
پیام تسلیت روحانی به مناسبت سقوط 
هواپیمای مسافربری اوکراینی

رئیس جمه��ور در پی س��قوط اندوهبار ی��ک فروند 
هواپیمای مس��افربری اوکراینی پیام تس��لیتی صادر 
کرد. حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور در 
پی س��قوط اندوهبار یک فروند هواپیمای مسافربری 
اوکراینی در حوالی شهرس��تان ش��هریار، ضمن ابراز 
همدردی ب��ا خانواده ه��ای داغدیده و تس��لیت این 
مصیبت به ملت ایران، بر بررسی علت وقوع سانحه و 
پیگیری قانونی الزم برای احقاق حقوق بازماندگان از 

سوی دستگاه های مسئول تاکید کرد.
متن پیام حجت االس��الم حسن روحانی به این شرح 
اس��ت: سانحه س��قوط اندوهبار یک فروند هواپیمای 
مس��افربری اوکراینی در حوالی شهرس��تان شهریار 
ته��ران که منجر به جان باختن تعدادی از هموطنان 
عزیز از جمله عده ای از جوانان دانشجو و سایر ملیت ها 
شد، موجب تأثر و تألم خاطر گردید. اینجانب ضمن 
ابراز همدردی ب��ا خانواده های داغدیده، این مصیبت 
را به ملت ایران تس��لیت می گویم و از درگاه خداوند 
متعال برای درگذشتگان این حادثه، رحمت واسعه و 
برای عموم بازماندگان، صبر و اجر مسألت دارم. الزم 
است همه نیروهای امدادی، انتظامی و دستگاه های 
مس��ئول از جمله وزارت خانه های راه و شهرس��ازی و 
ام��ور خارجه، ضمن شناس��ایی و تعیین هویت جان 
باختگان و کاهش آالم خانواده های این عزیزان، علت 
وقوع این س��انحه تأسف بار بررسی و پیگیری قانونی 
الزم را ب��رای احقاق حقوق بازماندگان به عمل آورند. 
شب گذشته یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق 
ب��ه ش��رکت هواپیمایی اوکراین چن��د دقیقه پس از 
برخاس��تن از فرودگاه امام خمینی تهران، دچار آتش 

سوزی شد و در حواتلی فرودگاه سقوط کرد.

اخبار

هشدار سرلشکر باقری به مقامات آمریکایی
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیه ای در 
پی عملیات مقتدرانه دالورمردان نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی، به سردمداران کج فهم رژیم تروریستی ایاالت متحده آمریکا هشدار 
داد: این عملیات غرورآفرین تنها بیانگر گوشه ای از توانمندی نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران و در پاسخ به اقدام تروریستی رژیم امریکا در به شهادت 
رس��اندن شهید بزرگوار سردار س��پهبد پاسدار قاسم س��لیمانی می باشد و هرگونه 
ش��رارت جدید امریکا با پاس��خی قوی تر، کوبنده تر و با وسعت بیشتر مواجه خواهد 
ش��د. وی تاکید کرد: اینک وقت آن رسیده است تا سردمداران شرور ایاالت متحده 
با درک توانمندی جمهوری اسالمی ایران در گستره ی وسیعی از جغرافیای جهان، 
روش��ی اصولی را اتخاذ کرده و هر چه سریع تر نیروهای ارتش تروریستی خود را از 

منطقه خارج نمایند.  ستاد کل نیروهای مسلح

شرارت مجدد دشمن مشت های کوبنده ایران را در پی خواهد داشت
ارتش جمهوری اس��المی ایران در پی انجام عملیات موش��کی با نام شهید 
سلیمانی بیانیه ای صادر و حمایت خود را از این اقدام سپاه پاسداران اعالم 
کرد. در این بیانیه آمده است: ملت رشید و غیور ایران اسالمی؛ سیلی فرزندان 
مومن شما در سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در راستای انتقام خون شهدای 
مقاومت، در س��حرگاه امروز بر چهره جنایتکار و تروریست آمریکا بخشی از اقتدار 
و توانمندی نظام جمهوری اس��المی ایران است. پاس��خ کوبنده به اقدام تروریستی و 
جنایتکارانه دولت آمریکا حق مس��لم و انتظار مش��روع امت اسالم و آزادگان جهان و 
تحقق وعده نظام اس��المی بود که گوش��ه ای از آالم مردم مس��لمان و آزاده منطقه را 
التیام بخش��ید. دش��من با درک اقتدار جمهوری اسالمی ایران خوب می داند که در 
صورت تکرار هرگونه شرارت و جنایت، سیلی نواخته شده به چهره اش به مشت های 

پوالدین کوبنده تبدیل خواهد شد.  روابط عمومی ارتش

اقدامات بعدی ایران متناسب با رفتار آمریکایی هاست
وزیر دفاع گفت: اقدامات بعدی ما متناسب با رفتار آمریکا خواهد بود.

امیر حاتمی وزیر دفاع در حاش��یه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
درباره حمله موشکی سپاه به پایگاه عین االسد گفت: این یک انتقام سخت 
ب��ود و با توجه ب��ه اراده محکم و قاطعی که در نیروهای مس��لح برای انتقام 
وجود داشت، شب گذشته با شلیک ده ها موشک ساخت جمهوری اسالمی این 
مس��ئله رخ داد. وی افزود: در این حمالت یک پایگاه مهم آمریکایی که خودش��ان 
گفتن��د هزینه ه��ای زیادی در آن  انجام داده اند، ب��رای اولین بار بعد از تاریخ جنگ 

جهانی دوم  مورد هدف قرار گرفت و درس بزرگی  برای ایاالت متحده بود.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا حمله موش��کی آخرین پاس��خ ای��ران به اقدام 
تروریس��تی آمریکاست، اظهار داش��ت: اقدامات بعدی ما متناس��ب با رفتار آمریکا 

خواهد بود.  تسنیم

رهبر معظم انقالب در دیدار مردم قم فرمودند شب گذشته 
یک س��یلی به آمریکایی ها زده شد اما انتقام بحث دیگری 
است. بایس��تی حضور فس��ادبرانگیز آمریکا در این منطقه 

تمام شود.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی 
در دی��دار هزاران نفر از مردم قم، حمالت موش��کی بامداد 
ام��روز به دو پایگاه آمریکا در عراق را یک س��یلی خواندند 
و ب��ا تأکید بر اینکه مقابله اصلی باید در جهت پایان دادن 
به حضور فس��ادبرانگیز و ویرانگر اآمریکا در منطقه باش��د، 
گفتن��د: از برکات عظیم ش��هادت و معنویت حاج قاس��م 
س��لیمانی قیامتی بود که در ش��هرهای ای��ران و عراق در 
مراسم های تشییع به پا شد. این بدرقه ها، زنده بودن انقالب 
اس��المی را به رخ جهانیان کشید و من در مقابل آنچه روح 
بزرگ آن ش��هید عزیز برای ایران و منطقه به ارمغان آورد، 

سر تعظیم فرود می آورم.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به ش��هادت س��ردار 
پرافتخار اسالم و ایران حاج قاسم سلیمانی، آن شهید عزیز 
را رفیقی خوب، بزرگوار و شجاع خواندند که با خوش بختی 

به ملکوت اعلی پیوست.
رهبر انقالب در تبیین خصایص س��پهبد شهید سلیمانی، 
»شجاعت« و »تدبیر« را دو ویژگی برجسته او برشمردند و 
یادآوری کردند: برخی شجاعت دارند اما تدبیر و عقل الزم 
را برای به کار بردن شجاعت ندارند و برخی اهل تدبیرند اما 

اهل اقدام و عمل نیستند و دل و جگر کار را ندارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: حاج قاسم از دفاع مقدس 
تا پایان عمر با ش��جاعت به دل خط��ر می رفت اما در عین 
حال با تدبیر و فکر و منطق عمل می کرد و نه تنها در میدان 
نظامی بلکه در میدان سیاست هم شجاعت و تدبیر توأمان 
داشت و س��خنانش قانع کننده، منطقی و تأثیرگذار بود که 
بنده این واقعیت را بارها به دوستان فعال در عرصه سیاسی 
گفته ام. ایشان اخالص سردار پرافتخار حاج قاسم سلیمانی 
را باالت��ر از هم��ه خصائ��ص او خواندند و اضاف��ه کردند: او 
شجاعت و تدبیرش را برای خدا خرج می کرد و اهل تظاهر 
و ریا نبود که ما نیز باید برای دستیابی به این ویژگی بسیار 

مهم یعنی اخالص، تالش و تمرین کنیم.
ایش��ان در زمینه اخالص مثال زدنی حاج قاسم نیز گفتند: 
در جلس��ه های رسمی با مسئوالن مختلف، او به گونه ای در 
حاشیه و دور از چشم می نشست که باید می گشتید تا او را 

پیدا می کردید و می دیدید.
رهبر انقالب »مراقبت از حدود ش��رعی« را در همه شرایط 
حت��ی در میدان جن��گ، از دیگر خصوصیات حاج قاس��م 
برش��مردند و افزودن��د: او فرماندهی جنگاور و مس��لط بر 
عرصه نظامی بود اما در میدان جنگ نیز حدود ش��رعی را 
کام��اًل رعایت می کرد تا به هیچ کس ظلم و تعدی نش��ود، 
آن هم درحالی که خیلی ها در عرصه نظامی اهل احتیاط و 

رعایت حدود شرعی نیستند.
رهبر انقالب با اش��اره به مراقبت س��ردار س��لیمانی برای 
حفظ جان اطرافی��ان، رزمندگان و همکارانش ابراز کردند: 
ویژگی مهم حاج قاس��م این بود که در مسائل داخلی اهل 
حزب و جناح و این گونه تقس��یم بندی ها نبود اما به ش��دت 
انقالب��ی و پایبند به خط نورانی و مبارک امام بود و انقالب 
و انقالبی گ��ری خ��ط قرمز قطعی او بود. حاج قاس��م واقعاً 
ذوب در انقالب بود و برخی سعی نکنند که این واقعیت ها 

را کم رنگ کنند.
ایش��ان خنثی کردن همه نقشه های نامش��روع آمریکا در 
غرب آس��یا را نمونه ای از تدبیر و شجاعت شهید سلیمانی 
برش��مردند و گفتند: دشمنان حاج قاس��م، این واقعیت را 
به خوب��ی می دانند. حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در همین 
زمینه اضافه کردند: حاج قاس��م در مقابل همه نقشه هایی 
که با پول، توانایی و تأثیرگذاری سیاسی و تشکیالت وسیع 
آمریکایی ها ش��کل می گرفت، قد علم کرد و آن ها را خنثی 

و بی نتیجه کرد.
ایش��ان در تبیین تأثیرگذاری بی بدیل سردار سلیمانی در 
قضیه فلس��طین اظهار کردند: آمریکایی ها س��عی داشتند 
قضیه فلس��طین را به فراموشی بس��پارند و کاری کنند که 
فلس��طینی ها در حالت ضعف قرار گیرن��د تا جرأت مبارزه 
نداش��ته باشند اما این مرد بزرگ، دست فلسطینی ها را پُر 

کرد و به آ ن ها جرأت و توان مبارزه داد.
رهبر انقالب با اش��اره به تصریح مکرر رهبران فلس��طینی 
در این زمین��ه افزودند: حاج قاس��م کاری کرد که منطقه 
کوچکی مانن��د غزه در مقاب��ل صهیونیس��ت های پرمدعا 
به گونه ای ایس��تاد که رژیم صهیونیستی 48ساعته مجبور 

به درخواست آتش بس شد.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان نقش تعیین کننده سپهبد 
سلیمانی در شکست نقشه های آمریکا در عراق نیز گفتند: 
آمریکایی ها می خواستند عراق یا شبیه رژیم طاغوت باشد 
یا ش��بیه برخی رژیم ها مثل سعودی که به تعبیر آنها نقش 
گاو شیرده را دارند، اما حاج قاسم به کمک عناصر مؤمن و 
جوانان ش��جاع عراقی و مرجعیت در عراق رفت و در مقابل 

این نقشه ایستاد و آن را خنثی کرد.
رهب��ر انق��الب ادامه دادن��د: در لبن��ان نی��ز آمریکایی ها 
می خواس��تند لبنان را از مهمترین عامل استقاللش یعنی 
حزب اهلل محروم کنند تا صهیونیس��ت ها، لبنان بی دفاع را 
همچون برخی مقاطع به راحتی اش��غال کنند اما حزب اهلل 
روز به روز قوی تر شد به گونه ای که امروز، هم دست لبنان 
اس��ت و هم چشم لبنان که نقش شهید شجاع و باتدبیر ما 

در این مسئله ممتاز و برجسته بوده است.
ایشان با تأکید بر اینکه امروز ملتها بیدارند، افزودند: شهید 
س��لیمانی به همراه رفقای عزیزش همچون شهید ابومهدی 
المهندس آن مرد مؤمن و شجاع و برخوردار از چهره نورانی 

و خدایی، توانستند کارهای بزرگی را به ثمر برسانند.
رهبر انقالب اس��المی بخش دیگری از سخنانش��ان درباره 
شهید س��لیمانی را به برکات شهادت عظیم وی اختصاص 
دادند و گفتند: هر زمانی که این شهید عزیز گزارشی ارائه 
می کرد من قلباً و زباناً او را تحسین می کردم اما اکنون در 
برابر برکات ش��هادت او و آنچه این ش��هادت برای کشور و 

منطقه ایجاد کرد، سر تعظیم فرود می آورم.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای، این برکات عظی��م و قیامتی 
را که در تش��ییع جنازه آن ش��هید گرانق��در و همراهانش 
به پا ش��د نتیجه معنویت او برش��مردند و اضافه کردند: آن 
بدرقه ه��ای ایرانی را و همچنین آن بدرقه های عراقی را در 
کاظمین، بغداد، نجف و کربال و آن تش��ییعی را که نسبت 
به این پیکر قطعه قطعه شده، دیدید. از روح مطهر آن شهید 

بزرگوار از اعماق دل تشکر می کنم.
ایش��ان با تأکید بر اینکه ش��هادت حاج قاس��م سلیمانی و 
آن تش��ییع های بی نظیر »زنده بودن انقالب« را به رخ دنیا 
کشید، خاطرنشان کردند: عده ای می خواستند وانمود کنند 
که انقالب اسالمی در ایران تمام شده است و البته عده ای 
هم س��عی می کنند این اتفاق بیفتد، اما شهادت حاج قاسم 
نشان داد که انقالب زنده است و همه دیدند که چه قیامتی 

در تهران و دیگر شهرها به پا شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی 
با ش��هادت خود، چش��م های غبارگرفته را باز و دشمنان را 
مجبور به خضوع در مقابل عظمت ملت ایران کرد، گفتند: 
ملت ایران با حضور بی نظیر خود در مراسم تشییع، به دهان 
دش��منان و آمریکایی های بی انصاف، دروغ گو و هجوگو زد 
که می خواهند این مجاهد عظیم القدر و س��ردار و فرمانده 

مبارزه با تروریسم را یک تروریست معرفی کنند.
رهبر انقالب اس��المی همچنی��ن با ابراز تأس��ف عمیق از 
حادثه تلخ روز گذش��ته در مراسم تشییع شهید سلیمانی 
در کرم��ان گفتند: ب��ه خانواده های ای��ن هم میهنان عزیز 
کرمانی تس��لیت عرض می کنم و امیدوارم ارواح مطهر این 

جان باختگان با شهید سلیمانی محشور شوند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در ادامه با اش��اره به حمالت 
موش��کی بامداد امروز ب��ه پایگاههای نظامیان تروریس��ت 
آمریکا در ع��راق گفتند: بحث انتقام بحث دیگری اس��ت، 
دیشب یک س��یلی به آنها زده شد اما در مقام مقابله، این 
اقدام��ات نظامی به این ش��کل کفایت نمی کن��د بلکه باید 

حضور فسادبرانگیز آمریکا در منطقه تمام شود.
رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر اینک��ه ملتهای منطقه و 
دولتهای برخاس��ته از ملتها بدون تردی��د ادامه این حضور 
فس��ادبرانگیز آمریکا را قبول نمی کنند، خاطرنشان کردند: 
حض��ور آنها در ای��ن منطقه و در هر ج��ای دیگر دنیا، جز 
جنگ، اختالف، فتنه، ویرانی و خراب ش��دن زیربناها هیچ 
نتیجه دیگری نداشته است و آنها همین فساد و ویرانگری را 
برای ایران عزیز و جمهوری اس��المی هم آرزو و اصرار دارند 

و مسئله مذاکره و نشستن پشت میز، مقدمه آن دخالتها و 
حضورها اس��ت، بنابراین حضور آمریکایی ها در منطقه باید 

به پایان برسد.
ایش��ان یک��ی از وظای��ف آحاد م��ردم در ش��رایط کنونی 
را »ش��ناخت دش��من« دانس��تند و تأکید کردند: نباید در 
شناخت دش��من دچار اشتباه شد و با اینکه همه می دانند 
دش��من عبارت از »استکبار، صهیونیزم و آمریکا« است اما 
تالش وس��یعی با استفاده از ش��یوه های پیچیده تبلیغاتی 
برای تغییر نظر مردم درخصوص دش��من در دس��تور کار 

است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای از دیگر وظایف مهم آحاد مردم 
در ش��رایط کنونی را آگاهی از نقش��ه دشمن و شیوه های 
مقابله با آن برش��مردند و گفتند: جمهوری اس��المی ایران 
بدون خواست، کمک و آراء مثبت و اراده های مردم معنایی 
ندارد، بنابراین مردم باید نسبت به نقشه دشمن و راههای 
مقابله با آن شناخت داشته باشند. ایشان با اشاره به وجود 
افراد شجاع و باتدبیر در کشور در عرصه های نظامی، علمی، 
سیاسی و اقتصادی افزودند: باید سخن این افراد شنیده، و 

به پیشنهادهای آنها در سطح کشور توجه و عمل شود.
رهبر انقالب اس��المی تأکی��د کردند: همان گون��ه که امام 
بزرگ��وار فتح الفت��وح انقالب اس��المی را تربی��ت جوانان 
مؤمن، شجاع و کارآمد می دانستند، امروز چنین انسانهای 
تربیت ش��ده مکتب امام در کش��ور فراوان هستند و باید از 
ظرفیت آنها برای مقابله با طراحی های دش��من اس��تفاده 

شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه دش��من عبارت 
از آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و مجموعه ای از کمپانی ها و 
غارتگران و س��تمگران دنیا تحت عنوان دس��تگاه استکبار 
اس��ت، اضافه کردند: برخی دولتهای داخل یا خارج منطقه 
را ت��ا زمان��ی که حرکتی در خدمت دش��من انج��ام نداده 

باشند، نباید جزو دشمن قلمداد کرد.
ایش��ان نقش��ه اساس��ی دش��من را ایجاد اخالل در عزم و 
اراده مردم و جوانان دانس��تند و متذکر ش��دند: آنها تالش 
می کنن��د با تردیدافکن��ی در ایمان و غی��رت دینی مردم، 
قدرت تهاجمی و دفاعی جمهوری اسالمی را از بین ببرند. 
البته توطئه آمریکایی ها فقط منحصر به این ترفند نیس��ت 
بلکه آنها به دنبال ضربه زدن به نظام اس��المی در میدانهای 

سیاست، اقتصاد و مسائل امنیتی نیز هستند.
رهبر انقالب اسالمی، برنامه ریزی دشمنان ملت ایران قبل 
از حوادث آبان را از جمله توطئه های امنیتی آنان دانستند 
و خاطرنش��ان کردند: قبل از وقوع قضایای آبان، یک عنصر 
آمریکای��ی با ع��ده ای ایرانِی م��زدور و وطن فروش در یک 
کشور کوچک اما واقعاً شریر و خبیث اروپایی دور هم جمع 
ش��دند و نقشه های قبلی خود را برای حوادثی که چند روز 

بعد اتفاق افتاد بِروز کردند.
ایش��ان افزودند: م��ردم از حادثه بنزین اوقاتش��ان تلخ بود 
و به مح��ض آنکه برخی مردم که تع��داد آنها نیز زیاد نبود 
به عنوان اعتراض بیرون آمدن��د، مغرضان، فریب خوردگان 
و عّمال دش��من که از قبل آنه��ا را آماده کرده و به عده ای 
از آن مزدوران پول داده بودند، ش��روع به اجرای آن نقشه 
یعنی تخری��ب، آتش زدن و ویران ک��ردن مراکز دولتی و 

مردمی کردند تا جنگ راه بیندازند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به خوشحالی آمریکایی ها 
در روز اول آن حوادث به خیال اینکه کار ایران تمام ش��ده 
اس��ت، گفتند: البت��ه دو روز بعد که معلوم ش��د کار خود 
آنها تمام ش��ده اس��ت نه ایران، بسیار اندوهگین و غصه دار 

شدند.

رهب��ر انقالب اس��المی بار دیگر همگان را ب��ه تیزبینی در 
مقابل نقش��ه دشمن و در نظر داش��تن نقاط اساسی یعنی 
»مبانی فکرِی اس��المی و انقالبی« و »وحدت ملی« توصیه 
کردن��د و ادامه دادند: این وحدتی که خوش��بختانه در زیر 
تابوت پیکر مطهر ش��هید سلیمانی و شهدای همراه ایشان 
در بین مردم دیده ش��د، باید محفوظ بماند و جهت گیرِی 
مردم، انقالبی و در جهت تکریم مردان انقالب و شهیدان و 

عناصر یادآور ارزشهای انقالب باشد.
ایشان با تأکید بر این واقعیت که دشمنِی جبهه دشمنان با 
ملت ایران دشمنِی ذاتی و همیشگی است نه یک دشمنِی 
فصلی و موس��می، گفتند: راه عالج این است که ما خود را 
از همه جهات سیاس��ی، اقتصادی، نظام��ی و امنیتی قوی 
کنیم تا دش��من نتوان��د ضربه بزند، بنابرای��ن اینکه برخی 
خی��ال کنند اگر ما ی��ک قدم عقب بروی��م و قدری کوتاه 
بیاییم، آمریکایی ها دست از دش��منی برمی دارند، خطایی 

فاحش است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای همچنی��ن یک خطای تحلیلی 
دیگ��ر را مبنی ب��ر اینک��ه »کاری نکنید ک��ه آمریکایی ها 
عصبانی ش��وند« نیز یادآور شدند و در پاسخ به آن گفتند: 
این حرف درست بر خالف فرمایش پروردگار در قرآن کریم 
است که می فرماید رشد نهالهای برومند و عناصر و جوانان 
مؤمن، اساس��اً برای این اس��ت که دشمنان عصبانی شوند. 
البته آنها نیز بیش از هر چیزی از همین جوانان عرصه های 

علم و جهاد و خدمت و نظامی عصبانی هستند.
رهبر انقالب اسالمی همچنین مصوبه دیروز مجلس شورای 
اس��المی علیه رژیم تروریس��ت آمریکا را خوب خواندند و 
افزودن��د: مصوبه پارلمان عراق نیز که مصوبه اخراج آمریکا 
از این کش��ور بود، بس��یار خوب ب��ود و امیدواریم خداوند 

توفیق دهد این حرکت را دنبال کنند.
رهبر انقالب اس��المی همچنین در ابتدای سخنانش��ان با 
اش��اره به حادثه بس��یار مهم و تاریخ س��از 19 دی 1356 
گفتند: باید خاطره و عم��ق تأثیرگذاری این حادثه عظیم 
را همیشه به یاد داشته باش��یم و با درس گیری از این گونه 

حوادث، گذشته را راهنما و چراغ آینده قرار دهیم.
ایش��ان حادثه 19 دی 1356 قم را ایستادگی مردم قم در 
مقابل رژیم بی رحم طاغوت خواندند و خاطرنش��ان کردند: 
مردم قم آن  روز در دفاع از مقام مرجعیت رهبر عظیم الشأن 
ملت یعنی امام خمینی)ره( با دست خالی و فقط با تکیه بر 

»ایمان« و »غیرت دینی« سینه سپر کردند.
ن��ه  افزودن��د: در آن روز،  حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای 
قیام کنن��دگان قمی و ن��ه رژیم طاغوت ک��ه به خیال خود 
آن ه��ا را ت��ار و مار کرده ب��ود، هرگز فک��ر نمی کردند این 
حرکت منش��أ چه تحول عظیمی در ایران و حتی در تاریخ 
منطقه و جهان ش��ود ام��ا برکتی که خدا ب��ه این حرکت 
مبتنی بر ایمان و غیرت دینی داد موجب ش��د اربعین های 
پشت سرهم ش��کل بگیرد و سرانجام انقالب با رهبری امام 

بزرگوار به پیروزی برسد.
ایش��ان تأکید کردند: باید همیش��ه به یاد داشته باشیم که 
س��رآغاز انقالب عظیم اسالمی، همین حرکت مخلصانه اما 
به ظاهر کوچک مردم قم بود که با هدایت و دس��ت قدرت 
الهی به س��رانجامی تاریخ س��از منجر شد که این هدایت و 
نص��رت در همه ح��وادث و رویدادهای متک��ی بر ایمان و 

غیرت دینی وجود خواهد داشت.
رهبر انقالب با اش��اره به دس��ت پُر ملت ای��ران در مقابل 
زورگویان عالم اضافه کردند: البته ابزار نظامی نیز وقتی اثر 
حقیقی و کارگش��ا دارد که متک��ی بر ایمان و غیرت دینی 
باشد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به وعده الهی مبنی 
بر غلبه ش��ماری قلیل بر جبهه ای بسیار وسیع به اذن الهی 
متذکر شدند: شرط تحقق این وعده صادق، ایمان و غیرت 

دینی اس��ت.
ایش��ان ب��ا توصیه مؤکد به مس��ئوالن تبلیغات��ی، علمای 
معظ��م قم و دیگر مناطق و نیز آحاد مردم و جوانان فعال 
حوزه فرهنگی برای ت��الش درباره زنده ماندن درس های 
حوادث��ی همچون قی��ام 19 دی 1356 مردم قم افزودند: 
باید همواره به یاد داش��ته باشیم که ش��روع مظلومانه اما 
متکی بر ایم��ان و غیرت دینی می تواند با یاری پروردگار 

حوادث عظیمی را در پی داش��ته باش��د.
رهبر انقالب اس��المی با استناد به آیات مکرر قرآن کریم 
درباره فراموش نکردن یاری و نعمت های پروردگار گفتند: 
بنی اس��رائیل در س��ایه قدرت معنوی و یاری پروردگار از 
زیر فش��ار رژیم سفاک فرعون رهایی یافتند اما با گذشت 
زم��ان، ت��وکل و اعتماد ب��ه خدا و صبر و اس��تقامت را از 
دس��ت دادند و در نتیجه به ذلت و َمسکنت و غضب الهی 

دچار ش��دند.
ایش��ان کمیت و کیفیت جوانان مؤمن و پایبند به انقالب 
را از اول انق��الب هم بیش��تر خواندند ام��ا تأکید کردند: 
بای��د مراقب بود راه را درس��ت طی کنیم ک��ه الزمه این 
 کار، فرام��وش نک��ردن ای��ن درس ب��زرگ قرآنی اس��ت. 

 پایگاه اطالع رس�انی دفتر مقام معظم رهبری

به جای ستون ننجون
این روزها دس��ت و دلم به طنز نمی رود. درست مثل 
ش��ما که حال خندیدن ندارید. مثل پس��ربچه ای که 
اص��ال برایش اهمیت ندارد نرخ دالر و ویورو چقدر باال 
و پایی��ن آمده اند و فقط به چراغ راهنمایی و رانندگی 
ن��گاه می کند تا بدود وس��ط خییابان ها و شیش��ه ها 
را پ��اک کند. ح��ال و حوصله ندارم مث��ل مردمی که 

بزرگترشان را از دست داده باشند.
ای��ن روزها غمگینم. حال خوبی ندارم مثل تو که تمام 
داروخانه های ش��هر را به امید یافتن یک "انس��ولین" 
ناقابل زیر و رو می کنی اما دس��ت خالی برمی گردی. 
غمگینم مثل خانواده مسافر هواپیمای خطوط هوایی 
اوکراین که قرار بود مس��افرش که برسد پیامک بدهد 
اما هیچوقت پیامک نداد. غمگینم مثل س��رزمینی که 

سردار بزرگش را از دست داده باشد.
ای��ن روزها عصبانیم. عصبانی مثل تیمی که مربی اش 
ن��از کند و بازیکنی که ب��ه خاطر هر بازی یک میلیارد 
تومان از پول ای��ن ملت بینوا را توی جیبش بگذارد و 
باز برای مردم عربده بکشد. این روزها بدجور عصبانیم 

مثل سرزمینی که قهرمانش را از دست داده باشد.

ننجون

یک سیلی به آمریکایی ها زده شد اما انتقام بحث دیگری است
بیانات بسیار مهم رهبر معظم انقالب درباره شهید سلیمانی و عملیات موشکی
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وعده ی صادق
ادامه از صفحه اول

سوم آنکه پاسخ موش��کی ایران دو واکنش جهانی 
را به همراه داش��ت. از یک س��و کشورهای اروپایی 
همچون آلمان، فرانسه و انگلیس بار دیگر دشمنی 
خود با ملت ایران را نش��ان دادند و همسو با آمریکا 
این حق مس��لم ایران را محک��وم کرده و به موضع 
گی��ری در برابر انتق��ام گیری ای��ران پرداختند. از 
سوی دیگر جهانیان در محافل رسانه ای و سیاسی و 
مردمی به حمایت از اقدام ایران پرداختند. آنانی که 
شهادت سردار سلیمانی و همرزمانش توسط آمریکا 
را محکوم کرده بودند، ضمن تاکید حق ایران برای 
انتقام گیری اقدام سپاه را درسی بزرگ برای آمریکا 
دانس��ته و از آن حمایت کردند. رویکردی که خود 
نش��اگر جایگاه جهانی ایرانی است. در همین حال 
مردم ع��راق و گروه های مقاوم��ت منطقه بر ادامه 
این انتقام گی��ری تاکید و مقابله با آمریکا را اصلی 
مه��م و غیر قابل س��ازش عنوان کردن��د. جهانیان 
اذعان کردند که پاس��خ موش��کی ایران زمینه ساز 
بازدارندگ��ی در برابر تهدیدات و زیاده گویی آمریکا 
خواهد ش��د. این پاسخ موش��کی دستاوردی بزرگ 
برای ملت ایران و نظام اس��المی است که به برکت 
خون شهیدان این س��رزمین از جمله شهید احمد 
کاظمی که امروز س��الگرد ش��هادت این دالور مرد 
دفاع مقدس و عرصه مقاومت است و سردار سپهبد 
قاسم سلیمانی و همرزمانش به ثمر رسیده است و 

این همان وعده صادق خداوند است. 

سرمقاله


