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حمله سپاه به پایگاه آمریکا کار شجاعانه ای بود
رئیس دفتر روحانی با بیان اینکه حمله س��پاه به پایگاه آمریکا در عراق کار 
ش��جاعانه ای بود گف��ت: البته آمریکایی ها به دنبال خفی��ف جلوه دادن این 
اتفاق هس��تند. محمود واعظی در حاش��یه جلس��ه هیات دولت با اشاره به 
حمله س��پاه پاس��داران به پایگاه هوایی آمریکا در عراق گفت: در ارتباط با 

موضوع آمریکایی ها از ابتدا اعالم کردیم این کار بدون پاسخ نمی ماند. 
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: همان طوری که نظام به دولت و مردم وعده کرده 
بودند این کار )انتقام( انجام شد و اقدام مهمی بود. تا جایی که می دانم اولین باری 
است که پایگاه آمریکایی در جایی مورد حمله قرار می گیرد؛ کار شجاعانه ای بود. 

وی بیان داش��ت: تنها انتقام ما، این حمله نظامی نبوده است؛ مصوبه پارلمان عراق 
یک نوع انتقام اس��ت. وحدت مردم ایران و ع��راق و 2 دولت هم انتقام دیگری بود. 

وحدتی که در داخل ایران ایجاد شد هم یک انتقام دیگر است. فارس  

اقدام موشکی سپاه تهدیدات آمریکا علیه ایران را کاهش می دهد
کارشناس مسائل آمریکا گفت: اگر سپاه اقدام نمی کرد امکان حمله و تجاوز 

مجدد به خاک ایران یا منافع جمهوری اسالمی را محتمل می کرد.
فؤاد ایزدی درباره حمله موش��کی ایران به پایگاه های  آمریکا در عراق افزود: 
درون آمریکا س��ابق ب��ر این گروهی جنگ طلب معتق��د بودند ایران ضعیف 

اس��ت و هیئت حاکمه این کشور را تش��ویق می کردند و معتقد بودند با یک 
حمله کار ایران تمام می ش��ود. آنچه موجب عدم حمله می شود توان نظامی ایران و 

به خطر افتادن منافع شان است.
وی گفت: قاعدتاً با توجه به حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر شهدا، آمریکایی ها 
درسی در حوزه سیاسی و نظامی و تبلیغاتی گرفتند و متوجه شدند که ترور سپهبد 
سلیمانی ضرر بزرگی بود که به منافع آمریکا زد و نباید مسیر جنگ طلبانه را ادامه 

دهند و این مسئله را در ذهن آمریکایی ها قوی تر کرد. تسنیم

»عین االسد« پایگاه راهبردی آمریکا است
سردار یداهلل جوانی گفت: »عین االسد« یکی از مهمترین پایگاه های آمریکا در 
منطقه بود، زیرا پایگاه نیروی هوایی امریکا است و در واقع یک پایگاه راهبردی 
به حساب می آید. معاون سیاسی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی درباره گام 
نخس��ت پاسخگویی ایران به جنایت تروریس��تی آمریکا در پایگاه عین االسد 

آمری��کا در عراق گفت: به ملت ش��ریف ایران تبریک ع��رض می کنم، به خاطر 
اینکه قبل از خاکسپاری پیکر پاک و مطهر حاج قاسم سلیمانی سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی به خواست و مطالبه ملت ایران پاس��خ گفت و انتقامی را در همان لحظه و 

زمانی که حاج قاسم مورد اقدام تروریستی واقع شده بود، گرفت.
سردار جوانی اظهار داشت: نکته ای را باید مد نظر قرار داد وعده سپاه تحقق پیدا کرد 
و اولین ضربه وارد شد و آمریکایی ها شاید تصور نمی کردند جمهوری اسالمی دست 

به اقدام تالفی جویانه بزنند؛ نفس این عملیات بسیار مهم است. مهر

رئیس جمهور خطاب به آمریکا گفت: دست سلیمانی را از بدن قطع کردید 
پایتان از منطقه قطع خواهد شد.

حجت االسالم حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در هفته 
گذش��ته تاکنون ش��اهد تحوالت بس��یار مهمی در ایران، منطقه و جهان 
بودی��م، گف��ت: آمریکا با اقدام جنایتکارانه در بغ��داد یک فرمانده بزرگ و 
عظیم الش��ان ایران را که میهمان دولت و م��ردم عراق بود برخالف همه 
مق��ررات بی��ن المللی در یک جنایت جنگی و تروریس��م بی��ن المللی به 
ش��هادت رساند. وی با اش��اره به اینکه بی تردید آمریکا از این اقدام خود 
اهدافی را دنبال می کرده اس��ت، افزود: آنها به دنبال ایجاد تفرقه در داخل 
ایران، ایجاد ترس و تفرقه در س��طح منطق��ه، فاصله انداختن میان دولت 
و مل��ت عراق با مردم ای��ران و تاثیرگذاری بر تح��والت منطقه و اقدامات 
برای آزادسازی کامل منطقه از شر مداخله گران و تروریست ها بودند که 

خوشبختانه در تمامی این اهداف شکست خوردند.
رئیس جمه��ور ادامه داد: البته ممکن اس��ت این اقدام به خاطر مس��ائل و 
پیچیدگی های ش��دید داخلی در آمریکا و گرفتاری های کاخ س��فید بود 
که می خواس��ت این مش��کالت از پیش روی او برداش��ته شود که آن هم 
با آگاه��ی مردم آمریکا و افکار عمومی جه��ان نتیجه ای معکوس خواهد 
گرف��ت. روحانی با تاکید بر اینکه باید در مقابل عظمت و روح ملت بزرگ 
ایران سر تعظیم فرود بیاوریم، گفت: حضور مردم در مراسم تشییع شهید 
س��پهبد س��لیمانی حضوری عادی نبود بلکه معجزه حضور ملت ایران در 
تاریخ کش��ور بود. وی با اشاره به برگزاری مراسم پرشکوه برای این سردار 
ش��جاع کش��ور، اظهار داش��ت: در تاریخ به یاد ندارم که اینچنین طوالنی 
ترین تشییع جنازه را شاهد باشیم به گونه ای که از بغداد، کربال، نجف تا 
خوزس��تان، مش��هد، تهران، قم و کرمان و همچنین در خرمشهر، آبادان و 

بصره شاهد حضور گسترده مردم بودیم.
روحان��ی با طرح این س��وال که چرا م��ردم در برابر ای��ن حادثه این همه 
هوشیاری و بیداری نش��ان دادند، خاطرنشان کرد: در واقع این حضور بی 
سابقه، احترام مردم به سجایای اخالقی و آرمان های این شهید بلندمرتبه 
بود. وی افزود: س��ردار سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود بلکه او یک 
سیاستمدار، استراتژیست و یک فرد توانمند در مذاکرات سیاسی با احزاب، 

گروه ها و حتی مقامات بلندپایه منطقه و خارج از منطقه بود.
روحانی با تاکید بر اینکه بسیار مهم است که اهداف سردار سلیمانی را نه 
تنها امروز بلکه برای همیش��ه به یاد داش��ته باشیم خاطرنشان کرد: هدف 
س��ردار س��لیمانی امنیت ایران، ثبات منطقه، آزادی قدس، تامین امنیت 

منطقه توسط کشورهای منطقه و آرمان او آزادی ملت های منطقه بود.
رئیس جمهور تصریح کرد: آمریکایی ها فکر کردند که با موشک بدن سردار 
سلیمانی را سوزاندند در حالی که آنها با این اقدام دل صدها میلیون انسان 
آزاده جهان را سوزاندند و طبیعی است که آمریکا نمی تواند از پیامدهای 
این فاجعه بزرگ فاصله بگیرد و حتما در برابر این جنایت و خباثت پاسخ 

خواهد گرفت.
رئیس جمه��ور اقدام پارلمان عراق در تصویب خروج نیروهای آمریکایی از 
این کشور را پاسخ دیگری به این اقدام جنایتکارانه آمریکا برشمرد و گفت: 
پارلمان عراق با رای ش��جاعانه خود مس��یر را برای اخراج دائمی آمریکا از 

عراق و انشاءاهلل در آینده از منطقه فراهم کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید این اتحاد و انس��جام را حفظ کنیم و 
این مسوولیتی بر دوش همگان است خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی کار 
خ��ود را به خوبی انج��ام داد و اتحاد را در میان آحاد ملت به وجود آورد و 
امروز این ما هس��تیم که باید آثار خون این شهید بزرگ و یارانش را پاس 
بداریم. وی با اشاره به اقدام تروریستی امریکا در به شهادت رساندن سردار 
سلیمانی، گفت: دست س��لیمانی عزیز مارا قطع کردند و همه آنرا درکنار 
جنازه مطهرش در فیلم ها و عکس ها دیدند.  انتقامش این اس��ت که پای 

آمریکایی ها را از منطقه قطع کنیم و ببریم.
روحانی در ادامه س��خنان خود اقدام مجلس ش��ورای اسالمی در تصویب 
طرح س��ه فوریتی را گامی مهم علیه اقدامات جنایتکارانه آمریکا دانست و 
گفت: دولت با برداشتن گام پنجم در کاهش تعهدات هسته ای قدمی مهم 

در راستای فعالیت های صلح آمیز هسته ای را برداشت.
رئیس جمه��ور تاکید کرد: در گام پنجم به دنیا اعالم کردیم که س��ازمان 
انرژی اتمی ایران در تحقیق و توس��عه، ساخت انواع سانتریفیوژها و نصب 
آنها و مقدار س��طح و درصد غنی س��ازی هیچ محدودیتی ندارد و این کار 

برای اولین بار است که اتفاق می افتد.
وی با اش��اره به اینکه در برابر اق��دام جنایتکارانه آمریکا تنها این اقدامات 
کافی نبود و الزم بود نیروهای مسلح نیز پاسخ مناسب را بدهند، گفت: از 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی تشکر می کنیم که شب گذشته با عملیاتی 
که علیه پایگاه بزرگ آمریکایی ها در منطقه انجام داد به خوبی نشان داد 

که ما در برابر آمریکا عقب نشینی نمی کنیم.
روحانی افزود: اگر آمریکا از این به بعد بخواهد مرتکب جنایت دیگری شود 
باید بداند که پاس��خ محکم تری را خواهد گرفت. آمریکایی ها اگر آگاهی 
و هوش��یاری داشته باشند در این مقطع اقدام دیگری انجام نمی دهند اما 
اگر این کار را انجام دادند هم مردم و هم نیروهای مسلح کشور آماده اقدام 

متقابل در برابر آنها هستند.
وی افزود: حزب اهلل لبنان بخش��ی از دولت، پارلمان و حاکمیت در لبنان 
اس��ت و خودشان برنامه داشته و اهداف خود را دنبال می کنند؛ همچنین 
مردم یمن تابع فرمان ما نیس��تند و برای کش��ور خود مبارزه می کنند و 
ممکن است باز هم حوادثی همچون حادثه آرامکو را بیافرینند و این هیچ 

ارتباطی به مردم، حکومت و نیروهای مسلح ایران ندارد.
وی اف��زود: ما باید راه این مرد ب��زرگ را ادامه دهیم و ملت ایران در کنار 

ملت های منطقه متحد و منسجم باشند.
رئیس جمهور افزود: اگر امروز کس��ی اثر خون ش��هید س��لیمانی را پاس 

نداشته و حرمت خونش را نگاه ندارد به او خیانت کرده است.
روحانی ادامه داد: کارآفرینان کش��ور در س��ایه خون شهید سلیمانی باید 
تالش و خدمت بیش��تری داش��ته باش��ند؛ همچنین هر کس��ی در فن و 
جایگاه خود باید با تالش مضاعف خود پاس��خ لبیک به ش��هید سلیمانی 

عزیز بدهد.
رئیس جمهور سقوط هواپیمای اوکراینی و کشته شدن عده ای از هموطنان 
مان در این حادثه و دیگر مس��افران این پرواز را تاس��ف بار دانست و این 
حادثه را تس��لیت گفت و تاکید کرد: وزارت راه و شهرس��ازی و مسووالن 

مربوطه دالیل این حادثه را بررسی و به اطالع مردم برسانند. 
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

عملیات موشکی ایران برای گرفتن انتقام خون شهید سپهبد قاسم 
س��لیمانی و دیگر ش��هدای جمعه خونین بغداد فراخوان به جبهه 
مقاومت برای جهاد علیه آمریکا، آل س��عود و رژیم صهیونیس��تی 
اس��ت. در حمالت سنگین موشک های بالستیک نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، پایگاه آمریکایی عین االسد در عراق 
که محل اس��تقرار نیروهای آمریکایی اس��ت هدف قرار گرفت و بر 
اس��اس اخبار موثق بیش از 80 نفر از نیروهای ارتش تروریس��تی 
آمریکا به هالکت رس��یدند. ساعت آغاز عملیات موشکی یگان هوا 
فضای سپاه پاسداران دقیقاً با زمان ترور شهید حاج قاسم سلیمانی 
یکی بود که ده ها موش��ک بالستیک ایران بر سر پایگاه عین االسد 
در عراق فرود آمد و جهنی را برای نیروهای آمریکایی مستقر ایجاد 
کرد. در این عملیات انتقام جویانه که با نام س��ردار قاسم سلیمانی 
و ب��ا رمز یا زهرا)س( انجام ش��د تجهی��زات، ادوات و هواپیماها و 

بالگردهای نیروهای آمریکایی نیز خسارات زیادی دید.
تحلیلگران نظامی آمریکا از زمانی که متوجه شدند پایگاه های ارتش 

این کش��ور هدف موش��ک های ایران قرار گرفته است، با ناباوری و 
ش��گفتی به تحلیل اقدام ایران پرداختند و آن را حمله  ای سخت و 
اهدافی سخت  تر دانستند چرا که اعتقاد داشتند پایگاه عین االسد 
یکی از پایگاه های نظامی بسیار مهم آمریکا با تجهیزات و سالح های 
پیش��رفته و پدافند هوایی قدرتمند خود نتوانس��ته از خود در برابر 
موشک های ایران دفاع کند. انتقام سختی که از آمریکایی ها گرفته 
ش��د تا اندازه ای توانست دل مردم را شاد کند اما غم شهادت حاج 
قاسم بسیار سنگین تر از انتقامی است که از آمریکایی ها گرفته شد. 
س��ید حس��ن نصراهلل رهبر حزب اهلل لبنان پس از شهادت سردار 
سپهبد قاسم سلیمانی در سخنانی گفته بود که سر دونالد ترامپ از 

کفش های حاج قسم بی ارزش تر است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده کل قوا روز گذشته پس از انجام 
عملیات انتقام از س��وی نیروی هوا فضای س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی در سخنانی در جمع مردم قم فرمودند؛ شب گذشته یک 
سیلی به آمریکایی ها زده شد اما انتقام بحث دیگری است. بایستی 

حضور فسادبرانگیز آمریکا در این منطقه تمام شود. تأکید رهبری 
معظم انقالب اسالمی بر پایان حضور آمریکایی ها در منطقه راهبرد 
اصلی جمهوری اسالمی ایران است که شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
در این راه جان خودرا از دس��ت داد و اکنون منطقه در همین راه 
گام برداش��ته و می رود تا جبهه های مردمی در کش��ورهایی چون 
عراق خاک س��رزمین خود را از وجود نیروهای اشغالگر و تروریسم 

آمریکایی پاک کنند.
اکنون پس از این، همه چیز به آمریکایی ها بستگی دارد،  اگر از خود 
واکنشی نش��ان دهند آنگاه دامنه پاسخ نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران گس��ترده تر خواهد شد و نیروهای ارتش تروریستی 

آمریکا در منطقه افقی به کشور خود باز می گردند.
جبهه مقاومت اکنون تمام قد برای انتقام خون شهید سپهبد قاسم 
س��لیمانی ابو مهدی المهندس و دیگر ش��هدای اقدام تروریس��تی 
آمریکا ایس��تاده و تا زمانی که انتقام نهایی را از آمریکا نگیرد از پا 

نخواهد نشست.

سپاه پاس��داران تأکید کرد؛ به شیطان بزرگ، 
رژیم س��فاک و مس��تکبر آمریکا هش��دار می 
دهیم هر شرارت مجدد و تجاوز یا تحرک دیگر 
با پاسخ دردناک تر و کوبنده تری مواجه خواهد 
ش��د. در پی حمله موشکی به پایگاه آمریکایی 
عین االسد در عراق، س��پاه پاسداران اطالعیه 

ای به شرح زیر صادر کرد:
امت اس��المی داغدار، ملت بزرگ و شهیدپرور 
ای��ران اس��المی زم��ان تحق��ق وع��ده صادق 
فرارس��ید و به اذن خداوند متع��ال بامداد روز 
چهارشنبه در پاس��خ به عملیات جنایتکارانه و 
تروریستی نیروهای متجاوز آمریکایی و انتقام 
ترور ناجوانمردانه و ش��هادت مظلومانه فرمانده 
قهرمان و فداکار نیروی قدس س��پاه پاسداران 
انق��الب اس��المی س��ردار پرافتخ��ار س��پهبد 
پاسدار شهید حاج قاسم س��لیمانی و یارانش، 
رزمندگان ش��جاع نیروی هوافضای سپاه طی 
عملیاتی موفق به نام عملیات شهید سلیمانی، 
با رمز مقدس یا زهرا)س( با شلیک ده ها فروند 
موش��ک زمین به زمین، پایگاه هوایی اشغالی 
ارتش تروریس��تی و متجاوز آمریکا موس��وم به 
عین االس��د را در ه��م کوبیدند. ک��ه جزئیات 
آن متعاقب��اً به اس��تحضار ملت ش��ریف ایران 

و آزادگان جهان اس��الم خواهد رس��ید. سپاه 
پاسداران انقالب اسالم به تبریک این پیروزی 
بزرگ به امت اس��المی و مردم فداکار و عظیم 

الشان ایران اسالمی اعالم می دارد:
1-  به ش��یطان بزرگ، رژیم سفاک و مستکبر 
آمریکا هشدار می دهیم هر شرارت مجدد و یا 
تحرک و تجاوز دیگر با پاسخ های دردناک تر و 

کوبنده تری مواجه خواهد شد.
2-  ب��ه دولت های متحد آمریکا که پایگاه های 
خ��ود را در اختی��ار ارت��ش تروریس��تی ای��ن 
کش��ور قرار داده اند  اخطار داده می ش��ود هر 
سرزمینی، به هر ترتیب مبدأ اقدامات خصمانه 
و تجاوزگرانه علیه جمهوری اسالمی ایران قرار 

گیرد، هدف قرار  خواهد گرفت.
3-  ب��ه هیچ وج��ه رژیم صهیونیس��تی را در 
ای��ن جنایات جدای از رژی��م جنایتکار آمریکا 

نمی دانیم.
4-  ب��ه مردم آمری��کا توصی��ه می کنیم برای 
پیش��گیری از خس��ارت های بیش��تر، سربازان 
آمریکایی را از منطقه فراخوانده و اجازه ندهند 
با نفرت افزایی روزافزون رژیم ضدمردمی حاکم 
بر ایاالت متحده جان نظامیان آن کشور بیش 

از این به خطر افتد. سپاه نیوز
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روزنامهتلفنیآگهیمیپذیرد
روحانیدرجلسههیئتدولت:

دست سلیمانی را از بدن قطع کردید پایتان از 
منطقه قطع خواهد شد

گامنخستانتقامسخت

حی علی الجهاد
اطالعیهسپاهپاسداران:

 شرارت مجدد پاسخ محکم تری 
پی دارد در

گزارش


