
گزارش

آمریکا فکر نمی کرد ایران دوگانه جنگ یا تسلیم را باطل کند
- دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: حکام کم خرد آمریکا فکر نمی کردند 
ک��ه ای��ران دوگانه جعلی جنگ یا تس��لیم را باطل کند. علی ش��مخانی در 
واکنش به تحریم ها و ترور س��ردار س��لیمانی در صفحه ش��خصی خود در 
توئیتر نوش��ت: برنامه حکام کم خرد آمریکا این بود که با ترور سردار  قاسم 

سلیمانی، جمهوری اسالمی را با استفاده از "دکترین شوک و بهت" در "وضع 
روانی فوق العاده" قرار داده و "اش��تباه در محاسبه" شرایط و تصمیم گیری را به ما 

تحمیل کنند. 
آنها فکر نمی کردند که ایران دوگانه جعلی "جنگ یا تس��لیم" را باطل کند. س��ردار 
س��پهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش بامداد جمعه ۱۳ دی ماه سال جاری در 
مس��یر فرودگاه بغداد به دستور ترامپ و با شلیک موشک از پهپادهای وزارت دفاع 

آمریکا ترور شده و به شهادت رسیدند. ایرنا

معرفی متخلفان انتخاباتی  به مقامات ذی ربط 
وزی��ر کش��ور با بیان اینک��ه در وزارت کش��ور گروه های بازرس��ی از یک ماه 
قبل فعال ش��ده و فعالیت های نامزدها را زیر نظ��ر دارند، گفت: اگر مواردی 
وجود داش��ته باش��د که از قانون تخلف ش��ده، ما به مقامات ذیربط معرفی 
می کنی��م. عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران با اش��اره به اجرای 

قانون هزینه های انتخاباتی نامزدها که چند روز قبل ابالغ ش��د، اظهار داشت: 
این قانون به تازگی ابالغ ش��ده و به راحتی و به صورت کامل اجرا نخواهد ش��د چرا 
که نمایندگان باید یک حس��اب باز کرده و حسابرس داشته باشند و این نیازمند به 
سلسله اقدامات حسابداری است ولی آنچه وظیفه وزارت کشور است را ابالغ کردیم.
وزیر کش��ور درباره موض��وع نظارت بر تخلفات احتمالی نامزده��ا نیز گفت: تا امروز 
تخلفی مشاهده نشده و مردم عزیزمان نیز به ما گزارش می دهند و اگر مواردی باشد 

که از قانون تخلف شده باشد ما به مقامات ذیربط معرفی می کنیم. فارس

ایستادگی با الهام از راه شهید سلیمانی 
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل )ص( گفت: امروز ایستادگی یمنی ها با الهام از 
راه ش��هید سلیمانی است که اجازه ندادند کشورشان توسط دشمنان به یغما 
برود سردار سرتیپ دوم محمدرضا یزدی گفت: مراسم چهلمین روز شهادت 
س��ردار س��لیمانی را در حالی برگزار کردیم که مردم ما از هر روز دیگری در 

والیتمداری خود پافش��اری بیشتری دارند. یزدی ادامه داد: راه سردار سلیمانی 
در کش��ور، اتحاد و والیتمداری و مقاومت اس��ت؛ در دنیا هم جوانان و آزادی خواهان 
این راه را به گونه ای ادامه می دهند که در مقابل زیاده خواهی های آمریکا و ظلم رژیم 
صهیونیس��تی به فلسطین بایس��تند. وی تصریح کرد: لبنانی ها و سوری ها و عراقی ها 
امروز نش��ان می دهند که چگونه باید در مکتب سلیمانی مشق کنند و راه او را ادامه 
دهند. او گفت: امروز ایستادگی یمنی ها با الهام از راه شهید سلیمانی است که اجازه 

ندادند کشورشان توسط دشمنان به یغما برود. باشگاه خبرنگاران

هشدار سرلشکر سالمی به آمریکا و اسرائیل

دست از پا خطا کنید هر 
دوی شما را می زنیم

فرمانده سپاه با اشاره به سخنان یک مقام صهیونیست درباره اینکه 
با آمریکایی ها برای زدن ایرانی ها در س��وریه و عراق تقس��یم کار 

کرده اند، گفت: دست از پا خطا کنید هر دوی شما را می زنیم.
سرلش��کر حس��ین س��المی فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب 
اس��المی در مراسم اربعین شهادت حاج قاس��م سلیمانی و یاران 
شهیدش در مصالی امام خمینی)ره( تهران، اظهار داشت: امشب 

میهمان درخشان ترین ستارگان عالم اسالم هستیم.
وی افزود: چهل روز اس��ت رخس��ار س��ردار بزرگ و تکرارنشدنی 
جبهه مقاومت اسالمی حاج قاسم سلیمانی، سردار رشید ابومهدی 
المهندس، س��ردار شهید حس��ین پور جعفری، پاس��دار شهید و 
فداکار شهروز مظفری، پاسدار جان بر کف هادی طارمی و پاسدار 
جوان م��ا وحید زمانیان و پس از آنها س��ردار ش��هید علی اصغر 
پاش��اپور را ندیده ایم، اما با سیمای ملکوتی آنان در این چهل روز 
زندگی کردیم. س��المی گفت: امشب قاسم با زبان اسماعیل با ما 
سخن گفت، دستیابی به ارتفاع شخصیت بزرگی مانند حاج قاسم 
برای چون منی امکان پذیر نیس��ت و کلمات قابل بیان کردن این 
عظمت نیس��ت. وی با بیان اینکه ش��هادت حاج قاسم جهان را با 
بعثت جدیدی روبرو ساخته است، ادامه داد: خداوند مقام محمود 
به حاج قاسم بخش��ید. او تندیس زنده آیه شریفه »محمد رسول 
اهلل والذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم« بود. او آموخته بود 

که در میدان جنگ اگر کوه ها بجنبند، تو نباید بجنبی.
فرمانده کل س��پاه گفت: او هرگز به دشمن پشت نمی کرد، اما از 
س��وی دیگر برای مؤمنان خاضع و خاک��ی بود. بال های تواضع او 

در همه جا باز بود.

وی افزود: او چهل و یک س��ال لباس جهاد را از تن به در نکرد و 
همواره در حال جهاد بود، او احیاگر مکتب جهاد و شهادت بود و 
 در دوره ای که دشمنان می گفتند کاری می کنیم که همه جوانان 
از ش��رق تا غرب عالم ش��لوار لی و کفش های نایک بپوشند، او بر 
پیشانی جوانان، پیشانی بندهای »یا زهرا« را بست چرا که او می 

دانست جهاد، لباس عزت است.
سرلش��کر سالمی با بیان اینکه حاج قاسم نه پشت میز می نشست 
ن��ه در خان��ه، تصری��ح ک��رد: بیابان ه��ا او را بیش��تر از خیابان ها 
می شناختند. هندوکش و دره پنجشیر و بامیان در افغانستان او را 

بهتر از افغانستانی ها میشناختند.
وی تاکید کرد: هرجا مظلومی بود، قاس��م و سپاهش آنجا بودند و 
می جنگیدند و سپر بالی امت بودند و مانند مالک اشتر همواره به 

خیمه دشمن نزدیک بود.
فرمانده کل س��پاه گف��ت: تکه کالمش این بود که »فدای ش��ما 
بش��وم«، این صرفاً یک کلمه نبود، بلک��ه حرف دل او بود تا برای 
مردم فدا ش��ود. او تکیه گاه و دلنش��ین بود؛ او رخس��اره میدانی 
ولی فقیه بود و جز به اوامر رهبر عظیم الش��أن مان به چیز دیگری 

نمی اندیشید.
سرلش��کر سالمی با بیان اینکه هر آنچه اجرا می کرد دقیقا همانی 
بود ک��ه رهبرمان فرم��وده بود، عن��وان کرد: او دل��داده حضرت 
زهرا)س( بود و برای خود عالمی داش��ت که ما را یارای ش��ناخت 
آن دنیای روحانی نیس��ت. وی گفت: در آخرین پیامک های دختر 
عزیزش به دختر من در نزدیکی های شهادت این بود که »بابا ۲۰ 

روز است نیامده، دلم برای او تنگ شده دعا کنید برگردد.«
فرمان��ده کل س��پاه با بی��ان اینکه قاس��م س��لیمانی خون بهای 
آرام��ش یک ملت بود، عنوان کرد: وقت��ی او وارد میدان جنگ با 
صهیونیس��ت ها شد، فلسطینی ها با سنگ می جنگیدند، او کاری 
کرد که امروز غزه، کرانه باختری و ش��مال فلسطین میدان فوران 
آت��ش علیه صهیونیس��ت ها اس��ت؛ به طوری ک��ه دور خود دیوار 

کشیدند، حاج قاسم اسرائیل را حبس کرده بود.

سرلش��کر س��المی ادام��ه داد: او در میدان جنگ لبن��ان در برابر 
صهیونیس��ت ها مس��تقیما در می��دان حضور داش��ت، زندگی در 
خط��ر، هنر او بود. او در مدیترانه ایس��تاد تا مس��لمانان در خطر 

قرار نگیرند.
وی ب��ا بیان اینکه او سیاس��ت آمریکایی ها برای ایجاد خاور میانه 
جدید را به شکس��ت کش��اند، تاکید کرد: حاج قاسم آنقدر قدرت 
س��اخت که اگر صهیونیس��ت ها بیخ مرزش��ان کمی گوش ش��نوا 
داشته باشند، زبان پاکستانی ها، ایرانی ها، حجازی ها، لبنانی ها و... 

را خواهند شنید.
فرمانده کل سپاه با اشاره به سخنان یک مقام صهیونیست درباره 
اینکه با آمریکایی ها برای زدن ایرانی ها در س��وریه و عراق تقسیم 
کار کرده ای��م، گفت: به آنها می گوییم که اش��تباه می کنید مثل 
همیشه، به شما می گوییم و این کالم با عمل همراه است »دست 

از پا خطا کنید هر دوی شما را می زنیم«.
سرلش��کر س��المی تاکید کرد: بارها به آنه��ا گفته ایم روی آمریکا 
حس��اب نکنید، آنها یا دیر می رسند یا نمی رسند، اگر می خواهید 
حسابی اینگونه باز کنید حتما به دریا نگاه کنید چراکه آنجا نقطه 

نهایی سکونت شماست.
فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: به سهم خودم 
به عنوان یک سرباز کوچک فدایی ملت، قدم های شما را می بوسم 

آنجا که همه آمدید و حاج قاسم و یارانش را به خدا سپردید.
وی ادامه داد: ش��ما جهان را غافلگیر کردید و این هنر شما مردم 
اس��ت؛ همانگونه که در بیست و دوم بهمن به دشمن سیلی زدید. 
بار دیگر در دوم اسفند پای صندوق های رای، موشک ها را به قلب 

آمریکا و رئیس جمهور تروریست آن شلیک می کنید.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه سردار 
قاس��م سلیمانی امروز تکثیر شده و جبهه مقاومت سامان جدید و 
انقالب نفس جدیدی گرفته اس��ت، گفت: آمریکا سیلی خورد اما 
س��یلی بزرگ و نهایی ادامه دارد تا آخرین سرباز آمریکایی از بالد 

اسالمی خارج شود و این حقیقت نزدیک است.  فارس

در مسائل سیاسی، 
والیت فقیه را بر سایر 

امور ترجیح دهید
متن وصیت نامه س��پهبد شهید سردار قاسم 
سلیمانی فرمانده ش��هید نیروی قدس سپاه 

پاسداران منتشر شد.
برخی محورهای وصیت نامه س��ردار ش��هید 

سلیمانی به این شرح است:.
-خدایا برای دف��اع از دینت، دویدم و افتادم 

و بلند شدم.
-خدایا ثروت دس��تانم وقتی اس��ت که سالح 

برای دینت به دست گرفتم.
-خدایا ثروت چش��مانم گوهر اشک دفاع از 

مظلوم است.
-خدایا س��پاس که مرا از اش��ک بر فرزندان 

فاطمه)س( بهره مند نمودی.
-خطاب به علما: حضرت آیت اهلل خامنه ای را 
مظل��وم و تنها می بین��م. او نیازمند همراهی 

شماست.
-خدایا سپاس که سرباز خمینی کبیر شدم.

-خدایا ش��کرگزارم که مرا در مس��یر حکیم 
امروز اسالم، خامنه ای عزیز قرار دادی.

-امام، اسالم را پشتوانه ایران کرد.
-خدایا مرا بپذیر آنچنان که شایسته تو باشم.
-به فرزندان شهدا به چشم ادب و احترام بنگرید.

-خطاب به سیاسیون: در رقابت ها و مناظرات، 
دین و انقالب را تضعیف نکنید.

-ب��ا فرزندان و پدر و مادر ش��هدا همیش��ه 
مأنوس بودم.

-در مسائل سیاس��ی، والیت فقیه را بر سایر 
امور ترجیح دهید.

-دوست دارم کرمان همیشه با والیت بماند.
-امروز به تقدیر الهی از میان شما رفته ام.

-نیروهای مسلح را برای دفاع از اسالم و کشور 
احترام کنید.

-فرزندانتان را با نام و تصاویر شهدا آشنا کنید.

-حرمت والیت فقیه را حرمت مقدسات بدانید.
-اگر خیمه جمهوری اس��المی آسیب ببیند، 

بیت اهلل الحرام و قرآن آسیب خواهد دید.
-برای نجات اسالم، خیمه والیت را رها نکنید.

-امروز، قرارگاه حسین بن علی ایران است.
فشار دشمنان، شما را دچار تفرقه نکند.

-خ��دای عزیز! سالهاس��ت از کاروان ش��هدا 
جامانده ام.

-خداون��دا م��را پاکی��زه بپذی��ر، آنچنان که 
شایسته دیدارت شوم.

-خدای��ا ب��رای دف��اع از دین��ت، خندیدم و 
خنداندم، گریستم و گریاندم.

-خدای��ا مرا به قافله ای که به س��ویت آمدند، 
متصل کن.

-شهادت می دهم که قیامت حق است. قرآن 
حق است. بهشت و جهّنم حق است. سؤال و 
جواب حق اس��ت. معاد، ع��دل، امامت، نبّوت 

حق است.
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وصیت نامه سردار شهید قاسم سلیمانی


