
آیت اهلل مصباح یزدی دعوت حق را 
لبیک گفت

روح بلند و ملکوتی فقیه انقالبی فیلســوف مجاهد  
حضرت آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی به ملکوت 
اعلی پیوســت. آیت اهلل مصباح از چند روز قبل به 
دلیل بیماری مربوط به دســتگاه گوارش و توصیه 

پزشکان در بیمارستان بستری شده بودند.
آیــت اهلل مصباح یــزدی در ســال 1313 هجری 

شمسی در شهر یزد دیده به جهان گشود.
از ســال 1331 تا سال 1339 ه.ش در دروس امام 
)ره( شــرکت و در همیــن زمــان، از وجود عالمه 
طباطبایی)رحمه اهلل(کســب فیض کرد. وی حدود 
پانزده ســال در درس فقه آیــت اهلل بهجت مدظلّه 
العالی شــرکت داشت. وی در مقابله با رژیم معدوم 
پهلوی نیز حضوری فّعال داشــت که از آن جمله، 
همکاری با شــهید دکتر بهشتی، شــهید باهنر و 
مرحوم هاشــمی رفسنجانی اســت و در این بین، 
در انتشــار دو نشــریه با نام های بعثــت و انتقام 
نقش داشــت که تمام امور انتشــاراتی اثر دوم نیز 
به عهده ایشــان بود. معّظم له در ســال 1369 به 
عنوان نماینده دومین دوره مجلس خبرگان رهبری 
از استان خوزســتان، و پس از آن نیز در دوره های 
ســوم و چهارم این مجلس از سوی مردم تهران به 

نمایندگی برگزیده شد. 

دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین:
شهید سلیمانی از همه عناوین و 

معادالت بزرگتر بود
زیاد نخاله گفت: ســردار شهید ســلیمانی از همه 
عنوان هــا و معــادالت و صفــات بزرگتر بــود و در 

میدان های نبرد حاضر و فعال بود.
دبیرکل جنبش جهاد اســالمی فلســطین: شهید 

سلیمانی از همه عناوین و معادالت بزرگتر بود
»زیاد نخاله« دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
در مراسم نخستین ســالگرد شهادت سردار سپهبد 
قاســم سلیمانی فرمانده شــهید نیروی قدس سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی و ابومهــدی المهندس 
معاون شهید سازمان نیروهای مردمی عراق که روز 
جمعه در دانشــگاه تهران برگزار شد، گفت: از میان 
برداشــتن او به دلیل ترس آمریکایی ها بود تا راه را 
به روی بزرگی طلبی و فســاد صهیونیستی باز کنند 
و پروژه صهیونیســت بتواند بر فلسطین مسلط شود 
و محاصره مجاهدین فلســطین تکمیل گردد. وی با 
اشاره به اینکه تصمیم دشمن این است که فلسطین 
و قدس را بفروشــند و این کار را در غیاب شــهید 
ســلیمانی می کنند، عنوان کرد: شــهادت می دهم 
شهید سلیمانی در رأس مجاهدان ملت فلسطین از 
قدس و فلسطین دفاع می کرد. زیاد نخاله با تأکید بر 
اینکه شهید سلیمانی فرماندهی بود که برای اسالم 
زندگی مجاهدانه ای داشت، گفت: او از همه عنوان ها 
و معادالت و صفات بزرگتر بود و در میدان های نبرد 
حاضر و فعال بود، به طور خاص در جبهه فلســطین 
حاضر بــود و نبرد هایی که انجام مــی داد برای آن 
بود که به فلســطین و مجاهدین فلسطینی زندگی 
جدیدی عطا کند و اشــغالگری صهیونیســتی را از 
ملت فلسطین و این کشور بزداید.  وی اظهار داشت: 
شــهادت می دهم موشــک هایی که پایتخت رژیم 
صهیونیســتی را در هم کوبید خود شهید سلیمانی 
در رســاندن آن ها به مجاهدین فلســطینی نظارت 
داشــت و عالوه بر آن بر رساندن تخصص ها تجارب 
و دانش های متعــدد دیگری بر فلســطین نظارت 
می کرد. وی گفت: ســال قبل که سردار سلیمانی به 
شهادت رسید، شهادت ایشان آغازی بر فروپاشی های 
دیگر منطقــه بود و دیدیدم که رهبران منطقه یکی 
پس از دیگری در برابر ســرور آمریکایی شان برای 
کســب حمایت از خود با یکدیگر مسابقه می گذارند 
و فلســطین را می فروشــند و این دلیلی بر شکست 

آنهاست. 

ادامه از صفحه اول 
و تندخو به مصاحبــه تلفنی با دکتر مهدی جمالی 
نژاد که هنوز هویت محلی خود را از دســت نداده و 
همچنان با لهجه اصفهانی صحبت می کند پرداخته 
و پیرامون اعضاء شــوراهای اسالمی شهر و کارکنان 
شــهرداری های برکنار و بازداشت شده ازجمله 9 نفر 
در ساری داد سخن می دهد و مدیریت ایشان را که 
به دفاع از هزاران نیروی خدوم و جان برکف خدمات 
شــهرداری می پردازند زیر سوأل و تخطئه می برد تا 
به نقض گفتار خود بپردازند اما اینچنین نمی شــود 
که آنچه ابراز شــده عین واقعیــت برای صدها هزار 
زحمتکش شــهرداری ها در سراســر کشور اسالمی 
بخصوص در این روزهای بحرانی می باشــد که این 
پروســه اطالع رسانی بیشــتر به پروژه هتک حرمت 

شباهت دارد تا عدم آگاهی از سواد رسانه ای!

اخبار

یادداشت

فرمانده ســپاه قدس پاســداران خطاب بــه آمریکا گفت: 
مطمئن باشــید حتی ممکن اســت، از درون خانه شــما 
کســانی پیدا شوند که پاسخ جنایت شــما در ترور شهید 
سلیمانی را بدهند. ســردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی 
قدس ســپاه در مراســم نخستین سالگرد ســردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان ایشان 
که روز گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد طی سخنانی 
اظهار داشت:  شهید ســلیمانی که سه مدال افتخار را امام 
عظیم الشأن ما رهبر معظم انقالب در آخرین صحبت شان 
به ایشــان اعطا کرده و از آن رونمایی کردند، ایشــان هم 
قهرمان ملت ایران است و هم قهرمان امت اسالمی است و 
هم قهرمان شکستن قدرت استکبار است. وی افزود: شاید 
در مقابل بیان برجستگی های فرماندهی این مردم حقیقی 
میدان مقاومت کمتر اشــاره شــد و برای همه جوانانی که 
مخصوصا می خواهند شهید ســلیمانی را الگوی خود قرار 
دهند توجه کنند که شــهید سلیمانی مرد میدان مقاومت 
بــود اما مقاومت را از درون خود شــروع کرد. هر کســی 
می خواهد در این میــدان بیاید توجه کند امکان ندارد در 
بیرون اهل مقاومت باشی اال اینکه در درون خود مقاومت 
را خوب تمرین کرده باشــی. فرمانده نیروی قدس ســپاه 
انقالب اســالمی در ادامه خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی 
اهــل مقاومت، همه جانبه از درون خود که ســخن در این 
زمینه زیاد اســت معرفت، عبادت، اخــالص، ایثار و همه 

ارزش های انسانی و اسالمی در این کلمه جا دارد.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: راه شــهید سلیمانی یک 

رهبر داشته، بزرگی شهید سلیمانی به این بوده که در پرتو 
این رهبری عمل می کرده و بزرگ می شده آن رهبری و آن 
راه همچنان برقرار است و حمایت از مظلومین و محرومین 
و تربیت آنها در مدار زندگی عزت مدارانه مقاومتی همچنان 
ادامه دارد. فرمانده نیروی قدس ســپاه افزود: شــما امروز 
در فلســطین قهرمان می بینید که در سالگرد شهادت این 
شــهید واالمقام رزمایش می گذارنــد آن هم در منطقه ای 
که گاهی یک تیر هم نمی توانستند بزنند. وی ادامه داد: از 
آن طــرف لبنان علمدار را می بینیم که یک مجاهد خود را 
رژیم اشــغالگر شهید کرده و سه ماه است تهدید کرده که 
می زنیم و شــما در طول این سه ماه در تمام جبهه شمالی 
رژیم اشــغالگر با لبنان که حرکت می کنید شبانه  روز یک 
سربازشان را نمی توانید پیدا کنید به خاطر وحشتی که از 

این علمداران دارند.
گرامــی می داریم یاد همه شــهدا از جلودار آن ها شــهید 
ســلیمانی و یار و همرزم دیرینه ایشــان شهید ابومهدی 
المهندس و شــهدای مقاومت. ایــن مجلس باعزمت برای 

گرامیداشت این شهیدان برگزار شده است.
ســردار قاآنی در مراسم نخستین ســالگرد شهادت شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی افزود: شهید سلیمانی قهرمان 

ملت ایران، امت اســالمی و همچنین قهرمان شکســتن 
قدرت استکبار است.

فرمانده ســپاه قدس تصریح کرد :  شــهید سلیمانی مرد 
میــدان مقاومت بود ولی مقاومت را از درون خود شــروع 
کرد. شــهید ســلیمانی والیت مدار بــود؛ برمدار والیت و 
پذیرش جایگاه رفیع والیت در همه ارکان زندگی اش بود.

فرمانده ســپاه قدس پاسداران انقالب اسالمی گفت: مسیر 
نیروی قدس و مقاومت با شیطنت های که آمریکا می کند، 
تغییــر نمی کند؛ ممکن اســت از داخل خانه تان پاســخ 

جنایت تان را بدهند.
سردار قاآنی تصریح کرد: آنهایی که این جنایت را کردند ) 
ترور ســردار سلیمانی و همراهان( بدانند؛ کاری کردند که 
در سراســر عالم هر کجا مردی پیدا شود، آمادگی دارد که 
نامردهایی که این کار را کردند، به سزای عملشان برساند.

وی خاطرنشــان کرد: با صراحت می گویم؛ مســیر نیروی 
قدس و مقاومت با شــیطنت های که آمریکا می کند، تغییر 
نمی کند. سردار قاآنی تاکید کرد: مسیر ما همچنان همان 
مســیر است، مطمئن باشــید حتی ممکن است، از درون 
خانه شما کســانی پیدا شوند که پاسخ این جنایت شما را 

بدهند.  فارس

حاج قاسم رهرو می خواهد نه عزادار

کارشناس جبهه مقاومت و استراتژیک با بیان اینکه عربستان 
به داعشــی ها روزی 500 دالر پول می داد، گفت: نفوذی ها 
نمی خواهند مکتب قاسم سلیمانی در دانشگا ه ها تدریس شود. 
سردار عبدالفتاح اهوازیان کارشناس جبهه مقاومت و مسائل 
استراتژیک در مراسم گرامیداشت سردار سپهبد شهید قاسم 
ســلیمانی در مسجد سلمان تهران، اظهار داشت:  حاج قاسم 
ســلیمانی نیاز به عزادار، گریه کن و مشکی پوش ندارد بلکه 
رهرو می خواهد. وی با اشاره به فداکاری و تالش های فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران برای اسالم و جمهوری اسالمی 

گفت: اگر جمهوری اسالمی آسیب ببیند دیگر اثری از تشیع 
و اســالم باقی نخواهد ماند بنابراین حفظ جمهوری اسالمی 
از نماز یومیه هم واجب تر است. کارشناس جبهه مقاومت با 
بیان اینکه امروز باید مکتب حاج قاسم سلیمانی را در جامعه 
ترویج کنیم، تصریح کرد: در مکتب قاسم سلیمانی شجاعت، 
دشمن شناسی، ساده  زیستی، اســالم، وفاداری، »اَِشّدآُء َعلَی 
الُکّفارِ ُرَحمآُء بَیَنُهم« موج می زند، بنابراین باید امروز مکتب 

سلیمانی را در وجودمان نهادینه کنیم.
اهوازیــان با بیان اینکه نفوذی ها نمی خواهند مکتب قاســم 
ســلیمانی در دانشــگا ه ها تدریس شــود، عنوان کرد: قاسم 
ســلیمانی حتی یک بار هم نگفت که خســته است و یا در 
محل خدمت غیبــت کند بلکه ثانیه هایی که برای اســالم 
و نظــام خدمت می کرد را قدر می دانســت. به عبارتی حاج 
قاسم سلیمانی اورانیوم غنی شده 1400 سال تئوری اسالم 
اســت. وی به رشادت های شهید سلیمانی در سوریه و عراق 
و مبارزه با گروهک تروریســتی داعش اشاره و تصریح کرد: 
عربستان به داعشی ها روزی 500 دالر پول می داد و هر وعده 
غذایی داعشی ها 42 دالر بود آنگاه بچه های ما سیب زمینی 
می خوردند. کارشــناس جبهه مقاومت و استراتژیک یادآور 

شــد:  برخی دروغ ها و حاشــیه ها که خوراک آن از ســوی 
داخلی ها آماده می شــد و در جامعه رواج می یافت از هزاران 
گلوله  داعشــی ها ســنگین تر بود که بر قلب و روح مدافعان 
حرم فرود می آمد. اهوازیان با بیان اینکه پاشنه آشیل جبهه 
مقاومت حرم مطهر زینــب )س( و حضرت رقیه )س( بود، 
گفت: عربســتان اکثر خانه های اطراف حرم مطهر حضرت 
زینــب )س( را خریده بود و به داعشــی ها داده بود و تبدیل 
به خانه تیمی داعشــی ها شــده بود و ما در این وضعیت از 
حرم های مطهر دفاع می کردیم. وی با اشاره به جنگ روانی 
داعشــی ها علیه مدافعان حرم و جبهه مقاومت تصریح کرد: 
برخی از مدافعان حرم مأموریت داشتند شب ها بیسیم های 
داعشی ها را کنترل کنند. در میان داعشی ها فرمانده ای وجود 
داشــت که اســتاد جنگ روانی بود و با توهین ها و عبارات 
رکیک به مقدســات به ویژه ائمه اطهار )ع( و حضرت زینب 
)س(  ســربازان مــا را از لحاظ روحیه ضعیف و خشــمگین 
می کردند. کارشــناس جبهه مقاومت و استراتژیک با تأکید 
براینکه شهدا و مدافعان حرم، حرم های مطهر را نه با سالح 
و تاکتیک، بلکه با اشــک چشم آزاد کردند، خاطرنشان کرد: 
58درصد عراق دســت داعش افتاده بود و حتی آنان تا 18 

کیلومتری کردســتان نیز آمده بودند. در حالیکه لیبرال های 
داخلی می گفتند داعشی ها اصاًل عرب نیستند و با ما فارس ها 
کاری ندارند. اینها همان هایی بودند که وقتی ما داشتیم در 
خرمشهر زیر آرپی جی، موشک و خمپاره اندازهای دشمن له 
می شدیم با بازرگان قراردادهای F16 ,F14 و هواپیماهای 
آواکس را لغو کرد. وی با بیان اینکه شهید سلیمانی محبوب 
قلب ها شد چون هیچگاه به کسی دروغ نگفت، تصریح کرد: 
حاج قاســم صادق بود او وعده داد سه ماه دیگر داعش را از 
کره زمین پاک می کند و همین اقدام را صورت داد اما امروز 
ما مسئوالنی می بینیم که در چشم مردم زل می زنند و دروغ 
می گویند. کارشناس جبهه مقاومت و استراتژیک با اشاره به 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که تا پنج ماه 
دیگر برگزار می شــود، گفت: مردم مراقب باشــند که فریب 
وعده و شــعارها را نخورند. آقایی گفته که باید از آنها تشکر 
کنیم که حقوق ها سر موقع پرداخت می شود. مگر قبل از شما 
ما بی حقوق بودیــم؟ ما قباًل تانک و آر پی جی را 35 میلیون 
تومان می خریدیــم االن پول چهار عدد تانک را می دهیم تا 
پراید بخریم چون شما به مردم وعده دروغ دادید که امضای 

کری تضمین است.  فارس

با اشاره به تحرکات اخیر
در منطقه

سرلشکر سالمی: 
برای هرگونه واکنش 

آماده هستیم
فرمانده کل سپاه در واکنش به تحرکات اخیر 
در منطقــه، گفت: ما بــرای هرگونه واکنش 

آماده هستیم.
سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در 
حاشیه مراســم اولین سالگرد شهادت شهید 
قاسم ســلیمانی که در دانشگاه تهران برگزار 
شد در پاســخ به پرسشــی درباره تحرکات 
اخیر دشــمنان در منطقه گفت: به هر شکل 
تحرکات دشــمن مربوط به خود او است. اما 
معتقدیم که ایــن تحرکات بازتاب پیامدهای 
ناشی از اشــتباه سال گذشته آمریکایی ها در 
به شهادت رساندن سردار بزرگ سپاه اسالم و 
»ابومهدی المهندس« و یارانش است که یک 
بغض فشرده ای را میان جوانان و غیر جوانان 
جهان اسالم ایجاد کرده اند. وی با بیان اینکه 
»این بغض فشــرده مثل یک کابوس همیشه 
آمریکایی ها را رنج می دهد و آنها برای نجات 
از این کابوس خطرناکی که احساس می کنند 
دســت به یک سلســله تحرکاتی می زنند«، 
تصریح کرد: در هر صــورت ما برای هرگونه 
واکنش آماده هســتیم. فرمانده کل ســپاه 
همچنین در باره اینکه آیــا امروز جمهوری 

اســالمی ایران از اینکه شــاید ترامپ حمله 
یا اشــتباهی علیه ایران انجــام دهد، نگرانی 
دارد؟ تاکید کرد: ایــران هیچ نگرانی ندارد و 
ما برای دفاع از استقالل خود، منافع حیاتی و 
دستاوردهای انقالب بزرگ مان آماده هستیم 
و این آمادگی را ظرف 41 ساله گذشته ایجاد 
کردیــم. وی خاطرنشــان کرد: امــروز برای 
رویارویی با هر قدرتی، هیچ مشــکل، نگرانی 
و دغدغــه ای نداریم ما حرف های نهایی خود 

را در میدان نبرد با دشمنان مان خواهیم زد.
ســالمی با تاکید بر اســتمرار راه شــهدای 
مقاومت به ویژه سپهبد شهید قاسم سلیمانی، 
گفت: بعد از شــهادت ســردار ســلیمانی، 
شعله های مقاومت برافروخته تر از گذشته شد 
و جوانان جهان اســالم امروز هم برای بیرون 
راندن آمریکایی ها از منطقه و شکست دادن 
قطعی صهیونیست ها، هم برای گرفتن انتقام 
خون شــهیدان و هم برای آزادسازی همیشه 
مسلمانان از سیطره و سلطه سیاسی اقتصادی 
و فرهنگی دنیای غرب با محوریت و شــرارت 
افزایی آمریکایی ها مصمم تر از گذشته هستند.

فرمانده کل ســپاه با تاکید بــر اینکه بعد از 
شهادت ســردار ســلیمانی، مقاومت جریان 
دارد و هیچ چیزی متوقف نشده است، گفت: 
امروز به خاطر خون شــهید سلیمانی، شهید 
المهندس« و شــهدای جریان  »ابومهــدی 
مقاومت، جریان، موج، جوشش و رویش های 
جدیــدی به وجــود آمده و ســلیمانی های 
بی شماری در جهان اســالم رشد کرده اند و 
قدرت جهان اسالم در حال افزایش است؛ در 
این شرایط دشمنان باید به فکر خود باشند 

و از منطقه خارج شوند.  مهر

آیت هللا رئیسی در مراسم 
سالگرد شهید »حاج قاسم«:

عامالن ترور سردار 
سلیمانی دیگر امنیت 

نخواهند داشت
رئیس قــوه قضائیه 
با بیان اینکه اخراج 
آمریکایی ها  قطعی 
از  منطقــه  از 
قطعی  جلوه هــای 
انتقام سخت خواهد 
و  آمران  گفت:  بود، 
عامالن ترور ســردار ســلیمانی در هیچ جای 

دنیا امنیت نخواهند داشت.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در مراســم 
نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 
و ابومهدی المهندس که در دانشــگاه تهران 
برگزار شــد، با بیان اینکه یاد شهدای انقالب 
اســالمی و مقاومــت را گرامــی می داریم، 
گفت: مقتدای ما، امــام خامنه ای در تبیین 
شخصیت شــهید ســلیمانی فرموده بودند: 
»مکتب ســلیمانی باید تبیین شود«. مکتب 
ســلیمانی در امتــداد مکتب امــام خمینی 
)ره( و عاشورا اســت. رئیسی اولین شاخصه 
مکتب سلیمانی را اخالص این شهید دانست 
و با بیان اینکه دومین شــاخصه مهم سردار 
ســلیمانی نیز بصیرت او است، افزود: کسی 
که بصیرت دارد دوست را می داند، دشمن و 

ترفندهای او را می شناسد و بصیرت در دین 
موضوع مهمی است که رهبر انقالب بارها بر 
داشــتن آن همگان را مورد تاکید قرار دادند 
و شهید سلیمانی بصیرت داشت. وی با طرح 
این پرسش، کســانی که خطرپذیر و در یک 
کلمه مرد میدان باشــند، چند نفر هستند؟ 
گفت: اگر کســی خطر پذیر بود و در مسیر 
والیــت و آنچه را که ولــی فقیه گفت نصب 
العین خود در تمام زندگی قرار داد، او والیی 
است. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه کارنامه 
شهید ســلیمانی حاکی از انسان با بصیرتی 
اســت که در همه زندگــی اش بصیرت موج 
می زند، افزود: یکی دیگر از ویژگی های شهید 
ســلیمانی والیت مداری بود و وصیت نامه او 

در حقیقت والیت نامه بود.
رئیسی با تاکید بر اینکه مردمی بودن از دیگر 
افزود:  است،  ســلیمانی  مکتب  شاخصه های 
نگاه او بــه مردم از نوع نگاه تشــریفاتی که 
برخی سیاسیون دارند، نیست. او واقعاً مردم 
را دوست داشت. وی اضافه کرد: او یک چهره 
انقالبی بود که انقالبی فکر می کرد و انقالبی 
عمل می کرد. در مســیر او هیچ مانعی بر سر 
راهــش توقف ایجاد نمی کرد و منطقش، »ما 
می توانیــم« بود تا در برابــر همه ابرقدرت ها 

بایستیم و از میدان سربلند بیرون آییم.
رئیسی تصریح کرد: دشمن می خواست اسالم 
وارونه یعنی اســالم داعش را به دنیا معرفی 
کند، اما نتوانست، دشمن نتوانست اما خون 
شــهید ســلیمانی و همرزمانش بیداری در 
منطقه ایجاد کرد و این هرگز از بین نمی رود. 
وی تصریح کرد: ایدئولوژی مقاومت، دستگاه 
اســتکبار را برهــم ریخته اســت؛ ترور حاج 

قاسم نشــان می دهد که آنان به استیصال و 
اســتیصال  این یعنی  بیچارگی رســیده اند. 
دشمن در منطقه نه قدرت او. این حاج قاسم 
سلیمانی بود که در منطقه تولید قدرت کرد 
و این قدرت هرگز نباید رو به سردی بگذارد.

وی تاکیــد کرد: دشــمنان با تــرور قهرمان 
مبارزه با تروریســم در منطقه و جهان تصور 
می کردند مقاومت را ســرد می سازند و آن را 
سســت می کنند اما امروز بیش از هر زمانی 
باور مقاومت و ایســتادگی در مقابل دشمنان 

در میان مردم منطقه وجود دارد.
رئیــس قــوه قضائیه با اشــاره بــه ضرورت 
انتقام گیری از مسببان ترور شهید سلیمانی، 
تاکیــد کــرد: جلوه هایــی از انتقام ســخت 
پیدا شــده است اما دشــمنان منتظر انتقام 
ســخت باشــند؛ زمان و مــکان را نیروهای 
مقاومــت تعییــن خواهند کرد. رئیســی با 
بیان اینکه دشــمن بداند زندگی بعد از این 
بر او بســیار سخت خواهد بود، اظهار داشت: 
رئیس جمهور آمریکا از اجرای عدالت مصون 
نخواهــد بود. وی تاکید کــرد: اخراج قطعی 
آمریکایی هــا از منطقــه از جلوه های قطعی 
انتقام ســخت خواهد بــود و کیفر عامالن و 
آمران این جنایت از جلوه های انتقام ســخت 
خواهد بود؛ هرگز از خون هیچکدام از شهدا 

نخواهیم گذشت.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دشمن تصور 
نکند که اگر کســی در قامت رئیس جمهور 
آمریــکا آمر ایــن جنایت بــود دیگر در یک 
حاشــیه امن قرار خواهد داشت، گفت: هرگز 
این طور نیست و آمران و عامالن این جنایت 

در هیچ جای دنیا امنیت نخواهند داشت.

گزارش

انتقام سخت خون حاج قاسم؛ مطالبه ای ملی و فرا ملی
معاون سیاســی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به 
انتقام سخت خون حاج قاسم عزیز گفت: انتقام سخت مطالبه ملت ایران و 
در مجموع یک مطالبه ملی و فرا ملی است و روزی ان شاءاهلل تعالی اتفاق 
می افتد. ســردار رسول سنایی راد افزود: رژیم آمریکا با ترور شهید سپهبد 
حاج قاســم سلیمانی قهرمان مقاومت و مبارزه با تروریست از نوع تکفیری، 
حماقت به خرج داد، رِژیم آمریکا و عامالن ترور این شهید بزرگوار مجوز انتقام 

سخت را صادر و مسئولیت آن را هم قبول کردند.
وی تصریــح کرد: نه جمهوری اســالمی ایران و نه مقاومت از خون پاک شــهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز نمی گذرند، انتقام سخت برای جلوگیری از ادامه 
این اتفاقات باید از عامالن ترور شهید سپهبدحاج قاسم سلیمانی عزیز گرفته شود.

 میزان

سیلی محکم تر در انتظار قاتالن سردار سلیمانی است
رئیس شــورای راهبردی روابــط خارجی، اخراج نیروهــای آمریکایی 
از منطقه را هدفی قطعی دانســت و گفت: اقدامات مــا برای انتقام از 
عوامل ترور شــهید ســلیمانی ادامه می یابد و سیلی های محکم تری به 
آنان می زنیم. ســیدکمال خرازی با بیان اینکــه نباید برای تحقق این 
هدف، شتابزده و احساسی اقدام کرد، افزود: باید دید چه اقدامی در زمان 
مناسب، تاثیرگذار است. وی با اشاره به قدرت و نفوذ مردمی شهید سلیمانی 
و تاثیر شهادتش بر مردم، گفت: تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید سلیمانی، این قدرت 
و نفوذ مردمی را کامال نشــان داد که خودش ســیلی و پاسخی به جنایت ترامپ بود. 
خرازی افزود: هدف ترامپ از ترور شــهید ســلیمانی این بود که پشت نظام جمهوری 
اســالمی را خالی کند، اما دیدند که همگان پشــت شهید سلیمانی، تفکر آن شهید و 

امنیتی هستند که او برای کشور ایجاد کرد و این پیام بسیار مهمی است.  ایرنا

 ارتش برای دشمن شمشیر برنده است
فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه هدف دانشــگاه های افسری باید تربیت 
فرمانده جهادی باشــد، گفت: ارتش برای دشمن شمشیر بُرنده است. امیر 
سرلشکر موســوی در مراســم تجلیل از فرماندهان، دانشجویان و دست 
اندرکاران سی و هفتمین دوره تحلیف دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش 
در دانشگاه امام )علی( نیروی زمینی ارتش، ضمن عرض تسلیت به مناسبت 
فرا رسیدن سالگرد شهید سپهبد قاسم سلیمانی، گفت: سردار سلیمانی و همه 
ما نظامیان، نگهبانان کشــور هستیم و وظیفه حفاظت از این خاک پر افتخار را داریم، زیرا 
این خاک ارزشمند است. خاک و نام ایران، خلیج فارس و پرچم و ملت ایران برای ما مهم 
است و پاسداری از آن، نزد خداوند پاداش دارد. وی با اشاره به منویات رهبر انقالب، گفت: در 
نگاه رهبر معظم انقالب هرچقدر که ما از خودمان ظرفیت نشان دهیم، تالش کنیم و پیش 
برویم، درهای جمهوری اسالمی برای رشد و ترقی همیشه باز است.  روابط عمومی ارتش

سردار قاآنی:ممکن است از داخل آمریکا پاسخ ترور شهید سلیمانی را بدهند 

دلهره بر جان آمران و عامالن ترور
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