
ــرور ســپهبد قاســم  ــه ت پــس از پاســخ موشــکی ســپاه ب
از  پــس  اولیــه  گزارش هــای  اســاس  بــر  و  ســلیمانی 
شــلیک بیــش از ۶۰ موشــک، در ایــن مرحلــه ۸۰ نیــروی 

شــده اند. کشــته  آمریکایــی 

دســتکم  کــرد:  اعــام  آگاه  منبــع  یــک  بعــد   ســاعتی 
۱۰۴ هــدف از مواضــع آمریکایی هــا و متحدانــش، در 
آمریکایی هــا  اگــر  کــه  انــد  شــده  شناســایی  منطقــه 
مجــددا مرتکــب هرگونــه خطایــی شــوند، ایــن مواضــع 
هــدف حملــه قــرار خواهنــد گرفــت. دســتکم هشــتاد 
نظامــی آمریکایــی در  حملــه بامــداد چهارشــنبه کشــته 
شــده انــد. در ایــن حملــه همچنیــن تعــدادی هواپیمــای 
بــدون سرنشــین و بالگــرد و تجهیــزات فــراوان نظامــی 
آســیب های جــدی دیــده انــد. در حملــه موشــکی بامــداد 
روز چهارشــنبه، پانــزده موشــک بــه پایــگاه عیــن االســد 
اصابــت کــرده کــه هیــچ  کــدام بوســیله سیســتم راداری 

ارتــش تروریســم آمریــکا رهگیــری نشــده اند.

کلیــه شــهرک های زیرزمینــی موشــکی در سراســر ایــران 
بــرای هــدف قــرار دادن اهدافــی کــه از پیــش تعییــن 

ــاش صددرصــد هســتند. ــت آمــاده ب ــده در حال گردی

عبدالکریــم خلــف، ســخنگوی نخســت وزیــر عــراق هــم 
در بیانیــه ای در رابطــه بــا عملیــات انتقــام جویانــه ایــران 
علیــه پایگاه هــای آمریــکا در عــراق اعــام کــرد: کمــی 
بعــد از نیمــه شــب گذشــته پیامــی شــفاهی رســمی از 
ــر اینکــه پاســخ  ســوی جمهــوری اســامی ایــران مبنــی ب
ایــران بــه تــرور ســردار ســلیمانی آغــاز شــده اســت و یــا 
کمــی بعــد آغــاز خواهــد شــد دریافــت کردیــم. ایــران 
بــدون اینکــه پایگاه هــای مــورد هــدف را بــه طــور دقیــق 
بگویــد اعــام کــرد کــه حمــات آن هــا تنهــا مکان هــای 
حضــور نیروهــای ارتــش آمریــکا در عــراق را هــدف قــرار 

خواهنــد داد.

ــر  ــات ب ــه اســت کــه انجــام عملی ــی گفت یــک مقــام ایران
ــداء کشــورهایی کــه پایگاه هــای خــود  ــران از مب ــه ای علی

را در اختیــار ارتــش تروریســتی آمریــکا قــرار داده انــد بــا 
پاســخ شــدید مواجــه خواهــد شــد.

هم چنیــن محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه در 
ــا اشــاره بــه  ــه ایــن اقــدام در توئیتــی ب اولیــن واکنــش ب
انتقــام ســخت ایــران از تروریســت های آمریکایــی در 
پایــگاه عیــن االســد در عــراق نوشــت: ایــران منطبــق 
ــد ۵۱ منشــور ملــل متحــد، اقدامــات متناســبی در  ــا بن ب
دفــاع از خــود انجــام داد و پایگاهــی را کــه از آن حملــه 
بزدالنــه علیــه شــهروندان و مقام هــای ارشــد مــا انجــام 

ــود هــدف قــرار داد. شــده ب

وی تصریــح کــرد: مــا بــه دنبــال تشــدید تنــش یــا جنــگ 
ــاع  ــر هــر تهاجمــی دف نیســتیم، امــا از خودمــان در براب

می کنیــم.

ظریــف در اظهاراتــی دیگــر در جمــع خبرنــگاران ایرانــی و 
رســانه های خارجــی اظهــار کــرد: وقتــی نادانــی و غــرور بــا 
هــم ممــزوج شــود نتیجــه خطرناکــی دارد. ترامــپ دورش 
ــن اســت کــه ایــن  افــرادی این چنیــن دارد نتیجــه اش ای

حرکــت هــای خبــط را نشــان دادنــد.
وی ادامــه داد: همــه مــردم یــک بــار دیگــر مــا را وامــدار 
خــود کردنــد. آمدنــد و نشــان دادنــد شــهید ســلیمانی 
ایجــاد وحــدت و قــدرت مــی کنــد. ایــن وحــدت بایــد بــه 

ــکا اشــتباهش را نشــان دهــد. آمری
ظریــف گفــت: جمهــوری اســامی پایگاهــی کــه از آن بــه 
ســردار ســلیمانی حملــه شــده بــود را هــدف قــرار داده و 

مــا اقــدام مشــروع انجــام دادیــم.

ــر خارجــه کشــورمان در حاشــیه حضــور در ســفارت  وزی
عــراق در تهــران بــرای امضــای دفتــر یادبــود شــهیدان 
مقاومــت شــهید، شــهیدان ســردار ســلیمانی و ابومهــدی 
المهنــدس و دیگــر همرزمانشــان بــا تاکیــد بــر این کــه 
حملــه ایــران بــه پایــگاه عیــن االســد بــا اطــاع مقامــات 
عراقــی صــورت گرفتــه اســت، تاکیــد کــرد: قطعــا انتقــام 
خــون آقــای ســلیمانی بســیار بســیار باالتــر از ایــن اســت 

و امــروز صرفــا انتقــام خــون ایشــان در بعــد نظامــی 
گرفتــه شــد.

ســردار کوثــری جانشــین فرمانــده قــرارگاه ثــارهللا نیــز بــا 
اشــاره بــه انتقــام ســخت ایــران از آمریــکا در پی شــهادت 
ســپهبد ســلیمانی بــه ایســنا گفــت: آنهــا خیــال میکردنــد 
پایــگاه هایــی کــه در منطقــه دارنــد بــرای همیشــه امــن 
ــرای شــان در  اســت، امــا بایــد بداننــد کــه اینجــا دیگــر ب

هیــچ زمانــی امــن نیســت.

دفتــر  سیاســی  معــاون  راد  ســنایی  رســول  ســردار 
عقیدتــی سیاســی فرماندهــی معظــم کل قــوا بــا اشــاره 
بــه پاســخ جمهــوری اســامی ایــران بــه اقــدام آمریــکا 
در بــه شــهادت رســاندن ســردار ســپهبد پاســدار قاســم 
ســلیمانی و تعــدادی از هم رزمــان او و موشــک بــاران 
)پایــگاه  درعــراق  آمریــکا  نظامــی  پایگاه هــای  از  یکــی 
عیــن االســد( در گفت وگــو بــا ایســنا تصریــح کــرد: ایــن 
مرحلــه از اقــدام تافــی جویانــه ســپاه علیــه  تروریســم 
آمریکایــی ضعیف تریــن ســناریویی جمهــوری اســامی 
ایــران بــود کــه  در راســتای مطالبــه ی ملــی بــرای انتقــام 
خــون پــاک شــهید ســلییمانی و همراهانــش بــه اجــرا 

گذاشــته شــد.

حســام الدیــن آشــنا مشــاور رئیــس جمهــوری بــا اشــاره 
بــه موشــک بــاران یکــی از پایگاه هــای نظامــی آمریــکا 
در عــراق توســط جمهــوری اســامی ایــران در پاســخ بــه 
اقــدام اخیــر ایــاالت متحــده در بــه شــهادت رســاندن 
ســردار ســپهبد پاســدار قاســم ســلیمانی و تعــدادی از 
هم رزمــان او در توییتــر خــود یــادآور شــد: هــر اقــدام 
نامطلــوب نظامــی از ســوی آمریــکا در ســطح منطقــه بــا 

ــرو می شــود. ــه روب ــار منطق ــام عی ــگ تم ــک جن ی

ــه ای  ــل در نام ــران در ســازمان مل ــده ای ــن نماین هم چنی
بــه دبیــر کل ســازمان ملــل اعــام کــرد: ایــران اقدامــات 
الزم و متناســب علیــه هرگونــه تهدیــد یــا اســتفاده از زور 

اتخــاذ خواهــد کــرد.
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مقاومــت  بین املللــی  چهــره ی  ســلیامنی  شــهید   

اســت و همــه ی دلبســتگان مقاومــت خونخــواه 

اوینــد.

#انتقام_سخت



اکبــر  علــی  ســرهنگ  خشــتی؛  خانــه  گــزارش  بــه 
شــاهرخی در مراســم بزرگداشــت ســپهبد شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی در مســجد شــهید ســردار ســلیمانی 
عیــش آبــاد رفســنجان بــا اشــاره بــه آیاتــی از قــرآن کریم 
اظهــار داشــت: درگیــری بیــن آمریــکا و ایــران کــه امــروزه 
شــکل گرفتــه درگیــری بیــن اســام و کفــر اســت خداونــد 
در قــرآن مــی فرمایــد اگــر دشــمن بــه شــما حملــه کنــد 
ــروزی از  ــد پی ــارزه کردی همــه حــول محــور مقاومــت مب

آن شماســت.
ــاد  ــکا افت وی افــزود: اتفاقــی کــه امــروز بیــن مــا آمری
افتــاده  پیامبــر  زمــان  در  کــه  اســت  اتفاقــی  هماننــد 
از منطقــه  ایــن اســت آمریــکا  مــا  اســت درخواســت 
خــارج شــوند و فتــح و نابــودی اســرائیل رقــم بخــورد.

امــدن  بــا  کــرد:  تصریــح  رفســنجان  ســپاه  فرمانــده 
در  گرفــت،  ایــران صــورت  علیــه  اقــدام  ترامــپ ســه 
پروســه اول ترامــپ اعــام جنــگ کــرد اولیــن اقــدام 
اعــام جنــگ بــا کار سیاســی انجــام گرفــت، پــاره کــردن 
برجــام، تشــکیل تحریــم هــا دومیــن گام آمریــکا بــود و 

ســوم اقــدام بــه تــرور ســردار قاســم ســلیمانی بــود.
وی خاطرنشــان کــرد: هنــوز دو تــا ســه روز از تدفیــن 

ســردار شــهید نگذاشــته اســت اولیــن ســیلی بــه آمریــکا 
باعــث شــده در فضــای مجــازی و روانــی  زده شــد و 
ــد  ــن مــردم ایجــاد شــود بای فضــای رعــب و وحشــت بی
بگوییــم ایــن دقیقــا برعکــس خواهــد شــد مــا اولیــن 
ســیلی را زدیــم و ســیلی هــای بعــدی را گــروه هــای 

مقاومــت خواهنــد زد.
ســرهنگ شــاهرخی عنــوان داشــت: گام دوم جنــگ 
ــا آمریــکا شــدیدتر خواهــد بــود، آمریــکا بعــد از تــرور  ب
شــهید ســلیمانی قــرار بــود شــخصیت هــای دیگــر و 
جاهــای دیگــر ایــران را مــورد هــدف قــرار دهنــد کــه بــا 

اقــدام ســپاه قــدس بــه وحشــت افتادنــد.
کــه  اســت  کشــوری  اولیــن  ایــران  شــد:  یــادآور  وی 
توانســته بــه یــک پایــگاه نظامــی آمریــکا حملــه نمایــد و 
بعــد از اقــدام ایــران ترامــپ از صلــح و ســازش بــا ایــران 

صحبــت مــی کنــد.
تاریخچــه  بــه  اشــاره  بــا  رفســنجان  ســپاه  فرمانــده 
دشــمنی آمریــکا بــا ایــران گفــت: در جریــان اغتشاشــات 
اخیــر در کشــور مراکــز و تاسیســاتی مــورد حملــه قــرار 
گرفــت در حقیقــت بحرانــی صــورت گرفــت این گروهک 
هــای اغتشــاش گــر بــا ابزارهــا و ســاح هــای پیشــرفته 

خســارت زدنــد نشــان از فتنــه آمریــکا دارد.
ســرهنگ شــاهرخی بــا اشــاره بــه جنایــات آمریکایی در 
قبــال ایــران بیــان داشــت: نقــش مســتقیم آمریــکا در 
جنــگ تحمیلــی گام اول در منطقــه تحــت شــعاع قــرار 
ــه بالگــرده هــا  ــود حمل ــام راحــل ب دادن فرمایشــات ام
ــه شــهادت رســاندن  ــه قایــق هــای تنــدروی ســپاه و ب ب
جمعــی از ســپاهیان، حملــه بــه ســکوهای نفتــی کــه 
نشــان دهنــده ایــن بــود کــه مــا عمــا بــا آمریــکا مــی 
جنگیدیــم ایــن مــوارد کمتــر بــه مــردم تفهیــم شــده 

اســت.
وی ادامــه داد: دشــمن بــرای تــرور شــهید ســلیمانی 
برنامــه از قبــل پیــش داشــته اســت یکــی از برجــام هــا 
درخصــوص موشــک هــا بــود در ایــن برجــام خواســتند 
بگذاریــم  اختیارشــان  در  داشــتیم  موشــک  چــه  هــر 

بعــد  آمریکایهــا  اقدامــات  مهمتریــن  از  دیگــر  یکــی 
روانــی و القــاء در میــان مــردم کــه رهبــر ایــران بــا رژیــم 
صهیونیســتی بــه توافــق رســیده اســت و ایــن جملــه 
کــه درســته اســرائیل شــیطان بــزرگ اســت ولــی مــا در 
مقابــل آنهــا اســلحه نداریــم بایــد بــا آنهــا کنــار بیاییــم.

فرمانــده ســپاه رفســنجان بیــان داشــت: جنــگ روانــی 
آمریــکا در دنیــا و شــایعه ســازی بیــن مســئولین در 
داخــل کشــور توســط آمریــکا در رســانه هایشــان نشــان 

داده مــی شــد.
ســردار  گــری  انقابــی  شــخصیت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــهید ســلیمانی گفــت: انقابــی گــری طبــق بیانیــه 
ــد ۱۶ شــاخص داشــته باشــد  ــری بای ــام معظــم رهب مق
کــه ایــن شــهید داشــتند، اوج انقابــی گــری حــاج قاســم 
و والیــت  برخــی والیــت شــعار  بــود،  پذیــری  والیــت 
مــدار هســتند برخــی هــم والیــت گریزنــد برخــی والیــت 

ســتیزند بایــد همــه ایــن افــراد را بشناســیم.
ســرهنگ شــاهرخی ابــراز داشــت: جنگــی در راه اســت 
و جنــگ آمریــکا بــا مــا بــر ســر صنــدوق هــای رای اســت، 
آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه بهتریــن راه مقابلــه 
بــا مــا فرســتادن کســانی بــه مجلــس و جاهایــی هســت 
کــه بــدون حاشــیه بــرای انقــاب مــی تواننــد تصمیــم 
بگیرنــد و از عوامــل نفــوذی در خبــرگان رهبــری باشــند.

وی ادامــه داد: مــردم هوشــیار باشــید نگذاریــد خــون 
ــرت پاســبان  ــا بصی ــد ب ســردار ســلیمانیها هــدر رود بای

خــون شــهدا باشــیم.

گفتــی اســت مراســم بزرگداشــت ســردار شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی روز گذشــته در مســجد ســچهبد شهید 
مــردم  حضــور  بــا  رفســنجان  آبــاد  عیــش  ســلیمانی 
شــهیدپرور و خانــواده هــای معظــم شــهدا برگــزار شــد.

بــا   » نــور  آوردســرزمین  »ره  جشــنواده  اولیــن 
حضورســردارحاج یعقــوب ســلیمانی مســئول اردویــی 
ســابق  رئیــس  ســعدی  سردارحســنی  کشــور،  ســپاه 
خانــواده  و   خادمیــن  از  جمعــی   ، بنیادشــهیدکرمان 
کرمــان  مقــدس  دفــاع  مــوزه  درمــکان  شــهدا  هــای 

برگزارگردیــد.

یعقــوب  ســردارحاج  خشــتی؛  خانــه  گــزارش  بــه 
ــا گرامیداشــت یادوخاطــره  ســلیمانی در ایــن مراســم ب
و   رمزپیروزیســت  شــهادت  داشــت:  بیــان  شــهیدان 

ماســت. فخراولیــاءی  و  عبــدی  شــهیدعزت 

امتدادخــون  مــا  شــهیدان  خــون  کــرد:  تصریــح  وی 
دفــاع  ســال  هشــت  امتــداد  کرباســت،  شــهیدان 
مقــدس و  راهیــان نوراســت، ایثــارو شــجاعت و روحیــه 
بــه  کــه درمــا  نــگاه هایــی اســت  استکبارســتیزی و… 

بــروز و ظهــور پیداکــرده اســت. نوعــی 

ــد در  ــاوری جدی ــور فن ــان ن ــه داد: راهی ســلیمانی ادام
دفــاع مقــدس اســت، راهیــان نــور بســتری اســت بــرای 
توســعه قلــه حــق و کار عاقانــه ای  اســت کــه ملــت 

ایــران انجــام مــی دهنــد.

مســئول اردویی ســپاه کشــور خاطرنشــان کرد: انقاب 
مــا چهــل و یــک ســال در برابــر توطئــه هــای دشــمن 
ایســتاد و درعرصــه هــای مختلــف بــا انــواع ترورهــای 
کــه جنایــت کاران ودشــمنان انجــام دادنــد مقاومــت 
کــرد دشــمن دنبــال ایــن بــود کــه تفکــرات امــام راحــل و 

ــد. ســردارحاج قاســم ســلیمانی راخامــوش کنن

وی عنــوان داشــت:  جشــنواره ره آورد ســرزمین نــور 
بــه  مفاهیــم ،فرهنــگ و ارزشــهای مقــدس اشــاره دارد 
موشــکی  هیــچ  شهداســت  یادوخاطــره  کــه  تاوقتــی 

ازدشــمن بســمت مــا نفوذپذیرنیســت.

 ، نــور  از نخبــگان راهیــان  ایــن جشــنواره   درادامــه 
خانــواده شــهدا و خادمیــن شــهدا تجلیــل بــه عمــل آمد.

جنگ آمریکا با ما بر سر صندوق های رای است

برگزاری اولین جشنواره »ره آورد سرزمین نور« در کرمان

2



ــه گــزارش خانــه خشــتی؛ حجــت االســام علــی عــرب  ب
پــور عصــر امــروز در جلســه بصیرتــی بســیجیان رفســنجان 
رفســنجان  پــرورش  و  آمــورزش  اجتماعــات  ســالن  در 
بــا تســلیت شــهادت ســپهبد ســردار قاســم ســلیمانی و 
همرزمانــش اظهــار داشــت: ســیره دشــمنان اســام ایــن 
اســت کــه در مقابــل جبهــه حــق رصــد گیــر هســتند و 
ذره بیــن مــی گذارنــد ببیننــد کــه در ایــن جبهــه چــه نقــاط 
ضعفــی وجــود دارد از آن نقــاط ضعــف بــرای اهــداف خــود 

اســتفاده کننــد.

وی بیــان داشــت: دشــمنان اســام ذره بیــن مــی گذارنــد 
تــا ببیننــد چــه کســانی و چــه تفکــری بلندگــوی آنهــا اســت 
و تفکــر آنهــا را نشــر مــی دهنــد خصوصــا بعــد از پیــروزی 
انقــاب  اســامی رصــد جبهــه حــق توســط دشــمن روز 
بــه روز بیشــتر شــده اســت ولــی تاکنــون نتوانســتند بــه 

اهــداف خــود برســند و روز بــه روز رســواتر شــده انــد.

مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه ثــارهللا اســتان 
کرمــان تصریــح کــرد: انقــاب اســامی بزرگتریــن مانــع 
و  صهیونیســم   ، جهانــی  اســتکبار  پلیــد  اهــداف  بــرای 
دشــمنان داخلــی کــه ســتون پنــج آنهــا هســتند ایجــاد 

کــرده اســت.

وی افــزود: از روزی کــه انقــاب پیــروز شــده اســت در 
مقابــل ایــن نظــام موانعــی ایجــاد کــرده انــد ولــی علــی 
ــه  ــد انقــاب اســامی ب ــرده ان ــه ایجــاد ک رغــم موانعــی ک

ــر شــده اســت. ــک ت اهــداف خــود نزدی

حجــت االســام عــرب پــور بــا بیــان اینکــه امــروز بســیج 
گســترش پیدا کرده و عقده ای برای دشــمن شــده اســت 
گفــت: شــاکله بســیج در اصــل یــک تفکــر و جریــان اســت 
کــه امــروز از دیــوار و مرزهــای کشــور عبــور کــرده و بــه 
ســرزمین هــای دیگــر ورود پیــدا کــرده اســت عــراق بعــد از 
ســقوط صدام تنها راه نجات کشــورش را تشــکیل هســته 
هــای مقاومــت حشــد الشــعبی دانســته کــه توســط شــهید 

ســلیمانی ایجــاد شــد.

وی عنــوان داشــت: در یمــن، لبنــان، ســوریه و غــزه و 
فلســطین اشــغالی هســته هــای مقاومــت توســط بســیج 

و رویــش تفکــر ســردار ســلیمانیها شــکل گرفــت.

ویژگیهــای  بــه  اشــاره  بــا  پــور  عــرب  االســام  حجــت 
از  ایشــان   داد:  ادامــه  ســلیمانی  شــهید  شــخصیتی 
ایــن شــهید  و خداونــد  بــود  برخــوردار  صابــت خاصــی 
را نگــه داشــت تــا تکلیــف جهــان اســام روشــن شــود، 
خداونــد ایشــان را نگــه داشــت تــا جلــوی جنایــت هــای 

داعــش کــه بــرای انهــدام قبــور ائمــه و شــیعه بــه میــدان 
آمــده بودنــد بگیــرد.

ــه اینکــه حضــور و اســم حــاج قاســم در  ــا اشــاره ب وی ب
جبهــه هــای مقاومــت لــرزه بــر پیکــر داعــش مــی انداخــت 
ازشــش ســال در  بعــد  داعــش  پوشــالی  گفــت: جبهــه 
عــرض کمتــر از ســه مــاه از هــم پاشــید، انقــراض حکومــت 
داعــش در حالــی رقــم خــورد کــه  مرکــز خافتشــان را 
موصــل و پایتخــت دوم را اهــواز و پایتخــت سومشــان را 
مشــهد قــرار داده بودنــد و آمریــکا هــم پشــتیبان آنهــا بــود 

ــد و ســرنگون شــدند. ولــی فرصــت نکردن

مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه ثــارهللا اســتان 
ــا بیــان اینکــه امــروز شــهید ســردار ســلیمانی بــا  کرمــان ب
حــاج قاســم ســلیمانی باهــم متفــاوت هســتند افــزود: 
فتوحــات جبهــه حــق بعــد از شــهادت ســردار ســلیمانی 
بیشــتر از دوران بابرکــت ایــن شــهید بــود، نمونــه بــارز آن 
عملیــات شــهید ســلیمانی در عیــن االســد بــود کــه چهــار 
هــزار ســرباز نیــروی زمینــی آمریــکا در ایــن پایــگاه مســتقر 

ــد. ــه بهتریــن پدافندهــا مجهــز بودن و ب

آمریــکا  نظــر  در  االســد  عیــن  پایــگاه  داد:  ادامــه  وی 
قریــب ۵۰  بــود  دژمحکــم  و  نیافتنــی  دســت  ای  قلعــه 
فرونــد هواپیمــای پیشــرفته در ایــن پایــگاه وجــود داشــت 
بــا حملــه ایــران بــه ایــن پایــگاه قریــب ۴۳۳ مجــروح بــه 

اطــراف شــهرهای صهیونیســم انتقــال داده شــدند.

ــه اینکــه عظمــت  ــا اشــاره ب ــور ب حجــت االســام عــرب پ
شــهادت حــاج قاســم وحــدت آحــاد جوامــع اســامی را 
بــه دنبــال داشــت و اســتقبال ۲۵ میلیونــی مــردم ایــران و 
عــراق از ایــن شــهید، پایــه هــای نظــام ســلطه را بــه لــرزه 
درآورد گفــت: قبــل از شــهادت حــاج قاســم بیــن مــردم 
عــراق شــایعاتی بــر علیــه حــاج قاســم و مقــام رهبــری 
وجــود داشــت ولــی شــهادت ابومهــدی المهنــدس و حــاج 
قاســم باعــث شــد همــه معانــدان عــراق  بــر نفــرت خــود 

ــا ایــران متحــد شــوند. ــر آمریکائیهــا بیافزاینــد و ب ب

وی بــا بیــان اینکــه شــهید قاســم ســلیمانی پناهــگاه و 
ملجایــی بــرای تمــام جوامــع اســامی و مظهــر وحــدت 
ملــی بــود یــادآور شــد: منطقــه ای کــه هواپیمــا اوکراینــی 
ــود، ایــن غصــه  ــران ب ســقوط کــرد منطقــه اســتراتژیک ای
ولــی  باختنــد  جــان  مــا  هموطنــان  کــه  اســت  بزرگــی 
ــدان ســپاه در آینــده مشــخص مــی شــود و  عظمــت فرزن
ــر از ۷۲ ســاعت دلیــل ســقوط را  ــار آنهاســت کــه کمت ایث

ــد . اعــام مــی کنن

و  هوشــیاری  تقویــت  بــر  پــور  عــرب  االســام  حجــت 
آمادگــی مــردم تاکیــد کــرد و اذعــان داشــت: دشــمنان 
قســم خــورده انــد کــه از دســت ایــن نظــام برنمــی دارنــد، 
امــروز  دادنــد  مــی  مذاکــره  شــعار  کــه  کســانی  همــان 
انــد کــه  شعارهایشــان عــوض شــده اســت و فهمیــده 

آمریــکا قابــل اعتمــاد نیســت.

مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه ثــارهللا اســتان 
بــا  توانســت  کرمــان عنــوان داشــت: حــاج قاســم مــی 
مذاکــره آمریــکا را از منطقــه دور کــرد ولــی مــی دانســت 
نیســتند،لذا  اعتمــاد  قابــل  و  گردنــد  مــی  بــر  اینهــا  کــه 
طــرح ســردار بــرای صلــح خاورمیانــه و اخــراج آمریکایئهــا 
از منطقــه مــورد اســتقبال گــروه هــای عــراق، ایــران و 

ســوریه قــرار گرفــت.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود به حماســه تشــییع 
میلیونــی مــردم کرمــان از شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و 
جــان باختــن تعــدادی از مــردم در ایــن مراســم اشــاره کــرد 
و گفــت: تشــییع شــهید قاســم ســلیمانی در کرمــان زبانــزد 
شــد ولــی تراکــم جمعیــت باعــث شــد جمعــی از مــردم 
در ایــن حادثــه جــان خــود را از دســت بدهنــد ایــن افــراد 

قطعــا شــهید هســتند.

مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه ثــارهللا اســتان 
اینکــه خــون شــهید ســردار ســلیمانی  بیــان  بــا  کرمــان 
باعــث وحــدت شــده اســت افــزود: بایــد رســالت خــون 
شــهدا را را ارج نهــاده و پاســبان آن باشــیم ، حمایــت 
از والیــت فقیــه و اســام ، قــرآن ، مــردم و جوانــان بایــد 

ــا باشــد. جــزو خطــوط قرمــز م

وی بــا اشــاره بــه اینکــه والیــت محــوری و تبعیــت محــض 
از والیــت فقیــه از خصوصیــات بــازر حــاج قاســم بــود بیــان 
داشــت: امــروز بعــد از شــهادت ســردار ســلیمانی جبهــه 

مقابلــه ایــران بــا دشــمن تغییــر کــرده اســت.

حجــت االســام عــرب پــور خاطرنشــان کرد: امــروز منافع 
انقــاب بایــد مــد نظــر باشــد ، بصیــر و انقابــی بــودن 
نماینــده مجلــس مهــم اســت، نماینــده بایــد منافــع مــردم 
را پیگیــری کنــد مــردم نبایــد بــا چشــم بندیهــای سیاســی 

اغفــال شــوند.

وی ادامــه داد: کــد انتخــاب گــر مــا در انتخابــات مجلــس 
شــورای اســامی والیــی و انقایــی بــودن اســت خصیصــه 

ای کــه شــهدا آن را داشــتند.

کد انتخاب گر در انتخابات، انقالبی بودن است
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ــوع ســیل  ــال وق ــه دنب ــه خشــتی، ب ــزارش خان ــه گ ب
بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  در  آب گرفتگــی  و 
بســیاری از شهرســتان های ایــن اســتان ؛ بســیاری 
از هموطنانمــان ناچــار بــه خــروج از منــازل مســکونی 
اضطــراری  اســکان  اردوگاه هــای  در  زندگــی  و  خــود 

ــد. شــده ان

نیازهــای  تامیــن  منظــور  بــه  و  اســاس  ایــن  بــر 
سیســتان  اســتان  در  ســیل  از  آســیب دیده  مــردم 
و بلوچســتان و بــا توجــه بــه منویــات مقــام معظــم 
یــاری رســاندن مجموعــه هــای مردمــی  رهبــری در 
در ایــن حادثــه، همــراه بــا سراســر کشــور ، از ســوی 

هــال  جمعیــت  و  فرمانــدار  جمعــه،  امــام  دفتــر 
بــه جمــع آوری  اقــدام  احمــر شهرســتان رفســنجان 
کمک هــای نقــدی مــردم نوعدوســت ایــن شهرســتان 
بــرای هموطنانمــان در سیســتان و بلوچســتان شــده 

اســت.
بــر ایــن اســاس مــردم شــریف شهرســتان رفســنجان 
بــرای کمــک بــه ســیل زدگان سیســتان و بلوچســتان 
و   #۵۴*۱۱۲* گیــری  شــماره  طریــق  از  می تواننــد 
ملــت  بانــک  نــزد  شــماره حســاب ۵۲۶۳۶۳۶۳۵۳ 
شــعبه امــام علــی)ع( بــه نــام کمــک هــای خیریــن 
اقــدام کننــد و یــا کمــک هــای نقــدی و غیــر نقــدی 
میــدان ســردار  در  پایگاه هــای مســتقر  بــه  را  خــود 

شــهید حــاج قاســم ســلیمانی )شــهدا ســابق(، مصلــی 
و ســاختمان جمعیــت هــال احمــر شهرســتان واقــع 

در خیابــان مصطفــی خمینــی تحویــل دهنــد.

بنــا بــر اعــام جمعیــت هــال احمر اســتان سیســتان 
و بلوچســتان، ســیل زدگان ۱۴ شهرســتان این اســتان 
نیــاز مبــرم و فــوری بــه اقــام غذایــی نظیــر انــواع 
کنســروجات، خرمــا، برنــج، روغــن و اقــام زیســتی 
ــد چــراغ  ــو و موکــت و اقــام گرمایشــی مانن ــر پت نظی

آتــرا را دارنــد.

بــه گــزارش خانــه خشــتی محمدجــواد کرمــی نیــا 
کارشــناس شــبکه قــرآن و معــارف در گفتگــو بــا خانــه 
خشــتی اظهــار داشت:شــهادت ســردار حــاج قاســم 
ســلیمانی آتشــی در دل هــا ایجــاد کــرده کــه نــه قلمی 
مــی توانــد ایــن احســاس را بنویســد و نــه دوربینــی 

می توانــد آن را ضبــط کنــد.

بــا بیــان اینکــه ســوز و داغ ســردار ســلیمانی  وی 
دل هــا را ســوزاند، افــزود: دل ســردار ســلیمانی بــا 
امــام حســین)ع( و والیــت گــره خــورد و آن اشــکی 
کــه رهبــر انقــاب هنــگام اقامــه نمــاز بــر پیکــر مطهــر 
ایــن شــهید واالمقــام ریختنــد، نشــان دهنــده عمــق 

ــود ایــن ســوز و گــداز ب
کرمــی نیــا ادامــه داد: ســردار رشــید اســام ۴۰ دهــه 

از عمــر بابرکــت خــود را در راه مجاهــدت در اســام 
و انقــاب هزینــه کــرد و شــور و اشــتیاق مــردم در 
ــود ایــن شــهید بزرگــوار  برگــزاری مراســم تشــیع و یاب
خــدای  کــه  اســت  باعظمتــی  تــاج  دهنــده  نشــان 

متعــال بــر ســر ســردار ســپهد گذاشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه ســال هــای خدمــت ســردار و حقــوق 
حداقلــی و نگرفتــن حــق مأموریــت افــزود: این ســردار 

بــزرگ یــک جهادگــر فــی ســبیل هللا بود.
کــرد: خداونــد  ادامــه تصریــح  در  پژوهشــگر  ایــن 
خواســت تــا بــا درآمیختــه شــدن خــون هــای بــزرگان 
ســو  یــک  از  عــراق،  و  ایــران  در  مقاومــت  جبهــه 
آرامشــی در ایــن دو کشــور ایجــاد شــود و از ســوی 
دیگــر وحــدت بیــن آزادی خواهــان جهــان بیــش از 

پیــش در جهــان جلــوه کنــد.

وی بــا اشــاره بــه نامــه عــده ای انــدک و ناالیــق مبنــی 
بــر اینکــه بــه خیــال خــام خــود انتقــام گرفتــه نشــود، 
ــرآن و شــریعت  ــراد از اســام و ق ــن اف ــرد: ای ــان ک بی
ــام ایــن حضــور حماســی مــردم  ــه دور هســتند و پی ب
بــه ایــن عــده انــدک خــود فروختــه، دنیــا پرســت: نــه 

ســازش، نــه تســلیم، انتقــام انتقــام اســت.

کارشــناس شــبکه قــرآن و معــارف در پایــان افــزود: 
ایــن اشــک های بــی اختیــار در غــم شــهادت ســردار 
گــره خــوردن دل ســردار شــهید  دلیــل  بــه  دل هــا 
ســلیمانی بــا امــام زمــان )عــج( اســت و نشــان مــی 

دهــد جامعــه مــا لیاقــت ظهــور پیــدا کــرده اســت.

مهــر  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  صابــری  محمــد  ســید 
کــرد:  اظهــار  بــا تســلیت شــهادت ســردار ســلیمانی 
همچنیــن بــه دلیــل درگذشــت تعــدادی از مــردم حاضــر 
در آئیــن تشــییع پیکــر مطهــر ســردار شــهید ســلیمانی 

تســلیت عــرض می کنــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون کرمــان تجربــه حضــور 
ایــن تعــداد جمعیــت در ایــن شــهر را نداشــت، ادامــه 
داد: بــا توجــه پیــش بینــی حضــور بیــش از دو میلیــون 
نفــر در آئیــن تشــییع پیکــر مطهــر ســردار ســلیمانی 

تمهیــدات الزم در ایــن زمینــه اندیشــیده شــده بــود.
بــه میــزان کافــی آمبوالنــس  صابــری عنــوان کــرد: 
کرمــان  بــه  اســتان  دانشــگاه های ســطح  از ظرفیــت 
فراخــوان داده و ظرفیــت پوشــش نــاوگان آمبوالنســی 

شــهر کرمــان را در حــد الزم افزایــش داده بودیــم.
رئیــس اورژانــس کرمــان بــا اشــاره بــه اســتقرار ۴۰ 
دســتگاه آمبوالنــس در مســیر تشــییع پیکــر ســردار 
ســلیمانی اظهــار کــرد: آمبوالنس هــا در الیه هــای اول، 

دوم و ســوم ایــن مســیر مســتقر بودنــد.
وی از حضور نیروهای پیاده اورژانس با کوله پشــتی 
مجهــز بــه کمک هــای اولیــه و ملبــس بــه فـُـرم اورژانــس 
در بیــن جمعیــت تشــییع کننــدگان گفــت: دقیقــاً در 
ابتــدای  در  و  آمبوالنــس  دســتگاه  دو  حادثــه  نقطــه 
خیابــان بهمنیــار دو دســتگاه آمبوالنــس مســتقر بــود.

رئیــس اورژانــس کرمــان اظهــار کــرد: ضمــن اینکــه 
یــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس هــم در ورودی بلــوار 
محــدوده  داخــل  آزادی  میــدان  بــه  شــهید صدوقــی 

محصــور مســتقر بــود کــه بــرای امدادرســانی بــه افــراد 
حادثــه دیــده بســیار کمــک رســان بــود و در دقایــق 
ــان  ــادی از مصدوم ــال تعــداد زی ــه انتق ــق ب ــه موف اولی

بــه بیمارســتان شــدیم.
وی عنــوان کــرد: حادثــه تقریبــاً در محــدوده ۱۰۰ در 
۱۵ متــری اتفــاق افتــاد و مــن شــخصاً در لحظــه شــروع 
حادثــه تــا آخریــن لحظــه آنجــا حضــور داشــتم و در 

ــم. ــح در آن نقطــه بودی ــار صب ــع از ســاعت چه واق
رئیــس اورژانــس کرمــان بیــان کــرد: هجــوم خیــل 
عظیــم جمعیــت حاضــر در میــدان آزادی، بهمنیــار، 
اســتقال، بلــوار جمهــوری و شــهید صدوقــی بــه ســمت 

ــن اتفــاق شــد. ــوع ای ــان شــریعتی باعــث وق خیاب
دســتگاه  دو  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا  گفــت:  وی 
آمبوالنــس اورژانــس و نیروهــای هــال احمــر از لحظــه 
اول شــروع بــه نجــات جــان مــردم کردیــم. شــاید بالــغ 
بــا  را  تــا ۱۵ ســاله  کــودکان ۲  از  نفــر  تــا ۶۰  بــر ۵۰ 
ــم و شــاید  اســتفاده از ایــن آمبوالنس هــا نجــات دادی
اگــر ایــن ظرفیــت وجــود نداشــت تعــداد جانباختــگان 

مــا دو برابــر آمــار کنونــی می شــود.
صابــری ادامــه داد: مــردم در ایــن حادثــه کمــک خوبی 
انجــام دادنــد؛ در لحظــات اولیــه هجــوم جمعیــت زیــاد 
بــود امــا وقتــی مــردم متوجــه عمــق فاجعــه شــدند بــه 
صــورت خودجــوش در میــدان عقــب نشــینی کردنــد 
و حلقــه ای تشــکیل دادنــد و مســیر میــدان بــاز شــد 
و از ایــن طریــق توانســتیم از آمبوالنس هــای میــدان 
منتهــی  خیابان هــای  در  مســتقر  آمبوالنس هــای  و 

بــه میــدان آزادی اســتفاده کــرده و ایــن حادثــه ظــرف 
مــدت یــک ســاعت مدیریــت شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از جــان باختــگان 
در لحظــات اولیــه جــان خــود را از دســت داده بودنــد، 
گفــت: در مــدت یــک ســاعت گفتــه شــده حــدود ۱۸۰ 

مصــدوم بــه بیمارســتان ها انتقــال داده شــد.
رئیــس اورژانــس کرمــان بیــان کــرد: در لحظــات اولیــه 
فقــط مســیر بلــوار جمهــوری بــاز شــد کــه از ایــن مســیر 
انتقــال  شــفا  بیمارســتان  بــه  را  مصــدوم  بیشــترین 
مســیر  مــردم  همــکاری  بــا  دوم  مرحلــه  در  دادیــم. 
خیابــان اســتقال و شــریعتی بــاز شــد و مصدومــان در 
مراحــل بعــد بــه بیمارســتان های پیامبــر اعظــم )ص( و 
سیدالشــهدا )ع(، فاطمــه الزهــرا )س(، شــهید باهنــر 

و افضلــی پــور اعــزام شــدند.
بیمارســتان ها  بــه  قبــل  از  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
حالــت آمــاده بــاش بــرای امــروز داده شــده بــود، گفت: 
ایــن  امــروز پذیــرش  بیمارســتان ها  تمــام  در  تقریبــاً 

مصدومــان انجــام شــد.
صابــری گفــت: ورودی کوچه هــای محــدوده وقــوع 
حادثــه بــرای تــردد عابــران پیــاده بــاز و فقــط مســیر 

خودروهــا مســدود بــود.

طبــق اعــام رئیــس اورژانــس کشــور در ایــن حادثــه 
۲۱۳ نفــر مصــدوم شــدند و ۵۶ نفــر جــان خــود را از 

ــد. دســت دادن
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