
انتقام سخت را در عمل نشان خواهیم داد
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم تشییع شهدا گفت: صفوف 

گسترده مردم  نشان از روحیه ضد آمریکایی در سراسر جهان اسالم دارد.
علی ش��مخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مراسم تشییع پیکر سردار 

سلیمانی و شهدای مقاومت در تهران حضور یافت.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در حاش��یه این مراس��م گفت: صفوف گسترده 

امروز نشان از روحیه ضد آمریکایی  در سراسر جهان اسالم دارد. وی ادامه داد: این 
مراسم پتانسیلی را نشان داد که هرگز خون شهید سلیمانی  از بین نخواهد رفت.

شمخانی تاکید کرد: انتقام سخت را در عمل نشان خواهیم داد.
مردم تهران روز گذش��ته در تش��ییع پیکر سردار خود سنگ تمام گذاشتند و نشان 
دادند که پای انتقام سخت از ترامپ و آمریکا ایستاده اند. همه آنهایی که در مراسم 

شرکت کرده بودند خواهان انتقام هستند.  ایسنا

وعده انتقام سردار سلیمانی از زبان فرمانده نیروی قدس سپاه
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: وعده می دهیم که راه شهید سلیمانی را با 
همان اس��تقامت پیش می بریم. ما به ازای شهادت سپهبد سلیمانی در گام 
ه��ای متعدد، ازاله و نابودی آمریکا در منطقه و همچنین اس��تمرار حرکت 

برای رسیدن به حکومت جهانی حضرت ولی عصر )عج( خواهد بود.
سردار اسماعیل قاآنی افزود: وعده می دهیم که راه شهید سلیمانی را با همان 

اس��تقامت پیش می بریم. ما به ازای شهادت س��پهبد سلیمانی در گام های متعدد، 
ازاله و نابودی آمریکا در منطقه و همچنین استمرار حرکت برای رسیدن به حکومت 
جهانی حضرت ولی عصر )عج( خواهد بود و ما به کمتر از اینها قائل نیس��تیم و به 

پشتوانه مقام معظم رهبری این مهم حاصل خواهد شد.
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: منتقم اصلی شهید سلیمانی، خداوند است و حتما 

کارهایی انجام خواهد گرفت.  میزان

انتقام شهید سلیمانی حتی با کشتن ترامپ هم پایان نمی پذیرد
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه گفت: انتقام ش��هید سلیمانی حتی با کشتن 
ترامپ هم پایان نمی پذیرد و کمترین خون بهای شهید سردار سلیمانی ازاله 

کامل آمریکا از منطقه است.
س��ردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 

اس��المی در باره انتقام خون شهید جاج قاسم س��لیمانی و همرزمانش گفت: 
انتقام شهید سلیمانی با شلیک ۴ موشک و سقوط یک پایگاه حتی با کشتن ترامپ 
هم پایان نمی پذیرد، یعنی این ها ارزش خون این شهید را ندارد و تنها چیزی که 
می تواند خون بهای ش��هید س��لیمانی باشد ازاله کامل امریکا از منطقه است.   وی 
تاکید کرد: ش��ر امریکا باید از سر ملت مظلوم منطقه کم شود. حاج قاسم سلیمانی 
س��ردار دل های مردم ای��ران روز جمعه در عملیات تروریس��تی آمریکا در بغداد به 

همراه ابو مهدی المهندس و دیگر همرزمان به شهادت رسید.  مهر

رئیس دفتر جنبش جهاد اس��المی فس��طین حماس گفت: فرمانده شهید 
سلیمانی همه زندگی خود را در حمایت و پشتیبانی از فلسطین به سر برد، 
اعالم می کنم »این فرمانده بزرگ شهید قدس، شهید قدس، شهید قدس« 
اس��ت. اس��ماعیل هنیه رئیس دفتر جنبش جهاد اسالمی فسطین حماس 
در مراس��م تشییع پیکر پاک و سرافراز شهید سپهبد قاسم سلیمانی، اظهار 
داشت: ما به ایران آمده ایم تا به مقام معظم رهبری حفظه اهلل، دولت و مردم 
جمهوری اسالمی ایران شهادت فرمانده بزرگ حاج قاسم سلیمانی را تسلیت 
و تعزیت بگوییم. وی افزود: ما به اینجا آمده ایم تا به خانواده شهید سلیمانی، 
فرزندان، همه بستگان و پرچمداران مقاومت علیه توطئه های صهیونیستی 
و آمریکای��ی تس��لیت بگوییم. ما امروز در اینجا حضور داریم تا احساس��ات 
صادقان��ه و خالصان��ه خود را در قبال برادری عزیز و فرمانده ای ش��هید ابراز 
بداریم. فرمانده ای که در راه فلسطین و مقاومت، فداکاری های بسیاری کرد 
تا به این جایگاه که امروز رسیده است، رسید و باعث افزایش توان، نیرومندی 
و پای��داری و نتای��ج مثبت این مقاومت بود. هنیه تاکی��د کرد: ما اعالم می 
کنیم که این جنایت وحشیانه ای که آمریکایی ها مرتکب شدند نشان دهنده 
روحیه جنایتکارانه و سبعانه ای است که سبب همه جنایت ها و خونریزی 
ها در سرزمین مبارک فلسطین نیز است. رئیس دفتر جنبش جهاد اسالمی 
فس��طین حماس گفت: همان روحیه جنایتکارانه ای که دیروز باعث ترور و 
شهادت، شهید سلیمانی شد همان روحیه جنایتکارانه پوششی می دهد به 
رژیم صهیونیستی که مرتکب جنایت های بسیاری در این سرزمین شوند و 

رهبران و فرماندهان مقاومت فلس��طین را ترور کنن��د. وی تاکید کرد: این 
جنایت سبعانه، شایسته و نیازمند آن است که همه جهانیان آن را مردود و 

محکوم و مرتکبان آن را مجازات کنند.
هنیه خاطرنش��ان کرد: م��ن تاکید می کنم که خط مقاومت در س��رزمین 
فلسطین در رویارویی با توطئه های صهیونیستی و با پروژه و هژمونی آمریکا 
در منطقه آمریکا شکست نخواهد خورد. تردید و ضعیف نخواهد شد و همواره 
در خط مقاومت ثابت خواهد ماند تا زمانی که اشغالگران را از سرزمینمان و 

قدسمان بیرون برانیم.
رئیس دفتر جنبش جهاد اسالمی فسطین حماس خاطرنشان کرد: من اعالم 
می کنم که پروژه مقاومت در سرزمین فلسطین همچان ادامه خواهد یافت، 
سست نخواهد شد و عقب نشینی نخواهد کرد و این ترورها و شهادت ها بر 
توانمندی، بر ثبات و استقامت و اصرار ما در ادامه راه خواهد افزود و ما این 
راه را تا آزادی قدس و سرزمین فلسطین و آزادی اراده انسان  های منطقه به 

یاری خداوند ادامه خواهیم داد.
وی ادام��ه داد: پایان باید بگوییم، در این اجتماع عظیم اعالم می کنیم که 
فرمانده ش��هید س��لیمانی که همه زندگی خود را در حمایت و پشتیبانی از 
فلسطین به سر برد و او در راس فرماندهی نیروی قدس سپاه بود اعالم می 
کنم که »این فرمانده بزرگ شهید قدس، شهید قدس، شهید قدس« است. 
هنی��ه تصریح کرد: من اعالم می کنم مقاومتی که در لبنان آن پیروزی ها را 
بدس��ت آورد و در غزه پیروز ش��د، حتما در نبرد سرنوشت ساز آینده علیه 

صهیونیست ها به یاری خداوند متعال پیروز خواهد شد.  فارس

شهادت یعنی تالش کردن با 
سرمایه گذاری از خود

فرهنگ ش��هادت یعنی فرهنگ ت��الش کردن با 
س��رمایه گذاری از خود ب��رای اه��داف بلندمّدت 
مش��ترک بین همه ی مردم؛ ک��ه البّته در مورد ما 
آن اهداف، مخصوص ملّت ایران هم نیس��ت، برای 
دنیای اس��الم بلکه برای جهان بشریت است. این 
فرهنگ در جامعه ای اگر جا افتاد، درست نقطه ی 
مقابل فرهنگ فردگرایی غربی امروز ]اس��ت [ که 
همه چی��ز را برای خود و با محاس��به ی ش��خصی 
می سنجند؛ برای همه چیز یک قیمت اسکناسی و 
پولی قائلند و آن، به دس��ت آوردن آن پول است؛ 
این درست نقطه ی مقابل آن فرهنگ است؛  اینها 
کس��انی هس��تند که ایثار میکنند؛ فرهنگ ایثار، 

فرهنگ گذشت، فرهنگ مایه گذاشتن از خود 
برای سرنوشت جامعه و برای سرنوشت مردم. 

بیانات در دیدار اعضای ستادهای »کنگره شهدای 
امور تربیتی«، »کنگره شهدای دانشجو«، و »کنگره 
شهدای هنرمند«
۲۷/۱۱/۱۳۹۳

»شهید سر جدا«
میهن��م  پ��اک  س��ردار   ، مرحب��ا  و  آفری��ن  
ف��اش گوی��م ت��ا ابد ، عش��ق ت��و در ج��ان و تنم
ب��ر ج��ان و دل��م آذر زن��د  ، ت��و س��ردار  داغ  
زن��د ب��ر دل  دش��من   ، آتشفش��انی   و  آت��ش 
میهن��م ف��راز  س��ر  ای   ، م��ا  س��ردار  درغم��ت 
، درتم��ام میهن��م ای دالور  پ��وش  ش��د س��یه 
مال��ک م��ا ، انتق��ام خ��ون ت��و خواهی��م گرف��ت
عالم��ی م��ی مان��د از ، ای��ن  انتقام  اندر ش��گفت
م��ا س��لیمانی  ای   ، مان��د  جاوی��د  ت��و  ن��ام  
م��ا قربان��ی   ، می گ��ردد  مقب��ول  یقی��ن  ب��ه 
ش��ود س��لیمانی  صده��ا  ت��و  خ��ون  قطره��ای 
کار دش��من زین پس ای س��ردار، پش��یمانی شود
رف��ت س��لیمانی م��ا ی��اران ، ب��ه دیدار حس��ین
ش��د ش��هید س��ر جدا ، همچ��ون امی��ر عالمین
ای ترام��پ ای ترام��پ ب��ی حی��ا ، اف بر ت��و باد
ت��ا اب��د ت��ا اب��د ، ای��ن نن��گ  ب��ه دامان ت��و باد
ای ترام��پ ای ترامپ ، روزی پش��یمان میش��وی
آن زمان نه ، هر زمان  با خاک  یکس��ان میش��وی
ب��ا خیال خ��ام خ��ود س��ردار م��ا را کش��ته ایی
گ��ور خ��ود را در تمام��ی جه��ان خود کن��ده ایی
ای مترس��ک انتق��ام س��خت در راه  اس��ت ب��دان
جای امس��ال تو ش��یطان ه��ا در چاه اس��ت بدان
هان، س��ردار تا ابد »سیرنگ« با یاد تو نجوا می کند
دش��منت را روز وش��ب س��ردار، لعن��ت می کن��د

سیرنگ احمدزاده

مخاطب شمایید

ترنم احساس

دختر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی خطاب 
ب��ه رهبر انقالب گفت: آقاجان نکند ش��هادت 
پدرم ناراحتی به چهره شما بیاورد. پدرم بیش 
از ۴۰ س��ال در کشتی عاشورا با شوق شهادت 
در نبرد ش��جاعانه با دش��منان پی��کار کرد. او 
پدری دلس��وز برای فرزندانش و فرزندان همه 

شهدا بود. او سرباز فداکار والیت بود.
زینب سلیمانی دختر شهید سپهبد حاج قاسم 
س��لیمانی در مراسم تش��ییع پیکر شهید حاج 
قاس��م س��لیمانی، ش��هید ابومهدی المهندس 
و همرزمان��ش گف��ت: پ��درم مهربان تری��ن و 
عاطفی ترین همس��ر و پ��دری مجاهد و بی باک 
و س��ربازی فداکار برای والیت ب��ود و اطاعت از 
والیت را شرط پیمان می دانست. وی افزود: حاج 
قاسم بزرگترین مرد راهبردی در محاسبه قدرت 
و رفتار دشمن بود و در جنگ ها و نبردها عشق 
شهادت او را به نزدیک ترین خط مبارزه با دشمن 
ترغیب می کرد. ایمان او به خدا دشمن را در دید 

او به ناچیزی در مقابل قدرت خدا تبدیل کرد. 
دختر شهید س��پهبد حاج قاسم س��لیمانی با 
بی��ان اینک��ه پدرم خ��واب راحت را از چش��م 
تمام ستمگران، مس��تبدان و تکفیری ها ربوده 
بود، اظهار داش��ت: اس��م حاج قاسم سلیمانی 
آش��یانه صیهونیسم، تکفیر و نظام سلطه را هم 
اینک می لرزان��د. امروز اندیش��ه و جهاد پدرم 
جبه��ه مقاوم��ت را به مکتبی نهادینه ش��ده و 
پیروز تبدیل کرده است. جهانیان پیام جهاد و 

اندیشه سلیمانی را فهمیده و ذلت نظام سلطه و 
صهیونیسم و تکفیر را مقابل آن جهان دیدند.

وی افزود: آمریکا باید بداند که عاش��ورا منش��ا 
ق��درت مجاهدی��ن و آزادیخواه��ان و موجب 
وحش��ت دش��منان اس��الم و انس��انیت است. 
شاگردان مکتب خمینی و خامنه ای در کالس 
درس جهاد و اخالص سلیمانی تربیت شدند و 
تا زنده اند شاگردان دیگری را تربیت و موجب 
رعب و وحشت مضاعف سلطه گران و تکفیریان 
خواهند بود.  فرزند حاج قاسم سلیمانی اظهار 
داش��ت:  آمریکا و صهیونیس��م بدانند شهادت 
پدرم موجب بیداری بیشتر فطرت انسان ها در 
جبهه مقاومت شده و روزگار آنها را تیره و تار و 

خانه های عنکبوتی آنها را فرو خواهد ریخت. 
فرزند شهید سپهبد سلیمانی خاطرنشان کرد: به 
قول پدرم، آقای ترامپ قمارباز! تدبیر شیطانی تو 
در جدایی و تفرقه میان دو ملت ایران و عراق با 
خطای استراتژیک و به خون کشیدن دو مجاهد 
بزرگ ابومهدی و حاج قاس��م که موجب پیوند 
تاریخ��ی بین دو ملت ایران و عراق ش��د، تنفر 

جاودانه آنها را علیه آمریکا برانگیخت. 
وی اف��زود: پارلمان عراق خ��روج آمریکا را از 
عراق کلید زد خانواده  س��ربازان آمریکایی در 
غرب آس��یا که ش��اهد ذلت آمری��کا در نبرد 
س��وریه، ع��راق، لبن��ان و افغانس��تان، یمن و 
فلس��طین بوده اند در انتظار مرگ فرزندانشان 

روزهای شان را سپری خواهند کرد.

فرزند حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: ترامپ 
دیوان��ه که خ��ود نماد جهل و بازیچه دس��ت 
صهیونیس��م هس��تی، خیال نکن با ش��هادت 
پدرم همه چیز تمام شد. »رهبرم! پدرم، پدری 
داشت که در کنارش بود. در کنارش ایستاد و 
ما هم همانند پدرم در کنارش خواهیم بود.«

وی افزود: امروز سلیمانی های مقاومت پیام داده 
اند. عموی عزیزم سیدحس��ن نصراهلل پیام خود 
را داد. اس��ماعیل هنیه، بش��ار اسد، زیاد نخاله، 
ابوحس��ن عام��ری و عبدالمل��ک حوثی که هر 
ک��دام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال 

تو کفایت می کنند پیامشان را خواهند داد. 
زینب سلیمانی اظهار داشت: پدرم همراه دیگری 
هم داشت که همیشه با او بود. آقای پورجعفری. 
باید از ایشان بگویم. چون بدون پدرم آب و غذا 
نمی خورد و بدون پدرم نمی خوابید. ایشان نماد 
یک مجاهد صادق بود که آخر هم در کنار پدرم 
به آرامش رسید.  وی افزود: همه ستمگران عالم 
بدانند پدرم در قلب ملت ایران و امت مقاومت 
و آزادی خواه��ان جه��ان ج��ای دارد.  فرزند 
حاج قاس��م س��لیمانی در پایان گفت:  در پایان 
ب��ا تجدید پیمان مجدد ب��ا رهبر عزیزمان قول 
می دهم من و همه فرزندان پدرم با خاطرات و 
مهربانی های پدرم که همواره زنده است  و نزد 
خدا روزی می خورد زندگی می کنیم و بغض و 
کینه خودمان و فرزندانمان را با دس��تور والیت 

علیه ظالمان تا ابد حفظ خواهیم کرد.

منتقمین س��ردار شهید س��پهبد قاسم س��لیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمان 
شهیدشان موضعشان درباره مذاکره با آمریکا را اعالم کردند.

منتقمین س��ردار شهید سپهبد قاس��م س��لیمانی، ابومهدی المهندس و همرزمان 
شهیدش��ان،  با در دست داشتن دست نوش��ته هایی با مضامینی همچون »الل شود 
زبانی که پس از س��لیمانی حرف از مذاکره با آمریکا بزند« تکلیف مذاکره با آمریکا 

را تعیین کردند.
مردم با در دس��ت داشتن تصاویری از سردار س��لیمانی و ابومهدی المهندس، شعار 
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اس��رائیل و مرگ بر انگلیس س��ر می دهند و خواهان انتقام 

سخت ترور سردار سلیمانی هستند.
همزمان با آغاز مراسم تشییع شهدای ترور آمریکایی، مردم غیور تهران که از ساعات 
اولیه صبح در خیابان ها حضور پیدا کرده بودند،در پالکاردهایی خواس��تار س��کوت 

مسئولین در قبال مذاکره با آمریکا شدند.  فارس

رهب��ر انق��الب در نماز ش��هید س��لیمانی صفت 
»غوطه ور در خون« را برای این س��ردار ش��هید 

به کار بردند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی بر پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی نماز 
اقامه کردن��د. مقام معظم رهب��ری در نماز برای 
شهید قاس��م س��لیمانی عبارات خاصی را قرائت 
کردن��د. رهبر معظم انقالب در ای��ن نماز عبارت 
»اللهم أدخلهم برحمتک برضوانک، فإنک توفیتهم 
متلطخین بدمائهم فی سبیل رضاک مستشهدین 
بی��ن أیدیهم، مخلصین فی ذلک لوجهک الکریم؛ 
پروردگارا به رحمتت ایش��ان رابه بهش��ت داخل 
ک��ن، تو جان آنه��ا را در حالیکه در راه رضای تو 
غوطه ور در خونش��ان شده و به شهادت رسیده و 
با اخالص رو به سوی تو بودند، گرفتی« را قرائت 

کردند. رهب��ر معظم انق��الب همچنین در بخش 
دیگری از نماز برای ش��هید قاسم سلیمانی عبارت 
»اللهم فاعل درجاتهم فاحش��رهم مع محمد وآله 
الطاهرین وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة فی سبیلک 
یا موالی، الحمدهلل الذی أکرم المستش��هدین فی 
س��بیله، الحمدهلل الذی رزقنا الش��هادة فی سبیله، 
الحمدهلل الذی رزقنا الجهاد فی س��بیل اإلس��الم؛ 
خدایا درجاتشان را باالتر ببر و ایشان را با محمد و 
خاندان پاکش محشور بفرما و ما را به ایشان ملحق 
بگردان و ش��هادت در راه��ت را روزی ما قرار بده.  
حمد و س��تایش خدایی را که ش��هیدان راهش را 
بزرگ داشت. ستایش خدایی را که شهادت در راه 
خودش را نصیب ما گرداند. س��تایش خدایی را که 
جه��اد در راه اس��الم را روزی ما گردانید« را قرائت 

کردند.
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گزارش 

»غوطه ور در خون«
جمالت »خاص« رهبرانقالب در نماز بر پیکر سردار سلیمانی

سخنان زینب گونه »زینب سلیمانی«:

نکند شهادت پدرم اندوهی بر چهره رهبرم باشد
مردم موضعشان درباره مذاکره با آمریکا را اعالم کردند؛ 

»نه به مذاکره« با شیطان بزرگ

اسماعیل هنیه: 

سردار سلیمانی شهید قدس است


