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تسلیت روحانی به خانواده جانباختگان
رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت تعدادی از هموطنان در خاکسپاری 
ش��هید سردار س��لیمانی در کرمان به معاون اول و وزیر بهداشت دستور داد تا 
سریعاً به وضعیت مصدومان و خانواده های بازماندگان رسیدگی کنند. حجت 
االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت تعدادی 

از هموطنان در مراس��م خاکسپاری سپهبد شهید قاسم سلیمانی در کرمان به 
معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد تا سریعاً 
به وضعیت مصدومان و خانواده های بازماندگان رس��یدگی کنند. حجت االسالم حسن 
روحانی در این پیام همچنین هیأتی را مأمور رس��یدگی به دالیل بروز این اتفاق کرد. 
اینجانب با ابراز همدردی، این مصیبت را به خانواده های داغدار تسلیت عرض می کنم و 
از خداوند رحمان برای این جانباختگان که از شیفتگان و دلدادگان آن شهید واالمقام 

بودند، رحمت الهی را خواستارم.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

ربیعی جان باختن تعدادی از هموطنانمان در کرمان را تسلیت گفت
علی ربیعی س��خنگوی دولت در توئیتی با تس��لیت ج��ان باختن جمعی از 
مش��ایعت کنندگان سردار شهید س��لیمانی، گفت: در همین حادثه دردناک 
نیز ش��اهد جلوه های سپاس ملی از سرباز وطن و انزجار از تروریسم ترامپی 
بودی��م. علی ربیعی س��خنگوی دول��ت در توئیتی به مناس��بت جان باختن 

تعدادی از مشایعت کنندگان سردار شهید سلیمانی در کرمان نوشت: حادثه 
تاس��ف برانگیز جان باختن جمعی از مشایعت کنندگان سردار شهید سلیمانی را به 
خانواده این عزیزان و مردم قدرش��ناس کرمان تس��لیت می گویم. در همین حادثه 
دردناک نیز شاهد جلوه های سپاس ملی از سرباز وطن و انزجار از تروریسم ترامپی 
بودیم. متاس��فانه به دلیل ازدحام و تراکم جمعیت در مراس��م تشییع و خاکسپاری 
سردار شهید سپهبد قاسم س��لیمانی در کرمان تاکنون حدود ۴۰ نفر از هموطنان 

جان خود را از دست داده اند و ۲۱۳ نفر نیز مصدوم شده اند.  فارس

اگر شهید سلیمانی نبود آمریکا منطقه را تجزیه می کرد
رئیس دفتر عقیدتی سیاس��ی فرمانده کل قوا گفت: اگر حاج قاسم نبود سران 
آمریکا به راحتی می توانس��تند نقشه شوم خود برای ایجاد خاورمیانه بزرگ و 
به تجزیه عراق و سوریه را عملی کنند. حجت االسالم والمسلمین سعیدی در 
جمع فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی راهبردی ارتش ضمن عرض تسلیت 

سردار شهید قاسم سلیمانی یاران و همراهان ایشان با اشاره به شرکت کنندگان در 
تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی گفت: در تهران 8 میلیون نفر شرکت کردهند 
که بسیاری از آنها برای اولین بار در چنین راهپیمایی شرکت می کردند. سردار سلیمانی 
ویژگی هایی داشتند که باعث شده بود کوچک و بزرگ بزرگ مسئول و کارگر همه در 
کنار هم عاشق ایشان باشند. وی به مدیریت جهادی سردار قاسم سلیمانی اشاره کرد 
و افزود: این آدم جهادی آرام و قرار نداشت و تمام وقت خود را برای ساخت و مدیریت 

بحران در منطقه خاورمیانه صرف کرد.  روابط عمومی نیروی دریایی ارتش 

و  انس�انهای زی�رک  ش�هادت، م�رگ 
هوشیار است

شهادت، مرگ انسانهای زیرک و هوشیار است

حقیقت��ی که ما باید بدان افتخار کنیم، این اس��ت 
 ، که رس��م شهادت و س��نت الهِی قتل فی سبیل اللهَّ
با نظام اس��المی زنده شد. در گذشته، سیلیخوران 
در راه خ��دا کم بودند و برخ��ی در طی عمر هفتاد 
س��اله ی خود، تحمل کمترین سختی در راه خدا را 
هم نداشتند و حاضر نبودند در راه خدا یک اخم را 
تحمل کنند؛ چه برس��د به این که جان و سرمایه ی 
وج��ود خ��ود را در راه خدا بدهند. ب��رای ملتی که 
به نام اس��الم زندگی میکند، خیلی بد اس��ت که در 
راه تحقق این هدف عظیم، هیچ مشکلی را بر خود 
هم��وار نکند. پیداس��ت که در این جامعه، اس��الم 

روزبه روز ذوب و کم رنگ و بیاثر خواهد شد.
ش��هید، جانش را فروخته و در مقابل آن، بهش��ت 
و رض��ای اله��ی را گرفت��ه اس��ت ک��ه باالتری��ن 
دستاوردهاس��ت. به ش��هادت در راه خ��دا، از این 
منظر نگاه کنیم. ش��هادت، مرگ انس��انهای زیرک 
و هوش��یار اس��ت که نمیگذارند این جان، مفت از 
دستش��ان برود و در مقابل، چیزی عایدشان نشود. 
این جان، سرمایه ی اصلی ماست. مردن و شهادت، 
پیری و جوانی نمیفهمد. بسیاری هستند که در راه 
خدا هم کش��ته نمیش��وند؛ اما در جوانی میمیرند. 
چه قدر جوانان هس��تند که میمیرند و در حقیقت 
جانشان از دست رفته است. اگر در راه خدا حرکت 
نکنند، اگر مس��یر آنها الهی نباش��د و مرگشان در 
راه خدا و هجرت و جهاد فی سبیل اللهَّ نباشد، متاع 
عمر - که بس��یار عزیز اس��ت - از دستشان خواهد 
رفت و در مقابلش، چیزی عایدشان نمیشود. البته، 
اگر بازمان��دگان آنها صبر کنند، خ��دای متعال به 
آنه��ا اجر خواهد داد؛ اما خ��ود آن مرده، در مقابل 
جانش که از او گرفته ش��ده است، چیزی به دست 

نخواهد آورد.
بسیاری هم هستند که در سنین غیرجوانی یا بعد 
از جوانی، در راه خدا ش��هید شدند - مثل شهدای 
محراب و عزیزانی که در جبهه ش��هید ش��ده اند - 
اینها هم کس��انی هستند که جانشان را فروخته اند. 
شهادت برای هر انسانی چنین امتیازی است. واقعاً 
اگر خدای متعال این دعا را از کس��ی قبول کند که 
مرگ او را در شهادت قرار دهد، بزرگترین امتیاز را 
به یک انس��ان داده است و در مقابل سرمایه یی که 
از بین میرفت و هدر میش��د، بهشت و رضایت خود 

را قرار داده است.

بیانات در دیدار فرزندان ممتاز شهدا، مسؤوالن امور 
فرهنگی بنیاد شهید و جمعی از دانشجویان امامیه ی 
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مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر سردار سپهبد شهید قا سم 
سلیمانی و همرزم شهیدش سردار پور جعفری از میدان آزادی 

کرمان تا گلزار شهدا با حضور پرشور مردم  برگزار شد.
این مراس��م  در میان س��یل خروش��ان مردم و مسئوالن از  

میدان آزادی به سمت میدان شهدا برگزار  شد.
معاون اول رئیس جمهور، وزرای بهداشت و نفت، استانداران 
خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در 
این مراس��م حضور داشتند و  هزاران نفر از مردم والیتمدار و 
انقالبی برای تشییع پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی حضور 
داش��تند. آحاد مختلف مردم از شهرهای مختلف خود را به 

کرمان رساندند تا در این مراسم باشکوه  شرکت کنند.
ورودی های شهر کرمان دارای ترافیک بسیار سنگینی بود و 
 مردم از نقاط مختلف کشور خود را به کرمان برای حضور در 

مراسم تشییع رسانده بودند.  
حضور نوجوانان و جوانان و بانوان  در این مراسم  پر رنگ  بود 
و مردم با س��ر دادن شعارهایی علیه استکبار و عواملش، این 

جنایت هولناک آمریکایی ها در عراق را محکوم  کردند.
م��ردم با س��ردار دادن  ش��عار "مرگ بر آمری��کا "، "مرگ بر 
اس��رائیل" و ش��عارهایی در تجلیل از مقام ش��امخ ش��هید 
سلیمانی به استقبال پیکر ش��هید در میدان آزادی رفتند تا 
س��ردار محبوب دل ها را با اندوه و حزن فراوان تشییع کنند. 
سردار این بار آمده که بماند برای همیشه؛ می آید که به جای 
ی��ک عمر نخوابی��دن تا ابد در آغوش وط��ن و در کنار یاران 

دیرین و همرزمان قدیم آرام بگیرد.
م��ردم کرمان که روزها در انتظار وصال یار بی تابی می کردند 
سرانجام به معشوق رسیدند و سردار شهید سپهبد حاج قاسم 

سلیمانی سردار دلها در آغوش گرفتند.
وزیر اوقاف و جمعی از مسئوالن و علمای سوری برای شرکت 
در مراس��م تشییع پیکر فرمانده ش��هید سپاه قدس به ایران 
آمدن��د. همچنین ب��ا هماهنگی آی��ت الل طباطبایی تولیت 
مص��الی حرم حضرت زین��ب )س(، پرچم گنبد حرم مطهر 
آن حضرت از س��وی هیات س��وری تقدیم شهید حاج قاسم 
سلیمانی شد. پیکر مطهر شهیدان سلیمانی و پورجعفری از 
میدان آزادی به س��مت گلزار شهدای ش��هر کرمان بر روی 

دستان عاشقان به نظام و والیت تشییع شد.
مردم یک صدا، انتقام خون سرخ سرباز والیت را طلب کردند. 
میهمانان داخلی و خارجی بس��یاری در این مراس��م حضور 
داش��تند.  میدان آزادی، خیابان شریعتی و سایر خیابان های 
منتهی به گلزار ش��هدای کرمان ممل��و از جمعیت بود و هر 
لحظه به تعداد آنها اضافه می شد. مراسم تشییع و خاکسپاری 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی از ساعت 8 صبح با تالوت 
قرآن و پخش س��رود ملی جمهوری اسالمی ایران آغاز شد.  
پیکر شهیدان حاج قاسم س��لیمانی و حسین پورجعفری با 
ش��عار »حسین آرام جانم، روح و روانم« و »صلی علی محمد 

یاور رهبر آمد« و در میان غم و اندوه مردم دیار کریمان وارد 
میدان آزادی کرمان شد.

مردم در میدان آزادی ش��هر کرمان یکص��دا فریاد می زدند 
"صل علی محمد یاور رهبر آمد"، "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر 

اسرائیل"، "خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست".
هر بار که س��ردار س��المی نام س��ردار س��پهبد حاج قاسم 
س��لیمانی را می آورد مردم در می��دان آزادی کرمان به گریه 

افتاده و شعارهای ضداستکباری سر می دادند. 
مردم یک  صدا نوای "حیدر، حیدر" و "صل علی محمد، یاور 
رهبر آمد"، "دسته گل محمدی به خانه ات خوش آمدی"سر 

می دادند.
در ابتدای این مراسم پیام رهبر معظم انقالب در پی شهادت 
س��ردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه ایشان 
بار دیگر قرائت شد. وصیت جدی و قاطع سردار شهید قاسم 
سلیمانی این بود که در گلزار شهدای کرمان دفن شود.  پس 
از اینکه س��ردار حسین س��المی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی در آغاز س��خنان خود عنوان ک��رد "انتقام 
می گیریم" مردم یک صدا فریاد الل اکبر س��ر دادند و در ادامه 

شعار دادند "ای رهبر آزاده، آماده ایم آماده".
ح��اج مهدی سلحش��ور مداح اهل بیت حاض��ران در میدان 
آزادی کرمان را مهمان روضه سیدالش��هدا)ع( و مرثیه خوانی 

در رثای شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم کرد.
پرچم ه��ای ای��ران، افغانس��تان و حزب الل لبنان در دس��ت 

حاضران در میدان آزادی کرمان دیده می شد.
بنرها و پرچم هایی با مضامین "در انتظار انتقام"، "افتخار ایلم، 
سرباز وطنم، خداحافظ ..."، "پیروزی نزدیک است" و "انتقام 
س��خت" در جای جای می��دان آزادی و خیابان های کرمان 

دیده می ش��د. طول مس��یر حضور مردم در مراسم تشییع و 
خاکس��پاری سردار قاسم س��لیمانی در کرمان، ۱۱ کیلومتر 
برآورد می ش��د. »حاج قاسم « س��ردار و سپه دار مظلومان و 
محرومان جهان بود که دس��ت یزیدی��ان زمانه خون پاکش 
را ب��ر زمین ریخت و همان مظلومان امروز در رثای س��ردار 
دل ها، داغ دل شان را با غم کربال و سید الشهداء)ع( تسکین 

می دهند.
پرچم های سرخ "یا حسین" در دست تشییع کنندگان جلوه 

خاصی به مراسم و میدان آزادی کرمان داده بود.
جمعیت حاضر در مراسم تشییع سپهبدحاج قاسم سلیمانی 
و همرزم ش��هیدش س��ردارپورجعفری با شعارهایی از جمله 
"الل اکب��ر"، "علمت بر زمین نمی مان��د"، "مرگ بر امریکا"، 
"مرگ بر اسرائیل" و ... با آرمان های انقالب و شهید سلیمانی 
تجدید بیعت کردند. همچنین در طول مسیر پالکاردهایی با 
هشتک »انتقام سخت« در دست تشییع کنندگان به وضوح 

خود نمایی می کرد.
مردم در گلزار ش��هدای کرمان برای ورود پیکر سردار شهید 
س��لیمانی لحظه ش��ماری می کردند. اعضای خانواده شهید 

سلیمانی نیز در گلزار شهدا حضور داشتند.
ازدحام جمعی��ت به قدری بود که خ��ودرو حامل پیکرهای 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و سردار حسین پورجعفری 
مدام در مسیر متوقف می شد. افرادی از ملیت های گوناگون 
در مراس��م تشییع حاج قاسم س��لیمانی حضور داشتند که 
نش��ان از ارادت ملت های منطقه به ایشان است.  پیکر شهید 
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزم شهیدش سردار 
پورجعفری در میان سیل جمعیت به  میدان شهدای کرمان 
رسید.  خیابان های کرمان مملو از مردمانی است که آمده اند 

برای آخرین بار با س��ردار محبوب شان وداع کنند. مردمانی 
که با پالکاردهای »انتقام سخت« به دنبال انتقام از مسببان 
این جنایت تروریستی هس��تند. جمعیت انبوهی از مردم بر 
روی کوه هایی که در نزدیکی گلزار شهدای کرمان قرار دارد، 

نشسته و منتظر ورود پیکر سردار دل ها بودند. 
مسئول کمیته تشییع پیکر شهید سردار سلیمانی در کرمان 
گفت: خیل عظیم جمعیت موجب بروز حوادث ناگواری برای 
مشایعت  کنندگان در مراسم تشییع شد که طی آن تعدادی 
از حاضران در مراسم تشییع جان باختند تعدادی نیز مصدوم 

شدند.
در همین خصوص مدیرکل دفتر امنیتی انتظامی استانداری 
کرمان گفت: به دلیل ازدحام زیاد در مراس��م تش��ییع پیکر 
مطهر سردار ش��هید سپهبد حاج قاسم س��لیمانی و سردار 
ش��هید پورجعفری تعدادی از ش��رکت کنندگان در کرمان 
مصدوم ش��دند. آمیخته شدن اش��ک و خون همیشه با خود 
پیامی دارد که وس��عت عظمت خون ش��هید س��ردار قاسم 
سلیمانی چنان ش��ور و وحدتی را ایجاد کرده که امیدواریم 
به ظهور منجی عالم ختم شود. اشک رهبر و موالیمان برای 
سردار دلها و مالک اشتر زمانه جاری شد و این آمیخته شدن 
اش��ک و خون همیش��ه پیامی را به همراه دارد. مردم ایران 
این اش��ک ها و جاری ش��دن خون ش��هیدان به ویژه سردار 
قاس��م س��لیمانی را دیدند و به ش��دت منتظر انتقام سخت 
هس��تند. مردم به پاس حرمت این اش��ک و خون به میدان 
آمدند تا این پیام را برس��انند که ما انتقام سخت این اشک و 
خون را خواهیم گرفت. حضور میلیونی مردم س��بب وحدت 
خاطره انگیز و پرافتخار ایران و جهانیان ش��ده است که نشان 
می دهد این خون چنان عظمتی را به دنبال داش��ته که این 

شور را در مردم ایجاد کرده است.
یکی از ش��رکت کنندگان در تش��ییع پیکر مطهر حاج قاسم 
س��لیمانی در شهر کرمان درباره پیام حضور این جمعیت در 
تشییع پیکر مطهر حاج قاس��م سلیمانی گفت: خون مومن 
نزد خدا حرمت دارد و این حضور به دلیل اش��ک موالی ما و 
سردار دلهای ماست و امیدواریم به ظهور منجی عالم صاحب 
الزمان)عج( منتهی شود. او با ندای مرگ بر آمریکا از پیام این 
جمعیت در مقابل آمریکا و دش��من بیگانه گفت: آمریکا باید 
بساط خود را از منطقه جمع کند و حتی نمی تواند کاله خود 

را بردارد چه برسد اینکه ما را تهدید کند.
براس��اس اعالم ستاد برگزاری مراسم،  بیش از ۴۰۰ خبرنگار 
داخلی و خارجی مراسم تشییع سپهبدسلیمانی در کرمان را 
پوشش رسانه ای دادند تا در سطح جهانی تصویری خاص از 

این مراسم منعکس  شود.
از ۴۰۰ خبرنگاری که برای پوش��ش خبری این مراس��م به 
کرم��ان آمده اند ، ح��دود ۱۰۰ نفر از رس��انه های بین الملی 

هستند. تسنیم
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مردم برای عزیزترین سردار سنگ تمام گذاشتند  

رستاخیر دیار کریمان در تشییع سردار دل ها  


