
سردار سلیمانی پایانی بر افسانه شجاعان تاریخ بود

علما در تعریف شجاعت آورده اند؛ شجاعت به عنوان یکی از فضائل نفسانی و صفات و اخالق پسندیده، 
عبارت است از قّوت قلب در مصاف با دشمن و تحمل دشواری های آن که از آن به دلیری و دالوری نیز 
تعبیر می شود. عالمان علم اخالق، شجاعت را به استقامت و اعتدال قوه غضبیه تعریف کرده و استقامت 
و اعتدال آن را به این دانس��ته اند که با س��هولت تحت فرمان عقل درآید و از انحراف به دو سوی افراط؛ 

یعنی تهور و بی باکی و تفریط، یعنی ترس، مصون باشد.  
معنای ش��جاعت، همانا قوت قلب است که معنای آن طیف گسترده ای را شامل می شود. هر چه شدت 
آن بیش��تر ش��ود، ارزش و اهمیت آن بیشتر می شود. در واقع شجاعت مقوله ای است که افراط و تفریط 
در آن راه ندارد. از دیدگاه فالس��فه نیز، ش��جاعت یکی از خصائل چهارگانه علم اخالق است که عبارتند 
از حکمت، شجاعت، عدالت و عفت. سخن در باب شجاعت گفتن و ذکر رشادت ها و شجاعت های واقعی 
و افس��انه ای دلیرمردان در تاریخ فراوان است. اما در عصر کنونی که دشمن تا حوالی مرزهای خانه ات 
رخنه کرده است و هر از گاهی نیز با رجز خوانی و رفتارهای تنش زا، عرض اندام می کند، بی مهابا رفتن 

به قلب دشمن و کابوس شبانه دشمنان شدن، دل شیر می خواهد و روحیه ای بس عظیم و الهی...
سردار سلیمانی را می توان بی تردید اسوه و مظهر شجاعت قرن حاضر نامید که در بطن مبارزه با غده 
سرطانی داعش، فارغ از تمام مبارزات رسانه ای، گفتاری، مجازی، کالمی، رفتاری دیگران، مبارزه عملی 
را پیش گرفت و تا قلع و قمع کامل این دشمن انسانیت پیش رفت؛ اما گردانندگان این خیمه شب بازی 
کثیف، این ش��جاعت ماورایی را بر نتابیدند و به خیال خام خود، راه را بر او و پیروانش دش��وار ساختند. 
شهادت سپهبد سلیمانی حرف های زیادی برای نسل های گذشته، نسل انقالب، نسل فعلی و نسل های 
آینده خواهد داشت. شجاعت مثال زدنی او پایانی بر افسانه شجاعان تاریخ بود که قرن ها سینه به سینه 
نقل شد. سردار امروز، ژانر جدید از شجاعت را به جهانیان معرفی کرد که تا سال های سال باید زبانزد 

نظامیان و غیر نظامیان جهان باشد.
امروز خرد و کالن، زن و مرد، اصالح طلب و اصولگرا، دانش��جو و روحانی، اس��تاد و ش��اگرد همه و همه 
به س��وگ اس��طوره ای نشسته اند که تبلور از خود گذشتگی و ایثار بود. این همبستگی ملی و یکپارچه، 
پیام متفاوتی برای دشمنان داخلی و خارجی نظام دارد. باشد که هر چه زودتر مفهوم این پیام را درک 
کنند و قبل از حماقت های بیش��تر، مس��یری عقالنی و انسانی برای خود در پیش گیرند. چرا که انتقام 
از سربازان ترس و تاریکی در اندازه شجاعت و شأن واالی این شهید بزرگوار خواهد بود و خود به اندازه 

این عظمت و ابهت واقفند!

روحانی در دیدار وزیر خارجه قطر:
آمریکا هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد

رئی��س جمه��ور با تاکید بر اینکه اقدام تروریس��تی اخیر آمریکا را به عنوان حمایت جدید آن کش��ور 
از تروریس��م می دانیم، اظهارداش��ت: شهادت سردار سپهبد حاج قاس��م سلیمانی، مردم ما را قوی تر و 
مصمم تر از همیش��ه ساخته است و مسوولیت تمام پیامدهای این اقدام تروریستی در منطقه به عهده 

آمریکا خواهد بود و در این زمینه هزینه سنگینی را پرداخت خواهد کرد.
حجت االسالم حسن روحانی عصر شنبه در دیدار " احمدبن عبدالرحمن بن جاسم بن آل ثانی" معاون 
نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، ضرورت رایزنی و هماهنگی های بیشتر دو کشور در شرایط کنونی 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: آمریکایی ها متاس��فانه وارد مس��یر جدیدی ش��ده اند که می تواند برای 
منطقه بسیار خطرناک باشد لذا در چنین شرایطی رایزنی و هماهنگی نزدیک تر بین کشورهای دوست 
ضروری اس��ت. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران هرگز آغازگر هیچ تنشی نبوده 
که منجر به ناامنی در منطقه ش��ود، تصریح کرد: آنچه باعث تنش و تشنج در منطقه در سالهای اخیر 

بوده  اقدامات نابخردانه آمریکاست. 
وی با بیان اینکه سردار سلیمانی چهره جهانی در مبارزه با تروریسم بود و همه می دانند که چه نقش 
موثری در امنیت منطقه به ویژه در عراق و سوریه داشت، خاطرنشان کرد: امیدوارم حرکت مردم عراق 
در تش��ییع باش��کوهی که انجام داده اند و تشییع باش��کوهی که در ایران انجام خواهد شد، آمریکا را 

متوجه سازد که چه خطای بزرگی را مرتکب شده است.
رئیس جمهور گفت: در ش��رایط کنونی از کشورهای دوس��ت و همسایه توقع داریم که با لحن صریح، 
آمری��کا را در ای��ن جنایت محکوم کنند چرا که آمریکا یک فرمانده بزرگ نیروهای مس��لح ایران را در 
کش��ور دیگری با جنایت بارترین شکل به شهادت رس��انده است. امیدوارم همه با صدای واحد تروریزم 
دولتی را محکوم کنیم و کشورهای منطقه وحدت، انسجام و تفاهمات خود را بیشتر از گذشته تقویت 

کنند.
روحان��ی اضاف��ه کرد: اقدام اخیر آمریکا هم توهین به مردم عراق و نقض حاکمیت ملی عراق بود و هم 

سردار بزرگی که مورد احترام همه ایرانیان و منطقه بود را به شهادت رساند.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه حضور آمریکا نقش بس��یار مخرب��ی در منطقه دارد، اظهار داش��ت: امروز همه 
کشورهای منطقه باید به این باور برسند تا زمانی که آمریکا در منطقه حضور دارد، کشورهای منطقه 

روی آرامش را نخواهند دید. 
روحانی در ادامه اهمیت توسعه روابط تهران و دوحه را مورد تاکید قرار داد و گفت: جمهوری اسالمی 
ایران همواره ارتباط و رایزنی نزدیک با قطر را برای توس��عه روابط دوجانبه و منطقه ای مفید می داند. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: زمانی که قطر در ش��رایط محاصره قرار گرفته بود ایران در آن شرایط 
در کنار دولت و ملت قطر بود و باز هم کنار ش��ما خواهیم بود و امیدواریم توافقاتی که با امیر قطر در 

مالزی داشتیم، هر چه سریع تر عملیاتی و اجرایی شود.
وی گف��ت: امی��دوارم در چارچوب "طرح صلح هرمز " بتوانیم کش��ورهای منطقه را به یکدیگر نزدیک 
س��ازیم. احمدبن عبدالرحمن بن جاسم بن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز در 
این دیدار تعمیق و گس��ترش هر چه بیش��تر روابط تهران- دوحه را مورد تاکید قرار داد و گفت: قطر 
اهتمام فراوانی به گسترش روابط با ایران دارد و جمهوری  اسالمی ایران را کشور همسایه و برادر خود 

می داند و مصمم هستیم مناسبات و همکاری های خود را با تهران بیش از پیش توسعه دهیم.
وزی��ر خارج��ه قطر با قدردانی از موضع و حمایت تهران از دوحه گفت: قطر هرگز حمایت و کمک های 
ایران را در ش��رایط بس��یار س��ختی که در آن قرار گرفته بودیم فراموش نخواهد کرد و خود را در کنار 

ایران می دانیم.
وی ب��ا بی��ان اینکه قطر درد و ناراحتی عمیقی که ملت و دولت ایران در ش��رایط کنونی از این حادثه 
تحم��ل می کنن��د درک می کند و به مردم ایران تس��لیت می گوییم، گفت: به هی��چ عنوان پیش بینی 
نمی کردیم که چنین اتفاقی بیفتد و چنین تصمیمی روزی گرفته شود. اینگونه اقدامات سابقه نداشته 

است و از این بابت بسیار ناراحت و نگران هستیم.
وزیر خارجه قطر خاطرنشان کرد: در طول تاریخ هیچ آسیب و ضرری از ایران متوجه قطر نبوده است 

در حالی که با آنهایی که وجوه مشترک زیادی داریم، دچار مشکل و مزاحمت شده ایم.
احمدب��ن عبدالرحمن بن جاس��م ب��ن آل ثانی با بیان اینکه قطر از طرح صل��ح هرمز حمایت می کند، 
گفت: امیدواریم در شرایط کنونی کشورهای منطقه گام استراتژیکی را در سایه ابتکار طرح صلح هرمز 
ک��ه می تواند محور صلح و امنیت در منطقه باش��د بردارند و به ج��ای مواضع تاکتیکی،  بینش و تفکر 

راهبردی در پیش بگیرند. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

هزاران نفر از دانشجویان 
دانشگاه های تهران فریاد 

انتقام سر دادند

ه��زاران نفر از دانش��جویان دانش��گاه های 
مختلف امروزدر دانشگاه تهران جمع شدند 
تا آمادگی خود را برای گرفتن انتقام سخت 
از آمریکا در پی ترور سردار سلیمانی اعالم 
کنند. دانش��جویان که با حضور گس��ترده 
و پرش��ور خود حال و ه��وای خاصی را به 
فضای  دانش��گاه ته��ران داده بودند با در 
دس��ت داش��تن پالکارده��ا و تصاویری از 
س��پهبد س��لیمانی بر ادامه راه این شهید 
واالمقام تاکید کرده و با سردادن شعارهای 
» مرگ بر آمریکا« و » مرگ بر اس��رائیل« 
انزجار خود را از سیاس��ت های خصمانه و 
اقدام��ات جنایتکارانه دش��منان انقالب و 
اسالم نشان دادند. دانشجویان در قسمتی 
از این مراس��م با امضای طوماری آمادگی 
خود را برای گرفتن انتقام سخت از آمریکا 
و دشمنان اعالم کردند. سردار علی فدوی 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی در اجتماع پرشور دانشجویان که 
با هدف اع��الم آمادگی برای گرفتن انتقام 
س��خت از آمریکا در دانشگاه تهران برگزار 
ش��د، با اش��اره به پیام رهبر معظم انقالب 
درپی شهادت سردار قاسم سلیمانی گفت: 
ان ش��اءاهلل به محض اینکه دستور برسد و 
زمانی که خداوند مقرر کرده باش��د، سپاه 
با قدرت تم��ام می تواند وعده رهبر انقالب 

را محقق کند.
ف��دوی تصریح کرد: اق��دام اخیر آمریکا از 
لحاظ تاکتیکی بس��یار ضعی��ف بود ، االن 
دانشجویان ما می توانند پهپادهایی بسازند 

که در آنها این توانمندی وجود دارد.
وی با اشاره به ضربات سپاه به آمریکا افزود: 
س��پاه بارها ضرباتی به آمریکا زده اس��ت، 
مانند دس��تگیری تفنگداران آمریکایی که 
مقابل نیروه��ای ایرانی زان��و زدند و تمام 
تلویزی��ون های دنیا اقتدار ایران را نش��ان 
دادند. فدوی گفت: اینکه آمریکا در ش��ب 
تاریک ناجوانمردانه خودروی عزیزان ما را 
هدف قرار دهد، حرک��ت بزدالنه ای بود و 

حتما پاسخ سختی خواهد گرفت. 
 جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: انتقام 
از آمری��کا تنها مختص به ایران نیس��ت و 
موکول به کل جغرافی��ای جبهه مقاومت 
است. دانشجویان در ادامه این مراسم و بعد 
از سخنان سردار فدوی، در قالب دسته های 
عزاداری از دانشگاه تهران به سمت میدان 

فلسطین حرکت کردند.  فارس

باید پاسخ داده شود
ش��هادت سردار سلیمانی که بی ش��ک بزرگترین شوک خبری سال ۹۸ اس��ت و باعث جریحه دار شدن 

احساسات میلیونها ایرانی شده باید با قاطعیت تمام پاسخ داده شود. 
اینکه استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، اینچنین دچار گستاخی شده که یکی از مقامات ارشد و بلندپایه 
نیروی نظامی کش��ور را هدف خصومت و کینه خود قرار دهد و دالورترین س��ردار ایرانی را که عمر خود 
را بویژه در س��الهای اخیر صرف مبارزه با تروریسم بین المللی و در رأس آن گروه تروریستی_بین المللی 
داعش نمود به شهادت برساند و در عین حال مدعی مبارزه با تروریسم باشد، باید به بهترین شکل ممکن 

و در خور سردار ایرانی پاسخ داده شود.
س��ردار سلیمانی یک شخص نبود، سردار نماد مبارزه با گروه تروریستی_بین المللی داعش و اصلی ترین 

چهره مبارزه با تروریسم خاورمیانه و جهان بود. 
سردار نماد محور مقاومت بود و باید این اقدام سخیف و بی مسوالنه آمریکایی ها به شدیدترین شکل ممکن 
پاس��خ داده ش��ود. فتنه گری آمریکا در منطقه امری واضح و مبرهن است و نیاز به هیچ تفسیر و تحلیلی 
ندارد.همین که بعد از چندین س��ال و با آرام ش��دن نسبی وضعیت داخلی سوریه می رفت که خاورمیانه 
به یک آرامش نسبی برسد این آمریکا است که با به هم زدن امنیت عراق سعی دارد سریال تکراری قتل 
و خونریزی خاورمیانه همچنان در منطقه برای فروش تس��لیحات بیشتر شرکتهای آمریکایی پایدار باشد. 
امید است مسولین عزیز با همدلی، تصمیمات قاطع و استراتژیک انتقام سردار سلیمانی را _که با وجود او 
دلهایمان از تهدیدات داعش حتی لحظه ای هم به خود نلرزید_ به بهترین شکل ممکن و در شأن و جایگاه 

عزت ایرانی بگیرند و سبب تغییر راهبرد حضور نظامیان آمریکایی در منطقه شوند.

خویشتنداری معنایی ندارد

دیوار حاشایی به 
نام کسری بودجه 

مردم عراق 
خواستار تصویب 

قانون اخراج 
آمریکا 

نظارت 
نیم بند بر صنعت 

ورشکسته!!؟ 
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روزنامه سیاست روز عملکرد 
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سیاست روز تبعات کسری بودجه 
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موشک ها و سالح ها برای پاسخ به 
تروریست های آمریکایی آماده است
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سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح:

 اقدام آمریکا را شدید پاسخ می دهیم 
دیوانگی کنند، پاسخ محکم تری می گیرند

2

توصیه به خویش��تنداری در قبال ترور سردار 
بزرگ اس��الم و ایران بی معنا است، آن هایی 
که چنین رویکردی دارند، دقیقا در راس��تای 
خواسته و پیش نیاز ادامه سیاست های آمریکا 
علیه جمهوری اسالمی ایران گام برمی دارند.

سردار دالوری چون قاسم سلیمانی به دست 
تروریس��ت های آمریکایی در عراق و در بغداد 
به شهادت می رس��د، اقدام آمریکا از هر نظر 
نقض قوانین بین المللی اس��ت، اما آیا همین 
قوانین بین الملل��ی موجود در دنیا، می تواند 
حق مردم ایران اسالمی را که از وجود نازنین 
سرداری چون س��لیمانی محروم کرده است، 

بگیرد؟
قطع��ا نه س��ازمان مل��ل می توان��د آمریکا را 
تنبیه کن��د و نه دادگاه های بین المللی، تنها 
راهی که وجود دارد، انتقامی اس��ت که رژیم 

تروریسم آمریکا در انتظار آن است.
ترور س��ردار سپاه ایران اسالمی، برنامه ریزی 
ش��ده بود، هر چند اقدام آمریکایی ها از نظر 
نظامی هیچ ارزش��ی ندارد و تنها می توان نام 
ترور را بر روی آن گذاشت، اما خویشتنداری 
زمان��ی معن��ا پی��دا می کند که ی��ک اتفاقی 
بدون برنامه ریزی و از س��ر اشتباه رخ دهد، 
در این صورت اس��ت که ش��اید بتوان اندکی 

خویشتنداری از خود نشان داد.
رژیم آمریکا ترور شهید سرافراز ایران اسالمی 
را با برنامه ریزی انجام داده و از نتیجه آن نیز 
خرسند است، بدون آن که ذره ای ابراز ندامت 
کند یا بگوید در این حمله هدف، سردار قاسم 
س��لیمانی نبود و اطالعی از حضور  ایشان در 

خودروی حامل او نداشته است. 
سران آمریکایی با وقاحت کامل اعالم کرده اند 
ک��ه ه��دف از حمله پهپ��ادی، ترور س��ردار 
قاس��م س��لیمانی بوده و این اعالم رسمی، نه 
تنها به خویش��تنداری نیاز ن��دارد بلکه باید 
ناخویش��تنداری را در پاس��خ قاطع به اقدام 

تروریستی آمریکا در دستور کار قرار دهیم.
آمریکایی ها نیز خود خواهان چنین رویکردی 
از سوی ایران هس��تند و حتی در رسانه های 
وابس��ته نی��ز تبلی��غ می کنند ای��ران باید از 
خود خویش��تنداری نش��ان ده��د، در حالی 
که رژیم های همس��و ب��ا آمری��کا نیز چنین 
خواس��ته ای را مطرح کرده و حت��ی از اقدام 
تروریستی کاخ س��فید که با دستور مستقیم 

ترامپ انجام شده، حمایت کرده اند.
مردم در این زمینه چه خواسته ای دارند؟ آیا 
آنها خواهان کوتاه آمدن مقابل جنایت آمریکا 

هستند؟
از زمانی که خبر ش��هادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی منتشر شد، موجی از نفرت همراه با 
انتقام در افکار عمومی به راه افتاد و این موج 
روز به روز گسترده تر می شود، این واکنش به 
هیچ وجه احساسی نیس��ت بلکه بر منطق و 

عقل استوار است.
هرگاه مقابل تهدیدات و اقدامات آمریکا کوتاه 
آمده ایم، آنها پیشروی کرده اند، نمونه بارز آن 
موضوع هسته ای است که ایران برای رسیدن 
به توافق هس��ته ای، شرایط مذاکرات و توافق 

را پذیرفت اما نتیجه آن چه شد؟!
اکن��ون نیز تنه��ا گزین��ه باقی مان��ده برای 
جمه��وری اس��المی ای��ران وگزین��ه ای که 
منطق��ی و معقول اس��ت، واکن��ش قاطع به 
اقدام تروریس��تی آمریکا اس��ت، ضعف نشان 
دادن مقابل رژیم تروریس��تی ایاالت متحده، 
زمین��ه را برای اقدامات بع��دی آمریکا آماده 
می کند و یقین بدانید که واش��نگتن دس��ت 
به تروره��ای بعدی خواهد زد. ام��ا انتقام از 
آمری��کا که از تأکید مردم و مس��ئولین نظام 
اسالمی برخوردار است، از اقدامات بعدی آنها 

جلوگیری خواهد کرد.
سیاس��ت »اگ��ر یکی بزنن��د ده ت��ا خواهند 
خورد«، سیاس��تی حتمی اس��ت، ک��ه قطعاً 
اجرا خواهد شد، آمریکا نیز جرأت و جسارت 
پاسخ به انتقام ایران را نخواهد داشت چرا که 
می داند اگر بخواهد پاسخ دهد، انتقام سخت 

تری در انتظارش خواهد بود.
ایران اس��المی در معادله ای که شکل گرفته 
تنها نیست، جریان مقاومت اسالمی در اقصی 
نق��اط جه��ان و منطقه آماده باش هس��تند، 

در انتظار دستور فرمانده 
برای انتقام

ادامه صفحه 2

انتظار برای انتقام، امریکایی ها باید تاوان پس دهند

رهبر معظم انقالب: 

حاج قاسم در راه خدا و انجام وظیفه از 
هیچکس و هیچ چیز پروا نداشت
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