
جوانمردانه دشمن شهید سلیمانی را خواهیم زد

رفتار مجامع بین المللی نسبت به ورزش ایران بی طرفانه باشد
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که ایران کشوری امن و مقتدر 
اس��ت و نباید حقوق ه��واداران ورزش و فوتبال در آن نادیده گرفته ش��ود، 
گف��ت: انتظار داریم رفتار مجامع بین المللی، جهانی و آس��یایی نس��بت به 

ورزش و فوتبال ایران بی طرفانه و مطابق منشورهای بین المللی باشد.
علی الریجانی در دیدار مس��عود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، با اشاره به 

مس��ایل اخیر مربوط به باشگاه های کشور از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، گفت: 
مواضع درست باش��گاه ها، فدراسیون و مدیران باشگاه های فوتبال ایران برای حفظ 
حقوق ورزش، جوانان و فوتبال کش��ور مورد حمایت مجلس ش��ورای اسالمی است 
و امی��دوارم با تدابی��ر و اقدامات قانونی و با حفظ منافع ملی، مش��کل  پیش آمده 
به سرعت حل ش��ود. الریجانی تاکیدکرد: ایران کشوری امن و مقتدر است و نباید 

حقوق هواداران ورزش و فوتبال در آن نادیده گرفته شود.  خانه ملت

رسانه ها »مکتب سلیمانی« را تقویت کنند
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گف��ت: مقام معظم رهبری درباره 
راه و جایگاه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از عبارت »مکتب سلیمانی« 
یاد کردند که متأس��فانه رس��انه ها کمتر به آن پرداختند. این مکتب، جهان 
بینی و ایدئولوژی دارد و باید تقویت ش��ود. سید محمدجواد ابطحی با اشاره 

به راه حل های اسالمی برای سبک زندگی نوین اسالمی که در خطبه های مقام 
معظم رهبری در نماز جمعه ماندگار تهران مطرح شد، گفت: کشور های منطقه اگر 
اقتصاد و مسائل امنیتی و دفاعی خود را هماهنگ کنند موفق خواهند شد. وی افزود: 
کشور های اسالمی منابع گازی، نفتی و آبی سرشاری دارند اما سوءتدبیری ها به ایجاد 
فقر در منطقه دامن می زند و از این منابع استفاده درستی صورت نمی گیرد. ابطحی 
گفت:متأس��فانه کشورهایی همچون انگلیس از سالیان دور کشور های منطقه را تکه 

تکه کرده و به جان هم انداخته اند تا بتوانند منطقه را غارت کنند.  میزان

»مکتب سلیمانی« سرفصل  تربیتی شود
اکبر ترکان مش��اور رئیس جمهور در رابطه با فرمایشات مقام معظم رهبری 
در مورد »مکتب س��لیمانی« اظهار داش��ت: فرمایش مقام معظم رهبری در 
مورد مکتب س��لیمانی بس��یار درخشان بود زیرا اگر چیزی که ایشان به نام 
مکتب سلیمانی گفتند تحت عنوان ویژگی های شهید قاسم سلیمانی منتشر 

ش��ود و آنها را به سرفصل های تربیتی تبدیل کنیم، این جریان، جریان پایدار 
و همیشگی خواهد بود. 

وی بیان کرد: مکتب س��لیمانی از خودسازی سلیمانی، نمازها و اشک های سلیمانی 
و ش��ب زنده داری سلیمانی آغاز می شود و تا تواضع سلیمانی، اخالق، خاکی بودن، 
شجاعت و جبهه های مقاومت که سلیمانی در آنها نقش داشت ادامه خواهد داشت. 
مکتب س��لیمانی مجموعه با ارزشی اس��ت و رهبر معظم انقالب هم واژه خوبی در 

مورد مکتب سلیمانی به کار بردند.  مهر

فرمانده نیروی قدس س��پاه گفت: دشمن سردار 
س��لیمانی را ناجوانمردانه زدند اما به لطف الهی 
و به همت همه آزادمردانی که در سرتاس��ر عالم 
خون خ��واه او هس��تند جوانمردانه دش��من او را 
خواهیم زد. سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی 
قدس س��پاه در آیین معارفه به عنوان فرماندهی 
نیروی قدس س��پاه که روز )دوش��نبه( در ستاد 
فرماندهی کل س��پاه برگزار ش��د، گفت: دشمن 
ناجوانمردانه ش��هید سلیمانی را شهید کرد؛ آنها 
م��رد میدان جنگ نبودند که در میدان جنگ با 
ایش��ان درگیر ش��وند و در اوج ناجوانمردی این 

شهید عالی مقام را شهید کردند.
وی اف��زود: اگرچ��ه او را ناجوانمردان��ه زدند اما 
به لطف اله��ی و به همت هم��ه آزادمردانی که 
در سرتاس��ر عالم خون خواه او هس��تند ان شااهلل 

جوانمردانه دشمن او را خواهیم زد.
سرلشکر سالمی: »شهید سلیمانی« زنده تر از 
»قاسم س�لیمانی« و برای دشمن خطرناک تر 

از گذشته است
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی 
زنده تر از قاسم سلیمانی و برای دشمن خطرناک 
تر از گذشته اس��ت، گفت: حاج قاسم دشمن را 
آواره و س��رگردان ک��رده بود و مرد تغییر میدان 

موازنه در اوج نابرابری بود.
سردار سرلشکر پاس��دار حسین سالمی فرمانده 

کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در آیین 
معارفه فرمانده نیروی قدس س��پاه که با حضور 
فرماندهان و مسئولین عالیرتبه نیروهای مسلح در 
ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد،با بیان اینکه 
امروز یکی از تل��خ ترین و غم انگیز ترین تودیع 
های سپاه را تجربه می کنیم،گفت: ما امروز یک 
فرمانده بزرگ، اس��طوره فراموش نشدنی و تکرار 
ناپذیر که در بر دارنده جمیع فضایل الهی بود را 

تا عرش تودیع می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سردار شهید قاسم سلیمانی 
تندیس مجسم آیات جهادی قرآن ، عمود خیمه 
س��پاه و مایه آرامش همه ما بود، گفت: س��ردار 
سلیمانی با آن شکوه شخصیت و محبوبیتی که 
می تواند هر انسان بزرگی را  به غرور کشاند، روز 
ب��ه روز متواضع تر از قب��ل بود، در عین حال در 
برابر دشمن صالبتی بی مثال داشت و به معنای 

واقعی "اشداء علی الکفار" بود.
سرلشکر سالمی حاج قاسم را تربیت شده واقعی 
مکت��ب قرآن و اهل بی��ت )ع( توصیف و تصریح 
کرد: هرچند تنها بخشی از کرانه های شخصیتی 
سردار س��لیمانی برای ما هویدا بود، اما تواضع و 
مهربانی در مواجهه با مردم، از این شهید واالمقام 
تصوی��ری زیبا و فراموش نش��دنی ن��زد همگان 
س��اخت. وی با تاکید بر اینکه حاج قاسم نه تنها 
زنده، بلکه حیات بخش و جریان ساز است، اظهار 

ک��رد: همگان به وضوح مش��اهده کردند که این 
سردار بزرگ با ش��هادت خود موج وحرکتی بی 
نظی��ر را نه تنها در ایران اس��المی بلکه در میان 

امت اسالم و سایر ملت ها ایجاد کرد.
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه شهادت سردار 
سلیمانی آغاز سردار سلیمانی جدید است، گفت: 
شهید سلیمانی زنده تر از قاسم سلیمانی و برای 

دشمن خطرناک تر از گذشته است.
سرلش��کر سالمی حاج قاسم را  یک مکتب ، راه 
و ستاره ای درخشان در سپهر افتخارات انقالب 
اسالمی توصیف و خاطرنشان کرد: سردارشهید 
قاس��م س��لیمانی انتقام خود را قبل از شهادت 
چندین بار از دش��من گرفته ب��ود؛ این فرمانده 
مجاهد کس��ی بود که برای اولی��ن بار در تاریخ، 

جبهه وس��یعی را در بالد اسالمی علیه دشمنان 
گشوده بود و امریکا و رژیم غاصب صهیونیستی 

را فرسوده کرده بود.
وی افزود: پوس��یدگی که امروز در روح ، جسم و 
جان دشمنان مشاهده می کنیم ، محصول سنت 
جدیدی اس��ت که حاج قاسم پایه گذاشت؛ این 
فرمانده بزرگ کاری کرد که دش��من هزینه می 
کرد و جبهه اس��الم فایده و بهره آن را می برد ؛ 
سردار سلیمانی دشمن را آواره و سرگردان کرده 
ب��ود و مرد تغییر میدان موازن��ه در اوج نابرابری 
بود. فرمانده کل س��پاه س��پهبد ش��هید قاس��م 
سلیمانی را مدیری توانا، اندیشمند، مدبر، مومن، 
شجاع، صریح و قاطع توصیف و تصریح کرد:این 
فرمانده بزرگ جبهه مقاومت در لبنان، س��وریه، 
عراق، افغانستان و در بالد اسالمی قدرت ساخت 
و مخاطرات ناش��ناخته ای را برای دشمنان امت 

اسالمی ایجاد کرد.
سرلشکر سالمی با بیان اینکه سردار شهید قاسم 
س��لیمانی حجم وس��یعی از س��یاره زمین را به 
می��دان مقاومت تبدیل کرد، گفت:  در نظر حاج 
قاسم هیچ معادله ای غیرقابل حل نبود؛ همیشه 
در قلب خطر ،کوه آرامش و وقار بود ودشمنان را 

به شکست کشانده بود.
وی افزود: تصور غلط دشمن این بود که اگر این 
سردار رشید سپاه اسالم را ترور کند ،ماجرا تمام 

خواهد ش��د؛ اما همگان دیدند خون این شهید 
واالمقام و حض��ور ۵۰ میلیونی مردم زیر تابوت 
وی، تمامی توطئه ها و ترفندهای ش��وم دشمن 

را بر باد داد و حرکت جدیدی را آغاز کرد.
فرمانده کل س��پاه از شهادت س��ردار سلیمانی 
ب��ه عنوان روح جدی��دی ک��ه در کالبد انقالب 
اس��المی دمیده ش��د، یاد کرد و گف��ت:  یاران 
شهید س��لیمانی امروز س��ربلند، مقتدر و زنده 
هس��تند ، تفکر حاج قاسم در ذهن آنها سرشار 
اس��ت و این راه ادامه دارد. سرلشکر سالمی در 
ادام��ه اظهار کرد: به فض��ل الهی پرچمی که در 
دستان سردار سلیمانی بود امروز به  فرمانده ای 
جانب��از، دالور و متقی و مدیری مبتکر و خالق 
که بیش از ۲۵ س��ال همرزم حاج قاس��م بوده ، 
سپرده شده است؛سردارحجازی نیز که از امروز 
به عنوان جانشین نیروی قدس معرفی شده اند، 
این سمت را با تواضع و بزرگ منشی پذیرفتند 
و به فضل الهی این مسیر روشن با قدرت  تداوم 
خواهد یافت. فرمانده کل سپاه در پایان با تاکید 
بر اینکه ام��روز فرماندهانی ب��ا تجربه، مومن و 
عمی��ق با ضمی��ری روش��ن و آرمان های بزرگ 
،راه حاج قاس��م را ادامه می دهند، گفت: ما هم 
در کن��ار آنها هس��تیم و به طور قط��ع آمریکا و 
 دش��منان امت اسالم را شکس��ت خواهیم داد. 

 سپاه نیوز
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گزارش 
سردار »سید محمد حجازی« سردار قاآنی:

جانشین نیروی قدس سپاه شد
محمد  س��ی��د  س����ردار 
فرمانده  حکم  با  حجازی 
کل سپاه بعنوان جانشین 
فرمانده نیروی قدس سپاه 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
منصوب شد. آیین معارفه 
فرمانده نیروی قدس سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی و پاسداشت مجاهدت های 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده فقید این 
نیرو با حضور فرماندهان و مسئولین عالی رتبه نیروهای 
مسلح در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد. در این 
مراسم که سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر پاسدار سید یحیی 
قوا،  کل  معظم  فرماندهی  مشاور  و  دستیار  صفوی 
سرتیپ بسیجی محمد شیرازی رییس دفتر نظامی 
فرمانده معظم کل قوا، سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه، حجت االسالم و المسلمین حاجی 
صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه، امیر سرلشکر سید 
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، سردار اشتری 
فرمانده نیروی انتظامی، امیر حاتمی وزیر دفاع، سردار 
محسن رضایی و جمعی از معاونین ستاد کل نیروهای 
مسلح، فرماندهان و معاونین سپاه و ارتش و خانواده 
معظم سردار سربلند سپاه اسالم حاج قاسم سلیمانی 
این  های  مجاهدت  از  قدردانی  با  داشتند،  حضور 
انتصاب سردار  فرمانده بزرگ جبهه مقاومت، حکم 

سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی به وی اعطا شد.
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