
ضرب و شتم طلبه بسیجی در تهران 
سلیمانی: ضارب بدون هیچ دلیلی به 

من حمله کرد
یک طلبه بسیجی هنگام بازگشت از مراسم عزاداری 
حضــرت فاطمه )س(، مورد حملــه قرار گرفت که 
این حادثه موجب آســیب دیدگی سر و صورت این 
طلبه جوان شد. محمد حسین سلیمانی طلبه جوان 
بسیجی که از مراسم عزاداری حضرت فاطمه )س( 
بازمی گشــت مورد حمله تعدادی از افراد ناشناس 
قرار گرفت که این حادثه موجب آسیب دیدگی سر 
و صورت این طلبه جوان شــد. این طلبه بســیجی 
درباره این حادثه گفــت: بنده به همراه دو نوجوان 
در راه برگشــت از هیئــت و منبر عــزاداری مادر 
سادات حضرت زهرا سالم اهلل علیها بودم که توسط 
تعدادی از افراد ناشــناس در محله مسعودیه مورد 
ضرب و شــتم قرار گرفتم. وی درباره این درگیری 
ادامه داد: بنده در حال سوار شدن به موتورسیکلت 
بودم، بدون اینکه چیزی بگویم که آنها با فحاشی به 
بنده و مقدســات نظام اسالمی، با در دست داشتن 
قفل فرمان به من حمله کردند! این طلبه بســیجی 
تصریح کرد: این اتفاق موجب شکستن سر و ابروی 
بنده شــد. در این زمــان هم بود کــه چند نفر از 
نوجوان مســجد محل هم که اکثرا حدود ۱۵ سال 
سن دارند، مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتند.
ســلیمانی تصریح کرد: تعدادی از دوستان این فرد 
اوباش هم دقایقی بعد از درگیری به او پیوســتند و 
دست جمعی شروع کردند به ناسزا گفتن و تهدید 
کردند که با رســیدن پلیس به محل حادثه از آنجا 
گریختند. وی تاکید کرد: در حال حاضر پرونده در 
مراجــع انتظامی و قضایی در حال پیگیری اســت.

 فارس

دهنوی:
آلودگی هوا موجب افزایش تلفات 

کرونا می شود
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: آلودگی هوا منجر 
بــه افزایش تلفات کرونا می شــود و تصمیم گیران 
شــهر تهران باید متناسب با این شــرایط بحرانی 

اقدام کنند.
ســید محســن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر با 
اشاره به آلودگی شدید هوا در تهران، اظهار داشت: 
سالمت مردم، بازیچه مدیرانی شده که سال هاست 

از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند.
وی بیان کرد: در شــرایطی که آلودگی هوا موجب 
افزایش تلفات کرونا هم می شــود، شاخص آلودگی 
هوا باید به چه درجه ای برسد تا تصمیم گیران شهر 
تهران به جای بازی نام گذاری خیابان ها، متناسب 

با این شرایط بحرانی اقدامی کنند؟

اخبار

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر معظــم انقالب اســالمی در پیامی 
درگذشت آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی را تسلیت گفتند.

متن پیام معظمٌ له به  شرح زیر است:

بسم الّل الّرحمن الّرحیم
با تأســف و تأثر فراوان خبر درگذشت عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، 
آیةاهلل آقای حاج شــیخ محمدتقی مصباح یزدی را دریافت کردم. این، 
خســارتی برای حوزه ی علمیه و حوزه ی معارف اســالمی است. ایشان 
متفکری برجسته، مدیری شایســته، دارای زبان گویایی در اظهار حق 
و پای با اســتقامتی در صراط مســتقیم بودند. خدمات ایشان در تولید 
اندیشــه ی دینی و نگارش کتب راه گشــا، و در تربیت شاگردان ممتاز 
اثرگذار، و در حضور انقالبی در همه ی میدان هایی که احســاس نیاز به 
حضور ایشان می شد، حقاً و انصافاً کم نظیر است. پارسایی و پرهیزگاری 
خصلت همیشگی ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق سلوک 
در طریق معرفت توحیدی، پاداش بزرگ الهی به این مجاهد بلندمدت 

است.

اینجانب که خود ســوگوار این برادر قدیمی و عزیز می باشم، به خاندان 
گرامی و فرزندان صالح و دیگر بازماندگان ایشــان و نیز به شــاگردان و 
ارادتمندان این معلّم بزرگ و به حوزه ی علمیه تســلیت عرض می کنم 
و علّو درجات ایشــان و مغفرت و رحمت الهی را برای ایشــان مسئلت 

می نمایم.
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سرلشــکر حسین سالمی 
بــا تأکید بــر اینکه هیچ 
تهدید و تعرضی از سوی 
نخواهیم  رها  را  دشمنان 
کــرد، گفت: مــا، هم در 
عمل نشان داده ایم و هم 
در بیــان می گوییــم هر 
عملی از ســوی دشــمن 
بزنــد، آن  علیه ما ســر 
را با ضربه ای متقابل، قاطع و مســتحکم پاســخ می دهیم. 
ســردار سرلشکر پاسدار حسین ســالمی فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی همراه با ســردار دریادار پاسدار 
علیرضا تنگســیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، همزمان با 
نخســتین سالگرد شهادت ســردار دلها سپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی، ابومهدی المهندس و شــهدای همرزمشان، در 
بازدید از یگانها، ســامانه ها و تجهیزات نظامی مســتقر در 
جزیره بوموســی؛ میزان آمادگی های دفاعی و رزمی آنان را  

ارزیابی کردند.
فرمانده کل سپاه در حاشیه این بازید پیرامون راهبرد دفاع 
دریایی ســپاه از جزایر ســه گانه به ویژه جزیره راهبردی 

بوموسی گفت: جزایر سه گانه بوموسی و تنب بزرگ و تنب 
کوچک ، اجزای جدایی ناپذیر استقالل ملی و پیشانی دفاعی 

ما در مقابله با دشمنان فرامنطقه ای هستند.
وی افــزود :همانطور که در پایتخت کشــور عزیزمان یعنی 
تهران، هر یک وجب خاک بــه اندازه جان همه ملت ایران 
ارزشمند اســت، یک وجب خاک این جزایر هم برای آحاد 

مردم ایران به اندازه جانشان ارزشمند است.
سرلشکر ســالمی وضعیت و آمادگی های دفاعی و رزمی در 
ایــن جزایر را اطمینان بخش، قاطــع، محکم و خلل ناپذیر 
توصیف کرد و افزود: امروز برای ارزیابی و اطمینان از آمادگی 
های قدرتمندمان در دریا و در مقابله با دشمنانی که گاهی 
رجزخوانی ها و لفاظی هایی همراه با تهدید انجام می دهند، 
در اینجا حاضر شده ایم، تا ان شاءاهلل از نزدیک با آمادگی های 
مدافعان آب های آسمانی سرزمین خود که در سطح مطلوبی 
قرار دارد، آشناتر شویم. فرمانده کل سپاه در پاسخ به سوالی 
در خصوص واکنش به هر نوع دســت انــدازی به امنیت و 
منافع ملی کشورمان بویژه در حوزه دریایی تصریح کرد: ما 
هم در عمل نشان داده ایم و هم در بیان اعالم می کنیم هر 
عملی که از سوی  دشمن علیه ما سر بزند، آن را با ضربه ای 
متقابل، قاطع و مستحکم پاسخ می دهیم و این موضوع بارها 

ثابت شده است که ما هیچ تهدید و تعرضی از سوی دشمنان 
را رها نکرده و او را به حال خود وا نمی گذاریم.

سرلشکر سالمی با  تشریح توانمندی ها و آمادگی های دفاعی 
و رزمی نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: نیروی دریایی سپاه 
بویــژه در ســال های اخیر به توانمندی ها و دســتاوردهای 
فوق العاده ای نائل آمده است و آنچه امروز شاهد آن هستیم 
بخشی از توان و اقتدار سپاه در دریاست. وی افزود: توانمندی 
مقابله با زیر ســطحی های متخاصم و دستیابی به یک توان 
زیرســطحی قدرتمند که هم در حوزه کشف و هم اجرا، در 
زیر دریا حرکت می کند، از جمله توانمندی هاست. فرمانده 
کل سپاه برخورداری از مین های انبوه هوشمند و تولید شده 
زیرسطحی که از قابلیت های عملیاتی فوق العاده برخوردار 
است را در کنار قابلیت رهاسازی  بمب های هوشمند از فراز 
آسمان توسط پرنده های با سرنشین و یا بدون سرنشین که 
قادر است اهداف متخاصم در عمق دریا را منهدم کند را از 
جمله مظاهر اقتدار نیروی دریایی ســپاه دانست. سرلشکر 
ســالمی نســل جدید پهپادهای عمود پرواز کــه از روی 
شــناورها قادر به عملیات در بردهای مختلف هستند را از 
دیگر اجزاء اصلی توانمندی های نیروی دریایی سپاه برشمرد 
و خاطرنشــان کرد: طیف متنوعی از موشــکهای انداز های 

بیشمار همراه با نیروی انسانی مومن و رشید دریادل که قادر 
هســتند صحنه دریا را به میدانی برای نشان دادن شجاعت 
ها و شهامت های ملت تبدیل کنند،از دیگر جلوه های این 
اقتدار اســت. فرمانده کل سپاه با اشاره به ظرفیت معنوی و 
رزمی  رزمندگان و دریادالن جوان نیروی دریایی ســپاه و 
شور، نشاط و انگیزه واالی آن ها برای حضور در میدان های 
سخت و پر خطر، تاکید کرد: اینها همان رویش های هستند 
که نشان می دهد سردار سلیمانی ها همچنان در سپاه زنده 
و در حال رویش هستند و این سرزمین هرگز از وجود  این 

گونه مردان تهی  نخواهد شد.
فرمانده کل ســپاه در پایان با گرامیداشت سالروز شهادت 
ســردار پر افتخار و جاودانه سپاه اسالم حاج قاسم سلیمانی 
که صحنه های بزرگی را در جهان اسالم برای برای مقابله با 
دشمنان کینه توز اسالم پی ریزی کرد، گفت: حاج قاسم فتح 
و ظفر را برای  همه مسلمانان به ارمغان  آورد و دشمنان را 
در تغییر نقشه سیاسی جهان اسالم ناکام گذارد و شکست 
های آشــکاری را به جبهه دشــمنان امت اسالمی از جمله 
آمریــکا و رژیم صهیونیســتی به ویژه در صحنــه مقابله با 

تروریسم تکفیری و داعش  تحمیل کرد.  سپاه نیوز

تا اوایل بهمن باید 
پروتکل  های بهداشتی را 

بیشتر رعایت کنیم
رئیس جمهــور بــا تاکید بر اینکــه تا اوایــل بهمن باید 
پروتکل  های بهداشــتی را بیشــتر رعایت کنیم، گفت: از 
مــردم برای رعایت چارچوب های بهداشــتی در عزاداری 
صدیقه کبری)س( و ســردار ســلیمانی تشــکر می کنم. 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور طی سخنانی 
در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا که روز شنبه برگزار 
شــد، گفــت: الزم می دانم از مــردم عزیز بــرای رعایت 
چارچوب های بهداشــتی در عزاداری صدیقه کبری )س( 

و سردار قاسم سلیمانی تشکر کنم.
وی ادامــه داد: موضوع کرونا یک بیماری عادی و اپیدمی 
معمولی نبود و یک پاندومی بود که سراســر جهان را در 
برگرفــت و یک آزمایش تاریخی بــرای ملت ها و رهبران 
آن بود. برخی از کشــورها بودند که وقتــی این اپیدمی 
شروع شد به فکر مســائل اقتصادی بودند. رئیس جمهور 
تصریح کرد: کشــورهایی را دیدیم کــه فکر می کردند با 
شریط پلیسی و قرنطینه های سخت می توانند این ویروس 
را کنترل کنند که بعد هم دیدند اینطور نمی توانند آن را 
کنترل کنند. برخی از رهبران کشورها هم همه پروتکل ها 
را به ســخره گرفتند. وی تأکید کرد: ما در مبارزه با کرونا 
در ایران موفقیت خوبی داشــتیم. ما موج سوم را سریعتر 
از آنچه دیگران پیش بینی می کردند مهار کردیم و امروز 
می بینیم تنها ۴ شهرســتان قرمز در کشور داریم و اغلب 
شهرســتان ها، زرد و نارنجی هســتند و با شرایط مساعد 

و مناســبی مواجه هســتیم. رئیس قوه مجریه با تاکید بر 
اینکه در موفقیت مبارزه با کرونا نقش رهبری را باید حائز 
اهمیت قرار دهیم، گفت: دو ســه خطر پیش روی ماست؛ 
ویروس انگلیســی، فصل سرما و آلودگی و وارونگی هوا. از 

مردم خواهش می کنم بیشتر مراقبت کنند. 
رئیس جمهور گفت: وقتی جایی اوج می گیرد رسیدن به 
روند کاهشی بسیار سخت و گاهی پر هزینه است.  عکس 
آن؛ اگر بخواهد شرایط بهم بریزد و به دلیل مناسبت های 
خانوادگی و ملی دو مرتبــه برمی گردیم، جبرانش خیلی 
ســخت است. این هزینه در ماه های بهمن و اسفند خیلی 
بیشــتر اســت زیرا برخی از افراد کاسبیشــان در همین 

ماه های نزدیک به عید است.
وی تصریح کرد: ان شــاء اهلل شــب عید خوب و مناسبی 
را داشــته باشیم و مردم هم بتوانند به سفر بروند، این در 
صورتی امکان پذیر اســت که از امروز تا اوایل ماه بهمن 
خیلــی باید مراعات کنیم. لذا مســئله عادی انگاری یک 
معضل بزرگ برای ماه های آتی خواهد بود. روحانی اضافه 
کرد: ویروس جدید، جهش یافته است که نام آن را ویروس 
انگلیسی یا هر نام دیگری می توان گذاشت. اگر ما مراعات 
نکنیــم، دروازه ها را محکم نگیریــم و این ویروس جدید 
وارد کشور شود با مشــکل بسیار بزرگی مواجه می شویم 
و مجددا کنترل کردن این ویروس بســیار ســخت است 

بنابراین باید خیلی مراقبت کنیم.  
روحانی خاطرنشان کرد: اکنون ایام سرد و زمستانی است. 
در این ایام اگر از بودن یا نبودن آنفلوانزا هم بگذریم خود 
به خود به خاطر ســرما درها بســته می شود و خانواده ها 
کنار هم قرار می گیرند و خطر ابتال بیشتر است.  فارس

سردار حاجی زاده: 

هرچه از قدرت موشکی 
در غزه و لبنان می بینید با 

حمایت ایران است
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: هرآنچه از توان موشــکی در غزه و لبنان می بینید 
با حمایت جمهوری اســالمی ایران صورت گرفته اســت. 
سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در گفتگویی به  مناسبت سالگرد 
شهادت سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی ایران بنا بر فرمایش رهبر معظم انقالب، 
از هرکس که در خط مقابله با رژیم صهیونیســتی باشــد 
حمایت خواهد کرد. حاجی زاده افزود: غزه و لبنان در خط 
مقدم این نبرد هستند و هرآنچه از توان موشکی در غزه و 
لبنان می بینید با حمایت جمهوری اسالمی ایران صورت 
گرفته اســت. وی ادامه داد: ما به هم پیمانان و دوســتان 
خــود در جبهه مقاومت، به جای ماهــی و یا ماهی گیری، 
ساخت قالب ماهی را یاد دادیم و آنها اآلن این توانمندی 
و فناوری هــا را در اختیار دارند. فرمانــده نیروی هوافضا 
تصریــح کــرد: امروز در فلســطین دیگر به جای ســنگ 
از موشــک استفاده می شــود و همین موجب ترس همه 
مسئولین رژیم صهیونیســتی شده است چون توان امروز 
محور مقاومت دیگر مشابه ۱0 سال قبل نیست. حاجی زاده 
گفت: امروز تقاطعی از آتش، از فلســطین، لبنان، سوریه 
و بقیه کشورهای اسالمی به روی رژیم صهیونیستی وجود 
دارد و اگر در گذشــته، توان دوســتان ما در حد سنگ و 

راکت بود، اآلن به موشــک های نقطه زن مجهز هستند و 
خیلی از آنها این فناوری ها را در اختیار دارند.

وی ابراز کــرد: وقتی رهبر انقــالب فرمودند »اگر غلطی 
از اســرائیل ســر بزند، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان 
می کنیم«، این یک فرمان سراســری بــود و ما باید این 
قدرت را ایجــاد می کردیم و این تالش سال هاســت که 

به صورت شبانه روزی در حال انجام است.
فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه در گفتگو بــا المنار در 
خصوص موشــک باران پایگاه آمریکایی عین االســد پس 
از شــهادت سردار ســلیمانی نیز گفت: ما حتی اگر همه 
پایگاه هــای آمریکا در منطقه را هم می زدیم، جواب خون 
حاج قاســم نمی شــد ولی ما در زدن عین االسد، در واقع 
حیثیــت و هیمنه آمریــکا را زیر ضربه بردیــم نه اینکه 
بخواهیم چهار تا سوله را بزنیم. حاجی زاده گفت: ما برای 
جواب آمریکایی ها آماده بودیم و همه توان موشــکی مان 
پای کار بود و اگر آنها پاسخ می دادند، همه پایگاه هایشان 
از اردن تا عراق و خلیج فارس و همه ناوهایشــان حتی در 

اقیانوس هند را می زدیم.
وی درخصوص همکاری برخی کشورهای منطقه با آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی، به آنها توصیه کرد مسیر و سیاست 
خود را اصالح کنند و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
بــرای هیچ کجا امنیت نیاوردند و در اینجا هم اگر اتفاقی 
رخ دهد و جنگی صــورت بگیرد، برای ما پایگاه آمریکا با 
کشور میزبانش تفاوتی ندارد و طبیعتاً بیشترین آسیب را 
همین کشــورهای عربی منطقه می بینند. فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه درخصوص توان موشکی و برخی تالش ها 
برای محدود کردن آن نیز گفت: این توان موشــکی قابل 
مذاکره نیســت و غلط می کند کسی بخواهد در این زمین 
مذاکــره کند. اجازه مذاکره درباره توان موشــکی به هیچ 

مسئولی داده نمی شود و این خط قرمز است.

گزارش

دولت سیاست های کلی نظام را اجرا نکرد
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت:فاصله میان سیاست های کلی 
نظام ابالغی از ســوی رهبر انقالب و آنچه که واقع شده زیاد است و دولت 

در این چند سال نتوانسته به سمت این سیاست ها گام بردارد.
آیت اهلل عباس کعبــی در رابطه با انطباق ریل گذاری و اقدامات دولت با 
سیاست های کلی نظام ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: 
سیاست های کلی نظام ابالغ شده توسط رهبر معظم انقالب، می تواند مشکالت 
کشور را در همه عرصه ها حل کند و مسیر پیشرفت و تحقق عدالت و رشد و شکوفایی مادی 

و معنوی و نیز تحقق تمدن اسالمی را هموار کند.
وی گفت: نظارت بر حســن اجرای سیاست های کلی نظام و ارزیابی آن در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام باید بسیار مورد توجه قرار گیرد و تقویت شود و موانع اجرای این سیاست ها 

بر طرف شود.  مهر

اقدامات نیروی انتظامی قابل تقدیر است
رییس مجلس شورای اسالمی ضمن تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی به ویژه 
اجرای بخش اعظمی از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، برلزوم پشتیبانی 
از پلیس و تقویت این نیرو تاکید کرد. سردار حسین اشتری فرمانده نیروی 
انتظامی با محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو 
کرد. محمد باقر قالیباف؛ در این دیدار ضمن حمایت از عملکرد نیروی انتظامی 
به ویژه درمقابله با شــیوع ویروس کرونا و همراهی با وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی اظهار کرد: نیروی انتظامی اجرای بخش اعظمی از مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا را عهده دار بوده و در این زمینه خوش درخشیده است. وی گفت: مجلس آمادگی الزم برای 
به روز رسانی قوانین مرتبط با مأموریت های ناجا را دارد. رییس مجلس بر لزوم تقویت بودجه و 
اعتبارات ناجا به لحاظ اهمیت و حساسیت ماموریت های پلیس در راستای تامین و توسعه نظم 

و امنیت کشور، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، پشتیبانی در عرصه های ماموریتی تاکید کرد.

با ترور شهید سلیمانی و شهید فخری زاده ایران متوقف نمی شود
نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس گفت: دشــمنان ما باید بدانند که با 
ترور شخصیت هایی همچون شهید ســلیمانی و شهید فخری زاده کار 
ایران متوقف نخواهد شــد. همایون ســامه یح افزود: شهید حاج قاسم 
ســلیمانی یکی از شــخصیت های برجســته و انقالبی ایران بود که در 
انجام اقداماتش هیچ فرقی بین مسلمانان و سایر پیروان سایر ادیان الهی 
نمی گذاشت. سامه یح خاطرنشان کرد:  شهید سلیمانی نقش برجسته ای در 
مبارزه با داعش داشــت و همگان به چشــم دیدند که او در این مبارزه هدفش تنها دفاع 
از مســلمانان نبود؛ شهید ســلیمانی و دیگر همرزمانش در دفاع از جان مردم فرقی بین 
مسلمان مسیحی و ایزدی قائل نمی شــدند. وی افزود: مسیحیان و ایزدی ها سختی های 
زیادی را در زمان حضور داعش در منطقه تحمل کردند و شــهید سلیمانی و همرزمانش 

برای نجات جان آنها تالش های بسیاری داشتند.  فارس

فرمانده کل سپاه:  

هرعملدشمنراقاطعومستحکمپاسخمیدهیم

حضرت آیت هللا خامنه ای: 

فقدانآیتاهللمصباحخسارتیبرایحوزهیعلمیهومعارفاسالمیاست
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

پهپاد فوق پیشــرفته گلوبال هــاوک آمریکایی که 
سال گذشته در حریم هوایی ایران با موشک سوم 
خرداد هدف قرار گرفت و سرنگون شد باید در یاد 
ارتش آمریکا مانده باشــد.ناو هواپیمابر»یو اس اس 
نیمیتز« هم مانند ب ۵2 غول بی خاصیتی اســت 
که با چند فروند موشــک ضد ناو ذوالفقار به آهن 
پاره ای تبدیل می شود که دیگر کارایی ندارد.قطعاً 
فرماندهان ارشد ارتش تروریسم آمریکا در منطقه 
به این نتیجه رســیدند که باید تلفات ســنگینی 
بدهند و تجهیزات زیادی از آنها  نابود شود که فرار 

را ترجیح دادند.
عالوه بــر آن واکنش های قاطــع و جدی مقامات 
کشــورمان به ویــژه فرماندهان ارشــد نظامی به 
تحــرکات و تهدیدات آمریــکا در منطقه، در عقب 
نشــینی نیروهای آمریکا تأثیر زیادی داشت. کافی 
بود که فرماندهان نیروهای مســلح پاسخ یاوه های 
یانکی ها را نمی دادند، قطعاً جســورتر می شــدند 
و پــا را از گلیم خود درازتر می کردند.قطعاً پاســخ 
به تهدیدات آمریکا و ســخن گفتن از انتقام خون 
شهید ســلیمانی و شــهید فخری زاده، دشمن را 
تحت تأثیر قرار می دهد و باعث می شــود تا نه تنها 
واکنشی از خود نشان ندهد بلکه عقب نشینی کند 
چرا که طعم انتقام و پاســخ ایران را بارها چشیده 
اســت. لذا تحرکات اخیر آمریکا را می توان آخرین 
هیاهوهای یک بازنده در خلیج فارس دانست صرفا 

یک بلف و ادعای رسانه ای بوده است. 
ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ناجوانمردانه 
و خنجر از پشــت بود، رســم نامرد همین است و 
توقعــی هم از آن نیســت، اما انتقام خون شــهید 
ســلیمانی مانند آنها ناجوامردانه نخواهد بود بلکه 

انتقامی مردانه است که واقع خواهد شد.

سوگوار این برادر قدیمی هستم

رهبر معظم انقالب بر پیکر آیت هللا مصباح یزدی 
نماز خواندند

رهبر معظم انقاب اســامی ســحرگاه بر پیکر آیت الل 
مصباح یزدی نماز اقامه کردند. حضرت آیت الل خامنه ای 
رهبر معظم انقاب اســامی سحرگاه روز شنبه در حیاط 
بیت رهبری بر پیکر مرحــوم آیت الل محمدتقی مصباح 

یزدی نماز اقامه نمودند.


