستان عراق کشید، این قاسم سلیمانی بود که 

به کمک آنها رفت و مانع از سقوط اربیل شد.

حلقه مقاومت شکل می گیرد
امروزه واضح و روشن است که یکی از اهداف اصلی دشمنان 
برای س��قوط س��وریه، قطع کردن ارتباط ایران و حزب اهلل 
لبنان بود ولی با شکست داعش و نقش آفرینی نیروی قدس 
در سوریه و عراق، یک حلقه مستحکم به نام حلقه مقاومت 
تشکیل شد و زنجیره ایران، عراق، سوریه و لبنان و فلسطین 

را به هم متصل کرد.
جای تردید نیس��ت که این موضوع خالف خواس��ت آمریکا 
و اسرائیل اس��ت ولی با فرماندهی قاسم سلیمانی در عمق 
میدان و تش��کیل بس��یج مردمی در س��وریه و ع��راق این 
موضوع به واقعیت بدل گشت و اتحادی از جنس پاسداران، 

فاطمیون، زینبیون، حیدریون و... ایجاد کرد.
نقش بی بدیل سردار سلیمانی در مدیریت منطقه و مقابله با 
دشمنان، القابی چون »شبح فرمانده«، »قدرتمندترین فرد 
خاورمیانه« و »کابوس اس��رائیل« را از سوی آمریکایی ها و 

اسرائیلی ها برای او به دنبال داشته است.

 تأثیر فرهنگ جهاد و مقاومت از جبهه های ایران
همان طور که گفته شد، ازجمله قابلیت های فرماندهی سردار 
س��لیمانی در نیروی قدس س��پاه، فعال کردن ظرفیت های 
آشکار و پنهان در جبهه مقاومت به جای فرماندهی مستقیم 
بر نیروها بود و درس��ت در همین نقطه است که ما با چهره  
دیگری از توانمندی های این فرمانده کارکش��ته و نیروهای 
تحت امرش مواجه می ش��ویم و آن هم��راه کردن نیروهای 
مبارز با فرهنگ های مختلف از سراسر جهان اسالم است که 
یک نمونه آن را در س��وریه دیدیم؛ جبهه ای که رزمندگان 
و مجاه��دان ایرانی، لبنانی، س��وری، افغانس��تانی، عراقی، 

پاکستانی و... کنار هم با دشمن مشترک جنگیدند.
راز موفقی��ت فرمانده نی��روی قدس در برق��راری ارتباط با 
توده های مردمی کش��ورهای مسلمان را بدون شک باید در 
دهه های قبل و در جریان سال های دفاع مقدس جست وجو 
کرد. قاس��م س��لیمانی ک��ه به وضوح تحت تأثی��ر روحیات 
به جامان��ده از دوران جنگ تحمیلی قرار دارد، س��عی کرد 
تا این فرهنگ را در تمامی گس��تره جبهه مقاومت بسط و 
گس��ترش دهد و درواقع با تمسک به همین ویژگی  بود که 
می تواند جبهه متحدی از مجاهدان کش��ورهای اسالمی را 
دور هم جمع کند. بخش��ی از گفتگوی 90دقیقه ای اخیر او 
نیز به تبیین و تشریح همین موضوع اختصاص داشت و وی 
به خوبی توانس��ت این مسئله را در قالب دو خاطره منحصر 

به فرد به مخاطب خود منتقل کند.
به هر ترتیب، سخن گفتن از مردی که بیش از نیمی از عمر 
40ساله خدمت خود را در گمنامی و مجاهدت های خاموش 
گذرانده کار آسانی نیست، سال ها باید بگذرد تا کسانی پیدا 
ش��وند و بتوانند برخی از نقاط ناشناخته کارنامه درخشان 
این مجاهد نستوه را برای افکار عمومی آشکار کنند تا شاید 
از آن طریق بهتر بدانیم حقایق پنهان از مجاهدت های این 

تسنیم فرمانده شهید را درک کنیم. 
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اجر ۴ دهه مجاهدت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
مروری بر کارنامه درخشان فرمانده شهید نیروی قدس سپاه

س��پاه پاسداران انقالب اس��المی در بیانیه ای با تبریک و تسلیت شهادت سپهبد 
ش��هید حاج قاسم سلیمانی و شهدای جنایت اخیر امریکایی ها در بغداد، بر تداوم 
راه این ش��هید واالمقام و انتقام س��خت ازجنایتکاران تاکید و تصریح کرده است: 
س��ردار سلیمانی نه تنها یک ش��خص ، بلکه باور و مکتبی تمام نشدنی است و از 
این پس جلوه گری های معنادار تر آن را در جغرافیای س��لطه و حضور نامشروع و 

اشغالگرانه خود در اقصی نقاط عالم تجربه خواهند کرد .
دراینبیانیهآمدهاست:

با گذشت 41 سال از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی برغم توطئه ها، فتنه آفرینی 
ها، بحران س��ازی ها، نیرنگ ها، ترفند ها و عملیاتی کردن پروژه های متعدد جبهه 
دش��من به ویژه رژیم جنایتکار و تروریس��تی ایاالت متحده امریکا علیه جمهوری 
اس��المی و مل��ت ایران، از جمل��ه طراحی و اجرای جنگ های نیابتی و تروریس��م 
تکفیری و ه��دف قرار دادن فرماندهان و رزمندگان غیور و فداکار جبهه مقاومت، 
انقالب اس��المی و ملت عظیم الش��ان ایران و جریان مقاومت اسالمی پر فروغ تر و 
پویا تر از هر مقطع تاریخی به سمت آرمان های بلند تمدن ساز خود پیش می رود و 
دشمنان را مبهوت عظمت و اقتدار خود می سازد. در شرایطی که دشمنان متکثر 
و خبیث امت اس��المی با شکس��ت های پی درپی و زنجیره ای در منطقه راهبردی 
غرب آس��یا، ناامید و مستاصل در پی ارتکاب هر جنایت و توطئه ای برای نجات از 
باتالق خود ساخته هستند؛ در بامداد امروز جمعه )13 دیماه 98( جهان بشریت از 
جمله امت اسالمی شاهد جنایت حمله هوایی نیرو های متجاوز و تروریستی امریکا 
به خودروی حامل س��ردار حاج قاسم س��لیمانی، همراهان و جمعی از فرماندهان 
حشدالش��عبی عراق از جمله مجاهد بزرگ ابومهدی المهن��دس- که برای برنامه 

ریزی مقابله با توطئه جدید امریکایی ها در احیای داعش و گروهک های تکفیری و 
برهم زدن مجدد امنیت عراق، در حال عزیمت به مقر مورد نظر بودند_ و شهادت 

افتخارآمیز آنان بود.
به فضل الهی ش��هادت سرباز والیت و امت اس��المی، حاج قاسم سلیمانی و دیگر 
فرزن��دان تربیت یافته در مکتب والیت فقیه و مقاومت اس��المی، بر خالف نیت و 
غایت این اقدام شوم، فصل نوین و گشاینده جبهه های جدیدی در روند مقاومت ضد 
صهیونیستی و مقابله با تروریست های متجاوز و اشغالگر امریکایی در منطقه خواهد 
ش��د. این سردار محبوب، مجاهد نستوه، فرمانده مقتدر و سرباز پاکباخته والیت و 
عاشق امت اسالمی و ملت ایران، عمر پر برکت خود را در مسیر اعتالی اسالم عزیز 
و پاسداری از حریم قرآن و عترت و دفاع از امنیت، منافع و مصالح ملی سپری کرد 
و به عنوان مصداق جامع و کامل "مجاهد فی سبیل اهلل"، نقش آفرینی های افتخار 
آمیز و ماندگاری در این صراط مستقیم برای همیشه این سرزمین به ودیعت نهاد 
تا الهام بخش نس��ل های امروز و فردای جامعه اس��المی قرار گیرد. سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی به، ولی امر مسلمین، آحاد امت اسالمی بویژه ملت شهید پرور و 
حماس��ه ساز ایران و رزمندگان جبهه مقاومت اسالمی و ضد صهیونیستی منطقه 
اطمینان می دهد با انتقام سخت خون های پاک و به ناحق ریخته شده این شهیدان 
واالمقام از جنایتکاران، راه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی توسط همرزمان آن 
عزی��ز در این نهاد انقالبی و مردمی با قوت بیش��تری ادام��ه خواهد یافت و جبهه 
مقاومت اسالمی نیز مصمم تر از گذشته آرمان های بلند او را دنبال خواهد کرد و به 
دشمنان امت اسالمی به ویژه دولت شرور و تروریست پرور امریکا و رژیم جعلی و 

سپاهنیوز منفور صهیونیستی یادآوری می کند. 

انتقام سخت در دستورکار سپاه


