
جزئیات تشییع پیکر سردار سلیمانی 
 دوشنبه مردم تهران سردار خود را 

در آغوش می گیرند
سخنگوی سپاه پاسداران جزئیات تشییع پیکر مطهر 

سردار شهید قاسم سلیمانی را تشریح کرد.
س��ردار رمضان ش��ریف در نشس��ت خبری تشریح 
جزئیات آیین اس��تقبال، وداع، تشییع و تدفین پیکر 
سپهبد ش��هید حاج قاسم س��لیمانی، اظهار داشت: 
مراسم تشییع ایشان بحمداهلل با شکوه قابل توجهی 
در عراق برگزار ش��د. وی افزود: امروز یکشنبه صبح 
پیکر ایشان ساعت ۷:۳۰ تا ۹:۳۰ در اهواز خواهد بود. 
مردم و عشایر خوزستان به جهت سابقه حضور ایشان 
در دوران دفاع مقدس و اینکه این اس��تان نماد دفاع 
مقدس است درخواست حضور پیکر ایشان را داشتند 
که مورد موافقت فرمانده کل سپاه قرار گرفت. سردار 
ش��ریف ادامه داد: پس از آن در ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳ 
پیکر ایش��ان به مشهد مقدس منتقل خواهد شد که 
جزییات و محل این مراس��م توس��ط فرمانده س��پاه 

استانی اعالم خواهد شد.
سخنگوی سپاه با اشاره به جزییات مراسم در تهران، 
اظهار داشت: پس از پایان مراسم در مشهد مقدس، 
یکش��نبه بعدازظهر پیکر ایشان به تهران منتقل می 
ش��ود و ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰ مراسم وداع با پیکر 
این ش��هید بزرگوار در مصلی تهران برگزار می شود. 
وی گفت: مراس��م تش��ییع پیکر و نماز بر پیکر این 
شهید عزیز از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه در دانشگاه 
تهران برگزار خواهد ش��د و پس از آن پیکر ایشان از 
مسجد دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی تشییع 
می شود. سردار شریف خاطرنشان کرد: پس از تشییع 
در تهران، مراسم کوتاهی از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در حرم 
حضرت معصومه برگزار خواهد شد و پس از آن پیکر 

ایشان به کرمان منتقل می شود.  فارس

اخبار

پیگیری  حقوقی شهادت سردار سلیمانی فایده ای ندارد
عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی مجل��س گفت: روش ه��ای حقوقی و 
دیپلماتیک در واکنش به ترور قاسم سلیمانی راه به جایی نمی برد و باید با 

دشمنان مانند خودشان مقابله شود.
محمد حس��ین فرهنگی در واکنش به ش��هادت حاج قاسم سلیمانی گفت: 
در جهان��ی که علناً قات��الن و آدم کش ها، مورد حمایت قرار می گیرند و خون 
ک��ودکان وزنان در کش��ورهایی چون یمن، ریخته می ش��ود و صدایش��ان به جایی 
نمی رس��د، خیلی انتظار نیس��ت ک��ه مجامع بین المللی، عامالن ش��هادت س��ردار 

سلیمانی را مورد محاکمه قرار دهند.
وی افزود: اساساً هدف از ایجاد منشور ملل و سازمان ملل متحد این بود که روحیه 
ه��ای هیتلری در دنیا منقرض ش��ود اما ش��اهد ظهور هیتلره��ای جدید در دوران 
معاص��ر هس��تیم که به هیچ اصلی پایبند نیس��تند و نه تنها ب��ه حاکمیت دولت ها 

احترام نمی گذارند بلکه حقوق انسان ها را هم زیر پا می گذارند.  مهر

پاسخ مناسب به ترور قهرمان ملی  حداقل خواسته مردم است
نماینده کلیمیان در مجلس گفت: حداقل خواس��ته مردم ایران از مسئوالن 
این است که اقدام تروریستی آمریکا علیه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

بی پاسخ نماند.
س��یامک مره صدق با اشاره به شهادت حاج قاسم سلیمانی به دنبال حرکت 
تروریس��تی آمریکایی ها گفت: ترور سردار قاس��م سلیمانی نشان می دهد که 
رفتار آمریکایی ها از وقاحت و پررویی گذش��ته اس��ت و بی شک نباید این اقدام آنها 
بی جواب بماند. وی افزود: س��ردار س��لیمانی به عنوان یک قهرمان ملی برای ملت 
ایران تجلی کرده بود و به ش��هادت رساندن ایش��ان توهین به ارزش های یک ملت 

بزرگ است و این ملت بزرگ هیچ وقت این مسئله را فراموش نخواهد کرد.
نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: آمریکا باید بداند که 
ش��رایط امروز همانند شرایط سال ۱۳۰۲ نیست و همانطور که رهبر معظم انقالب 

فرمودند دیگر دوره بزن در روی آمریکا به پایان رسیده  است. فارس

رژیم آمریکا از این پس باید با دلهره زندگی کند
عضو فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس ش��ورای اس��المی تاکید کرد: 
همان طور که مقامات کشورمان اعالم کرده اند »انتقام سختی« از رژیم پلید 
آمریکا در دس��تور کار است و تروریست های رژیم آمریکا از این پس باید با 
دله��ره و اضطراب زندگی کنند چون مس��یری را که انتخاب کردند عواقبی 

غیر از این در پی ندارد و نخواهد داشت.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به  شهادت ش��هید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
س��ردار امت اسالمی، گفت: ش��هادت این فرمانده مردمی و مخلص امت اسالم که 
از س��وی رژیم تروریست و ترویس��ت پرور آمریکا صورت گرفت عمق کینه آنها را از 
نظام مردمی جمهوری اس��المی ایران و نفاق پنهان شان علیه مردم عزیز کشورمان، 
نشان داد.  وی افزود: اقدام حقیرانه رژیم جنایتکار آمریکا، جنایت دیگری به تاریخ 
جنایت های آنها افزود و این گزاره را که »دس��تانی چدنی با روکش مخملی دارند« 

بار دیگر اثبات و ذات پلید آمریکا را نمایان تر از گذشته کرد.  میزان

رهبر معظم انقالب اس��المی در منزل سردار شهید سپهبد 
حاج قاس��م سلیمانی گفتند: حاج قاسم در راه خدا و انجام 

وظیفه از هیچکس و هیچ چیز پروا نداشت.
رهبر معظم انقالب اسالمی جمعه شب  با حضور در منزل 
س��ردار بزرگ و پر افتخار اس��الم سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی، ضمن تفقد از خانواده شهید، شهادت آن مجاهد 

مخلص و عالی مقام را تبریک و تسلیت گفتند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به اخالص و فداکاری 
شهید سلیمانی، گفتند: حاج قاسم بارها و بارها در معرض 
ش��هادت قرار گرفت��ه بود اما در راه خ��دا و انجام وظیفه و 

جهاد، از هیچ کس و هیچ چیز پروا نداشت.
رهبر انقالب اس��المی، ش��هادت سردار س��لیمانی به دست 
خبیث ترین افراد عالم یعنی آمریکایی ها و افتخار آنها به این 
جنایت را یک ویژگی ممتاز برای آن مجاهد شجاع برشمردند 
و خاطرنشان کردند: جهاد او جهاد بزرگی بود و خداوند نیز 
ش��هادت او را ش��هادت بزرگی قرار داد. این نعمت عظیم بر 

حاج قاسم که شایس��ته آن بود، گوارا باشد. حاج قاسم باید 
همین جور به ش��هادت می رسید. ایشان با طلب نزول صبر و 
سکینه الهی بر دل خانواده سردار شهید و دلهای همه مردم 
ایران، افزودند: امروز دیدید که مردم در ش��هرهای مختلف 
کش��ور با چه جمعی��ت و ارادتی به خیابانها آمدند، مراس��م 
تش��ییع را نیز خواهید دید، این نعمتها مقابل چشم ما است 
تا ارزش شهادت را متوجه شویم. خوشا به حال حاج قاسم که 
به آرزویش رس��ید، او شوق شهادت داشت و برای آن اشک 

می ریخت و داغدار رفقای شهیدش بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینکه جهاد بیرونی 
متکی ب��ه جهاد اکبر یعنی جهاد درونی اس��ت، خطاب به 
دختر ش��هید گفتند: همه مردم عزادار و قدردان پدر شما 
هس��تند و این قدردانی در اثر اخالص بزرگی اس��ت که در 
آن مرد وجود داشت، چرا که دلها به دست خداست و بدون 
اخالص، دلهای مردم اینگونه متوجه نمی ش��ود. خداوند به 

همه ما و به همه ملت ایران عوض خیر عنایت بفرماید.

آمریکایی ها به س��رعت پیوست رسانه ای پس 
از ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی را 
فعال کرده اند. متهم کردن برخی کش��ورهای 
منطقه، ایجاد برخ��ی دوقطبی ها در داخل و 
دروغگویی درباره س��ردار س��لیمانی  از جمله  
طرحهای آمریکایی اس��ت. جزئی��ات آن را در 

این گزارش بخوانید
خبر ش��هادت سپهبد قاسم س��لیمانی اتفاقی 
ب��ود که ع��الوه بر مردم ایران، م��ردم منطقه 
و جهان را نیز ش��وکه کرد. ش��اید تنها کسی 
که ش��وکه نش��د خود سپهبد س��لیمانی بود 
که س��ال ها منتظر لحظه ش��هادت خود بود. 
چنین ویژگی های ش��خصیتی مانند صداقت، 
سالمت و نترس بودن حاج قاسم او را به نماد 
بین المللی مقاومت و چهره مبارزه با تروریسم 
تبدیل کرده بود. شهادت فرمانده سپاه قدس 
ایران عالوه بر مش��کالتی که ب��رای آمریکا و 
متحدانش ایجاد خواهد ک��رد، باعث همدلی 
و اتح��اد مردم ایران و مل��ت آزاده در منطقه 
و رونق بیش��تر مقاوم��ت خواهد بود. این فضا 
باعث می ش��ود که آمریکا خ��ود را در فضایی 
بس��یار ملتهب علیه خود ببین��د و به همین 

دلیل به انحراف ماجرا روی آورده است.
۱- یکی از خطوط فریبی که توس��ط دشمن 
دنبال می شود ایجاد دو دستگی در کشور در 
دو س��طح نخب��گان و مردم اس��ت. آمریکا به 
خوبی می داند که س��ردار س��لیمانی چهره ای 
مل��ی و محب��وب در ایران اس��ت و این باعث 
انس��جام اتحاد ملی در کش��ور می ش��ود، به 

همی��ن دلیل تالش می کن��د دوگانگی را القا 
کند. اظهارات عجیب رئی��س جمهور آمریکا 
که اتهام مش��ارکت قاسم سلیمانی در کشتار 
۱۰۰۰ نفر را مطرح کرد، در همین راستا قابل 
ارزیابی اس��ت؛ حال آنکه فرض و نتیجه گیری 
او هر دو نسبتی با واقعیت ندارد. دونالد ترامپ 
عالوه بر آمارسازی، به دنبال فضاسازی است 
تا بدین واس��طه از اراده مل��ی در ایران برای 
گرفتن انتقام سخت بکاهد. همچنین ایجاد و 
رونق بخش��یدن به دوقطبی ها در داخل میان 
م��ردم و دولت یا می��ان جناح های مختلف و 
س��لیقه های مختلف سیاسی و شایعه ساختن 
از یک س��و علیه دیگری جزو خطوطی است 
که بالفاصله پس از ترور ناجوانمردانه س��ردار 
س��لیمانی به راه افتاده و به نظر می رسد یک 

پیوست قطعی برای عملیات ترور است.
۲- مورد دومی که مطرح شده است، متهم کردن 
کش��ورهایی اس��ت که در زمینه سیاست های 
منطقه ای با ایران همکاری خوبی داش��ته اند. از 
روز جمعه مطالب مبهم، جعلی و غیرمستندی 
درباره دس��ت داش��تن، یا اطالع داشتن برخی 
کش��ورها مانند لبنان، س��وریه، روسیه، قطر و 
حتی عراق در این ماجرا منتش��ر ش��ده  است. 
این محتوا بنظر می رسد با هدف ایجاد ذهنیت 
کاذب بین ایران و این کشورهاست. جالب است 

که بیش��تر هم نام کش��ورهایی مطرح می شود 
که ای��ران با آنها در زمینه مبارزه با تروریس��م 
همکاری نزدیکی داشته اس��ت یا اینکه روابط 
سیاسی نزدیکی با آنها دارد. طرح نام کشورهای 
مختلف دوس��ت از یک س��و باعث ایجاد سوء 
ظن در افکار عمومی نس��بت به این کش��ورها 
می ش��ود و از طرفی دیگر اذهان را در خصوص 
عامل و مقصر اصلی دچار تش��تت کند. اینکه 
در کشور در خصوص اینکه چه کسانی در این 
ماجرا دس��ت داشته اند، سردرگمی ایجاد شود، 
این موضوع می تواند از ش��دت و میزان اراده و 
انسجام برای گرفتن انتقام بکاهد و عامل اصلی 

را از زیر بار فشار برهاند.
۳- س��ومین مس��ئله ای که از روز جمعه و آن 
هم توس��ط مقام��ات آمریکایی مطرح ش��ده 
این اس��ت که ترور سپهبد س��لیمانی اقدامی 
پیشدس��تانه بوده و با هدف جلوگیری از یک 
جنگ بوده است. این گزاره کامال اشتباه است. 
حتی خود تحلیلگ��ران آمریکا این اقدام دولت 
آمریکا را ب��ه مثابه اعالن جنگ با ایران عنوان 
کردند. چگونه اس��ت که رئیس جمهور آمریکا 
اقدام جنگی خ��ود را در قالب اقدامی که مانع 
جنگ شود، معرفی می کند؟ او گفت که با این 
کار جان آمریکایی ها را نجات داده اس��ت، اما 
بالعکس این ترور نسنجیده مخاطرات بیشتری 

را ب��رای آمریکایی ها در پی دارد. نکته دیگری 
که در اینجا قابل بررس��ی است، این است که 
بحث تجمع مقابل س��فارت آمریکا و احتمال 
انجام عملیات در آن مطرح ش��ده بود. اما نکته 
مهم این اس��ت که تصمیم برای ترور س��پهبد 
س��لیمانی قبل از تجمع مقابل سفارت آمریکا 
در بغداد اتخاذ ش��ده بود. اصاًل بر اساس اعالم 
خود آمریکایی ها سال ها بود که آمریکایی ها و 
اسرائیلی ها در پی به شهادت رساندن فرمانده 
س��پاه قدس ایران بودند. بنابراین گزاره نجات 
انس��ان ها و اق��دام پیشدس��تانه هی��چ معنا و 
مفهوم��ی ندارد. پس چ��را آمریکایی ها چنین 
بحثی را مطرح می کنند؟ یکی این اس��ت که 
از ش��دت احساس��ات ضدآمریکایی در منطقه 
بکاهند و از طرفی چهره قاسم سلیمانی را که 
چهره ای ضد تروریس��م و ضد داعش اس��ت را 
تحریف کرده و آن را وارونه منعکس کنند. چرا 
که آمریکا در حال حاضر مجرم است که فردی 
ضد داعشی و ضدتروریسم را ترور کرده است.

۴- نکته چهارم هم این اس��ت که بحثی تحت 
عن��وان مخالفت یا عدم اط��الع دموکرات ها در 
آمری��کا از این اقدام دول��ت ترامپ به راه افتاده 
است. این بحث مسیری را پیگیری می کند که 
در نهای��ت بگوید در هیات حاکم��ه آمریکا در 
این خصوص اختالف نظر وجود دارد. شاید در 

میزان ترس آمریکایی ه��ا در این زمینه تفاوت 
کمی وجود داشته باشد، ولی قطعاً هر دو حزب 
در آمریکا یک سیاس��ت را در قبال ایران دنبال 
می کنند و سردار س��لیمانی هم در این زمینه 
استثنا نبوده است. بلکه دلیل مسئله دو دسته 

نمایی، هراس واشنگتن از  پاسخ ایران است.
5- آمریکایی ه��ا درک می کنن��د ک��ه بنا به 
ش��خصیت و جایگاه قاسم سلیمانی در جامعه 
ایران��ی، پاس��خ به ترور و انتق��ام خون او یک 
مطالب��ه مل��ی و حت��ی بین المللی اس��ت که 
می تواند موج��ب ایجاد اتحاد در کش��ور هم 
شود. بنابراین همه موارد فوق را برای کاهش 
موج و ش��دت انتقام ایران دنبال می کنند. اما 
نبای��د فراموش کرد که انتق��ام ایران، نه یک 
خواست احساس��ی بلکه تدبیری منطقی و با 
ه��دف بازدارندگی برای جلوگیری از جنگ و 
ناامنی اس��ت. چرا که اگر ایران پاس��خ ندهد، 
آمری��کا دفعات بعد با ش��دت بیش��تری علیه 
ای��ران خواهد تاخت. بنابراین انتقام و پاس��خ 
س��خت ایران کارکردی بازدارن��ده و با هدف 
ایج��اد امنیت و ثبات خواهد ب��ود حال آنکه 
آمری��کا می خواه��د اینگونه  جل��وه دهد که 
انتقام گیری از ترور س��لیمانی معادل جنگ و 
خالف منافع ملی اس��ت؛ در حالی که همگان 
می دانند عدم پاسخ دهی قاطع و متناسب به 
آمریکا او را برای اقدامات بیش��تر علیه ایران 
بیش از پیش تحریک خواهد کرد؛ اما پاس��خ 
درخ��ور به او، ش��یطان بزرگ را س��ر جایش 

خواهد نشاند. ان شاءاهلل.  تسنیم

در انتظار دستور فرمانده برای انتقام
ادامه از صفحه اول

ابزارهای الزم برای انتقام آماده است، از یمن گرفته 
تا لبنان، س��وریه، عراق و دیگر نقاط دنیا، می توان 
پاسخ به جنایت آمریکا را داد. اما جمهوری اسالمی 
ایران قطعاً خود وارد عمل خواهد شد و رأساً انتقام 

خون شهدای جمعه خونین را خواهد گرفت.
اکنون ایران اسالمی، جهان اسالم و جبهه مقاومت 
از عراق تا ایران به تش��ییع و بدرقه ش��هدای خود 
مش��غول است، مردم در انتظار ورود سردار هستند 
ت��ا پیک��ر پ��اک دالور مرد خ��ود را ب��ا همرزمان، 
باش��کوهتر از هر زمانی تشییع کنند و این تشییع 
باشکوه خود لرزه بر اندام دشمنان خواهد انداخت، 
آن وقت اس��ت که زمان انتقام فرا خواهد رسید، با 
حوصله، برنامه ریزی ش��ده و شناس��ایی همه ابعاد 
یک انتقام که داغ بر دل دش��منان بگذارد و خواب 
را بر حرامیان حرام کند. نیروهای مسلح در انتظار 
دس��تور فرمانده  هس��تند و این دس��تور در زمان 

مناسب صادر خواهد شد.
البته آمریکا یک انتخ��اب دارد، تحولبی وزیر دفاع 
خود ب��ه ایران، چ��را که ب��ه نظر می رس��د انتقام 
متناس��بی باشد، هر چند مارک اسپر بی ارزش تر از 

سردار ایرانی است.

سرمقاله

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

سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح:
 اقدام آمریکا را شدید پاسخ می دهیم 

دیوانگی کنند، پاسخ محکم تری می گیرند

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: اگر جنگ و درگیری صورت بگیرد این آمریکایی ها 
هس��تند که آس��یب جدی خواهند خورد و اگر دیوانگی کنند، پاس��خ شدیدتری به آنها 

می دهیم.
سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ، با تسلیت شهادت سپهبد شهید 
قاسم سلیمانی و همرزمانش که روز جمعه در اقدام تروریستی ارتش آمریکا و در فرودگاه 
بغداد به شهادت رسیدند، در خصوص طرح برخی مطالب از سوی رسانه های بیگانه درباره 
احتمال وقوع جنگ در صورت پاسخ ایران به حرکت تروریستی آمریکا، گفت: پاسخ به این 
اقدام تروریستی حق ماست و حتما جمهوری اسالمی به این اقدام تروریستی پاسخ خواهد 
داد.  وی با تاکید بر اینکه ایران این اقدام تروریس��تی آمریکا را به ش��دت پاسخ خواهد داد، 
ادامه داد: البته جمهوری اسالمی ایران از هر اقدام احساسی و شتاب زده خودداری می کند، 
ولی قطعا همان انتقام س��ختی که خواس��ت ملت ایران و ملت ه��ای آزادی خواه جهان به 
خصوص در منطقه و خانواده های شهدا و در رأس آن خواسته ولی امر مسلمین جهان است، 
اتفاق خواهد افتاد و آمریکایی ها از این اقدام پشیمان خواهند شد. شکارچی خاطرنشان کرد: 
آمریکایی ها در واقع سنگ بزرگی را به چاه انداختند که دیگر توان خارج کردن آن را ندارند 
و باید پاسخ این اقدام غیرانسانی و تروریستی خود را بدهند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح 
پاسخ به سوال دیگری درباره برخی تالش ها برای ترساندن ملت ایران از اقدام متقابل ایران 
و احتمال جنگ پس از این اقدام نیز، گفت: این تالش ها برای آن است که پشتوانه مردمی 

از پاسخ سخت ایران به این اقدام تروریستی را در افکار عمومی سلب کنند. 
وی ادام��ه داد: اگ��ر جنگی هم ص��ورت بگیرد، عام��ل اصلی آن آمریکاس��ت و در این 
جنگ، آمریکایی ها س��ِر س��الم به در نخواهند برد و اگر جنگ و درگیری صورت بگیرد 
این آمریکایی ها هس��تند که آس��یب جدی خواهن��د خورد. آنها اگ��ر دیوانگی کنند، با 
پاس��خی بسیار شدیدتر روبرو خواهند شد. ش��کارچی تصریح کرد: انتقام حق جمهوری 
 اس��المی ایران اس��ت و باید از مسببین این جنایت بش��ری انتقامی سخت گرفته شود. 

 ستاد کل نیروهای مسلح 

رئیس جمهور گفت: س��ردار سلیمانی 
ن��ه تنها ی��ک فرمانده جنگ��ی و طراح 
عملیات ه��ای ب��زرگ ب��ود بلک��ه یک 
سیاس��تمدار و استراتژیست بی نظیر و 

با استعداد بود.
حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس 
جمه��ور با حض��ور در منزل س��پهبد 
ش��هید حاج قاسم سلیمانی و در دیدار 
با اعضای خانواده ش��هید، ش��هادت آن 
س��ردار س��رافراز و شجاع اس��الم را به 

خانواده وی تبریک و تسلیت گفت.
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه اینکه امروز 

نه تنها ملت ایران، بلکه همه مردم مس��لمان 
و آزادی خ��واه جهان داغدار از دس��ت دادن 
این ش��هید بزرگوار هس��تند، اظهار داشت:با 
اینک��ه مردم ابع��اد جه��اد و فداکاری های او 
را می شناس��ند ام��ا باید اقدام��ات و کارهای 
عظیم او برای همگان روش��ن ش��ود. روحانی 
با بیان اینکه س��لیمانی س��رداری بود که در 
این ۳۸ س��ال هیچ گاه از مرکب جهاد پیاده 
نش��د و تالش و فداکاری او شبانه روزی بود، 
خاطرنش��ان کرد: خدمات این شهید بزرگوار 
در راس��تای تامی��ن امنیت کش��ور و منطقه 
بویژه برای مردم عراق، س��وریه، یمن، لبنان 

و افغانستان فراموش نشدنی است. 

وی تاکید کرد: آمریکایی ها نفهمیدند که چه 
خطای بزرگی را مرتکب ش��دند؛ آنها آثار این 
اق��دام جنایتکارانه را نه فق��ط امروز بلکه در 
طول سال های آینده هم خواهند دید. رئیس 
جمهور ادامه داد: ب��ی تردید آمریکا امروز به 
مراتب در میان م��ردم ایران و عراق منفورتر 
ش��ده اس��ت. روحانی با بیان اینکه جایگاه و 
مقام س��ردار سلیمانی چیزی جز شهادت آن 
هم به دست بزرگترین تروریست تاریخ نبود، 
گفت: همه نیروه��ای آمریکایی با آماده باش 
کامل دست به دست هم دادند تا این سرمایه 

بزرگ را از ما و ملت های مسلمان بگیرند.
وی با اش��اره به اینکه خداون��د این فقدان را 

جبران خواهد کرد، افزود: جوانان عزیز 
ایران پیرو و عاش��ق راه سردار سلیمانی 
بوده و انش��اهلل دهها سردار سلیمانی در 
این کشور س��اخته می شوند. روحانی با 
بیان اینکه جای خالی سردار سلیمانی 
به راحتی پر نمی ش��ود ادامه داد: شهید 
سلیمانی همواره برای ملت های مظلوم 
و امنیت کشورهای منطقه تالش کرد و 
امروز همه مس��لمانان و آزادگان جهان 

داغدار او هستند.
رئی��س جمهور ح��ق ملت ای��ران در 
خونخواه��ی و انتق��ام خ��ون س��ردار 
س��لیمانی را حقی به جا و حتمی دانس��ت و 
اظهار داش��ت: انتقام خون ش��هید سلیمانی 
آن روزی س��تانده می ش��ود ک��ه ببینی��م با 
ادامه مجاهدت ها دس��ت خبیث آمریکا برای 

همیشه از منطقه کوتاه شده است.
رئیس جمهور افزود: دش��منان ملت ایران از 
اقدامات و برنامه ریزی های س��ردار سلیمانی 
در مس��یر توس��عه ثب��ات و امنی��ت منطقه 
بس��یار عصبان��ی بودند چ��را که ب��ا درایت 
او برنام��ه ری��زی و توطئه دش��منان خیلی 
زود برم��ال میش��د و ب��ه همین دلی��ل او را 
 مظلومانه و با خباثت به ش��هادت رس��اندند.
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این ۵ خط فریب رسانه ای آمریکایی ها را پس از ترور شهید قاسم سلیمانی بشناسید 
از فضاسازی درباره دوستان ایران تا دروغگویی درباره  سلیمانی

روحانی در دیدار با اعضای خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی: 
سردار سلیمانی استراتژیستی بی نظیر بود

در رثای شهادت سردار سلیمانی

 اذاِن صبِح رهایی
قس��م به عش��ق، که خون ت��و پایمال نخواهد ش��د
اس��یر کهنگ��ی روز و م��اه و س��ال، نخواه��د ش��د
را غی��ورت  ب��رادران  س��خِت  س��یلِی  ص��داِی 
صالبت��ی اس��ت ک��ه بازیچ��ه زوال، نخواه��د ش��د
دلی که در غم تو، مثل ش��مع س��وخت، ای سردار!
دچ��ار ضع��ف و زبون��ی و انفع��ال نخواه��د ش��د
اذاِن صب��ِح رهای��ی، ب��رای خ��واِب بش��ر ب��ودی
دگر پس از تو جهان، گنگ و کور و الل نخواهد شد
غریو توس��ت ک��ه از ناِی تن��ِگ مأذنه ها، هر ش��ب
طنی��ن م��ی افکند؛ آیا کس��ی بالل، نخواهد ش��د؟
ت��و زنده کرده ای، ای ش��رزه، ش��یر، ش��یوه قنبر را
کس��ی ش��بیه تو با حب ج��اه و مال نخواهد ش��د
آزادی! مداف��ع  ای  ب��ود،  ای��ن  ت��و  خ��ون  پی��ام 
حرامی��ان! به ش��رافت! َح��َرم، حالل نخواهد ش��د
اگ��ر چ��ه ضعف کس��ان، ش��یر، ک��رد ش��غاالن را
حری��م ش��یر خ��دا، بیش��ه ش��غاالن نخواهد ش��د

سروده حجت االسالم والملسمین محسن حسن 
زاده لیله کوهی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه 

قم، در رثای شهید قاسم سلیمانی


