
روایت وزیر بهداشت از تالش حاج قاسم 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سردار شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی، در این یک سال بسیار ما را همراهی و حمایت کرد تا توانستیم از 
مسیرهای مختلف حلقه تحریم ها را بشکنیم تا مردم در خصوص بحث دارو 

و تجهیزات پزشکی با مشکل زیادی روبه رو نشوند.
س��عید نمکی در مراسم تش��ییع با تاکید بر اینکه یاد این مرد بزرگ در ذهن 
مردمان این س��رزمین جاودان خواهد بود، گفت: شهید سردار حاج قاسم سلیمانی 
عالوه بر زمین گیر کردن تروریست ها و حذف آنها از منطقه که بسیار موثر بود به ما 
نیز به خصوص در نظام سالمت کمک کرد. وی افزود: در یک سال گذشته آمریکایی 
ها علیرغم ادعای خودش��ان که دارو و تجهیزات پزش��کی مشمول تحریم نمی شود 

بیشترین فشار را به ما وارد کردند که مردم ما را به زانو درآورند.  فارس

طرح سه فوریتی مجلس برای تروریستی خواندن ارتش آمریکا
عضو هیئت رئیس��ه مجلس از تدوین طرح سه فوریتی در پارلمان برای مقابله 
با اقدامات آمریکا خبر داد. اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای 
اس��المی ، با اش��اره به نشس��ت امروز این هیئت ، گفت: در این جلس��ه طرح 
سه فوریتی که برای محکوم کردن اقدام اخیر آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی 
تدوین شده بود مورد بررسی قرار گرفت.وی با بیان اینکه این طرح در 3 محور 
تدوین ش��ده و فردا قرار است در صحن علنی پارلمان مطرح شود، افزود: در این طرح 
ذکر شده مسببان اقدام اخیر آمریکا چه عامالن و چه پنتاگون باید تحت تعقیب قرار 
گیرند و به عنوان گروه های تروریستی شناخته شوند. عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه 
کرد: این طرح را تاکنون اعضای هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه امضاء 

کرده اند.  تسنیم

استقبال میلیونی از شهدا نشان داد »مقاومت« بهترین راهبرد است
جانش��ین فرمانده کل س��پاه گفت: اس��تقبال میلیونی و بی نظیر دو روز 
گذش��ته در ای��ران و عراق از پیکر های ش��هدا نش��ان می دهد که مردم 
منطق��ه دریافته اند ک��ه راهبرد مقاوم��ت اصلی تری��ن و بهترین راهبرد 
است. س��ردار علی فدوی در مراسم تشییع پیکر س��ردار سپهد حاج قاسم 
س��لیمانی و همرزمانش در تهران گفت: اس��تقبال میلیونی و بی نظیر دو روز 
گذشته در ایران و عراق از پیکر های شهدا نشان می دهد که مردم منطقه دریافته اند 

که راهبرد مقاومت اصلی ترین و بهترین راهبرد است.
وی اف��زود: حاج قاس��م س��لیمانی محب��وب همه دل ها بود و ام��روز هم از هر 
 قش��ری در مراسم تش��ییع این ش��هید واالمقام و همرزمانش شرکت کرده اند. 

 میزان

نگین خاتم سلیمانی

اشکهای موالیمان در وداع با مالک اشتر زمان، پیام ها دارد، حکایت ها دارد، 
هر قطره از اش��ک آقا، س��خن می گوید با دنیا، دنیایی که بیدار شده است و 
می داند که زمانه، زمانه ی انتقام نهایی است. تاب تحمل نبودن سردار قلب ها 
را ش��اید داشته باشیم، ش��اید! که آن را هم نداریم، اما اشک فرماندهمان را 

تحمل نشاید و نباید، رمز و رازها دارد این اشک های ناب آقا!
دشمن از این پس باید خواب را بر چشمانش حرام بداند. 

دلهره ای س��نگین در وجود دش��من آغاز شده که پایانش را مردمانی معین 

خواهند کرد که در این چند روز عزای سردار، به میدان آمدند.
امت؛ اش��ک های موالیش��ان را دید و با بغض او گریه کرد، مویه کرد، شیون 
کرد و به راه افتاد، راه تازه ای آغاز گش��ته که با خون س��ردار ایران و اسالم 
سیراب است، چشمه ای جوشیدن گرفته که زالل است و پاک، این زاللی با 

اشک های فرمانده زیباتر گشت.
قسم به خون حاج قاسم و سوگند به اشک های موالیمان، نخواهیم گذاشت، 
خون پ��اک »نگین خاتم س��لیمانی« ای��ن دیار مقدس و اش��ک های زالل 
مریدمان پایمال ش��ود. خون تازه ای در رگ های امت جاری گش��ته، خونی 
که انتقام س��خت می خواهد از شقاوت شیطان صفتان، امت پا به رکاب آمد 
تا بگوید فهم این جماعت برای دش��منان چگونه باید باشد، آیا دشمن درک 

می کند که چیست این رستاخیز بی نظیر؟!
دنیا در بهت و حیرت مانده اس��ت، با خود می گوید چگونه است با این همه 
توطئه و دسیس��ه، فتنه و نیرنگ، دروغ و تزویر که دش��من به آن ها تزریق 
می کند، باز هم این مردم پای انقالبش��ان ایس��تاده اند، نه تنها از هوادارانش 
کم نمی ش��ود، اف��زون نیز می گردد! مردم با می��ان داری میلیونی خود پیام 
دادند؛ آقاجان، موالیمان، رهبر و راهنمایمان، هستیم، پابه رکاب تو و مالک 
اش��ترت که اکنون در میان مان نیس��ت اما راهی را به ارمغان گذاش��ته که 
هیچش کناره نیس��ت. سلیمانی، نگین خاتم بود بر انگشتری ایران اسالمی، 

هر آنچه اس��طوره و قهرمان در داس��تان های این سرزمین از آرش و کاوه و 
س��هراب و رس��تم فخر و افتخار ایران و ایرانی بود، اکنون س��ر تعظیم فرود 

آورده است به پای قاسم!
بن��د دل همه پاره ش��د با اش��کها و بغض های آقا، آقاج��ان زخمه به دلمان 
زدی، می دانیم قاس��م، مالک اشترت بود، ما هم داغداریم، دل ها خون است، 
بغض س��نگینی بر گلو نشس��ته که جز با انتقامی سخت باز نمی شود و آرام 
نمی گیرد. هر چند غم دل تنگی حاج قاسم، این نگین و خاتم ایران سنگین 
اس��ت، آقاجان س��نگین ترش کردی این س��وگ و مویه را، پناهمان تویی، 
س��نگ صبورمان همیشه تو بودی، بیا و بار دگر با همان صالبت و استواری 
همیش��گی، میدان داری کن و دل امت را آرام، آرام نه از بابت دلتنگی های 
س��ردارمان، آرام از نوید و شکوه و ش��وکت آینده، آرامش به ما بده تا انتقام 
بگیریم، لب تر کنی به میدان می آییم، اش��اره کنی رزمنده آماده می شویم، 

امر کنی غوغایی بپا می کنیم که عالم به خود ندیده است.
ما به ازای اش��ک های موال و غافله ساالرمان انتقامی سخت، دردناک، ویران 
کننده و سرنوشت ساز از شقاوت زمانه است، دست  انتقام امت آماده است، 
هر چه می خواهد بش��ود، پای کار ایس��تاده اس��ت امت، باالتر از مرگ هم 
چیزی هس��ت؟! حاج قاس��م خود می گفت جان من لیاقت فدا ش��دن برای 
ملت را دارد، و چه باش��کوه برای ملتی فدا ش��د که اینگونه روزها را به پای 

آمدنش نشستند و اشک ریختند. بغض کردند و بغض را در گلو خفه کردند 
اما با اش��ک موالیشان، اشک ریختند. اکنون جان امت برای فدا شدن برای 
س��ردار دل ها الیق است. نمی خواستند اشکهایشان را دشمن ببیند، دشمن 
شاید شادمان است و رقص شیطانی را آغاز کرده، اما این اشکها سیلی به راه 

خواهد انداخت که کاخ شیطان پرستان را خواهد برد.
دنیا از بغداد، کربال، نجف، اهواز، مشهد، تهران قم و کرمان را دید که چگونه 
امتی وفادار اینگونه برای یک سردار و سرباز میهن به میدان آمدند، شگفتی 
و به��ت جهان از این حضور و بصیرت، آرمان های واالی مهدوی را در جهان 

روشن تر از پیش مقابل چشم همگان نمایان تر کرده است.
همه این ش��ور و ش��عور امت ایران اسالمی از سر عشق است، حتی آن هایی 
که آمدند و نمی دانس��تند چرا! با پای دل آمده بودند و این دل ها روش��ن تر 
ش��د آگاه تر ش��د و جرقه ای زد در قلب آنها که حکایت چیس��ت؟! حکایت 
ش��هادت سردار، حکایت اشک های موال و حکایت حضور و ظهور و بروز یک 
داس��تان واقعی که با ظهور صاحب اصلی انقالب آغازی را به تماش��ا خواهد 

نشست که پایانی در آن نیست.
از این همه ارادت و خلوص مردم چگونه می توان سپاس گفت و سپاسگزاری 
کرد، دست مریزاد بر این مردم و امت آخر الزمانی که فهم و ادراک آنها همه 

عالم را انگشت به دهان گذاشته!

پیکرهای س��ردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی، ابومهدی 
المهندس و ش��هدای مقاومت بر دس��تان لشکر میلیونی 
منتقمان در تهران تشییع شد. مراسم تشییع پیکر سردار 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور جمعیت چند 
میلیونی قش��رهای مختلف مردم تهران از دانشگاه تهران 

به سمت میدان آزادی برگزار شد.
مردم با در دس��ت داش��تن تصاویری از س��ردار سلیمانی 
و ابومه��دی المهندس، ش��عار مرگ بر آمری��کا، مرگ بر 
اسرائیل و مرگ بر انگلیس سر می دهند و خواهان انتقام 
س��خت ترور سردار س��لیمانی بودند. دس��ت نوشته های 
زیادی با موضوع انتقام س��خت از آمریکایی ها در دستان 
ش��رکت کنندگان در مراسم تش��ییع میلیون سردار حاج 

قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش دیده می شد.

 هم قسم شدن برای خونخواهی
جمعی از شرکت کنندگان تهرانی در مراسم تشییع پیکر 
سردار شهید سپهبد قاسم س��لیمانی، طومار خونخواهی 

امضا می کردند.

 کفن پوشان منتقم در خیابان های تهران
دانشجویان و جوانان تهرانی کفن پوشان در مراسم تشییع 
پیکر سردار سلیمانی به عزاداری پرداخته و آمادگی خود 

را برای انتقام از آمریکای جنایتکار اعالم می کردند.

زینب سلیمانی: با شهادت پدرم خانه های عنکبوتی 
آمریکا و اسرائیل فرو خواهد ریخت

زینب س��لیمانی فرزند سردار شهید س��پهبد حاج قاسم 
سلیمانی در س��خنانی که از تریبون پیش از آغاز نماز بر 
پیکر پدرش، ایراد کرد، اظهار داشت: آمریکا و صهیونیسم 
بدانند ش��هادت پ��درم موجب بی��داری بیش��تر فطرت 
انس��ان ها در جبهه مقاومت ش��ده و روزگار آنها را تیره و 
ت��ار و خانه های عنکبوتی آنها را ف��رو خواهد ریخت. وی 
افزود: امروز س��لیمانی های مقاومت پیام داده اند. عموی 
عزیزم سیدحسن نصراهلل پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، 
بشار اسد، زیاد نخاله، ابوحسن عامری و عبدالملک حوثی 
که هر ک��دام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو 

کفایت می کنند پیامشان را خواهند داد. 

 هنیه: سردار سلیمانی شهید قدس است
اس��ماعیل هنی��ه رئی��س دفت��ر جنبش جهاد اس��المی 
فلس��طین حماس نیز طی س��خنانی که ب��رای جمعیت 
نمازگزار در مراس��م تش��ییع پیکر پاک و سرافراز شهید 
سپهبد قاس��م س��لیمانی بیان کرد، گفت: من اعالم می 
کنم که پروژه مقاومت در سرزمین فلسطین همچان ادامه 
خواهد یافت، سس��ت نخواهد شد و عقب نشینی نخواهد 
کرد و این ترورها و ش��هادت ها ب��ر توانمندی، بر ثبات و 
اس��تقامت و اصرار ما در ادام��ه راه خواهد افزود و ما این 
راه را تا آزادی قدس و س��رزمین فلسطین و آزادی اراده 
انسان  های منطقه به یاری خداوند ادامه خواهیم داد. وی 
ادام��ه داد: باید بگوییم، در ای��ن اجتماع عظیم اعالم می 
کنیم که فرمانده ش��هید س��لیمانی که همه زندگی خود 
را در حمایت و پش��تیبانی از فلس��طین به س��ر برد و او 
در راس فرماندهی نیروی قدس س��پاه بود اعالم می کنم 
که »این فرمانده بزرگ شهید قدس، شهید قدس، شهید 

قدس« است.
اشک های رهبر انقالب هنگام اقامه نماز

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای هن��گام خواندن نماز اش��ک 

ریختن��د و عبارات��ی را به کار بردند که به همین ش��هدا 
اختصاص داشت. عبارات خاص ولی امر مسلمین در اقامه 

نماز بر پیکر شهدای سرافراز اسالم به شرح زیر است:
اللهم ان هوالء المسجون قدامنا عبادک و ابن عبادک

)خدایا این افراد در کفن پیچیده ش��ده مقابل ما، بندگان 
تو و فرزندان بندگانت هستند(

وابن إمائک، نزلوا بک، وانت خیر منزوٍل به
)فرزند کنیز توس��ت، نزد تو آمده اند و تو بهترین کس��ی 

هستی که نزدش می روند(
الله��م انهم محتاجون الی رحمتک وانت غنی عن تعذیب 

عبادک
)خدای��ا آنه��ا محتاج رحمت تو هس��تند و ت��و از عذاب 

بندگانت بی نیازی(
الله��م ان کانوا محس��نین ف��زد فی احس��انهم وان کانوا 

مسیئین فتجاوز عنهم  
)خدای��ا اگ��ر نیکوکار بودن��د، به احسان ش��ان بیفزا واگر 

گناهکار بودند، از آنان درگذر(
اللهم انّا ال نعلُم منهم اال خیرا )س��ه بار تکرار( وانت أعلم 

بهم مّنا
)پروردگارا، ما جز نیکی از آنان س��راغ نداریم و تو از ما به 

آنان داناتری(
اللهم صلی علی محمد و ال محمد

اللهم أدخلهم فی رحمتک و رضوانک 
)خدایا آنان را مشمول رحمت و رضوان خود بفرما(

اللهم انک تََوّفیَتهم ُمتلِطخین بدمائهم فی سبیل رضاک؛ 
مستش��هدین بین ایدیهم، مخلصین ف��ی ذلک لوجهک 

الکریم، اللهم فاعِل درجاتهم
)خدایا تو وقتی جان آنان را گرفتی که آنان در راه رضای 
تو در خون خود غلتیده بوده و مخلصانه برای خاطر وجه 
کریمانه تو، به شهادت رسیده بودند. خدایا بر درجاتشان 

بیفزا(
واحشرهم مع محمد وآله الطاهرین

)آنان را با محمد وآل طاهر او محشور کن(
والحقنا بهم وارزقنا الشهادة فی سبیلک یا موالی

)و ما را به آنان ملحق و شهادت در راه خودت را روزی مان 
کن سرورم(

الحمد هلل الذی اکرم المستشهدین فی سبیله
شکر خدایی را که شهدای راه خود را گرامی داشت

الحمد هلل الذی  رزقنا الشهادة فی سبیله 
شکر خدایی را که شهادت در راه خودش را روزی ما کرد 
الحم��د هلل الذی  رزقنا الجهاد فی س��بیل االس��الم  )اهلل 

اکبر(
ش��کر خدایی را که ک��ه جهاد در راه اس��الم را روزی ما 

کرد.

 خروج پیکرها از دانشگاه تهران و تشییع به سمت 
میدان آزادی

پس از اقامه نماز، پیکر ش��هدا از دانشگاه تهران به سمت 
میدان آزادی تشییع شد.

مردم تهران از س��اعت 6 صبح � 2 س��اعت پیش از آغاز 
رسمی مراسم � تا ساعت 16 )10 ساعت( برای مشایعت 
پیکر فرمانده ش��هید نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب، 
معاون الحش��د الش��عبی )نیروهای مردمی( عراق و چهار 
همراهش��ان در خیابان ها حضور داش��تند. پیکر س��ردار 
سلیمانی پس از تشییع در تهران به قم منتقل شد و پس 
از تش��ییع در حرم مطهر حض��رت فاطمه معصومه )س( 

برای تدفین به کرمان منتقل شد.  فارس
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پیام لشکر میلیونی منتقمان از قلب ایران به کاخ سفید: 

پیام انتقام سخت در راه است

یادداشت 

m.director80@yahoo.com

محمد صفری


