
پیام تبریک رئیس قوه قضاییه به 
سردار قاآنی

رئیس قوه قضاییه طی پیامی انتصاب سردار قاآنی 
به س��مت فرماندهی نیروی قدس س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المی از س��وی رهبر معظ��م انقالب را 

تبریک گفت.
 متن کامل این پیام به شرح ذیل است:

با گرامیداش��ت یاد و خاطره شهید سردار سرافراز 
سپاه اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان 
ش��هیدش، حال که با تدبی��ر حکیمانه رهبر معظم 
انقالب اس��المی )مدظله العال��ی(، به افتخار عظیم 
پرچمداری و فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران 
نائل گردیده اید، ضمن تبریک این انتصاب شایسته 
و حکیمان��ه، توفیق��ات روزاف��زون جنابعالی را در 
ایفای این مسئولیت س��نگین و تداوم شایسته راه 
امام )ره(، والیت، شهدا و مجاهدان اسالم تا تحقق 
کام��ل اهداف مق��دس انقالب اس��المی از خداوند 

متعال مسالت دارم.
ان ش��اء اهلل به مدد ارواح مقدس انبیاء الهی )ص( 
و اه��ل بیت عصم��ت و طهارت و ائم��ه اطهار )ع( 
و ب��ه برکت خون ش��هدای اس��الم بویژه ش��هدای 
حرم و خون مقدس و روح پرفتوح س��ردار سرافراز 
اسالم شهید حاج قاسم س��لیمانی، خورشید تابان 
نی��روی ق��دس در دوره جدی��د پرفروغ ت��ر از قبل 
خواهد درخش��ید و دل دوستداران انقالب اسالمی 
و جبه��ه مقاومت را گرمی بخش��یده و اهداف ناب 
انقالب اسالمی را تا نقطه اتصال به حکومت جهانی 
حض��رت بقیه اهلل االعظم )ارواحنا له الفداء( محقق 

خواهد نمود.   روابط عمومی قوه قضاییه

اخبار

میدانمسیدحسننصراهللانتقامپدرمرامیگیرد
دختر س��پهبد سلیمانی در گفت وگو با المنار گفت: ترامپ کثیف باید بداند 

با به شهادت رساندن پدرم نمی تواند یاد او را از بین ببرد.
زینب س��لیمانی در ادامه گفت: س��الم من را به عمویم سیدحسن نصراهلل 

برسانید کسی که می دانم انتقام خون پدرم را می گیرد.
دختر سردار سلیمانی با بیان اینکه آمریکا بداند از خون پدرم کوتاه نخواهیم 
آم��د تاکید کرد: تم��ام گروه های مقاومت در منطقه باید منتقم خون حاج قاس��م 
باش��ند. خون هر مظلومی که بر زمین ریخت حاج قاس��م انتقام خون آن مظلوم را 

گرفت. 
وی در ادامه خطاب به آمریکا گفت: ش��ما حریف پدرم نبودید که او را با موش��ک 
زدید اگر جرات داشتید با او رو در رو می دید. دختر شهید قاسم سلیمانی گفت: از 

همین جا بار دیگر به قلب آقا تسلیت می گویم.  العالم

ویتنامیدیگربرایآمریکارقمخواهدخورد
مش��اور رهبر انقالب در امور بین الملل گف��ت: ایران طوری عمل خواهد کرد که 
آمریکا پشیمان شود و اگر آمریکا، منطقه را ترک نکند، ویتنامی دیگر برای او رقم 
خواهد خورد. علی اکبر والیتی در مراسم یادبود سردار شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، ضمن تبریک و 
تسلیت شهادت سردار پرافتخار اسالم و ایران اظهار کرد: محور مقاومت در حوادث 
یمن، عراق و سوریه شهید قاسم سلیمانی است. اگر رشادت های ایشان نبود بغداد در دست 
داعش و دمشق در دست افراطی های سلفی بود. وی عنوان کرد: حادثه کرکوک و جدایی 
آن از عراق که مطرح شد، همه نگران بودند که چه خواهد شد، اما تدبیر شهید سلیمانی 
موجب شد که کرکوک به عراق ملحق شود. ایشان نزدیک ترین رابطه را با رئیس جمهور 
روس��یه داشت و عامل اصلی اتحاد ایران و روسیه، سردار سلیمانی بود و اگر روزی کتاب 

سردار سلیمانی را بنویسند، کتاب او اعجاب آور و آموزنده  خواهد بود.  مهر

همهبسیجیانآمادهانتقامخونسردارهستند
فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان اینکه تفکر حاج قاسم به وفور تکثیر شده 
اس��ت گفت: همه بس��یجیان جهان اس��الم اعالم آمادگی کردند که منتقم 
خون حاج قاس��م س��لیمانی باشند. س��ردار »محمد یزدی« در گفت وگو با 
خبرن��گار گروه سیاس��ی خبرگزاری میزان گف��ت: آن خصوصیاتی که حاج 
قاس��م را از دیگران متمایز کرده بود، ابعاد فکری و نگاه نافذ و عمیق ایش��ان 
به مس��ائل بود. وی افزود: دش��من خیال می کرد که با از میان برداشتن حاج قاسم 
سلیمانی از سر راه خود می تواند به اهداف شوم خود در منطقه دست پیدا کند در 
حالی که امروز تفکر حاج قاس��م در میان نیرو های سپاه، ارتش و بسیج و همچنین 
آزادی خواهان کش��ور های اس��المی به وفور تکثیر شده اس��ت. فرمانده سپاه تهران 
بزرگ خاطرنش��ان کرد: همه بسیجیان جهان اسالم اعالم آمادگی کردند که منتقم 

خون حاج قاسم سلیمانی باشند.  میزان

 فرمان��ده کل ارت��ش در واکنش به تهدی��د رئیس جمهور 
آمریکا مبنی بر حمله به ۵۲ نقطه در ایران، در صورت اقدام 
تالفی جویانه ایران گفت: در یک درگیری احتمالی در آینده 
که بعید می دانم جرأت انجامش را داش��ته باشند، مشخص 

خواهد شد که اعداد ۵ و ۲ به کجا تعلق خواهد داشت.
امیر سرلشکر س��ید عبدالرحیم موسوی در حاشیه بیست 
و پنجمین س��الگرد شهادت سرلشکر شهید منصور ستاری 
در جمع خبرنگاران درباره ش��هادت سپهبد قاسم سلیمانی 
اظهار داشت: شهادت آرزوی همه رزمندگان جبهه مقاومت 
و کس��انی است که آرزوی ایجاد جهانی شایسته ظهور امام 

عصر )عج( را دارند.
وی اف��زود: در ای��ن چن��د روز، حضور مردم از قش��ر های 
مختلف و ابراز احساس��ات آن ها به گونه ای بود که پاره تن 

خود را از دست داده اند.
فرمان��ده کل ارت��ش تصری��ح ک��رد: نیروه��ای ارت��ش و 
خانواده ه��ای آن ها هم مانند همه مردم عزدار این س��رباز 
والیت و مدافع انقالب هستند و در تمام پادگان های ارتش 
تصاویر این ش��هید بزرگوار نصب ش��ده و در حال برگزاری 

مراسم عزا برای این عزیز هستند.
امی��ر سرلش��کر موس��وی گفت: واکن��ش م��ردم عزیز ما 
به ش��هادت این ش��هید بزرگوار و هم��دردی و همراهی با 
خان��واده او چیز عجیبی نیس��ت. این وحدت��ی که حاصل 
شده است، ریشه در مبارزات حاج قاسم سلیمانی از دوران 
انقالب و دفاع مقدس تا امروز دارد. وی با بیان اینکه امروز 

همگان س��وگوار حاج قاسم سلیمانی هس��تند، بیان کرد: 
خون فرزندان این ملت در ارتش، س��پاه و بسیج برای دفاع 
از این میهن اس��المی بر زمین ریخته اس��ت و ش��هیدانی، 
چون س��تاری، باقری، اردس��تانی، آبشناسان، همت و حاج 

قاس��م سلیمانی برای اعتالی میهن اس��المی جان خود را 
فدا کردند. فرمانده کل ارتش گفت: وحدت ارتش و س��پاه 
از ابتدای انقالب وجود داش��ت و امام )ره( دس��ت ارتش و 
سپاه را در دست یکدیگر قرار دادند و گفتند دست از دست 

یکدیگر درنیاورید.
سرلشکر موسوی ادامه داد: تدابیر و فرماندهی  رهبر معظم 
انقالب اس��المی نیز در جهت وحدت ارتش و س��پاه بوده 
اس��ت. وحدت ارتش و س��پاه ه��م به دلی��ل یگانگی راه و 
هدف آن هاست. وی با اش��اره به اقدامات بی بدیل سپهبد 
شهید قاسم س��لیمانی در محور مقاومت گفت: حاج قاسم 
برای همه ملت های منطقه، عزیز و دوست داش��تنی است و 
امروز تمام فرزندان شهدای لبنان و خانواده های رزمندگان 
س��وریه، عراق، تمام مظلومان عالم و تمام آن هایی که ضد 
آمریکا و ضد صهیونیس��م هستند، یاد او را زنده نگه داشته 

و راهش را ادامه می هند.
فرمانده کل ارتش در پاس��خ به س��والی درب��اره تهدیدات 
رئیس جمه��ور آمریکا که گفته اس��ت در صورت هر اقدام 
تالفی جویانه از سوی ایران، آمریکا ۵۲ نقطه را در ایران هدف 
قرار می دهد، گفت: آن ها برای حفظ وجهه خودش��ان پس 
از این کار زش��ت و غیر قابل توجیه از نظر افکار بین المللی، 
چنین سخنانی را مطرح می کنند. اقدام آن ها در به شهادت 
رساندن سپهبد شهید سلیمانی یک اقدام بسیار زشت و غیر 
قابل قبول در همه جای دنیاس��ت به همین دلیل این گونه 
س��خنان را مطرح می کنند تا بتوانند این اقدام غیر انسانی 
را تحت الش��عاع قرار دهند. امیر سرلشکر موسوی افزود: اما 
در ی��ک درگیری احتمالی در آینده که بعید می دانم جرأت 
انجامش را داشته باشند، مشخص خواهد شد که این اعداد 

۵ و ۲ به کجا تعلق خواهد داشت.

رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح در پیامی به مناسبت 
شهادت سردار س��لیمانی تاکید کرد: سربازان والیت در 
س��پاه خواهند گذاش��ت پرچم غیرت و عزتی که شهید 

سلیمانی برافراشت بر زمین بیفتد.
در پی ش��هادت سردار س��پهبد »حاج قاسم سلیمانی« 
فرمانده نیروی قدس سپاه، سردار سرلشکر محمد باقری 
رئیس س��تاد کل نیرو های مس��لح پیام��ی را خطاب به 

فرمانده کل سپاه صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

ش��هادت مظلومانه سپهبد حاج قاس��م سلیمانی سرباز 
صدی��ق و مخل��ص ولی امر مس��لمین جه��ان حضرت 
آیت اهلل العظمی ام��ام خامنه ای عزی��ز )مدظله العالی( 
برگ زرین دیگری ش��د بر کارنامه سراس��ر درخش��ان 
و نورانی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی که خون پاک 
و مقدس��ش در راه مجاهدت ه��ا و آزادی خواهی ملت 
مظلوم و س��تم دیده کش��ور های منطقه تقدیم اس��الم 

گردی��د.
اینجان��ب ای��ن ضایعه ب��زرگ را ب��ه جنابعال��ی و آحاد 
جامعه پاس��داران انقالب اسالمی و تمامی همرزمان این 

شهید س��رافراز تبریک و تسلیت عرض نموده و به همه 
همرزمان و رهروان حق و حقیقت و منادیان ظلم ستیزی 
و پرچ��م داران آزادی خواهی نوید می دهم که س��ربازان 
والیت در س��پاه پاس��داران انق��الب اس��المی هیچ گاه 
نخواهند گذاش��ت پرچم غیرت و عزتی که این ش��هید 
واالمقام در اقصی نقاط کشور های منطقه برافراشته است، 

بر زمین بیفتد.
بی شک راه و رسالت خطیر شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
ک��ه پرورش یافته مکتب آزادی و عزت خواهی عاش��ورا و 
ارباب��ش حضرت ابا عبداهلل الحس��ین )ع( بود به دس��ت 
فرزندان ملت و س��ربازان ولی امر در س��پاه پاس��داران 
تا رس��یدن به س��رمنزل مقصود و رهای��ی و نجات ملت 
س��تم دیده و در بند ارباب��ان و مزدوران نظام س��لطه و 

استکبار جهانی ادامه خواهد یافت.
از جنابعال��ی و همه جان برکفان ایثارگر و نس��توه در آن 
نیروی والی��ی می خواهم با انگی��زه ای قوی تر و اراده ای 
پوالدین و صالبتی س��لیمانی وار اندیش��ه های آن شهید 
سعید را در راه آرمان های انقالب اسالمی به پیش ببرید. 

 ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر باقری: 
سربازان والیت نمی گذارند پرچم سپهبد سلیمانی بر زمین بماند

همه نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با امضای بیانیه ای 
خواستار انتقامی سخت از آمریکا شدند و تاکید کردند: مجلس 

از هر گونه اقدامی برای اجرای این مهم حمایت می کند.
در این بیانیه آمده است؛

ش��هید سپهبد حاج قاس��م س��لیمانی قهرمان مبارزه با 
تروریست و امید آزادی خواهان و مستضعفان بود. 

اق��دام رذیالنه و بزدالنه دولت تروریس��ت پ��رور آمریکا و 
شخص رئیس جمهور ابله این کشور در ترور این شخصیت 
بین المللی نه تنها نقض حاکمیت ملی عراق بلکه اقدامی 
علیه امنیت ملی جمهوری اس��المی و منطقه غرب آسیا و 
کل جهان اس��ت. لذا از مجامع بین المللی و دولت کش��ور 
دوس��ت و برادر )عراق( انتظار داریم اقدام��ات قانونی را با 
جدیت پیگیری کرده و از ش��ورای عالی امنیت ملی و همه 
نیروهای مسلح جمهوری اس��المی ایران درخواست داریم 
انتقامی س��خت و قاطع از این جنایتکاران تروریس��ت در 
دس��تور کار خود قرار دهند. ضروری است اقدام متقابل و 
قاطع و در کمال قدرت و اقتدار و با هوش��یاری مدبرانه از 
آمریکای جنایتکار صورت گیرد و امنیت جمهوری اسالمی 
ای��ران و همه آحاد مردم، تأمین ش��ود و ل��ذا از همه قوا و 

نهادهای مرتبط می خواهیم با دقت و قدرت این خواس��ته 
ملی را به شکلی بازدارنده و قاطع محقق کنند.

دولت جنایتکار آمریکا، ماجراجویی خطرناکی را ش��روع 
کرده که هرگونه نرمش در مقابل این دولت تروریستی، 
زمین��ه را ب��رای ماجراجویی های بعدی آمری��کا فراهم 
می کند و لذا ضروری اس��ت که در حوزه دیپلماسی نیز 
اقدام��ات مجدانه با اس��تفاده از تمام ظرفیت ها از طریق 
مجامع بین المللی انجام ش��ود و ش��کی نیس��ت که این 
اقدام تروریس��تی دول��ت آمریکا، خالف کلی��ه قواعد و 
مقررات بین المللی است و مصداق بارز تروریست دولتی 
اس��ت. آمریکا با این اقدام تم��ام قوانین ملی و فراملی را 
زیر پا گذاش��ت و انتقام در خور حق مس��لم ملت رشید 
ایران اسالمی است و انتظار است که قوه قضائیه در کنار 
فعالیت های دیپلماسی کشور از طریق مجامع بین المللی 
جهت تنویر افکار عمومی ملت ها برای تحقق خواسته به 
حق ملت سرافراز ایرانی و دیگر آزادگان جهان که انتقام 
سخت و در خور است، مهیا کنند. ما نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی، از هر گونه اقدامی جهت اجرای این 

مهم حمایت و پشتیبانی می کنیم.  خانه ملت

طی بیانیه ای؛
نمایندگان مجلس خواستار انتقام سخت از آمریکا شدند

س��خنگوی ارش��د نیروهای مس��لح گفت: آمری��کا پس از 
ای��ن حرکت تروریس��تی باید در انتظار ضرب��ات به مراتب 

سنگین تر وسیع تر و عمیق تر از گذشته باشد.
س��ردار ابوالفضل شکارچی درباره شهادت سپهبد سلیمانی 
گفت: مجاهد ش��هید حاج قاسم سلیمانی بنا به درخواست 
دولت و حاکمیت عراق و مس��ئوالن آن کشور برای کمک 
مستش��اری به امنیت آن کش��ور و با دعوت ارتش و بسیج 
مردمی به عراق رفت و آمد داش��تند، حضور شهید بزرگوار 
حاج قاسم س��لیمانی در عراق کامال قانونی و بنا به دعوت 
مسئوالن عراقی و مردم آن کشور بود و بالعکس آمریکایی ها 
در ع��راق مغایر همه ضوابط، مقررات و قوانین بین المللی و 
بدون هماهنگی با دولت و درخواست مردم عراق آن کشور 
را اشغال کرده و آنجا حضور دارند و منابع آن کشور و مردم 

ستمدیده به ویژه نفت آنجا را غارت می کنند.
وی افزود: یکی از نش��انه ها و تفاوت در این موضوع عبارت 
اس��ت از اینکه ش��هید س��لیمانی خیلی عادی و آشکارا با 
هواپیما به صورت رس��می وارد ف��رودگاه بین المللی بغداد 
می ش��دند که در آخر به دس��ت جنایت��کاران آمریکایی به 
ش��هادت رس��یدند ولی ترامپ ب��ه عنوان رئی��س جمهور  
تروریس��ت آمریکا و س��ایر مس��ئوالن آدم کش آن کشور 
ش��بانه به ص��ورت مخفی و ب��ا چراغ خام��وش )که حتی 
چراغ ه��ای داخ��ل هواپیم��ا را نیز خام��وش می کنند( در 
پ��ادگان اش��غالگران آمریکایی بدون اط��الع دولت و ملت 
ع��راق ف��رود می آیند و تا قبل از اینکه از آن کش��ور خارج 

بشوند کسی متوجه حضور آنها نمی شود.
سردار شکارچی تصریح کرد: این نوع رفت و آمد آمریکایی ها 
به عراق ناشی از آن است که اوال آمریکایی ها اهمیتی برای 
مردن عراق قائل نیستند و  دولت عراق را به عنوان حاکمیت 
مس��تقل به حس��اب نمی آورند. همچنین آمریکایی ها بین 
مردم عراق جایگاهی ندارند و آنها جرات این را که خودشان 

را آشکارا به عراق برسانند را نیز ندارند.

س��خنگوی ارشد نیروهای مس��لح ادامه داد: آمریکا امنیت 
بس��یاری از کش��ورهای جهان، منطقه و بخصوص عراق را 
ب��ه هم ریخته اس��ت و با حضورش در ع��راق ناامنی ایجاد 
کرده تا هیچ وقت یک حکومت باثبات، مقتدر و مستقل در 
این کش��ور به وجود نیاید و ای��ن ناامنی محصول روحیه ی 
ش��یطانی و استکباری آمریکاس��ت، عراقی ها خیلی تالش 
می کنند که امنیت کشورشان تامین شود ولی با یک نظام 
اس��تکباری، زورگو، س��لطه گر، اشغالگر و ش��یطانی به نام 
آمریکای تروریس��ت و جنایتکار روبرو هستند که به مردم 

عراق زور می گویند.
وی با بیان اینکه آمریکایی ها سال هاس��ت یک شیب  رو به 
اف��ول و تنزل را طی می کنن��د و هر روز به حقارت آنها در 
دنیا افزوده می ش��ود، اظهار داشت: حکومت آمریکا در کل 
جهان و حت��ی در داخل خود آمریکا مش��کل جدی دارد، 
آمریکایی ها برای جبران ناکامی ها و شکست های پی درپی 
و مفتضحانه ای که در طول 40 س��اله ی گذشته از انقالب 
اسالمی متحمل شده اند دست و پا می زنند تا بیشتر از این 
تحقیر و ذلیل نش��وند و برخالف آن نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و انقالب اسالمی به طور مستمر شیب اقتدار 
و عّزت را طی می کنند و این اقتدار و عزت ایران اس��المی 

برای آمریکایی ها غیرقابل تحمل است.
س��ردار ش��کارچی عنوان کرد: زمانی یک کش��ور دست به 
ترور و حذف فیزیکی می زند که به اس��تیصال برس��د و از 
مقابله مستقیم و رو در رو با حریف مقابل خودش درمانده 
باشد. اقدام تروریستی اخیر آمریکا یک افتخار و یک اقتدار 
نیس��ت بلکه دقیقاً ب��ر پایه ی ذلت و حقارت اس��ت و اگر 

آمریکایی ها می توانستند رو در رو با جبهه مقاومت، شهید 
سلیمانی و شهید ابومهدی بجنگند آنها را ترور نمی کردند. 
آنها جرات نکردند در یک جنگ مردانه با ش��هید سلیمانی 
رو برو ش��وند، لذا مثل همیشه  یک اقدام تروریستی انجام 

دادند و ایشان و همرزمان او را ترور کردند.
س��خنگوی ارشد نیروهای مس��لح گفت: دنیا باید بداند که 
این اقدام تروریس��تی افتخار و اقتدار برای آمریکا نیس��ت، 
قوت نیس��ت، بلک��ه نهایت حقارت و ذلت اس��ت. آمریکا و 
رژیم جعلی صهیونیستی و عوامل آنها در منطقه و به ویژه 
داعش��ی ها و تروریس��ت های بین الملل��ی و دولتی ضرباتی 
پی درپی از شهید بزرگوار س��لیمانی می خوردند و حلقه ی 
محاصره آنها روز به روز تنگ تر می شد. آمریکایی ها به دلیل 
ضعف رو در رویی مستقیم به این نتیجه رسیدند که شهید 
س��لیمانی را ب��ا ناجوانمردی ترور کنند و در ابتدا آش��وب 
در ع��راق و لبنان را رقم زدن��د و آنرا رهبری کردند بعد به 
مواضع حشدالش��عبی و مردم که از مواضع کشور خودشان 
دفاع می کردند حمله کردند و ده ها شهید و مجروح از آنها 

و خانواده شان گرفتند.
وی ادام��ه داد: در لبنان نیز آش��وب ایجاد کردند و تالش 
کردند ایران را نیز به آش��وب بکش��ند، هیچ ی��ک از اینها 
نتوانس��ت آمریکا را به اهدافش برس��اند و در یک اش��تباه 
محاسباتی و بسیار غلط متوصل به اقدام تروریستی شدند، 
برآورد آنها این بود که اگر شهید سلیمانی و شهید ابومهدی 
را به عنوان یک مانع از س��ر راه خود بردارند، مشکالتشان 
ح��ل خواهد ش��د. لیکن قطعاً مش��کل آمریکایی ها و رژیم 
صهیونیس��تی با شهادت شهید س��لیمانی و همرزمانش به 

مراتب بیشتر از گذشته خواهد شد و در واقع ضربه هایی که 
آمریکا پس از این حرکت تروریستی باید در انتظار ضربات 

به مراتب سنگین تر وسیع تر و عمیق تر از گذشته باشد.
س��ردار ش��کارچی عنوان کرد: امروز هم��ه  عقالی جهان 
می گویند آمریکایی ها با این حرکت تروریس��تی به معرکه 
خطرناک��ی وارد ش��ده اند و بای��د منتظر تبعات س��نگین 
و خطرناک این اقدام وحش��یانه و ضد انس��انی باش��ند. ما 
کش��ور قدرتمند و مقتدری هس��تیم، ما در طول 40 سال 
گذش��ته قربانی تروریسمی ش��ده ایم که مبداء آنها آمریکا 

بوده است.
س��ردار شکارچی ادامه داد: ما کش��ور مقتدر و قدرتمندی 
هس��تیم و هزاران قاس��م س��لیمانی و ابومهدی المهندس 
داریم و با قدرت و عظمت و ش��جاعت تم��ام به این اقدام 
تروریس��تی آمریکا پاس��خ خواهیم داد. م��ا هیجانی عمل 
نمی کنی��م ولی حتماً  انتقامی س��خت تر از آنچه آمریکای 
جنایتکار تصور می کند خواهیم گرفت. آمریکا تجربه کرده 

است، به حرف هایی که می زنیم عمل می کنیم.
سخنگوی ارشد نیروهای مس��لح درباره نوع و شیوه انتقام 
ایران از آمریکایی ها تاکید کرد: زمان، مکان، ش��یوه و نوع 
انتق��ام را ایران اس��المی و جبهه مقاوم��ت تعیین می کند. 
امری��کا به انتقام اقدام جنایتکارانه و تروریس��تی خود فکر 
کند، جنگ روانی و تبلیغات رسانه ای آمریکا قطعا نخواهد 
توانس��ت در اراده ملت ش��جاع ایران و کش��ورهای منطقه 
و جبه��ه مقاوم��ت در پیمودن س��یره، روش و اندیش��ه و 
تفکر جهادی و انقالبی به ارث مانده از ش��هید حاج قاس��م 
س��لیمانی و ضربات س��نگین آینده بر پیکره  نظام س��لطه 
آمری��کا و همدس��تان او خللی وارد کن��د. وی عنوان کرد: 
حتم��اً انتقام س��ختی از آمریکایی ها خواهی��م گرفت و به 
آنها نش��ان خواهیم داد که حرف هایی را که می زنیم عمل 
می کنیم، شتابزده اقدام نمی کنیم، به شیوه عمل پر قدرت 

فکر می کنیم سپس انتقام می گیریم.  تسنیم

دیپلماسی حاج قاسم
ادامه از صفحه اول

سردار گشوده و شهادت ایشان را دردی بزرگ برای 
آزادی خواهی و امنیت جهان عنوان کردند. 

س��وم آنکه ملت عراق حماس��ه ای ب��زرگ رقم زد 
و در مراس��می باش��کوه در تش��ییع پیکر شهدای 
مقاومت، ضمن تجدید پیمان با آرمان های س��ردار 
س��لیمانی و المهن��دس، ب��ر لزوم مقابل��ه و اخراج 
آمری��کا از کشورش��ان تاکید کردند. ای��ن اقدام در 
حال��ی صورت گرف��ت که آمریکا ب��ه اذعان ترامپ 
ه��زاران میلیارد دالر در خاورمیان��ه و عراق هزینه 
ک��رده تا پایگاه های��ش را حفظ و جای��گاه مردمی 
برای آمریکا ایجاد کند. ترامپ ادعا داشت که ترور 
س��ردار برای افزایش امنی��ت آمریکایی ها در عراق 
اس��ت حال آنکه مطالبه مردم ع��راق اخراج آمریکا 
ش��ده اس��ت و پارلمان عراق نیز دیروز به آن رای 
داد.  چه��ارم آنکه جهانی��ان یکپارچه بر حق ایران 
برای گرفتن انتقام خون س��ردار س��لیمانی تاکید 
دارن��د و حت��ی آمادگی خ��ود برای مش��ارکت در 
ای��ن انتقام گیری را اعالم ک��رده اند. در یک کالم 
می توان گفت امروز در سراس��ر جهان فریاد تجدید 
پیمان و خون خواهی س��ردار س��لیمانی به گوش 
می رس��د و جوس��ازی ها و بازی رسانه ای غرب نیز 
نتوانس��ته این مهم را پنهان سازد. حال این سوال 
مطرح می ش��ود که چگونه، س��ردار به این جایگاه 
جهانی دس��ت یافته که ش��هادتش خبر اول جهان 
می ش��ود و عالمی در فراغ او می س��وزد و بر ادامه 
راه��ش تاکید می کند و مج��ازات آمریکا را مطالبه 
اول خود قرار داده اس��ت؟ نگاهی به کارنامه سردار 
س��پهبد قاسم سلیمانی نش��ان می دهد که وی در 
طول حیات سراسر برکتش، هرگز به دنبال مذاکره 
و گفتگ��و و ب��ا آمریکا نبود و پاس��خ به تهدیدات و 
تحریم های آمریکا را نه در س��ازش و مذاکره که در 
مقاومت و ایستادگی می دید. او نه پیرو مذاکره که 
پیرو مقاومت بود و نهضتی را در جهان بنا نهاد که 
محور آن را مقابله با آمریکا تش��کیل می داد. امروز 
جهانیان ب��ا او تجدید پیمان می کنند و خواس��تار 
خ��ون خواهی او هس��تند. بر این اس��اس به خوبی 
می توان گفت که زبان ام��روز جهان زبان مقاومت 
و ایس��تادگی و نبرد با آمریکاس��ت نه زبان گفتگو 
و این دقیقا زبانی بود که س��ردار ش��هید به خوبی 
آن را ش��ناخت و با آن زبان با جهان صحبت کرد. 
زبانی که امروز جهان را به پاسداش��ت یاد و خاطره 
اش و تجدید پیمان ب��ا آرمانهایش و خون خواهی 
اش سوق داده است. سردار تحقق بخش آرمانهای 
انقالب اس��المی بود و توانست این آرمان را جهانی 
سازد و به زبانی جهانی مبدل سازد. آری زبان امروز 
جهان، زبان مقاومت و ایس��تادگی و نفی سازش و 
گفتگو ب��ا آمریکای تروریس��ت و تروریس��ت پرور 
اس��ت، اری زبان امروز زبان س��ردار شهید سپهبد 

قاسم سلیمانی است.

سرمقاله

 در صورت جنگ مشخص می شود که »اعداد ۵ و ۲« به کجا تعلق خواهد داشت
واکنش فرمانده کل ارتش به تهدید ترامپ
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سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: 

آمریکا منتظر ضربات سنگین ما باشد


