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هزاران حاج قاسم آماده حرکت به 

سمت کاخ سفید هستند
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س��ردار رش��ید اس��ام ش��هید حاج قاسم 
سلیمانی، دونالد ترامپ رئیس جمهور رژیم 
آمریکا را به خوبی ش��ناخته بود و به همین 
خاطر به او لقب قمارباز داده بود که ماهیت 

واقعی ترامپ است.
س��پهبد س��لیمانی سال گذش��ته در پاسخ 
ب��ه یاوه گویی ه��ای رئیس جمه��ور آمریکا 
علیه ای��ران گفته بود؛ »ترامپ قمار باز! من 
حریف تو هس��تم. شما برای ما خط و نشان 
می کش��ید؟ ایران را نمی خواه��د، نیروهای 
مس��لح ایران را نمی خواهد، من حریف شما 
هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید 
هیچ شبی نیس��ت که ما بخوابیم و به شما 
فکر نکنیم. به ش��ما می گوی��م آقای ترامپ 
قمار باز! بدان در آنجایی که فکر نمی کنی، 
ما در نزدیک ش��ما هس��تیم در هر کجا که 
تصور نمی کنید ما در کنار ش��ما هس��تیم. 
ما ملت امام حس��ین)ع( هس��تیم. ما ملت 
شهادت هستیم. ما حوادث سختی را پشت 
سر گذاش��تیم. بیا! ما منتظریم. ما مرد این 

میدان برای شما هستیم... 
قمار ب��از اکنون باخته اس��ت، یک قمار باز 
وقت��ی می ب��ازد، یا زمی��ن ب��ازی را به هم 
می زن��د یا باخت خود را ک��م اهمیت جلوه 
می ده��د. ترامپ پیش از این هم باخته بود، 
طعم باخت س��ختی که در منطقه از سردار 
دالور ایران اس��امی چشیده بود، باعث شد 
او را ت��رور کن��د. ترور یک عم��ل بزدالنه و 
ناجوانمردانه اس��ت، جوانمردی از آمریکا و 
ش��خص دونالد ترامپ انتظ��ار نمی رود، اما 
ترور سردار سلیمانی و شهادت ایشان، یک 

باخت بزرگتری را برای آمریکا رقم زد.
پس از ش��هادت س��ردار س��لیمانی در یک 
عملیاتی تروریستی از س��وی رژیم آمریکا، 
اگر بگوییم همه دنیا علیه آن معترض شدند 
و آن را محک��وم کردن��د، گزاف نگفته ایم و 
در این میان مقاوم��ت و همه آزادیخواهان 
جهان ب��رای انتقام خون ش��هید س��پهبد 

سلیمانی آماده عملیات شدند.
هم��ه آن هایی که در این مدت پس از ترور 
ش��هید س��لیمانی پا به میدان گذاش��تند و 
در تش��ییع پیکر او و ابومه��دی المهندس 
و دیگر ش��هدای ت��رور روز جمع��ه خونین 
بپ��ا خاس��تند، تنه��ا در پی یک خواس��ته 
برخاس��تند و آن چیزی جز انتقام نیس��ت. 
م��ردم عراق و مردم ایران با حضور میلیونی 
خود در تش��ییع پیکر شهدا ثابت کردند که 
پیرو راه ش��هید سلیمانی و شهید ابومهدی 
هس��تند. جبهه مقاومت در منطقه و حتی 
فراتر از منطقه در خاک آمریکا آماده گرفتن 
انتقام اصلی اس��ت. جمهوری اسامی ایران 
بر اس��اس خواس��ت به حق م��ردم خود و 
دیگر آزادیخواهان جه��ان تصمیم به انجام 
عملیاتی گرفت تا در مرحله اول یک سیلی 

به آمریکایی ها بزند.
پایگاه عین االس��د هدف شلیک 13 فروند 
موش��ک قرار گرفت، پایگاهی که در خاک 
ع��راق و متعلق به آمریکایی ها اس��ت و این 
واکن��ش ای��ران دور از انتظ��ار آمریکایی ها 
ب��ود و آنها را ش��گفت زده ک��رد. گرچه در 
انتظار پاس��خ بودند و همه نیروهای خود را 
در منطقه در حالت آماده باش نگه داش��ته 

بودند اما باور نداشتند که چنین می شود.
آمریکایی ها پس از حمله موش��کی ایران به 
پایگاه عین االس��د، تاش بسیاری کردند تا 
این حمات موش��کی را ک��م اهمیت جلوه 
دهن��د. اما نف��س ماجرا مهم اس��ت. ایران 
ب��دون هیچ ترس و واهمه ای به پایگاه مهم 
آمریکایی ها در منطقه، حمله موشکی انجام 
داد. حت��ی اگ��ر هم این حمات موش��کی 
هیچ تلفاتی و خس��اراتی را به بار نمی آورد، 
در اص��ل واکن��ش ایران هی��چ خللی ایجاد 
نمی ک��رد، چ��را که ای��ران این جس��ارت و 
شجاعت را داشت که بتواند تصمیم بگیرد و 
این تصمیم را علیه رژیمی  عملیاتی کند که 
پس از 70 س��ال به طور رسمی یک پایگاه 
آمریکایی ه��ا هدف حمات موش��کی قرار 

گرفته است.
آیا کش��وری در دنیا وج��ود دارد که چنین 
مقاب��ل آمریکا وارد عمل ش��ود و مهمترین

ترامپ قمارباز! 
من حریف تو هستم
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سیاست  روز اما و اگرهای درآمد و هزینه بودجه 99 را بررسی میکند؛ 

تظاهرات برای آزادی شیخ زکزاکی
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رحمت مهدوی

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

ش��هادت حاج قاسم س��لیمانی که س��بب تاثر قلبی میلیونها ایرانی و غیر ایرانی شد، وفاق و همدلی 
جدیدی را در کش��ور و حتی جهان اس��ام به ویژه محور مقاومت ایجاد نمود، نباید به این زودی به 

تندباد سایق فکری مختلف سپرده شود. 
از این واقعه عموم ملت ایران با تیپ فکری مختلف اندوهگین ش��ده و شایس��ته نیست حاج قاسم را 
جناحی کنیم. هیچ انتقامی، نبود سردار قلبها را جبران نخواهد کرد، با این حال برای التیام دردها و 
غصه ها انتقام خون این عزیزان مورد قبول اکثریت اس��ت، اما اینکه س��طح انتقام، نوع آن چگونه باید 

باشد، امری نیست که محل بحثهای ما در خیابانها و... باشد. 
در یک بزنگاه حس��اس تاریخی هس��تیم و باید اجازه دهیم مسوالن ارشد کش��ور درباره آن به شور 
بنشینند. باید در اتاقهای فکر مخصوص جنگ با حضور متخصصین حوزه های مختلف تدابیر آن اتخاذ 
شود.اگر حاج قاسم را قبول داریم، پس همانند حاج قاسم سرباز باشیم و اجازه دهیم  فرماندهی کل 
قوا، مش��اوران و افراد مورد وثوق به تناس��ب شرایط کشور، منطقه، نظام بین الملل و...تصمیم گیری 
نمایند چرا که ایش��ان بیش از هرکس��ی نس��بت به این قضیه داغدار بوده و عمق فاجعه را می دانند. 
همدلی ایجاد شده را با متهم کردن هم خدشه دار ننمایم. وقت تسویه حساب های شخصی، جناحی 
و.. نیست. هیچ کدام از ما در مقام تصمیم گیرنده نیستیم و از بسیاری دانشها چون سیاست، جنگ، 

روابط بین الملل، مدیریت بحران، جغرافیا و... بی بهره یا کم بهره هستیم. 
انتقام مطالبه عموم بوده، مسولین و  فرماندهی کل قوا نیز بر آن تاکید نمودند، اما اینکه چه زمانی، 
در چه س��طحی و در کدام منطقه جغرافیایی باشد و.. را بهتر هست ما تعیین نکنیم و وارد دعواهای 
سیاس��ی و ش��خصی نشویم. نباید کس��انی را که نس��بت به انتقام یا نوع آن تردید دارد متهم کنیم، 
بس��یاری از آنها همانند ما دغدغه این کش��ور را با نگاهی متفاوت دارند. یقینا در این بزنگاه تاریخی، 
مس��ولین و رهبری فرماندهی کل قوا با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقدام متناسب را اتخاذ خواهند 
نمود چرا که ایش��ان نیز دنبال یک  جنگ کاس��یک نیس��تند. برای همین است که بر انتقام سخت 

تاکید نمودند نه جنگ سخت.
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آماده شلیک چند 
هزار موشک بودیم

جزئیات عملیات سپاه در عین االسد از زبان سردار حاجی زاده

بعد از اتحاد، افتراق نکنیم
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روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد
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