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نظم نوین امنیتی با یک«سیلی»

ایران واکنش نشان داد و برخالف ادعای طرف
مقابل تهران اعالم کرده خسارت جانی و مالی
فراوانی به آمریکایی ها وارد شده است .کاخ
سفید مدعی است این حمله تلفاتی نداشته
است اما تصاویر منتشر شده از ماهواره های بین
المللی نشان از دقت باالی موشک های ایرانی
و هدف قرار گرفتن مراکز نظامی آمریکا در عین
االســد دارد .عین االســد یک مرکز راهبردی
نظامی در منطقه ای استراتژیک است که بر
شاهراه زمینی مقاومت مسلط بود .آمریکایی
ها در عملیات های مختلف و حتی دپوی داعش
در دیرالزور و البوکمال تالش زیادی داشتند
تا مانع از استقرار نیروهای مقاومت در االنبار
و شرق تدمر شوند .با این حال عملیات والفجر
محور مقاومت در سوریه نتیجه داد و پیروزی از آن
سردار سلیمانی شد .نیروهای آمریکایی مستقر
در شمال و جنوب سوریه با شکاف نیروهای
مقاومت مواجه شدند و شکاف موجود با کمربند
امنیتی از تهران تا بیروت و جوالن جایگزین
شد .در حقیقت مهم ترین جــاده استراتژیک
که می تواند از منظر رزمی معادالت را به نفع
مقاومت تغییر دهد ،با یک عملیات پیروزمندانه
به دست مقاومت افتاد.ازسوی دیگراخبار و
زمزمههایی در شبکه های اجتماعی از حمله به
یک مرکز آمریکایی در اربیل منتشر شد.اگر این
خبر تایید شود باید اذعان کرد این مرکز از نظر
راهبردی صدها بار اهمیت ویژه تری نسبت به
عین االسد دارد .شاید در عین االسد نیروهای
ارتــش آمریکا و تجهیزات میلیون دالری این
کشور آسیب جدی دیــده باشند اما در اربیل
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این پاداش کدامین خدمت بود؟
آثار و برکات عجیب و حیرت انگیز شهادت سردار
سرافرازسپاهاسالمحاجقاسمسلیمانیویارانش
چنان خود را گسترده و سریع نشان داد که همه را
انگشت به دهان و متعجب و آفرین گوی برجای
گــذاشــت .ایــن همه عــزت و ایــن همه عظمت و
ایــن همه محبوبیت و ایــن همه شورآفرینی و
سرمایه اجتماعی که نسل ما پس از امام راحل
برای هیچ کسی به یاد ندارد چگونه رقم خورده
است؟ راز و سبب این عظمت را در طی روزهای
گذشته بارها از خود پرسیده و بارها همین سؤال
را از زبان مجریان برنامه های تلویزیون یا گفتار
کارشناسان مهمان برنامه ها یا سخنرانان مراسم
عزاداری و تشییع شنیدهام .معموال برای پاسخ
به این پرسش به مجاهدت های کم نظیر سردار
سلیمانیوسابقهطوالنیجهادوآمادگیهمیشه
او برای شهادت اشاره می شود یا از عبادت های
شبانه و سلوک معنوی او یاد می کنند ،شکی
هم نیست که این ارزش ها و قداست ها حتما
در نزد پروردگار بی مزد و بدون جواب نخواهد
ماند امــا مجاهدت هــای طوالنی را بسیاری
دیگر از ســرداران سرافراز دوران دفاع مقدس
هم کــرده اند ولی چنین حاصلی نیافته اند و
عبادت ها و معنویت های بیش از این را برخی
عالمان زاهــد و عارفان سوخته داشته اند اما
چنین نتایجی ندیده انــد .برخی بــرای کشف
این راز شیرین با دقت و تأمل بیشتر به اخالص
آن مجاهد بزرگ اشاره کرده و گفته اند او تنها
با خدا معامله کرد و خداوند با آیه کریمه «إن ا...
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ضربه به سیستم اطالعاتی ایــن کشور وارد
شد .اربیل مرکز استقرار بزرگ ترین ایستگاه
اطالعاتی سیااست .ایستگاهی که پس از سه
دهــه از شکست اطالعاتی در ایــران و خروج
خاندان پهلوی ،سیا برای جمع بندی اطالعاتی
و شنود و جمع آوری امنیتی در منطقه فعال
کرد .این پایگاه مرکز آموزش ،هدایت و اقدام
امنیتی و اتــاق عملیات ســری سیا در منطقه
است .بدین معنا باید شاهد تحوالت جدی در
منطقه بود .اگر شنیده ها مبنی بر آسیب دیدن
این ایستگاه و پایگاه اطالعاتی جدی باشد ،به
طور حتم بزرگ ترین ضربه به ارتش آمریکا پس
از جنگ جهانی دوم وارد شده است .این پایگاه
محل استقرار افسران خبره ای است که در نوع
خود بی نظیر هستند .افزون بر این باید گفت
که شلیک موشک به سمت پایگاه های آمریکا
یک پیام واضح داشت .ایران قادر به عملیات
موشکی در خارج از مرزهای خود هست و برای
این کار اجازه ای از کسی نمی گیرد .از یک سو
نقاط برخورد و اصابت موشکی نشان می دهد
شناسایی ها و اقدامات اطالعاتی از پایگاه های
آمریکا در منابع هدفی و موشکی ایران کامل
است و ایران برای یک اقدام دقیق نیازی به جمع
آوری جدید ندارد .نکته ای که در سخنان دبیر
شورای عالی امنیت ملی مشخصا به آن اشاره
شد .البته همان طور که رهبری معظم انقالب
فرمودند این اقــدام انتقام نیست و صرفا یک
سیلی بود و انتقام اصلی مانده است .پس از این
عملیات ،دبیر کل عصائب اهل حق و بسیاری
از گروه های عراقی مدعی شدند واکنش گروه
های عراقی باقی مانده و مردم عراق برای دفاع
از شرف و عزت عربی و اسالمی شان به طور حتم
واکنش سختی به آمریکایی ها نشان خواهند
داد .از آن جا که اقدام مقاومت در عراق با گزینه
های دیگری همراه است ،این احتمال وجود
دارد که آمریکایی ها هر لحظه هدف حمالت
عراقی ها قرار گیرند و آمار تلفات گسترده باشد.
به نظر می رسد در منطقه شاهد زایش تحولی
و امنیتی جدید باشیم .زایشی که نظم نوین

امنیتی را بر پایه قدرت بازدارنده و پاسخ دهنده
شکل می دهد  .این قــدرت و زایــش برخالف
انتظار ،تشکیل دهنده خاورمیانه جدید مورد
انتظار مراکز تصمیم سازی آمریکا نیست بلکه به
یک فرایند جدید برای شکل دهی امنیت پایدار
بدون آمریکا بازگشت خواهد داشت.در چنین
شرایطی باید منتظر سه واکنش مهم بود:
یک  :آمریکا مجبور است در قبال خــروج از
عــراق واکنش سیاسی و امنیتی نشان دهد
که به معنای اعالم جنگ علیه دولت عراق و
به تبع آن اعالم جنگ با گروه های مقاومت از
جمله حشدالشعبی است.در چنین شرایطی
هزینه مــانــدن در عـــراق بــه مــراتــب بــدتــر از
افغانستان خواهد بود .آمریکا در افغانستان
بــا شبه نظامیان از طالبان مــواجــه بــود که
صرفا تجهیزاتی در حد چند راکت و خمپاره
داشت؛اما نیروهای عراقی مقاومت نه تنها از
تجهیزات مدرنی برخوردارند بلکه جنگ با
آمریکایی ها و عناصر وابسته شان را در میدان
نبرد تجربه کردند و از پشتیبانی مرجعیت عراق
برخوردار هستند.
دو :آمریکا از عراق خارج میشود ،این سیاست
به شکست مفتضحانه ترامپ منجر خواهد شد
اما این عقب نشینی به پایگاه های منطقه ای
دیگرش منتقل می شود .در چنین شرایطی
حرکت جدید آمریکا به معنای آسیب دیدن
کشورهایی است که محل استقرار پایگاه های
آمریکایی است .در چنین شرایطی خسارت
پاسخ به اقدامات آمریکا می تواند حاکمیت
کشورهای پادشاهی و قبیله ای آمریکا را با
چالش جدی مواجه سازد.
ســه :آمریکا از منطقه خــارج مــی شــود؛ این
سناریوی مطلوب و اعالمی مقاومت است .در
چنین شرایطی آمریکایی ها مجبور خواهند
بود یا با دستان خود یا با اجبار و جبر نظامی و
امنیتی منطقه را ترک کنند .در چنین شرایطی
منطقه شاهد زایش نظم نوین امنیتی و شکل
گیری حاکمیت های جدید بدون وابستگی به
آمریکا خواهد بود.

اشتری» وعده داده است که در چنین معامله
ای فروشنده هرگز زیانکار نخواهد شد و خود
فرموده که «من کان هلل ،کان ا ...له /هر که برای
خدا بود ،خداوند نیز برای او خواهد بود» و هر
که عاشقانه خداوند را دوست بدارد خداوند نیز
محبت او را در دل خلق خواهد انداخت اما آیا
فراوان نبوده اند مجاهدان دیگری از جانبازان
شیمیایی و قطع نخاعی و آزادگان سرافراز که
همه وجود و زندگی خود را در راه خدا دادند و
در معرفت و شهود به باالترین مراتب اخالص
رسیدند؟ چه چیزی در کارنامه و عملکرد شهید
سردار سلیمانی بود که او را -فارغ از آن رابطه
فردی میان بنده و پروردگار -در عرصه عمومی و
صحنهبینالمللیچنینمتمایزساختوسرآمد
اقــران و یــاران خود گرداند و به این تاج افتخار
سربلند گردانید؟ شاید برای پاسخ دقیق تر به
این پرسش الزم باشد به نقش سردار سلیمانی و
یاران دیگر او مانند شهید حججی و خصوصیت
این دوره از مجاهدت آنان در دفاع از حرم خاندان
رسالت در سوریه و عراق اشاره کنیم .در زمان
جنگ تحمیلی با وجود همه اخالص و اعتقادی
که رزمندگان ما داشتند انگیزه های ارزشمند
و مقدس متعدد و پراکنده ای همچون دفاع از
انقالب ،حراست از خاک کشور ،پاسداری از
ناموس ایران و  ...هم مطرح بود ولی در دوران
جدید مجاهدت ســردار سلیمانی در مقابله با
توطئه داعــش تنها یک هــدف مشخص وجود
داشت و آن محافظت از حرمت عقیله بنی هاشم
و پــاســداری از حــرم ســاالر شهیدان و حضرت
ابوالفضل علیهم السالم بود .قاسم سلیمانی
می دانست که اگر با تمام وجود به میدان مبارزه
نرود و همه زندگی و جان و جسمش را در میان
نگذارد آن جنایتکاران وحشی به زینبیه و کربال
خواهند رسید و این بود که در عمق جان خود
کامال شفاف و روشــن با فرزندان فاطمه زهرا
روبهرو بود و جان خود را برای پاسداری از حرمت

و حرم آنان هزینه کرد.جدا از حقیقت و قاعده ای
که نقال و عقال ثابت شده و مبنای صریح قرآنی
دارد ،شواهد گوناگونی از حکایات و تجربه های
موثق در روزگار خودمان برای آن وجود دارد.
مرحوم بهلول نقل کرده است وقتی که شبی
مهمان خانواده ای سادات از محارم و بستگان
در مشهد مقدس بودم ،خانم خانه برای عوض
کردن کهنه بچه ها پارچه کم داشت و چاره ای
بــرای تهیه پارچه نبود ،من جامه خود را پاره
کردم و ایشان پای بچه ها را بست و بعد که قبل
از اذان فجر به سمت حرم مطهر روانــه شدم و
در کوچه های تاریک سگ ها مرا دوره کردند و
ترساندند ناگهان صدایی شنیدم که آن ها را دور
ساخت و گفت :متعرض او نشوید ،او به بچه های
من خدمت کرده است! وقتی مادر سادات در
موضوعی چنین ساده برای چند نفر از کودکان
ناشناسخویشاینگونهقدرشناسباشندمعلوم
است برای کسی که با تمام وجود درجهت حفظ
حرم خاندان رسالت ،فدایی باشد چه خواهند
کــرد .قبل از مقابله سپاه قدس با داعــش حاج
قاسمسلیمانییکیازفرماندهانسپاهپاسداران
بود که بعد از جنگ تحمیلی درجه گرفته و به کار
خویش مشغول بود -مانند بسیاری دیگر  -اما
در چند سال اخیر او نگهبان خانه پیامبر(ص)
و فرزندان فاطمه زهــرا(س) بود و بی شک آن
بانوی بزرگوار این خدمت خالصانه را به بهترین
شکل پاسخ می دهند .پاسخ آن پرسش ،اخالص
حاج قاسم سلیمانی است در خدمت به خاندان
رسالت و بچه های فاطمه زهرا سالم ا ...علیها
بدون چشمداشت به شهرت و حاصل دنیایی .هر
کسی که به این خاندان حتی به اندازه سر سوزنی
خدمت کند نتیجه اش را خواهد دید و مزدش را
خواهد گرفت ،چه رسد به آن که در ساحتی به
وسعت همه جهان در مقابل تهدید و خطر داعش
بایستد و از حریم فرزندان صدیقه طاهره علیها
السالم حراست و نگاهبانی کند.

رئیس کل بانک مرکزی:بازار ارز همچنان با آرامش به تخلیه شوکهای سیاسی خود ادامه میدهد
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که بازار ارز
همچنان با آرامش به تخلیه شوکهای سیاسی
خــود ادامــه مـیدهــد ،گفت :مــردم دریافته اند
که نباید دارایــی خود را در معرض ریسک قرار
دهند.بهگزارشخراسان،همتیشبگذشتهدر
صفحه اینستاگرامی خود در یادداشتی با اشاره
به ادعاهای ترامپ در نطق خود مبنی بر افزایش
فشارتحریمهاعلیهایرانتاکید کرد:ادعایافزایش
تحریمها نیز یک طبل توخالی اســت که حتی
خودشاننیزباورندارندونشانهمهمیاستازاین
که آن چه تاکنون کردهاند با شکست مواجه شده
اســت .وی همچنین اشــاره کــرد :بانک مرکزی
با قدرت بیشتر و با تدبیر الزم برای خنثی سازی
هرگونه تــاش بــرای بی ثباتی بــازارهــا کوشش
خواهدکرد.اطمیناندارممدیریتعملیودقیق
بازارهاتاکنون موفق بودهولذاباقوتادامهخواهد
یافت.همتی با تاکید بر ایــن که بانک مرکزی
سیاستهایپولیو ارزی مدنظر خودبرایکمک
بهرشداقتصادیو کنترل تورمرادرادامه امسال و

سال آینده عملیاتی میکند ،افزود :الیحه بودجه
ابزارهای مناسبی را برای تحقق این اهداف پیش

بینیکردهاستوایناقداماتبهکاهشوابستگی
بودجه به درآمدهای نفتی کمک خواهد کرد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• موشک باران پایگاه های نظامی آمریکا فقط
یک تنبیه کوچک بود .ما هنوز با آن ها کار داریم.
خون حاج قاسم در رگ های ما مردم است.
••آقای روحانی حاال متوجه شدی که آمریکا
قابل اعتماد نیست وبه قوانین بین المللی و
حاکمیت کشورها احترام نمی گذارد؟
••امثال مسیح علینژاد و مهناز افشار و ...نمی
دانند سربازان وطن و کسانی که برای ملت
وکشورشان می جنگند درتمام کشورها مورد
احــتــرام هستند .فهم آن ها انـــدازه اردشیر
زاهــدی که از سفیران پهلوی بــود هم کمتر
است .خانم ها! االن چرا الل شدین؟
••به ترامپ احمق بگویید شما نمی خواهد
زحمت بکشی .اصال نیازی نیست که سربازان
آمریکایی را از عــراق خــارج کنید .پاسداران
ایـــران قــول مــی دهــنــد آن هـــارا بــاتــابــوت به
کشورشان بفرستند .این طوری حرف تو هم
دوتا نمی شود.
••جمعیت میلیونی که برای بزرگداشت و تشییع
ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی در سراسر
ایــران حضور یکپارچه داشتند ،به همه نشان
دادندحتیکسانیکهاهلشرکتدرراهپیمایی
هم نیستند برای قدردانی از مردی که خالصانه
خدمت گزار میهن و مردمش است به صحنه می
آیند .برخی مسئوالن خوب ببینند و بفهمند که
عاقبت به خیری در خدمت کردن عاشقانه به
مردم است نه مال اندوزی ،ریا و فریبکاری.
•• ای کاش روزنامه های دیگر هم مثل روزنامه
خراسان طرح انتقام سخت را کار می کردند.
ممنونم از شما.
•• پارسال با هزار بدبختی و وام و قرض یک خانه
ارزان خریدم ،از یارانه معیشتی محرومم کردند
و گفتند واریزی شما  867میلیون تومان بوده
است ،من به اندازه یک پنجم این مبلغ هم پول
نداشتم .به دولتمردان از طرف ما بگویید اگر
نمی خواهید یارانه معیشتی بدهید مردانه
بگویید نمی دهیم ،این بهانه ها برای چیست؟
••این همه مردم در تهران ،مشهد و اهــواز در
مراسم حضور داشتند .کرمان که از این کالن
شهرها شلوغ تر نبوده .پس علت تلفات در

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

تشییع پیکر سردار سلیمانی به دلیل ازدحام
جمعیت نبوده است .علت ،بی نظمی و نقص
امکانات بوده که باعث تاسفه.
•• بعضی اپراتورهای تلفن همراه فقط یاد دارند
که جیب مردم را خالی کنند .من اصال بسته
اینترنتی از همراه اول نخریدم اما خود همراه
اول به صورت خودکار بسته اینترنتی را فعال
می کنه .هرچی بسته ها را غیرفعال می کنم
باز هرماه خودش فعال میشه .کسی نیست که
نظارت کنه؟
•• بابت درج لوگوی انتقام سخت از روزنامه
خراسان متشکریم .ای کاش بزرگ تر بود.
•• از مسئوالن خدوم خراسان متشکریم برای
لوگوی انتقام سخت .دمتون گرم
•• چرا پیام ها را جوری می چینید که استقاللی
ها و پرسپولیسی ها را به جان هم بیندازید؟
چیزی که مشخص اســت پرسپولیس با این
میزان از حمایت ،این فصل حتما قهرمان می
شود اما این قهرمانی به دو ریال هم نمی ارزد.
دوستان پرسپولیسی این قدر به خودشون
افتخار نکنند.
••کسانی که با تصویب  FATFمی خواستند
سپاه را تروریست اعالم کنند حاال که محبوبیت
شهید سلیمانی را دیدند ،دارند برای جذب رای
انتخابات ،خودشون را به سردار می چسبانند!
••چرامردم راسرکار می گذارید؟ بــرای من
مستمری بگیر بسته معیشتی واریز نکردند .در
صورتی که من نه خانه دارم ،نه ماشین دارم .آذر
اعتراض کردم.کدی هم برایم آمد وواردشدم.
اعتراضم راهم اعالم کردم.ولی تابه حال هیچ
جوابی ندادند .چه کنم؟ از خانوادههای شهید
و خودم جانباز هستم و ماهیانه فقط یک میلیون
و  500می گیرم .مثل قاسم سلیمانی باشید،
یار و یاور مستضعفان .نه این که به فکرخود و
اطرافیان تان باشید.
•• ما اپراتورهای ایستگاه های دوچرخه بودیم.
مدتی است که این ایستگاه ها را تعطیل کرده
اند .اما کاش حداقل کمی به فکر مان بودند.
برای ما که عمری در این ایستگاهها کار کردیم
کار پیدا نمی شود.

نمابر05137009129 :

•• افتاد اگرچه دست قاسم /هرگز نبود شکست
قاسم /از پرچم کربال بلند است /آوازه ضرب
شست قاسم .این شعر را تقدیم می کنم به روح
پاک سردار دل ها ،حاج قاسم سلیمانی.
••* چرا سایت حمایت معیشتی یارانه سوخت
جــواب گــوی افـــرادی کــه کدرهگیری بــرای
اعتراض دارند ،نیست؟
•• همشهری های عزیز! بد و بیراه گفتن به دولت
و همیشه انتقاد بی جا و غیرشدنی داشتن هیچ
مشکلی را حل نمی کند .همه ما با انبوهی از
گرفتاریها مواجه هستیم فقط باید عاقالنه
فکرکنیمکهیکوقتآببهآسیابدشمننریزیم.
پول و دارایی خودش نمیاد توی جیب شما.
••به خاطر نبود مدیریت مسئولین و مشکالت
اقــتــصــادی پیش آمـــده عهد کـــرده بـــودم در
انتخابات شرکت نکنم اما به خاطر خون پاک
سردار دل ها حاج قاسم عزیزم رای خواهم داد.
•• چــرا قیمت سکه و دالر در صفحه اقتصاد
روزنامه خراسان درروز سه شنبه17دی ماه
چاپ نشده است؟
••چرا واکسن های دامی در استان خراسان
رضوی این قدر کم شده است؟
•• آقای همتی انگار هنوز از خواب بیدارنشدی
تاسپرده های بلوکه شده مردم را از حلقوم بانک
قوامین بیرون بکشید وبه صاحبانش بدهید.
•• از وزارت نفت بپرسید چرا سهمیه آژانس های
اینترنتی به کارت ها واریز شده اما قابل برداشت
نیست؟ چرا اذیت می کنن راننده ها رو؟
جوابیه وزارت بهداشت

با توجه به درج مطلبی با عنوان «آمپول الیگارد
وجود ندارد و »...در ستون حرف مردم  30آذر
 98به استحضار می رساند:با توجه به بررسی
به عمل آمده ،داروی الیگارد در مشهد تولید
شرکت واریــان فارمددر تاریخ مندرج در آن
روزنامه در داروخانه های دکتر نوری نام تجاری
«لوپرومرفرد» ،در داوخانه دکتر روستا و دکتر
باغستانی در مشهد موجود بوده است  .شایان
ذکر است تلفن های  190و 2407 3876
پاسخ گوی کمبودهای دارویی است.

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی جانباختن جمعی از هممیهنان در کرمان و سانحه هوایی تهران
درپــی جانباختن جمعی از هممیهنان عزیز در
جریان بدرقه پیکر مطهر شهید عالی قدر حاج قاسم
سلیمانی در کرمان و همچنین حادثه مصیبتبار
امــروز در سقوط هواپیمای مسافربری ،حضرت
آیت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی پیام
تسلیتی صادر کردند .به گزارش دفتر حفظ و نشر

آثار حضرت آیت ا ...خامنه ای ،متن پیام تسلیت
رهبر معظم انقالب اسالمی به ایــن شــرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم حادثه تلخ و غمبار جان
باختن جمعی از هم میهنان عزیز در هنگام بدرقه
شهید عالی قــدر و نیز حادثه مصیبتبار سقوط
هواپیمای مسافربری و جانباختن مسافران ایرانی

و غیر ایرانی ،دو نقطه غمانگیز این دو روز است.
این جانب ضمن ابراز صمیمیترین همدردیها با
خانوادههای داغدار و اظهار مراتب تأسف و تأثر ،از
خداوند متعال صبر و بردباری برای بازماندگان و
رحمتومغفرتبرایجانباختگانمسئلتمیکنم.

سیّدعلی خامنهای ۱۸-دی ماه ۱۳۹۸

مجلسقصوراحتمالیدرماجرایجانباختنعزاداراندرکرمانرابررسیمیکند
توکلی-شمار جــان باختگان ع ــزاداری مردم
کــرمــان بــه  ۵۹نفر افــزایــش یــافــت .در همین
حال ،پور ابراهیمی نماینده کرمان اعالم کرده
است   هفته آینده با حضور وزیر کشور در مجلس
قصور احتمالی به این مسئله بررسی می شود.
بــه گـــزارش خــراســان  ،رئــیــس اورژانــــس پیش
بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم
پزشکی کرمان با بیان این که   تاکنون  ۵۹نفر
در مراسم تشییع ســرداران راه مقاومت جان
خود را از دست داده اند ،افزود :از آمار  ۵۶نفره
جان باخته اعالم شده یک نفر مشخص نبود که

در این مراسم فوت کرده که تایید شد این فرد نیز
در مراسم جان باخته است و دو نفر از مجروحان
نیز صبح چهارشنبه جان خود را از دست دادند.
صابری درخــصــوص مصدومان افـــزود۲۱۲ :
مصدوم و مجروح در این مراسم داشتیم که از این
تعداد  ۳۲نفر بستری و  ۱۰نفر نیز تحت مراقبت
های ویژه هستند و تمام بیمارستان های استان
کرمان در سطح قرمز و اورژانــس ها در آمادگی
کامل هستند .وی اظهار کرد:در این مراسم از
هیچ استانی کمک گرفته نشد و در کمتر از یک
ساعت با کمک نیروهای امنیتی و مردم  ،بیش

از  ۲۰۰نفر از مجروحان به بیمارستان ها منتقل
شدند.معاون امور عمرانی استاندار کرمان هم
گفت :تاکنون  ۲۵نفر از جان باختگان مراسم
تشییع سردار شهید سپهبد سلیمانی به شهرها و
استان های خود منتقل شده اند.نماینده کرمان
و راور در مجلس نیز گفت  :هفته آینده در مجلس با
وزیر کشور جلسه ای برای بررسی ابعاد این حادثه
خواهیم داشــت و گــزارش آن را به اطــاع مردم
میرسانیم و با پیگیری و بررسی ابعاد موضوع در
صورت قصور براساس ضوابط و مقررات پیگیری
مباحث انجام خواهد شد

