
آمریکا و کانادا مس�تندات علمی اصابت 
موشک به بوئینگ را منتشر کنند

رئیس س��ازمان هواپیمایی با اشاره به ادعای سقوط 
هواپیمای مسافری بوئینگ به دلیل اصابت موشک، 
گفت: اگر سیاستمداران آمریکایی و کانادایی جرأت 
و جسارت دارند، یافته های خود را که پشتوانه علمی 
و فن��ی دارد و این یافته های آنها در س��اختار اَنکس 
۱۳ ایکائو اس��ت، باید این اطالعات خود را به صورت 
رس��می منتش��ر کنند؛ همانطور که ما در س��ازمان 
هواپیمایی کش��وری نیز گزارش اولیه را در س��ایت 
رسمی سازمان در دس��ترس عموم قرار دادیم. علی 
عابدزاده در نشس��ت خبری »بررس��ی علت سقوط 
هواپیم��ای بوئین��گ ۷۳۷ اوکراین اینترنش��نال« با 
تأکید بر اینکه صدها اطالعات پروازی در جعبه سیاه 
هواپیما نهفته اس��ت، تصریح ک��رد: بنابراین هرگونه 
اظهارنظ��ر در خصوص علت س��قوط هواپیما قبل از 
استخراج اطالعات از جعبه سیاه، کارشناسی نیست. 
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، آنچه محرز است 
و به آن اطمینان داریم، این اس��ت که هیچ موشکی 
به این هواپیما ش��لیک نشده اس��ت. رئیس سازمان 
هواپیمای��ی کش��وری بیان ک��رد: در ای��ران توانایی 
خواندن جعبه س��یاه را در شرایط عادی داریم اما در 
صورتی که امکان بازخوانی اطالعات آن وجود نداشته 
باش��د، قطعاً طبق مقررات از کشورهای دیگر دعوت 

خواهیم کرد تا در این زمینه همکاری کنند.مهر

ترامپ از مراسم تشییع ژنرال سلیمانی 
تا حد مرگ ترسید

ژنرال بازنشسته آمریکایی در مصاحبه ای گفته است 
ترامپ از مراس��م تش��ییع ژنرال سلیمانی تا سر حد 
مرگ ترسیده است. بَری مک کافری ژنرال بازنشسته 
چهار ستاره ارتش آمریکا، در مصاحبه با "ام اس ان 
بی س��ی" در واکنش به تهدید ترامپ برای بمباران 
مراکز فرهنگی ایران گف��ت: »این یک قضاوت بد و 
مضحکانه توسط یک رئیس جمهور آمریکا بود. وزیر 
دفاع ]مارک[ اسپر یک فرد شایسته دارای اعتماد به 
نفس است، ژنرال مارک میلی ]رئیس ستاد مشترک[ 
س��ال ها در نبرد بوده... اما می توانید تصور کنید که 
چه چیزی در ذهن آنها می گذش��ته وقتی شنیدند 
که رئیس جمهور از بمباران س��ایت های یونس��کو و 

باستانی ]در ایران[ حرف می زد!«

اخبار

اعالم نتایج نهایی بررسی صالحیت ها تا پایان امروز 
س��خنگوی شورای نگهبان گفت: ش��ورای نگهبان تا کنون به ۱۳ هزار پرونده 
نامزد های انتخابات مجلس رسیدگی کرده است و امروز شنبه نتیجه نهایی را 
اعالم خواهد کرد. عباسعلی کدخدایی با اشاره به پرونده های نامزدهای انتخابات 
مجلس اظهار داش��ت: ش��ورای نگهبان تاکنون به ۱۳ ه��زار پرونده نامزد های 
انتخابات مجلس رس��یدگی کرده اس��ت و تا فرد ا)ش��نبه، 2۱ دی( نیز به بقیه 
پرونده ها رسیدگی خواهد کرد و نتیجه نهایی اعالم خواهد شد. وی افزود: در پرونده ها 
دالیل و مستندات مختلف وجود دارد، در حوزه اقتصادی بحث هایی مانند کالهبرداری، 
سوءاستفاده از بیت المال، اختالس، جابجایی اموال عمومی وجود دارد که برخی از آنها 
آراء محاکم قضایی را دارد و محکوم ش��ده اند. س��خنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: 
سوء استفاده از موقعیت های شغلی به دلیل سمتی که افراد در پست های دولتی داشته اند 

نیز از دالیل عدم احراز صالحیت ها بوده است.  روابط شورای نگهبان

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت آیت اهلل محالتی
آبت اهلل رئیس��ی با صدور پیامی ارتحال آیت اهلل رسولی محالتی را تسلیت 

گفت. در این پیام آمده است؛
این مورخ، مولف و پژوهش��گر برجس��ته ک��ه عمر با برکت خ��ود را صرف 
مجاهدت علمی و عملی نمود، در دوره های گوناگون تاریخ پرافتخار انقالب 
اسالمی، سعادت همنشینی با امامین انقالب را داشت و از اعتماد و توجه امام 

راحل و رهبر معظم انقالب همواره بهره مند بود.
 ای��ن ضایعه مؤلمه را ب��ه محضر بقیة اهلل االعظم، مقام معظم رهبری، مراجع عظام 
تقلید، حوزه های علمیه، بیت شریف آن بزرگوار و همه ارادتمندان آن عزیز تسلیت 
عرض می نمایم و امیدوارم خدمات خالصانه آن عالم عامل و پژوهش��گر مکتب اهل 
بیت عصمت و طهارت )ع( مقبول درگاه الهی قرار گیرد و اندوخته مناس��بی برای 

آخرت ایشان باشد.  روابط عمومی قوه قضاییه

رئیس  جمهور درگذشت »آیت اهلل رسولی محالتی« را تسلیت گفت
رئی��س جمهور در پیامی در گذش��ت آیت اهلل رس��ولی محالتی را به حجج 
اس��الم علی اکبر ناطق نوری، سید محمدعلی ش��هیدی و عباس آخوندی، 

حوزه های علمیه و شاگردان آن مرحوم تسلیت گفت.
در این پیام آمده اس��ت؛ رحلت یار دیرین ام��ام و رهبری، حضرت آیت اهلل 
رس��ولی محالتی، موجب تأثر و تألم گردید.این عالم پارس��ا در کنار س��وابق 
درخش��ان مبارزاتی و انقالبی، س��الیان متمادی از عمر با برک��ت خود را در عرصه 
فعالیت های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی، و تألی��ف ده ها جلد کتاب وقف 
خدمت به مردم و انقالب کرد و کارنامه پرباری از خود برجا گذاش��ت که یقیناً در 
خاطر ملت قدرش��ناس ایران باقی خواهد ماند. از درگاه خداوند متعال برای ایشان 
علو درجات و همجواری با صالحان، و برای عموم بازماندگان صبر و سالمتی مسألت 

دارم.  پایگاه اطالعه رسانی ریاست جمهوری

خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: پس از ش��هادت 
سپهبد سلیمانی شاهد یک تحول عظیم و روحانی هستیم 
و این معجزه تربیت الهی، تربیت علوی و تربیت فاطمی)ع( 

است.
حجت االس��الم محمدج��واد حاج علی اکب��ری خطیب نماز 
جمعه تهران در خطبه  های این نماز، در سخنانی با اشاره به 
جنایت تروریستی آمریکایی ها در به شهادت رساندن شهید 
سپهبد قاسم س��لیمانی، ویژگی خاص این شهید را تقوای 
الهی دانست و گفت: همین کلمه متفاوت و ممتاز و پرمعنا، 
از شخصیت حاج قاس��م عزیزمان، رمزگشایی می کند، این 
غوغا و قیامتی که به پا ش��د، حکای��ت از ظرفیت معنوی و 
ارتباط عمیق و شایس��ته این عبد صالح با پروردگار متعال 
است که شهادت او چنان عطری را رها کرد که جامعه ما و 

جامعه جهانی این عطر معنویت را استشمام کردند.
حجت االس��الم حاج علی اکب��ری ب��ه نقل قول��ی از یکی از 
دوس��تانش اش��اره کرد و گفت: "به حاج قاس��م گفتم که 
»محبوبیت ش��ما اقتضا می کند کاندیدای ریاست جمهوری 
شوید«، ایشان در جواب گفتند: »من نامزد گلوله ها و نامزد 
شهادت هستم. سال هاس��ت در این جبهه ها به دنبال قاتل 

خودم هستم، اّما او را پیدا نمی کنم.«
وی ادامه داد: اگر پیش می آمد که کسی در جمعیت از حاج 
قاسم س��لیمانی تعریف می کرد، ایشان واهمه پیدا می کرد، 
حت��ی در جمعی از مردم گفته بود که »آیا حاضر هس��تید 
اقرار کنید که من آدم خوبی هستم؟ من خودم بهتر می دانم 

که چه کسی هستم و خداوندی که مرا می بیند.«
خطیب موق��ت نماز جمعه تهران با بی��ان اینکه فتنه های 
زمان، زلزله ه��ا و جاذبه های دنیا و زلزله هایی مانند داعش 
و قبل از آن و فتنه 88 و زلزله ای مانند صدام برای ش��هید 
س��لیمانی هیچ دل نگرانی ایجاد نمی کرد، گفت: ایشان در 
میدان جنگ، آرامش و وقار داشت و در برابر انواع و اقسام 
سختی ها و دشواری ها صبور و در شرایط عادی فقط زبانش 

به شکر الهی مشغول بود.
حجت االسالم حاج علی اکبری در بخش دیگری از سخنانش 
به حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی اشاره و با خانواده های 
آنه��ا ابراز همدردی ک��رد و افزود: س��قوط هواپیما حادثه 
تلخی ب��ود، به ویژه اینکه جمعی از جوان��ان نخبه و مؤمن 
نیز در این پرواز حضور داش��تند، به خانواده آنها تس��لیت 
می گوییم، همچنین به خانواده جانباختگان حادثه اتوبوس 

گنبد نیز تسلیت عرض می کنم.

وی همچنین با خانواده های جان باختگان مراس��م تشییع 
پیکر ش��هید قاسم س��لیمانی در کرمان نیز ابراز همدردی 
کرد و گفت: از خداوند متعال برای آنها حش��ر با این شهید 
عزی��ز طلب می کنم. خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه 
داد:  فرصت را برای ادای احترام به همسر و فرزندان شهید 
س��لیمانی، به ویژه همسر مکرم، رش��ید و فداکار و فرزندان 

عزیز ایشان  مغتنم می دانم.
حجت االسالم حاج  علی اکبری در ادامه سخنانش با یادآوری 
انتصاب سردار قاآنی به فرماندهی سپاه قدس از سوی رهبر 
معظم انقالب اظهار داشت: با عنایت و اعتماد رهبر عالی قدر 
انقالب، س��ردار قاآنی که سال های سال با شهید سلیمانی 
همراه بود و همان روش، ش��خصیت و دیدگاه را برخوردار 

است، به فرماندهی س��پاه قدس منصوب شد، این انتصاب 
را ب��ه فال نیک می گیریم و امیدواری��م با حضور این برادِر 
عزیز، ش��جاع و خوش سابقه، ش��اهد پیروزی ها و فتوحات 

بزرگ تری به لطف خداوند متعال باشیم.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: هفته عجیبی را پشت سر 
گذاشتیم، حاج قاسم با جامعه ما چه کرد و چه قیامتی به 
پا ش��د؟ این چهل س��ال مجاهدت در منطقه مقاومت که 
تعبیر رهبر انقالب، این ش��هید بزرگ، شجاعت را با تدبیر 

به هم آمیخته و با اخالص به میدان آورده بود.
حجت االس��الم حاج علی اکبری ادامه داد: مردم حاج قاسم 
را می دیدند، اما در سیمای حاج قاسم عزیز، عرفان چمران، 
هوش خ��رازی، درای��ت کاظمی، قاطعیت صی��اد، صالبت 

بابایی، صف��ای زین الدین، آینده نگ��ری تهرانی مقدم، ایثار 
ش��هریاری و مظلومیت شهید بهش��تی را می دیدند، همه 
این ش��هدا، والیتمداری و وفا را در فرماندهی این عملیات 

مشاهده کردند.
وی اضافه کرد: ملت ایران عملیات بزرگ، سرنوشت س��از و 
باشکوهی را انجام دادند و قیامتی برپا کردند که سرشار از 

حماسه، قدرشناسی و شکوه بود.
وی، تشییع پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی را رفراندومی 
برای مقاوم��ت قلمداد کرد و گف��ت: از کاظمین تا کرمان 
قیامتی برپا ش��د که هم بیعت برای ادامه راه و هم نفرت و 
تقاضای انتقام بود؛ امروز نیز وضعیت استکبار جهانی یعنی 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و دستگاه استکباری، بعد از حاج 

قاسم وضعیت عجیبی است.
خطی��ب نم��از جمعه ته��ران با بی��ان اینکه، ح��ال رژیم 
صهیونیستی از همیشه خراب تر است، اظهار داشت: تالش 
مسخره سران صهیونیست ها برای تبرئه خودشان مبنی بر 
اینکه ما نبودیم و کار آمریکایی ها بود، نشان دهنده این امر 
اس��ت، از امروز حضور رژیم صهیونیس��تی در منطقه دیگر 
برای دستگاه اس��تکبار نقطه قوت نیست، یک نقطه ضعف 
بزرگ اس��ت، زیرا در محاصره زنجیره مقاومت هس��تند و 

انگشت اتهام متوجه رژیم صهیونیستی است.
حجت االس��الم ح��اج علی اکبری افزود: مجل��س عراق گام 
اول را ب��ا مصوبه انقالبی خود برداش��ت، مجلس ایران گام 
دیگ��ری را برداش��ت و همه فرمانده��ان و عوامل پنتاگون 
را تروریس��ت اعالم کرد و دولت ایران نیز بیانیه نهایی گام 
پنج��م را در کاهش تعهدات اعالم کرد، اما س��یلی، آن بود 
که س��پاهیان عزیزمان در هوا فضای س��پاه نواختند، یک 
سیلی قانونی، بس��یار محکم و داغ به صورت سیاه شیطان 
زدن��د که هن��وز دارد دور خودش می چرخد و گیج اس��ت 
ک��ه چه ب��ه روزش آمده اس��ت. وی با تأکید ب��ر اینکه در 
منطقه مقاومت هر کدام برای خودشان برای تالفی جنایت 
تروریس��تی آمریکا س��هم تعیین کردند، گفت: باش��ید تا 
ببینید حزب اهلل، حشدالش��عبی، انص��اراهلل و حماس اعالم 
کردند ما هر کدام سهم خود را در این انتقام سخت داریم، 
ام��ا رهبر انقالب فرمودند که همه عملیات باید متوجه این 
باش��د که آمریکای تبهکار گور خود را از منطقه گم کند و 
ه��ر چه زودتر وجود نحس��ش را از منطقه بیرون ببرد، اگر 
دی��ر بجنبد، فرزن��دان فرزندان مقاومت این نجاس��ت را از 

منطقه خواهند شست.  تسنیم

سپاه پاس��داران با قدردانی از حضور حماسی 
مردم در مراسم تش��ییع حاج قاسم سلیمانی 
تاکی��د ک��رد: ای��ن حض��ور بدون ش��ک در 
عقب نشینی دش��من با صدای لرزان و چهره 

وحشت زده از آتش سالح ما موثرتر بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی طی پیامی از قدرشناس��ی و 
حضور حماس��ی و تاریخ��ی ملت های بزرگ 
ایران و عراق در آیین های اس��تقبال، تشییع، 
خاکس��پاری و بزرگداشت ش��هدای مقاومت، 
شهیدان س��پهبد پاسدارحاج قاسم سلیمانی، 
ابومهدی المهندس و همراهان قدردانی کرد.

متن پیام بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملت رشید و قدرشناس ایران اسالمی
ملت عزیز و نستوه عراق اهل البیت )ع(

یک هفته است ش��هرها و روستاهای ایران و 
عراق از حضور ش��ورانگیز و پرمعنای شما در 
تجلی��ل از فرزندان غیرتمند و والیت مدارتان 

آرام و قرار ندارد.

یک هفته است که خیزش ده ها میلیون ایرانی 
و عراقی قدرش��ناس در بدرقه سردار پرافتخار 
مقاومت اس��المی سید ش��هیدان مدافع حرم 
»س��پهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی« 
و مجاه��د کبی��ر و پرچم��دار مب��ارزات ضد 
استکباری »ابومهدی المهندس« و یارانشان، 

چشم جهان را خیره کرده است.
اقیانوس اش��ک های برآم��ده از عمق جانتان 
گویای عواطف پاک و عشق عمیق و بی کرانه 
ش��ما به حقیقت بود که همه ناخالصی ها را از 

جبهه مقاومت زدود.
مش��ت های گره کرده ت��ان در این رس��تاخیز 
عظی��م، تجل��ی بخش ب��اور، اعتق��اد، اراده و 
آمادگی برای اس��تمرار توفنده ت��ر و مقتدرتر 
مقاومت بود و تداوم انقالب و مبارزه با سلطه 

و استکبار تا پیروزی نهایی را تضمین کرد.

طنی��ن فریادهای تکبیرت��ان درهم کوبنده ی 
کاخ س��یاه بی��داد و خش��ونت ب��ود و یقین 
داریم که بیش از غرش موش��ک های فرزندان 
مقاوم��ت در نیروی هوافضای س��پاه، لرزه بر 

جان ظالمان و مستکبران افکند.
در اس��تقبال از پاسدار صادق انقالب اسالمی 
حاج قاس��م س��لیمانی و مجاه��د پاکباز امت 
اسالمی ابومهدی المهندس نه تنها زیباترین 
تصاوی��ر را در قاب تاریخ ماندگار کردید، بلکه 

تاریخ آینده را هم ساختید.
آری، ملت ه��ای عزی��ز ایران و ع��راق! حضور 
آگاهانه و عاشقانه ش��ما در بدرقه شیرمردان 
مقاوم��ت و قهرمان��ان مدافع حرم، حماس��ه 
جاودانه ای بود که مسیر آینده منطقه و جهان 

را به وضوح ترسیم کرد.
ای��ن حضور بی نظیر، تاریخی و اقیانوس گونه 

ایران��ی و عراقی، عزم همگانی امت اس��الم بر 
ادام��ه ی راه ش��هیدان قدس ت��ا آزادی کامل 

فلسطین را برای جهانیان آشکار ساخت.
در هم آمیختن خون شهدای ایران و عراق اوج 
شکوه وحدت امت اس��المی و تضمین کننده 
مس��یر برای حرک��ت پیروزمندانه به س��وی 
فلس��طین دربند بود و این حضور معجزگون 
و خیره کننده، مهر تایید ابطال ناپذیر بر این 

حقیقت بود.
زبان و قلم از ش��کر وجود و حضور امت بیدار 
اسالم و بلکه آحاد حق طلبان و آزادی خواهان 
جه��ان در اقصی نقاط عالم ب��ه ویژه مردمان 

والیتمدار ایران و عراق عاجز است.
این حضور بدون شک در عقب نشینی دشمن 
با صدای لرزان و چهره وحش��ت زده از آتش 

سالح ما موثرتر بود.

ش��اید تنه��ا راه ش��کرگزاری م��ا از حض��ور 
ش��ما ملت های آگاه این باش��د که به شهید 
بزرگوارمان اقتدا کنیم و همچون حاج قاس��م 
عزیز که در مراس��م س��وگواری برای ش��هید 
مدافع حرم محس��ن حججی ب��ه ملت وعده 
پای��ان داع��ش را داد م��ا هم در س��وگ این 
ش��هیدان بزرگ به شما ملت های بزرگ وعده 
پایان حضور فس��ادانگیز ارتش متجاوز آمریکا 
در منطقه را س��یلی س��خت موعود دانسته و 
ب��ا وعده تحق��ق آن با هم��ه مجاهدان جبهه 
مقاوم��ت عهد می بندی��م که ت��ا ازاله کامل 

اسرائیل از پا نخواهیم نشست.
ب��ا تم��ام وج��ود از یکای��ک ش��ما حماس��ه 
آفرین��ان و تاریخ س��ازان، از زن و مرد و پیر 
و جوان صمیمانه و خاضعانه قدردانی و تشکر 
می کنیم و تداوم راه وحدت بخش حاج قاسم 
و ابومهدی و شهدای مقاومت و مدافع حرم و 
اقتدار و عزت روز افزون ش��ما همراه با خفت، 
خواری و شکس��ت دش��منانتان را از خداوند 

متعال خواهانیم. سپاه نیوز

ترامپ قمارباز! من حریف تو هستم
ادامه از صفحه اول

پایگاه آمریکا را در منطقه هدف موش��ک های خود 
قرار دهد؟

همه ب��ه خوب��ی می دانیم که تقاص خون ش��هید 
س��پهبد سردار سلیمانی، بسیار سنگین تر از حمله 
به پایگاه عین االس��د است و خونبهای سردار ایران 
اس��المی هنوز پرداخت نشده اس��ت و آمریکا باید 
در انتظار وقایع مهمی باش��د که تاوان و خونبهای 
س��ردار اسالم است. پیش از انجام عملیات موشکی 
علیه پایگاه آمریکایی عین االس��د از س��وی ایران، 
ترامپ تهدیدات سنگینی را علیه جمهوری اسالمی 
انجام داد که اگر ایران واکنش نش��ان دهد، آمریکا 
پاس��خ تندی خواهد داد. اما همگان دیدند که پس 
از انجام عملیات موش��کی از س��وی ای��ران، ترامپ 
عقب نش��ینی کرد، عقب نش��ینی او از روی ضعف 
است، شک نکنید که اگر نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران از قدرت بازدارنده ای چون توانمندی 
موش��کی برخوردار نبودند، آمریکا بی درنگ پس از 
ترور سردار سلیمانی و عدم پاسخ ایران، علیه ایران 

عملیات نظامی خود را آغاز می کرد.
ام��ا از یک س��و، حض��ور میلیونی م��ردم ایران در 
تش��ییع پیکر سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی و از 
سوی دیگر توانمندی فراتر از تصور نیروهای مسلح 
جمهوری اس��المی ایران، آمریکا و ترامپ را پس از 
عملیات موشکی سپاه پاسداران، پشیمان از واکنش 

به موشک باران پایگاه عین االسد کرد.
عدم پاسخ ایران به اقدام تروریستی آمریکا، ترامپ 
را ب��رای انجام برنامه های بع��دی ترغیب می کرد و 
تنها مؤلفه ای که مانع ایاالت متحده ش��د، پاسخی 

بود که ایران در حمله موشکی به آمریکا داد.
اکنون پس از ترور ش��هید س��پهبد قاسم سلیمانی 
و ابومه��دی المهن��دس از س��وی آمری��کا و حمله 
موش��کی ایران به پایگاه آمریکایی ها در عراق فصل 
تازه ای از مبارزه با رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در منطقه و جهان آغاز ش��ده اس��ت، فصلی که به 
فرم��وده فرمان��ده کل قوا، خ��روج حتمی و قطعی 
نیروهای آمریکایی در منطقه را باعث خواهد شد و 
از این پس نیروهای جبهه مقاومت می دانند که در 

این زمینه چگونه رفتار کنند.

سرمقاله

فرزند سردار شهید سلیمانی:

هزاران حاج قاسم آماده حرکت به سمت کاخ سفید هستند
وزیر دفاع عامل اصلی تنش و بی ثباتی در منطقه را حضور آمریکایی ها عنوان کرد و گفت: 
برای تنش زدایی و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه باید حضور اش��غالگرانه و مداخله گرانه 

امریکا هرچه زودتر پایان داده شود.
امیر سرتیپ امیر حاتمی در تماس تلفنی وزیر دفاع ژاپن با وی، ترور یک مقام رسمی ارشد 
نظامی توسط یک کشور دیگر در خاک کشور ثالث را جنایتی بزرگ و بی سابقه عنوان کرد 
و گفت: براس��اس قطعنامه صریح شورای امنیت س��ازمان ملل اقدام امریکا مصداق واقعی 
تروریسم دولتی است. امیر سرتیپ حاتمی عامل اصلی تنش و بی ثباتی در منطقه را حضور 
امریکایی ه��ا عن��وان کرد و گفت: برای تنش زدایی و ایجاد ثب��ات و امنیت در منطقه باید 
حضور اشغالگرانه و مداخله گرانه امریکا هرچه زودتر پایان داده شود. وی گفت: جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان بزرگترین کشور ساحلی منطقه خلیج فارس و دریای عمان همواره 
ب��ه نقش خود در تأمین امنیت آب های منطقه ای عمل کرده و کس��انی که قصد کمک به 
تنش زدایی و ایجاد ثبات در منطقه را دارند باید به امریکایی ها که عامل ناامنی در منطقه 

هستند گوشزد کنند که منطقه را به منظور برقراری ثبات و آرامش ترک کنند. 
امیر س��رتیپ حاتمی در این گفتگو تلفنی همچنین بر لزوم محکومیت اقدام تروریس��تی 

دولت امریکا توسط تمامی کشورش های مستقل و آزاده جهان تأکید کرد.
»تانو کونو« وزیر دفاع ژاپن نیز در این تماس تلفنی اظهار داش��ت: کش��ورش برای ایفای 

نقش تنش زدایی و ایجاد صلح و ثبات در منطقه آماده است.
وی همچنین بر تصمیم کش��ورش برای مش��ارکت نکردن در ائتالف های نظامی به رهبری 

امریکا در منطقه تأکید کرد.   روابط عمومی وزارت دفاع

دختر س��ردار شهید س��لیمانی گفت: امروز 
من زینِب حاج قاسم با خون پدر شهیدم در 
میدان نب��رد حریف می طلبم و هزاران هزار 
قاسم س��لیمانی آماده حرکت به سمت کاخ 

سفید هستند.
زینب س��لیمانی در جمع شرکت کنندگان 
در آئین عبادی سیاس��ی نماز جمعه کرمان 
با اش��اره به روحی��ه والیت مداری س��ردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: پدرم 
همیشه توصیه اش به ما حفظ خط راه امام 
راح��ل )ره( و ماندن تا آخرین نفس در کنار 

خط والیت و رهبری بود.
وی ادام��ه داد: موجی ک��ه در دنیا به خاطر 
ش��هادت پ��درم ایجاد ش��د فقط ب��ه دلیل 
خدمات ارزش��مند او نبود، بلکه دنیا فهمید 
که حاج قاس��م در هر شرایط و در هر حال 
س��عی در حفظ وحدت و ایجاد هم بستگی 

بیشتر میان تمام مردم سراسر دنیا داشت.

سلیمانی گفت: آمریکا با ترور پدرم بزرگ ترین 
و احمقانه ترین حرکت را کرد؛ چرا که نه تنها 
ش��هادت پدرم موجب ضعف ای��ران و محور 
مقاومت نش��د بلکه تمامی آزادی خواهان و 
تم��ام جوانان را بیدار و وح��دت میان مردم 
را بیشتر و بیش��تر کرد. پدرم همانند شیشه 
عطری می ماند که با شکستنش رایحه خوش 

او در سراسر دنیا پخش شد.
دختر س��ردار شهید س��لیمانی ادامه داد: او 
همیشه در همه حال توسلش به عمه سادات 
بود که چگونه با وقار و با قدرت داستان کربال 
را روایت کرد؛ امروز من »زینِب حاج قاسم« 
به شما می گویم داستان کربال دوباره در عصر 
ما تکرار شد. علمدار محور مقاومت تکه تکه 
شد تا ولی امرش آسیب نبیند؛ علمدار رفت 
تا ایران بماند، علم��دار رفت تا ایرانی بماند، 
علم��دار رف��ت تا نام��وس حفظ ش��ود؛ او با 
ش��هادتش حجت را بر همگان تمام کرد و به 

تمام دنیا نش��ان داد ش��یطان بزرگ کیست. 
وی تاکید کرد: به عنوان کوچک ترین فرزند 
حاج قاسم امروز جلوی شما و تمام دنیا قسم 
می خورم ت��ا آخرین لحظه عمرم دس��ت از 
والیت بر نخواهم داش��ت و با شیطان بزرگ 

رو در رو مبارزه می کنم.
سلیمانی گفت: امروز من با خون پدر شهیدم 
در میدان نبرد حریف می طلبم؛ دنیا بداند روح 
حاج قاسم در ذره ذره وجود مردم دنیا دمیده 
شد و هزاران هزار قاسم سلیمانی آماده حرکت 
به س��مت کاخ س��فید هس��تند. تا آخر عمر 
بترسید و منتظر ما باشید چرا که انتقام برای 
ما زمانی معنا می گیرد که رژیم منفور آمریکا، 
رژیم منفور صهیونیس��ت و آل س��عود دیگر 
وجود نداش��ته باش��ند. وی با اشاره به حضور 
تصویرب��رداران و فیلمبرداران��ی از جبهه های 
محور مقاومت در این آئین پیام متن عربی را 

مخصوص آنها قرائت کرد.  مهر

من نامزد گلوله ها و شهادت هستم
روایت حاج علی اکبری از پاسخ سردار سلیمانی به پیشنهاد کاندیداتوری  برای ریاست  جمهوری
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سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

حضور حماسی مردم در تشییع شهید سلیمانی در عقب نشینی دشمن موثر بود

وزیر دفاع ایران در گفت وگوی همتای ژاپنی:

آمریکا عامل اصلی بی ثباتی و تنش در منطقه است


