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انسجام ملی، افزایش قدرت منطقه ای را به همراه دارد
رئیس س��ازمان عقیدتی سیاس��ی ستاد کل نیروهای مس��لح گفت: در حال 
حاضر همه تمرکز دنیا بر انقاب اس��امی بوده و وجود انسجام ملی، قدرت 
منطقه ای را ارتقا می دهد. حجت االسام و المسلمین علی سعیدی، با اشاره 
به نحوه مدیریت آمریکا و موارد مطرح ش��ده در این رابطه، اظهار کرد: یکی 

از این نظرات، گسترش نیافتن آمریکا و تمرکز به مشکات داخلی است؛ یکی 
دیگر از تفکرات موجود در مدیریت بر آمریکا این است که از موقعیت و نظم پلیسی 
در دنی��ا نمی توان عقب نشس��ت. همچنین تفکر دیگر تمرکز آمریکا بر غرب آس��یا 
اس��ت. وی، با بیان اینکه دش��من می داند حماتش بی پاس��خ نخواهد ماند، تصریح 
کرد: توس��عه منطقه مقاومت و نفوذ روح مقاومت از توفیقات حاج قاس��م اس��ت و 
انتقال فرهنگ بسیجی یکی دیگر از دستاوردها و تاش ها است و بومی سازی دفاعی 

منطقه دستاورد این تفکر است. ایسنا

پاسخ به ائتالف عبری، عربی و غربی پشیمان کننده است
رئی��س مرک��ز مطالعات راهب��ردی ارتش گف��ت: نیروهای مس��لح ایران از 
توانمندی باالیی برخوردار هس��تند و قطعا پاسخ پشیمان کننده ای به ترور 
ش��هید سلیمانی خواهند داد. امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان رئیس مرکز 
مطالع��ات راهبردی ارتش گفت: به عنوان یک نظامی و یک س��رباز از مردم 

می خواهم که مقداری صبور باشند، برنامه ریزی های خوبی و وسیعی در حال 
انجام اس��ت و کش��ورهای محور جریان مقاومت همه پای کار آم��ده اند ،نیروهای 
مسلح پای کار هستند و عاوه بر نیروهای مسلح خیزش های مردمی در کشورهای 
عراق و س��وریه و جاهای دیگر علیه اس��تکبار آغاز شده است. او در این راستا افزود 
: من فکر می کنم در آینده بس��یار نزدیک چنان ضربات مهلکی به اس��تکبار وارد 
خواهد شد که آنها نه تنها از اقدامی که انجام داده اند پشیمان خواهند شد و منطقه 

را به فضاحت ترک خواهند کرد.  باشگاه خبرنگاران

طرح مجلس برای ممنوعیت خرید و واردات کاالهای آمریکایی 
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: مجلس از نظر بُعد اقتصادی در 
حال پیگیری اس��ت تا خرید و واردات کاالهای آمریکایی به کشور را ممنوع 
کند. حجت االس��ام مجتبی ذوالنوری، با اش��اره به مجموعه اقدامات ایران 
علیه آمریکا به دلیل ش��هادت رساندن سپهبد قاسم سیلمانی گفت: برخورد 

تقابلی ما با آمریکا دارای ابعاد مختلفی مانند نظامی، اقتصادی و حقوقی دارد. 
او تصریح کرد:  مجلس از نظر بُعد اقتصادی در حال پیگیری است تا خرید و واردات 
کاالهای آمریکایی به کشور را ممنوع کند، مانند ممنوعیت ورود محصوالت اپل که 
از این طریق آمریکا ساالنه یک میلیارد دالر متضرر خواهد شد. او تأکید کرد: اقدام 
جمهوری اس��امی ایران علیه آمریکا کهنه نخواهد بود و دیر هم انجام نمی ش��ود و 
آنقدر س��رعت نخواهد داش��ت که ما دقت را فدا کنیم، بنابراین باید با تدبیر کامل 

انجام شود.  باشگاه خبرنگاران

ترامپ! ببین! این فوج عظیم مردمی را ببین که چگونه نگین سلیمانی را در 
آغوش گرفته اند، پا رکاب او خواهان انتقامی س��خت از تو هس��تند،  انتقامی 
که به زودی گرفته خواهد ش��د و تو البیس،  چگونه می خواهی از این انتقام 

بگریزی؟ 
عراق را دیدی که چگونه مردم آن با س��ردار خود وداع کردند؟ ای ش��یطان 
اکبر،  گویی پاره ای از تن را از دس��ت داده اند،  فهم تو به اندازه ای نیس��ت که 

درک کنی مفهوم »ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می رود
وآن دل که با خود داش��تم با دلستانم می رود« چیست؟! فقط بنگر و تماشا 
کن که یاران س��لیمانی چگونه به خ��روش آمده اند و یکصدا مرگ ترو فریاد 

می زنند.
مرگی که به زودی س��راغت خواهد آمد و گلویت را خواهد فشرد تا همچون 

کفتارهای دردنده بمیری و عالمی را از ّشر خود آسوده سازی.
تصورش را می کردی که مردم اینگونه پار به رکاب باشند و به میدان بیایند؟ 

گمان نمی رود که حتی به مغز خشک تو آمده باشد که چنین شود.
اما همه آمدند، برای بدرقه س��ردار قلب های مردم ایران،  این تش��ییع عظیم 
را نمونه ای جز تش��ییع پیر و مراد س��فر کرده ایران، جه��ان به خود ندیده 
است، تشییع پیکر »سلیمانی« و یارانش پس از تشییع خمینی کبیر دومین 

تشییع تاریخی دنیا است.
ب��رای م��رگ تو خبیس عالم که خون س��ردار دالور م��ا را ریختی و قهقهه 
مستانه شیطانی سر دادی،  کسی تابوتت را بر دوش می گیرد؟ گمان نکنیم!  
جنازه تو بر زمین خواهد ماند و متعفن خواهد شد، به گونها یکه حتی شگان 
و ش��غاالن و کفتارها هم برای خودرن گوش��ت متعفن ت��و رغبتی نخواهند 
داش��ت. پس خوب نظاره کن که پیکر ش��هدای عزیز ایران اس��امی چگونه 

باشکوه مشایعت شدند و در میان دل های مردمی عاشق »کز عشق آن سرو 
روان گویی روانم می رود.

درک نمی  کن��ی ای اهریمن پلید، این همه حضور عاش��قانه و آ گاهانه را که 
چگون��ه از عراق تا اهواز، از اهواز تا مش��هد الرضا)ع( و س��پس تهران و قم و 

کرمان میلون های سرباز آماده اند برای انتقام.
خوب نگاه کن ای ضحاک! بنگر و تماشا کن که دیار عاشقان و دالوران والیت،  
عهد و پیمان تازه کردند تا تو را به روز س��یاه بنش��انند. دور نیس��ت، نزدیک 
اس��ت آن قدر که خودت نیز حس نخواهی کرد چگونه، از کجا کی و چطور 

بر سرت فرود خواهند آمد.
ت��و پلید و خبیس عالم!  نگینی را از ما گرفتی و اکنون این نگین درخش��ان 
و پاک،  خود را تکثیر کرده اس��ت،  میلیون های قاسم سلیمانی پدیدار گشته 
و در انتظار اش��اره فرمان��ده کل قوا آماده و مهیا تا انتقامی س��خت را از تو 
بگیرند، انتقامی که زمینه نابودی همه دس��تگاه اس��تکباری جهان را فراهم 

خواهد کرد.
پیکر پاک فرمانده دالور نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی، ابومهدی 
المهندس از فرماندهان برجس��ته محور مقاومت و همرزمان شهیدشان پس 
از تشییع گسترده و میلیونی مردم عراق به اهواز منتقل شد و مردم این دیار 

نیز با شکوه هر چه تمامتر دالور مردم خود را در آغوش گرفتند.
مردم خوزس��تان در اطراف فرودگاه با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و 
مرگ بر اسرائیل و با عزاداری و سوگواری از سردار سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی و یاران شهیدش استقبال کردند.
جمعیتی که خود را به محل برگزاری مراس��م رس��انده بود بس��یار پر حجم 
ب��ود به گونه ای که محل های برگزاری مراس��م دیگر توان حضور جمعیت را 
نداش��ت. حضور جوانان در مراسم تشییع پیکر مطهر سردار قاسم سلیمانی 

بسیار باشکوه بود و در میان جمعیت آنها بیشترین شور را دارند.
جوانان خوزستان از مسئوالن نظام خواستند که آنها را به کشور عراق اعزام 

کنند تا انتقام خون سردار شهید قاسم سلیمانی را از آمریکا بگیرند.
مردم خوزس��تان با حمل دست نوشته ها و ش��عارهایی اعام کردند تنها به 
گرفتن انتقام س��خت به تافی شهادت سردار قاسم سلیمانی راضی هستند 
و نباید مس��ئوالن به انتقامی س��اده بسنده کنند. عش��ایر عرب خوزستان با 

برافراش��تن بیرق های خود، در س��وگ س��ردار دل ها، ش��هید سپهبد قاسم 
سلیمانی، عزاداری کردند.

جمعیت متراکم و بس��یار پرتعداد مردم در مراس��م تش��ییع حرکت خودرو 
حامل ش��هدا را س��خت کرد و این خ��ودرو در طول جمعی��ت بارها و بارها 

متوقف شد.
مردم خوزستان سردار سلیمانی را نمادی برای وجود حس امنیت در کشور 
میدانند و اعتقاد دارند دش��منان با آشوب ها خواستار سلب امنیت در جامعه 
بودند که نتوانستند اما برای بسیاری از مردم این کشور حاج قاسم سلیمانی 

نماد وجود آرامش و امنیت در جامعه بود.
تش��ییع پیکر شهدای جمعه خونین در اهواز، بزرگترین تجمع مردمی تاریخ 

خوزستان بود.
ش��دت عش��ق و عاقه مردم خوزس��تان به سردار س��لیمانی به گونه ای بود 
که دوربین های عکاس��ان و تصویربرداران قادر به ثبت کامل حماسه حضور 

باشکوه مردم در تشییع پیکر شهدای مقاومت نبودند.
یکی از صحنه های چشم نواز مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت در اهواز، 

تبرک چفیه های مردان و زنان اهواز به پیکر شهدا بود.
آی��ت اهلل کعبی نماینده مردم خوزس��تان در مجلس خبرگان رهبری که در 
مراس��م تشییع حضور داشت گفت: تشییع عاشورایی سردار سلیمانی، ریشه 

دار بودن فرهنگ جهاد و شهادت را در میان مردم خوزستان نشان داد.
وی افزود: بی ش��ک خون ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی، بس��اط آمریکای 
جهانخوار و جنایتکار را بر می چیند و کش��ور را بیمه می کند. این ش��هادت 
بی شک بستر ساز پیروزی های بزرگ و راهبردی خواهد شد و نقطه تحولی 
حیاتبخش در عرصه انقاب و مقاومت اس��امی و عرصه بین الملل به سود 

اسام و انقاب و کشور خواهد بود.
پیکر مطهر شهدای مقاومت بعد از تشییع باشکوه از سوی مردم خوزستان، 

از فرودگاه اهواز به مشهد مقدس منتقل شد.
و اکنون نوبت به مردم مش��هد و خراسان رسید تا فرزند رشید و دالور خود 

را در آغوش بگیرد.
مردم خراس��ان ساعت ها پیش از ورود پیکر شهدای جمعه خونین بغداد، به 
خیابان ها آمده بودند و در انتظار ورود پیکر شهید سردار سلیمانی، ابو مهدی 

المهندس و یاران شهیدشان،  اشک می ریختند.
مش��هد رخت عزا بر تن داشت،  س��یاه پوش در عزای سردار مقاومت است، 
عکس ها و بنرهای س��ردار در سطح ش��هر بر دل های عاشق زخمه می زند  . 

بیشتر مغازه ها و واحدهای صنفی تعطیل بود.
پیکر مطهر س��ردار سپهبد ش��هید قاسم س��لیمانی به میدان پانزده خرداد 

مشهد رسید و بر روی دستان مردم والیتمدار مشهد قرار گرفت.
مردم مشهد با در دست داشتن پاکاردهایی در مراسم تشییع سردار شهید 

قاسم سلیمانی بر گرفتن انتقام سخت از آمریکای جنایتکار تاکید کردند.
همچنین مردم با س��ر دادن شعار نه سازش نه تسلیم، انتقام انتقام و آمریکا 
فاتح��ه ای برای خود بخوان و منتظر پاس��خ ما بمان، خواهان انتقام س��خت 
ش��دند. مردم مشهد در این مراسم شعارهای »خون سلیمانی حیات بخشید 
ما را از فتنه ها نجات بخش��ید« و »فاتحه ای برای خود بخوانید منتظر پاسخ 

ما بمانید« به دادند.
ازدحام جمعیت به حدی بود که قطار ش��هری مش��هد و خطوط اتوبوسرانی 
ش��هری جوابگ��وی انتقال مردم به میدان ۱۵ خرداد نب��ود، به همین خاطر 
م��ردم با پ��ای پیاده به س��وی میدان ۱۵ خ��رداد و خیابان ام��ام رضا )ع( 
محل برگزاری مراس��م حرکت کردند. مردم مشهد در سوگ از دست دادن 
س��ردار خود میزبان عزاداران هس��تند؛ برپایی ایستگاه های صلواتی مردمی، 
نوحه خوانی و سوگواری، قرائت زیارت عاشورا و … از برنامه های مردمی بود 

که در مسیر مشاهده می شد.
مردم خوزس��تان و خراس��ان برای بدرقه سردار خود سنگ تمام گذاشتند و 
این واقعه نه تنها در تاریخ ایران اسامی بلکه در حافظه تاریخی جهان ثبت 
شد تا همگان ببینند و بدانند مردم ایران چگونه پای انقاب خود ایستاده اند 

و تا انتقام خون عزیزان خود را نگیرند از پا نخواهند نشست.
مردم خراس��ان در مش��هد مقدس با اما رضا )ع( عهد بس��تند که از انقاب 
دف��اع کنند. مردم ایران اس��امی در این چند روز گذش��ته ثابت کردند که 
س��ربازان انقاب هستند و هیچ یک از مش��کات روزمره نمی تواند آنها را از 
انقاب اسامی و آرمان های واالی آن جدا کند. امروز نیز تهران شاهد حضور 
میلیونی مردمی خواهد بود که سردار و ساالر قلب های ایرانیان را در آغوش 

خواهد گرفت و دشمنان را حیرت زده خواهد کرد.
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عظمت یک تشییع باشکوه و بی نظیر در ایران اسالمی 

ترامپ! ببین!


