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انتقام ایران خروج آمریکا از منطقه است
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی گفت: ایران و جبهه 
مقاوم��ت، ضربات متعددی ب��ه آمریکا خواهند زد و آن��ان را از منطقه خارج 
می کنند. علی اکبر کریمی در واکنش به اقدام هوشمندانه ای که سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی علیه آمریکا انجام داد، اظهارداشت: با توجه به درخواست مردم 

مبنی بر ضرورت انتقام سخت و کوبنده از عامالن شهادت سردار سلیمانی، این 
وعده در اولین گام با اقدامی س��خت و کوبنده و با شلیک ده ها فروند موشک و ضربه 
زدن به یکی از بزرگترین پایگاه های آمریکا در سطح منطقه انجام شد.وی با بیان اینکه 
این اقدام منجر به خوش��حالی مردم ایران و منطقه شد، ادامه داد: همانطور که رهبر 
معظم انقالب فرمودند »این اولین سیلی محکم ایران به صورت ترامپ و عواملش بود 
اما آنان باید بدانند که بهای خون مقدس شهید سلیمانی و هم رزمانش با انتقام نهایی 

یعنی خروج آمریکا از منطقه به دست می آید«.  مهر

کمیسیون تلفیق باید معافیت مالیات هنرمندان را حذف کند
عضو هیات رئیس��ه مجلس گفت: به کمیس��یون تلفیق پیشنهاد دادم که از 
بخ��ش فرهنگی و هنری به ویژه هنرمندان و خوانندگان که با مجوز وزارت 

ارشاد فعالیت کرده و درآمدهای میلیاردی دارند مالیات گرفته شود.
احم��د امیرآبادی فراهانی، درباره معافیت مالیاتی هنرمندان اظهار داش��ت: 

در کمیسیون تلفیق پیش��نهاد داده ایم بخش فعالیت های مطبوعاتی و قرآنی 
همچنان از پرداخت مالیات طبق قانون یاد ش��ده معاف باش��ند؛ اما بخش فرهنگی 
و هن��ری به خصوص هنرمندان و خوانندگانی که از درآمدهای میلیاردی برخوردار 
هس��تند در س��ال آینده از آنها مالیات گرفته ش��ود. عضو کمیسیون بودجه تلفیق 
مجلس در پاس��خ به اینکه آیا این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رأی خواهد آورد یا 
نه، اظهار داش��ت: این پیش��نهاد را داده ایم که توسط همکاران در کمیسیون تلفیق  

مطرح و پس از بحث و بررسی و نتیجه آن مشخص خواهد شد. فارس

اجرای گام پنجم به معنی خروج ایران از برجام نیست
رئیس کمیس��یون امنیت ملی گفت: اگر اروپایی ها به تعهدات خود برگردند ما 
نیز همین کار را انجام خواهیم داد. حجت االسالم والمسلمین مجتبی ذوالنوری 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت وگو با خبرنگار مجلس 
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اجرای گام نهایی کاهش تعهدات 

برجامی ایران گفت: برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات به معنای خروج از برجام 
نیست که ما این قرارداد را کنار نگذاشته ایم، چراکه این غرب است که به تعهدات خود 
عمل نمی کند و از آنجایی که هر عملی عکس العملی به دنبال دارد ما نیز همین کار را 
خواهیم کرد.او افزود: گام پنجم تجمیعی از اقدامات گذشته است به این معنا که جمهوری 
اسالمی ایران دیگر در تولید آب سنگین و انباشت آن و غنی سازی اورانیوم و همچنین 
تولید سانتریفیوژ محدودیت نخواهد داشت، اما تأکید می کنم که ما کماکان در چارچوب 

برجام هستیم و آژانس از اقدامات ما آگاه است.  باشگاه خبرنگاران 

اینه�ا در راه خدا ش�هید ش�دند، در راه 
پیشرفت اسالم شهید شدند

لُّب ش��هادت این اس��ت که یک انسانی، یک بشری، 
ناگهان از درجات عالیه ی الهی سر در آورد؛ مقامش از 
فرشتگان باالتر برود؛ در آن زندگی اصلی که همه ی 
ما بعد از چهل سال، پنجاه سال، شصت سال، هفتاد 
س��ال، خواه ناخواه وارد آن میش��ویم و زندگِی ابدی 
است، جایگاهش عالی شود، رتبه ی عالی داشته باشد، 
مورد توجه باش��د، فیض او در روز قیامت به دیگران 
برسد؛ »یس��عی نورهم بین ایدیهم و بأیمانهم« .)۱( 
از جمل��ه ی خصوصیات روز قیام��ت، ظلمانی بودن 
فضاس��ت؛ چون خورش��یدی وجود ندارد، وسیله ی 
ن��وری وجود ندارد؛ همه ی آحاد بش��ر در یک حالت 
ظلماتند. وقتی که این بندگان خوب - که از جمله ی 
بهترینهاشان، همین جوان شماست - حرکت میکنند، 
نور اینها در جلویشان و در کنارشان تأللؤ پیدا میکند. 
دیگرانی هستند که در روز قیامت با حسرت به اینها 
ن��گاه میکنند و میگویند که از نورت��ان به ما بدهید 
- کس��انی که شایس��ته ی آن نور نیستند - اینها در 
جواب میگویند: »ارجعوا ورائکم فالتمسوا نورا«؛ )۲( 
بروید پش��ت سرتان را نگاه کنید - یعنی آن زندگی 
دنیائیتان را - اگر بناست نوری داشته باشید، از آنجا 
آن نور را کس��ب کنید؛ اینجا به کسی نور نمیدهند. 
این نوری است که آنجا دادند، اینجا بروز و ظهور پیدا 
کرده. این بُعد دوِم ش��خصیت جوان ش��ما و همه ی 

شهدا است.
اینها در راه خدا شهید شدند، در راه پیشرفت اسالم 
شهید شدند. مسئله ی اینها فقط این نیست که حاال 
ما یک ملتی هستیم، میخواهیم از فالن کشور و فالن 
دولت عقب نمانیم، لذا وارد عرصه ی علمی شده ایم؛ 
این هست، به اضافه ی یک چیزی از این مهمتر؛ و آن 
این اس��ت که ما با این حرکت علمِی خودمان داریم 
اس��الم را س��ربلند میکنیم، نظام اسالمی را آبرومند 
میکنیم. از اول انقالب، یکی از بمبارانهای ش��دیدی 
که ش��ده، این بوده که وقتی اس��الم بر یک کشوری 
حاکم شد، مردم که متعبد و متعهد به اسالم شدند، 
دیگر راه علم و تمدن بس��ته شد؛ این جزو تهمتهائی 
بوده ک��ه از اول به ما میزدند. خب، اوائل کار هم که 
ما راهی برای رد این تهمت نداشتیم. سالهای دهه ی 
۶۰ ما نمیتوانس��تیم کاری بکنیم که این را نش��ان 
بدهیم. آنجا هنری که جوانهای ما به خرج میدادند، 
مجاهدت بود، ایمان بود. خب، دنیا قبول کرد؛ گفت 
بله، ایمانشان خوب است؛ اما در یک چنین جامعه ای، 
فعالیت علمی و پیش��رفت علمی و تمدن و پیشرفت 
زندگی امکان ن��دارد. این جوانها این را باطل کردند. 
این دانشمندان ما - چه این شهید، چه آن شهدائی 
که قبل از ایش��ان به شهادت رسیدند - این را باطل 
کردن��د. جوانهائی ک��ه عرصه های علم��ی را تصرف 
کردند و در آنجاها حرف نو به میدان آوردند و هویت 
پیشرونده ی خودشان را، و استعداد برتر خودشان را، 
و قابلیتها و ظرفیتهای باالی خودشان را نشان دادند، 
برای نظام جمهوری اسالمی آبرو درست کردند. مگر 
یک کش��ور یا یک نظام میتواند به زبان بگوید نخیر، 
ما در علم هم پیش��رفت میکنیم؟ خب، س��خنرانی 
میکردی��م و این حرفها را میگفتیم. فایده ندارد؛ این، 
کسی را قانع نمیکند. باید به میدان بیاورند، به عرصه 
بیاورند و نشان بدهند که این پیشرفت علمی چگونه 
خواهد بود. این جوانهای ش��ما این کار را کردند. این 
بخش دوِم هویت اینهاست؛ که همین هم موجب شد 
که خدای متعال فضیلت شهادت را به اینها بدهد، از 
ثواب ش��هادت اینها را برخوردار کند و درجاتشان را 

عالی کند. 
هر کس��ی در هر جائی میتوان��د خدمت کند. وقتی 
خدمت صادقانه ش��د، خدا اینجور پاداش��ها را هم به 
بهترینه��ا میده��د؛ که داد. پ��س از اینکه مصطفای 
شما به شهادت رس��ید، من شنفتم که دانشجوهای 
دانشگاه ش��ریف و جاهای دیگر نامه نوشتند، امضاء 
کردند و گفتند که ما میخواهیم رش��ته مان را به این 

رشته تغییر دهیم.

بیانات در دیدار خانواده شهید 
مصطفی احمدی روشن 

مخاطب شمایید

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: ضربات موشکی به یکی از مهمترین پایگاه های 
آمریکا در قالب عملیات ش��هید س��لیمانی، آغاز یک عملیات بزرگ بود که در کل 

منطقه ادامه پیدا خواهد کرد.
سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در نشست خبری با اشاره 
به عملیات س��پاه در حمله به پایگاه عین االسد آمریکا گفت: ترور شهید حاج قاسم 
س��لیمانی یک��ی از بزرگترین خطاهای تاریخی و راهبردی آمری��کا بود و قطعاً این 
حرکت آمریکایی ها آغاز تحوالت و اتفاقات بسیار وسیع در منطقه و دنیا خواهد شد. 
وی افزود: مسئله انتقام خون شهید سلیمانی و دیگر شهدای عزیز حرکتی بود که 
حتماً باید انجام می شد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند انتقام خون شهدا 

اخراج آمریکایی ها از منطقه خواهد بود. 
س��ردار حاجی زاده تصری��ح کرد: این عملی��ات مقداری متف��اوت از عملیات های 
گذش��ته ما در هدف قرار دادن داعش بود، آن عملیات ها یک طرفه بود که ما در آن 
تروریست ها و داعش را هدف قرار می دادیم و مواجه با پاسخ دشمن نبودیم اما تصور 
ما برای این عملیات به این شکل نبود و تقریباً اطمینان داشتیم به ما تهاجم خواهد 
ش��د و به همین دلیل همه یگان های ما آماده مقابله بودند و آماده بودیم برای یک 
جنگ حداقل محدود و در شرایط بدبینانه گسترده و ما خودمان را برای یک جنگ 
گسترده آماده کرده بودیم و می بایست شرایط را بسیار بدبینانه تصور می کردیم. به 
همین واس��طه همه یگان های ما در بخش های مختل��ف آماده بودند که در صورت 

اقدام آنها بتوانیم وارد عملیات های بعدی شویم.
وی ادامه داد: در این عملیات انتخاب هدف برای ما بسیار مهم بود و در ساعت اولیه 
توانستیم پایگاه هایی که در عملیات تروریستی و به شهادت رساندن سپهبد شهید 

سلیمانی مشارکت داشتند شناسایی کنیم.
س��ردار امیرعلی حاجی زاده در ادامه نشس��ت خبری، گفت: در این عملیات پایگاه 
التاجی، عین االسد، پایگاه شهید موفق در اردن، پایگاه علی السالم کویت مشارکت 
داش��تند و یک عملیات مش��ترک با کمک یگان های این پایگاه ها انجام گرفت. وی 
گفت: نخستین گزینه ما برای مقابله و شروع این انتقام بزرگ، انتخاب پایگاه التاجی 
بود و آنجا را به عنوان گزینه نخست انتخاب کردیم، اما در ادامه کار که شاید ساعاتی 
قبل از انجام عملیات بود هدف را تغییر دادیم و عین االسد را انتخاب کردیم. سردار 
حاج��ی زاده افزود: دلیل آن نیز این بود که پایگاه التاجی نزدیک بغداد و کاظمین 
بود و این پایگاه مش��ترک بین عراقی ها و نیروهای آمریکایی اس��ت و قدری نگران 
بودیم که ضربات موشکی و انفجار آن برای مردم غیرنظامی مزاحمت ایجاد کند و 
به لحاظ س��روصدا که حتماً در بغداد و کاظمین شنیده می شد از این کار منصرف 
ش��دیم و پایگاه عین االس��د را که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق و حتی 
منطقه اس��ت انتخ��اب کردیم. وی با بیان اینکه این پای��گاه ۱۷۰ کیلومتر از بغداد 
فاصله دارد، ادامه داد: اهدافی را که برای ضربه زدن به ماشین جنگی آمریکا انتخاب 
کردیم، مرکز کنترل فرماندهی آمریکا، پهپادهای آمریکا، بالگردهای آمریکایی ها و 
مجموعه امکاناتی بود که در خط پرواز از آن ها استفاده می کردند یا از این امکانات 
برای پشتیبانی، تعمیر و نگهداری استفاده می شد، به همین لحاظ ما در طراحی که 
داش��تیم این پایگاه را انتخاب و یک موج را به عنوان موج نخست عملیات طراحی 
کردیم. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی، افزود: اما برای ادامه 
این عملیات با توجه به نحوه اقدام دش��من که ممکن بود تهاجم ما را پاس��خ دهد، 
آماده بودیم که البته این اقدام آن ها ممکن بود محدود به داخل عراق و پایگاه های 
آمریکایی ها در عراق ش��ود و یا اینکه این عملیات ها به پایگاه های آمریکا در س��ایر 

کشورهای منطقه گسترش پیدا کند.
سردار حاجی زاده ادامه داد: با توجه به میزان عکس العمل دشمن ما پیش بینی های 

الزم را کرده بودیم و در صورت اقدام آن ها حتماً اقدام می کردیم.
س��ردار حاجی زاده افزود: ما در عملیات شهید سلیمانی از موشک هایی با برد ۵۰۰ 
کیلومتر استفاده کردیم؛ در این حمله از موشک فاتح ۳۱۳ و موشک های دوربردتری 

مثل قیام با ۷۰۰ کیلومتر برد بهره بردیم.
وی با بیان اینکه در این حمالت نقاط هدف گیری ش��ده مانند س��وله های تعمیر و 
نگهداری و پشتیبانی بالگردها کاماًل منهدم شده است، گفت: در این عملیات هدف 
ما کشتن نظامیان نبود و به همین علت آسایشگاه ها را هدف نگرفتیم و ما به دنبال 
وارد کردن ضربه مهلک به ماشین های نظامی آمریکا بودیم و مرکز کنترل فرماندهی 

و امکانات و سرمایه های اصلی آن ها را نابود کردیم.
حاج��ی زاده با اش��اره به نابودی آش��یانه بالگردها و هواپیمای با سرنش��ین و بدون 
سرنش��ین در این عملیات گفت: مرکز فرماندهی آن ها نیز نابود ش��ده است و قطعاً 
تلفات زیادی نیز داده اند. وی درباره هدف نگرفتن سایر اماکن این پایگاه گفت: هدف 
اصلی ما ایجاد ناامنی و وحشت در بین آن ها بود، ولی اگر آن ها ادامه می دادند، سایر 
مکان ها نیز هدف گرفته می شد. سردار حاجی زاده افزود: این پایگاه از راهبردی ترین 
پایگاه های آمریکا در عراق بود که وسعت آن شش کیلومتر در هشت کیلومتر است 

و آنقدر مطمئن بود که رئیس جمهور فعلی آمریکا نیز به آنجا رفته بود.
وی با اش��اره به ادعاهای آن ها در مورد بحث س��پر موش��کی گفت: به رغم وجود 
سامانه های ادعایی آن ها، همه موشک های ما به هدف خورد و حتی یک تیر هم به 
س��مت موشک های ما شلیک نشد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی با تاکید بر اینکه همه موش��ک های ما به هدف برخورد کرده است، گفت: 
جالب این جاست که آمریکایی ها در مقابل، حتی یک تیر هم به سمت موشک های 

ما شلیک نکردند.

س��ردار حاجی زاده در ادامه نشس��ت خب��ری افزود: این در حالی اس��ت که آن ها 
تعداد زیادی هواپیما و تجهیزات پدافندی در اطراف پایگاه عین االس��د داشتند، اما 

نتوانستند با موشک های ما مقابله کنند.
وی با اشاره به بحث های گفته شده درباره اینکه آمریکایی ها پیش از حمله موشکی 
ایران پایگاه را تخلیه کرده بودند، گفت: بعد از عملیات سپاه، آمریکایی ها حداقل ۹ 
سورتی پرواز هواپیماهای سی ۱۳۰ از آنجا زخمی ها را به اردن و رژیم صهیونیستی 
تخلیه کردند که اس��نادش موجود اس��ت. همچنین تعداد زیادی بالگرد ش��ینوک 
زخمی های آمریکایی ها را به بیمارس��تان آمریکایی ها در بغداد منتقل کرد. فرمانده 
هوافضای سپاه با تاکید بر اینکه به دنبال کشتن نبودیم، گفت: با این همه می دانیم 
آمریکایی ها کشته های زیادی داده اند و پنتاگون و وزارت دفاع آمریکا هم اعالم کرد 
که در حال برآورد خس��ارت ها و ش��مار کشته ها هس��تند. وی تصریح کرد: اگر این 
دروغی که رئیس جمهور آمریکا گفت، حقیقت دارد چرا هیچ خبرنگاری را به پایگاه 

عین االسد راه ندادند.
س��ردار حاجی زاده با بیان اینکه آمریکایی ها امکان پاسخ و آمادگی به این حمله را 
نداشتند، تاکید کرد: آن ها با این اظهارات تالش کردند محترمانه از کنار این موضوع 
عبور کنند. آن ها ما را تهدید کرده و گفته بودند ۵۲ نقطه ایران را می زنیم، اما دیدید 
که این چنین نشد. وی اضافه کرد: از جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ تیری رسماً به 
سمت آمریکایی ها و منافع آن ها شلیک نشده که کشوری مسئولیت آن را بپذیرد، 
البته اقدامات چریکی علیه آنها صورت گرفته اما اقدام رسمی بعد جنگ جهانی دوم 
نبوده اس��ت، ولی این تصمیمی که در کشور ما گرفته شد ثابت کرد که دوران بزن 
در رویی تمام شده است و این تصمیمی بود که همه در کشور و گروه های مقاومت 
درباره آن به اجماع رسیده بودند و به لطف خدا این عملیات با دقت هر چه تمام تر 
انجام ش��د. رهبر معظم انقالب نیز فرموده بودند؛ اگر یکی بزنند ده تا می خورند و 
دوران بزن و در رو تمام شده است. سردار حاجی زاده تصریح کرد: به نظر می رسد، 
هم ما به عنوان جمهوری اسالمی ایران، هم آمریکا و هم منطقه وارد مرحله جدیدی 
می ش��ویم که در آینده باید ببینیم و مردم هم ش��اهد خواهند بود که اتفاق بزرگی 
خواه��د افتاد. به نظر من اراده انجام ای��ن عملیات از خود آن مهم تر و با اهمیت تر 
بود. فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران از حمله سایبری به سیستم ناوبری 
هواپیماها و پهپادهای آمریکا خبر داد و گفت: ۱۵ دقیقه بعد از عملیات یک عملیات 
جنگ الکترونیک بزرگ انجام ش��د و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا که بر فراز 
منطق��ه در حال پ��رواز بودن را برای لحظاتی از کنترل آنه��ا خارج کردیم و لینک 

تصویری و ارتباطی آنها را از بین بردیم و این اقدام ضربه روحی بزرگی به آنها زد و 
همه پهپادهای آنها از کنترل خارج شد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه اظهار داشت: ما ۱۳ موشک به سمت پایگاه های عراق 
شلیک کردیم اما برای شلیک چندصد فروند موشک در همان یکی دو ساعت اول 
آماده بودیم. ما فکر می کردیم این درگیری در صورتی که گس��ترش پیدا نمی کرد 
و دو طرف خویش��تن داری نمی کردند ممکن است دو سه روز تا یک هفته در حد 
محدودش طول بکشد، برای همین ما برای چند هزار فروند موشک خودمان را آماده 
کرده بودیم. وی با بیان اینکه ما در این عملیات دنبال کش��تن کسی نبودیم اما به 
هر حال در این عملیات ده ها نفر کشته شدند و تعدادی مجروح شدند که آمار آن 
حتماً بیرون می آید، اظهار داشت: اگر قرار بود دنبال کشته سازی باشیم می توانستیم 
طوری عملیات را طراحی کنیم که حداقل ۵۰۰ کش��ته روی دست آنها بگذاریم و 
اگر در گام بعدی آنها جواب می دادند دیگر ما ش��رایط مان عوض می شد و تکلیفی 
بر حفظ جان نیروهای نظامی آمریکا نداشتیم و در گام دوم و سوم ظرف ۴۸ ساعت 
حداقل ۵ هزار کشته روی دس��ت آنها می گذاشتیم. فرمانده هوافضای سپاه درباره 
اینکه چرا آمریکایی ها وارد جنگ نشدند، گفت: آن ها با تبلیغات و مرعوب سازی و 
عملیات رس��انه ای کارهایشان را پیش می برند در مقابل کشورهایی که خلع سالح 
هستند حتماً با استفاده از این ماشین تبلیغاتی پیروز می شوند، اما در مقابل کشوری 

مثل ایران نمی توانند، زیرا جمهوری اسالمی ایران کشور بزرگی است.
وی اضافه کرد: اگر آمریکایی ها بخواهند اهدافی را در ایران دنبال کنند با توجه به 
وس��عت زیاد ایران، چند صد هزار نقطه را باید بزنند که شامل پایگاه های نظامی و 
تأسیس��ات نفتی و اقتصادی می شود، اما در مقابل، آن ها حدود ۲۸ تا ۳۰ پایگاه در 
اطراف ایران دارند که در نقاطی مشخص متمرکز هستند. پایگاه هایی شبیه زندان که 
نیروهای آمریکایی ها در آن ها جمع شدند که بزرگ ترین آن همین عین االسد با ۴۸ 
کیلومتر مربع وسعت بود، بنابراین نقاط نظامی و سرمایه انسانی آن ها کاماًل مشخص 
اس��ت از این رو ما با تعدادی محدود موش��ک و امکانات تهاجمی می توانیم آن ها را 
نابود کنیم. سردار حاجی زاده خطاب به مردم آمریکا تصریح کرد: مردم آمریکا هم از 
جان و هم از مال خودشان هزینه می کنند تا مقامات آمریکایی بخشی از آن را برای 
رقابت های انتخاباتی سران آمریکا و بخشی دیگر در جهت حمایت از صهیونیست ها 
هزینه شود، یعنی صهیونیست ها از جیب مردم آمریکا هزینه می کنند، اما باید بدانند 
این هزینه ها تاکنون هیچ سودی نداشته است. به نفع آنهاست که با کمترین هزینه 
منطقه را ترک کنند و داوطلبانه عراق، افغانستان و کشورهای عربی منطقه را ترک 
کنند. آنچه من از محور مقاومت و هس��ته هایی که در حال شکل گیری در منطقه 

است خبر دارم، آمریکایی ها با هزینه های فراوان مجبور به ترک منطقه هستند.
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در ادامه خطاب به سران کشورهای عربی گفت: شما 
دیدید این آمریکا بود، امریکایی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را به عنوان 
نقاط حیاتی برای خودش تعریف کرده بود، به ملت های منطقه می گویم همانطور 
ک��ه پارلمان و ملت عراق تصمیم به خروج آمریکا از کشورش��ان گرفتند، ملت های 
کویت، قطر، عمان، افغانستان و امارات باید تصمیم به خروج آمریکا بگیرند و اگر این 
کار را نکنن��د گروه های مقاومت این تصمیم را خواهند گرفت و آمریکایی ها باید از 
منطقه خارج شوند. سردار امیرعلی حاجی زاده با بیان این مساله، افزود: مساله انتقام 
خون شهید سلیمانی و دیگر شهدای عزیز حرکتی بود که حتماً باید انجام می شد 
و همانط��ور که مقام معظم رهبری فرمودند انتقام خون ش��هدا، اخراج آمریکایی ها 
از منطق��ه خواهد بود. س��ردار حاجی زاده تاکید ک��رد: آمریکایی ها همان گونه که 
خودش��ان اعالم کردند، چندین روز در آماده باش کامل بودند و تا قبل از عملیات، 
نزدیک ۱۲ فروند هواپیما یعنی حدود ۷ فروند هواپیما MQ۹ که کار شناس��ایی و 
در صورت لزوم کار رزمی را انجام می دادند و همچنین حدود ۵ فروند هواپیمای با 
سرنش��ین نیز با نگرانی منطقه را مراقبت می کردند. فرمانده هوافضای سپاه با بیان 
اینکه البته آمریکایی ها در س��ایر پایگاه ها نیز به همین ش��کل نگران بودند، اظهار 
کرد: زمانی که این عملیات انجام ش��د من به دوس��تان گفتم، آمریکایی ها باالخره 
ای��ن زایمان را انجام دادند و مقداری راحت ش��دند و بع��د از آن هواپیماها پراکنده 
شده و بعد از یکی دو ساعت فرود آمدند. وی افزود: تصور ما این بود که آمریکایی ها 
گارد حمله می گیرند اما اینگونه نشد، آنها منتظر سیلی بودند و وقتی این سیلی را 

خوردند کمی آرام شدند.
فرمانده هوافضای سپاه گفت: این سیلی ایران رمز عملیات بود، اقدامات بعدی باید 

توسط هسته های مقاومت در منطقه انجام شود که می شود.
وی در خصوص واکنش احتمالی آمریکا بعد از مش��خص شدن میزان تلفات گفت: 
تلفات برای ما مش��خص نیست، اما برای آنها مشخص است. ما در ارتباط با دشمن 
بس��یار بدبین هستیم و اگر آنها اقدامی داشته باش��ند قطعاً پاسخ ما دیگر اینگونه 

نخواهد بود و قطعاً پاسخ تعیین کننده ای خواهد بود.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه در خصوص برخی اقدامات در داخل کشور برای بی 
اهمیت جلوه دادن پاسخ ایران به اقدام تروریستی آمریکا افزود: این عملیات، عملیات 
بزرگ��ی ب��ود و ما یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی آنه��ا را بی خاصیت کردیم و 
ضربات مهلکی به آنها وارد ش��د.  این عملیات در مقایسه با خون شهید سلیمانی و 
دیگر شهدا کوچک است و خون بهای شهدا اخراج آمریکا از منطقه است، اما از لحاظ 

نظامی یک عملیات بسیار بزرگ و پیچیده بود. سپاه نیوز
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