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واکنش فرمانده کل ارتش به تهدید ترامپ:

در صورت جنگ مشخص می شود 
»اعداد ۵ و ۲« به کجا تعلق دارد
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تروریس��م دولتی آمریکا سحرگاه جمعه در 
خاک کشوری مستقل، جنایتی نابخشودنی 
را رق��م زد به گونه ای که جهانیان یکپارچه 
خواس��تار پاس��خ قاطع به این جنایت شده 
اس��ت. آمریکا که نتوانس��ته ب��ود در میدان 
نبرد، به مقابله ب��ا مدافعان امنیت منطقه و 
مبارزان با تروریس��م بپردازد، از پشت خنجر 
زده و در اقدامی تروریستی با نقض استقالل 
عراق، کاروان س��رداران بزرگ آزادی خواهی 

را هدف قرار داد. 
جنایتی بزرگ که به ش��هادت سردار سپهبد 
قاس��م س��لیمانی فرمان��ده س��پاه قدس و 
ابومهدی المهندس معاون حشدالشعبی عراق 
منج��ر گردید. در کنار ابعاد جنایت آمریکا و 
لزوم پاس��خگویی قاطع و سخت به آن، یک 
نکته قابل توجه اس��ت و آن نوع واکنش های 
جهانی به ترور س��ردار شهید است. با نگاهی 
بر تحوالت روزهای اخیر چند نکته محوری 

مشاهده می شود.
نخس��ت قدردان��ی جهان��ی از رش��ادت ها و 
دالورمردی های س��ردار س��لیمانی در حفظ 
امنیت منطقه و جهان است. آمریکایی ها در 
حالی ترور سردار را برابر با مبارزه با تروریسم 
عنوان کردند که جهانیان با محکوم کردن این 
جنایت آمریکا، رسما بر نقش سردار در صلح 
و امنیت جهان تاکید و آمریکا را تروریس��ت 
نامیدند. روز شهادت سردار نه تنها در ایران 
و عراق که در بس��یاری از کشورها حتی در 
اروپ��ا و آمریکا تظاهرات قدردانی از س��ردار 
و محکومیت جنایت آمری��کا برگزار گردید.
جهانیان سردار را مرد آزادی، مرد رشادت و 
شجاعت و ایثار، مرد از خودگذشتگی معرفی 
کردند چنانکه حتی س��اکنان آمریکا ضمن 
اعالم برائت از دولتمردانش��ان یاد آن شهید 

و شهیدالمهندس را گرامی داشتند.
دوم آنکه بسیاری از مقامات کشورها با صدور 
بیانی��ه و پیام هایی به ملت ایران و جمهوری 
اس��المی و رهبر انقالب، ش��هادت سردار را 
تس��لیت گفته و جنایت آمری��کا را محکوم 
کردن��د. ب��ه عبارتی می توان گف��ت در کنار 
ملت ه��ا، حتی دولت ها نیز لب به تحس��ین
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دبیر کل حزب هللا لبنان:

ارزش کفش سردار سلیمانی از 
سر ترامپ بیشتر است

دبیرکل حزب اهلل ضمن اعالم اینکه تمام طرح های رئیس جمهور 
آمری��کا علیه ایران شکس��ت خورده، اعالم ک��رد، تنها قصاص 
عادالنه در مقابل ترور س��ردار س��لیمانی خروج آمریکایی ها از 

منطقه است.
»س��ید حس��ن نصراهلل« دبی��رکل جنبش ح��زب اهلل لبنان در 
مراس��می که در ضاحیه بیروت به مناس��بت ش��هادت سپهبد 
»قاس��م س��لیمانی« فرمانده نیروی س��پاه قدس و »ابومهدی 
المهندس« جانش��ین فرمانده »الحش��د الشعبی« عراق برگزار 
ش��د، س��خنرانی کرد. بر اساس گزارش ش��بکه »المنار«، وی 
گفت: امروز ما مراس��م بزرگداش��ت برای فرمان��ده ای جهادی 
، اس��المی ، جهان��ی و بزرگ بر پا کرده ایم؛ یعنی حاج قاس��م 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه جمهوری اسالمی ایران و 
حاج ابومهدی المهندس نایب رئیس الحش��د الش��عبی و عراق 
و ش��هدایی که همراه آن��ان بودند. طبعا روزی ک��ه این اتفاق 

افت��اد آغاز تاریخی جدیدی اس��ت؛ نه برای ای��ران بلکه برای 
کل منطقه. نص��راهلل تأکید کرد: آمریکایی ها هرکجا در منطقه 
می روند مقابل خودش��ان حاج قاسم س��لیمانی را می بنند. به 
س��وریه میروند حاج قاس��م را می بینند. در عراق در لبنان،  در 
یمن و در افغانس��تان و در هر جای��ی مرتبط با محور مقاومت 
، مقابلش��ان حاج قاسم س��لیمانی را می بینند، اسرائیل قاسم 
س��لیمانی را خطرناکترین مرد مقابل خود می دید. حاج قاسم 
را خطر موجودیتی برای خود می دانس��ت اما جرأت ترور او را 
نداشت ،در سوریه میتوانست این کار را بکند اما جرأت نداشت 

و این کار را از آمریکا خواست.
دبی��رکل در ادامه حزب اهلل گفت: برای همین او را ترور کردند 
و آشکارا کش��تند. نه برای اینکه تبلیغات کنند بلکه برای این 
علنی کش��تند که نیاز ب��ه نیازهای روان��ی، تبلیغاتی و روحی 
داش��تند. آنه��ا از طریق این ت��رور، تالش می کنن��د نیروهای 
مقاومت در عراق دچار سس��تی ش��وند و ما بین عراق و ایران 
اختالف ایجاد کنند، الزم اس��ت اهداف ترور را بشناسیم . آنها 

حتی به نفت سوریه و لبنان هم طمع دارند. 
نص��راهلل ادامه داد: ایران میداند که چطور پاس��خ دهد اما این 
مس��ئولیت م��ا را کم نمی کن��د؛ امروز اعالم میکن��م که ایران 
چیزی از ش��ما گروههای مقاومت نمی خواهد و نمی گوید چه 

کنید یا چه نکنید. اراده مس��ئوالنش مشخص است، گروههای 
مقاوم��ت باید تصمیم بگیرند که با ای��ن حادثه چطور برخورد 
خواهن��د کرد، هر کس تصمیم بگیرد که چطور انتقام بگیرد...
ایران از دوستان و متحدان و از کسانی که در کنار آنها ایستاد 
و از آنان در چهل س��ال گذشته حمایت کرده، چیزی نخواسته 
اس��ت. امروز ایران در عزا اس��ت چون بزرگتری��ن افتخارات و 

ژنرالهای خود را از دست داده اما از ما چیزی نخواسته است.
وی تصریح کرد: وظیفه ما چیست؟ اینکه صرفا تسلیت بگوییم 
؟ مسئله، مس��ئله محور مقاومت است که باید دستاوردهاییی 
کس��ب کند؛ ما باید همه برای قص��اص عادالنه حرکت کنیم. 
قصاص عادالنه چیس��ت؟ ش��فاف باش��م. ممکن اس��ت برخی 
بگویند که قصاص عادالنه این است که شخصیتی در حد حاج 
قاسم ]کش��ته شود[. ش��خصیتی در حد این دو شهید نیست 
. س��ر دونالد ترامپ در حد کفش قاس��م سلیمانی هم نیست؛  
قصاص عادالنه کل موجودیت آمریکا در منطقه اس��ت، حضور 
نظامی آمریکا در منطقه قصاص عادالنه حاج قاسم و ابومهدی 
اس��ت. پایگاه های نظامی و کشتی های جنگی و کل سربازهای 
آمریکا در منطقه معادل قصاص عادالنه است. ارتش آمریکاست 

که آنان را کشته و ارتش آمریکا باید تاوان دهد.
دبی��رکل ح��زب اهلل اعالم ک��رد: منظور ما مردم و ش��هروندان 

آمریکای��ی نیس��ت. در منطق��ه ش��هروندان، خبرن��گاران ی��ا 
آمریکایی های دیگر نیس��ت.اما اعالم میکنی��م، نبرد و قصاص 
عادالنه برای کس��انی که این ت��رور را اجرا کردند در قالب این 
تعریف ق��رار می گیرند، به نظر من و به مس��ئولیت ش��خصی 
خودم... برخی می گویند س��ید موضوع را بزرگ می کند.. خیر 
م��ن حجم طبیع��ی آن را بیان میکنم؛ اگر ترور حاج قاس��م و 
ابومهدی بدون مجازات رد ش��ود.. خیلی خطرناک است. برای 
کل مقاوم��ت و اعضای آن و مس��ئله فلس��طین و قدس و کل 
منطق��ه بد خواه��د بود. نص��راهلل گفت: وقتی تابوت افس��ران 
و س��ربازان آمریکایی ک��ه عمودی آمده اند ب��ه منطقه و افقی 
بازگردن��د ترامپ خواه��د فهمید چه ک��رده و انتخابات را هم 
خواهد باخت؛ اراده و هدف ما در محور مقاومت باید این باشد 
. پاسخ به خون قاسم سلیمانی و ابومهدی اخراج کل نیروهای 
آمریکایی از منطقه ما باید باش��د؛ این هدف ان شاء اهلل محقق 
خواهد ش��د و قدس و فلس��طین نیز آزاد خواهد ش��د . وقتی 
آمریکا از منطقه خارج ش��ود این صهیونیست ها لباس هایشان 
را در چمدان هایش��ان خواهند گذاش��ت و آنگاه دیگر نیازی به 
نبرد با اس��رائیل هم نخواهد بود. خاتمه کالمم با ترامپ نادان 
است که نمی داند چه کار کرده است؛ آمریکا که از منطقه برود،  

آزادسازی قدس در تیررس قرار خواهد گرفت.

بیانیه مدیران مسوول روزنامه های سراسری برای شهادت سردار بزرگ 
جهان اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

در اوج اهتزاز....
بسم اهلل الرحمن الرحیم

س��رداران بزرگ ایستاده می زیند، ایستاده می رزمند و ایستاده می میرند . سرداران 
بزرگ ، اعجوبه های ش��گفت آوری هس��تند که حتی دش��مِن ک��وردل نیز، قادر به 
کتمان عظمت و بلندای آنان نیست و در برابرشان، کاله از سر به احترام بر می دارد.
ایران ، یکی ازس��رداران بزرگ تاریخ بلند خود را از دس��ت داد و جهان اسالم یکی از 
پرچم��داران مبارزه با ش��رک و کفر و ظلم را  تقدیم آرمان ه��ای بلند و تا ابد پایدار 
کرد. اما بیرق مجاهدت و محارست از مظلومان جهان اسالم ، در پهنه عالم، هرگز از 
کف نخواهد افتاد... س��ردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی، مردی از تبار بیدارگران 
تاریخ بود که به آتش کینۀ بیدادگران، ندای حق نیوشید و رخِت شهادت پوشید. نام 
بلند و آوازه پرشکوه او در طول سالیان، رعشه بر اندام بیدادگران و صاحبان ابزار زور 
و جنایت و وحشت انداخته بود و خفاشان پلشتی که در طول روز و زیر آفتاب تابان 
، جرات رویارویی با سردار پرآوازه را نداشتند، در سیاهی شب ، ناپیدا و بزدالنه دشنه 
در خون پاکش بردند و جوهر گرانمایه وجود دادگسترش را به آتش شقاوت و بیداد 
برافروختند. غافل از اینکه اینجا دیار ش��یران و ُملک دلیران و س��رزمین ایران است 
و کران تا کران س��رزمینش زایشگاه و رویشگاه شیران خدا و رستم دستان هاست و 
بیرق باشکوه آزادگی و ایستادگی و غرورسرداراِن تا ابد زنده اش، تا همیشه ی تاریخ 

در اوج اهتزاز خواهد ماند؛ چون آفتاِب عالمتاب در برابر باد :
دال چوچشمۀ خورشید بی نیاز بمان
ببخش گرمی و جاوید در گداز بمان

حریِم خلوتیان را سپید و رخشان کن
چو برف تیغ دماوند، برفراز بمان

به قتلگاِه زمان، قبله هاست درتکبیر
به خون وضو کن و خاموش در نماز بمان

زمان تباه شد ای رایت بلند غرور
به اوِج باِم رسالت در اهتزاز بمان

ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی در ابعاد مختلف اخالقی،معنوی، نظامی و سیاس��ی، 
ش��خصیتی واال ومنحص��ر به فرد ب��ود. او نابغه ای برنامه ریز، استراتژیس��ت، خالق ، 
مبتکر ، شجاع و متقی بود.خصوصیتدیگرحاجقاسمدرایتوبینشبغایت عمیقو دقیق او 
و دل و جان س��پردگی اش به آرمان های بلند اس��الم ناب محمدی، انقالب اسالمی، 
امام راحل ، رهبری معظم انقالبو عصر روشنگری و بیداری اسالمی بود. سردار بزرگ 
جهان اس��الم، درعین اقت��دار، روحی به بلندای کهکش��انها و دلی به نرمی برگ گل 
داش��ت، به گونه ای که در میانه نمازعشق؛ گل از دست کودکی معصوم می گرفت و 
در معدود س��اعات فراغت به عیادت و نوازش ایتام و کودکان می ش��تافت.در رزمگاه 
آتش و خون ، دغدغه آب و نان محرومان داشت. همچون عارفاِن بزرگ، جهان مادی 
و ریاست دنیوی را به چیزی نمی گرفت. با آن که به مثابه نماد بزرگ اقتدار و محوِر 
مقاومت و مبارزۀ فرامرزی در منطقه و جهان شناخته می شد، همچون فردی مظلوم 
و یاری خاکسار و مهربان، همیشه در کنار همراهان و همکارانش بود. به این ترتیب، 
از یک رده و رس��تۀ خاص فرات��ر رفته و همچون نماد و قهرم��ان ملی برای ایرانیان 
و مردمان دیگر کش��ورهای منطقه گرامی داش��ته می ش��د. جوانان او را دوست می 

داشتند و خانواده ها او را نقطۀ اتکای امنیت و مقاومت به شمار می آوردند.
س��ردار قاسم سلیمانی یک هدف داشت؛ عزت مس��لمانان در پهنه هستی. او در این 
مس��یر فراتر از ُشعب و فَِرق اس��الم عمل می کرد و در راه مبارزه غیورانه با دشمنان 
ایدئولوژی و طریقت اسالم، سخت دلنگران بود تا قطره خونی از بی گناهی بر زمین 
نری��زد و برای همین حتی گاه عملیات هایی که پی��روزی اش منوط به انجام ضرب 
االجل��ی بود را به تاخیر و تعویق می انداخت تا مبادا س��تمی بر بیگنهی روا داش��ته 
ش��ود... مبارزی سرس��خت که هویت و جوهر انس��انی را الزمۀ نبردهای نظامی می 
دانس��ت. جنگ برای او نه هدف و غایت، بلکه مس��یر و ابزاری برای دستیابی به صلح 
عزتمندانه با حفظ حقوق جهان اس��الم بود. پیش از جنگ، به صلح می اندیش��ید و 
بیش از صلح، به امنیت باور داشت. درک او از جنگ، صلح، امنیت و مقاومت، معطوف 

به منافع دینی و ملی و ضرورت های انسانی بود. 
ش��هیِد مظلوم و فرماندۀ س��پاه قدس، بی تردی��د بزرگترین چه��ره در مبارزه علیِه 

جریانهای ویرانگر، خشونت گرا، تکفیری، وابسته به استکبار و همسو با رژیم اشغالگر 
بود. به ندرت می توان چنین ش��خصیت چند بعدی و بزرگی را در قدر و تراِز س��ردار 
سلیمانی یافت. نبرد تاریخی او با داعشیان، با القاعده، النصره، و دیگر تفاله های فرقه 
گرا و تروریس��ِت منطقه از درخش��ان ترین نمونه های رزم های رزم آوران بزرگ در 
درازنای تاریخ اس��ت. به گونه ای که اینک به یقین می توان تاریخ مقاومت را به دو 
عصر پیش و پس از سلیمانی تقسیم کرد. سردار بزرگ با درایت و هوشمندی و آینده 
نگری ، س��رداراِن بزرگی را برای دوران پس از خود تعلیم داد و به یادگار گذاش��ت تا 
جهان اس��الم بی یاوران و امیران رزمجو و دالور نماند و خواب به چشم خصم پلید و 
خفاش��ان سیاهی نگذارند. سردارانی که بی تردید انتقامی سخت برای جنایت کارانی 

رقم خواهند زد که سرنوشت محتومشان نابودی است....
تا پرچمی که او برافراشت را در بلندای تاریخ همچنان برافراشته و در اوج اهتزاز نگه 
دارند و مس��لمانان جهان را از فلس��طین تا عراق، از یمن تا سوریه و از شرق آسیا تا 
شاخ آفریقا، از شر جنایت صهیونیزم و امپریالیسم رها سازند و به آنها عزت و آزادگی 
و غرور بخش��ند. بی تردید انتقامی س��خت در انتظار جنایت کاران خواهد بود.که به 

فرموده حق در قرآن کریم : 
الَّذیَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا في  َس��بیِل اهللِ بَِأْموالِِهْم َو أَنُْفِس��ِهْم أَْعَظُم َدَرَجًۀ ِعْنَد 

ِ َو أُولِئَک ُهُم الْفائُِزوَن اهللَّ
یادش گرامی و راهش نورانی باد.

امضاکنندگان: معاون امور مطبوعاتی و اطالع رس��انی و مدیران مسوول روزنامه های 
اطالعات، ابت��کار، اخبار صنعت،آرمان ملی،اسکناس،آس��یا، اعتماد، آفتاب اقتصادی، 
آفتاب یزد،آفرین��ش، افکار،اقتصاد برتر، اقتصاد س��رآمد، ایران،الوف��اق، ایران دیلی، 
بش��ارت نو،بش��ارت یزد،بهار،بیان ملی،تجارت،تعادل، تفاهم، ثروت، جمله،جمهوری 
اس��المی،جهان اقتصاد،جه��ان صنعت،جوان، خب��ر جنوب، خبر ورزشی،خراس��ان، 
خریدار،دنیای اقتصاد،دنیای جوانان، رس��الت، رویش ملت،سازندگی،س��ایه، س��تاره 
صبح، سیاس��ت روز، شرق، ش��هروند، صاحب قلم، صبح نو، صدای اصالحات، صمت، 
عصر آزادی، عصر اقتصاد، عصر ایرانیان،عصر توسعه، فرهیختگان،قدس، کار و کارگر، 
کائنات، کلید، کیهان، گل، گنجینه اقتصادی، مردم ساالری، مستقل، نوآوران، هدف، 
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صفحه 3


