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 ادامه واکنش جامعه جهانی به توئیت 
تهدیدآمیز ترامپ علیه تاریخ و فرهنگ ایران:  

تخریب مراکز فرهنگی 
جنایت جنگی است

علی دایی؛ مردی که پایتخت را ترک نمی کند

دور از تهران؛ هرگز!

گذری بر نمایش »سوختن« و طرح یک پرسش؛

 چرا تئاتر ایران به الهیات 
مسیحی عالقه مند است؟

برای شرکت در نشست شورای امنیت؛

 آمریکا به ظریف 
ویزا نداد

حفظ قدرت خرید کارگران با رشد حداقل 
۴۵درصدی دستمزد

انجماد مزدی مساوی 
افزایش تعداد فقراست

سياست 2

شهرنوشت 6

تئاتر 8

آدرنالين 7

دسترنج 4

سياست 2

 عراقچی: 

 برداشتن گام پنجم
  به معنای خروج 
از برجام نيست

جهان 5

بررسی دالیل ائتالف سازی عربستان در دریای سرخ 
 و خلیج عدن پس از حوادث عراق

تکاپوی امنيتِی ریاض 
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 اختصاص 200 میلیون یورو 
از صندوق توسعه ملی به سپاه قدس؛

وشن های  سایه  ر
یک خونخواهی

سياست 2

چه کســی می داند زمان و نحــوه انتقام ایران بابت ترور ســردار 
سلیمانی کی و چگونه خواهد بود؟  فردا، یک هفته دیگر، یک ماه دیگر 
یا یک سال دیگر؟! یک مقام وزارت دفاع آمریکا دیروز به »سی بی اس 
نیوز« گفته است که »با پایان یافتن مراسم تشییع قاسم سلیمانی، ۲۴ 
تا ۳۶ ساعت آینده می تواند معلوم کند که آیا ایران قصد دارد تهدیدات 
خود را برای انتقام از خون سپهبد سلیمانی اجرایی کند یا نه.« دو روز 
پیش نیز رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی دیگر گزارش داده بود که 
قوای موشکی ایران در وضعیت »آماده باش باال« قرار گرفته است.  علی 
رغم این اظهارات آمریکایی ها، تحلیلگران معتقدند که ایران در گرفتن 
انتقام شــتابزده عمل نخواهد کرد؛ همچون حمدبن جاسم، نخست 
وزیر پیشین قطر که دیروز در توئیتر خود نوشت: »بر اساس تجربه ای 
که از ایرانی ها دارم، آنها معموال صبور و به دنبال پاســخی هستند که 
برای آنها دستاورد جدید به همراه داشته باشد و در خدمت استراتژی 

خودشان باشد.«
برنامه ریزی های بسیار خوب  برای »انتقام«

اما از سوی دیگر تهدیدها در ایران و ســیر جلساتی که در سطوح 
باالی نظامی و امنیتی تشــکیل می شــوند و تصمیماتی که گرفته 
می شود، می تواند حاکی از انتقامی قریب الوقوع باشد. محمود واعظی، 
رئیس دفتر رئیس جمهوری دیروز در یــک گفت وگوی رادیویی در 
پاسخ به اینکه چه مسیری برای انتقام از دشــمن دنبال می شود، به 

جلسه فوق العاده شورای عالی امنیت ملی... 

ازدحام میلیونی عزاداران  سردار شهید در کرمان حادثه آفرید 

هر  دم آید  غمی  از نو...
همين صفحه 

تشــییع پیکر شهید سردار ســپهبد شهید 
قاسم سلیمانی و همرزمش سردار پورجعفری 
که دیروز ۱۷ دیماه از صبح زود در دیار کریمان 
آغاز شده بود، از مسیرهای مختلف در کرمان و در 
میان خیل عظیم عزاداران به سمت گلزار شهدا 
در حال حرکت بود که ازدحام جمعیت ســبب 
مصدومیت ۲۱۳ نفر و جان باختن بیش از 55 تن 

از عزاداران شد.
مراســم وداع کرمانی ها با پیکر پاک شهید 
سپهبد قاسم ســلیمانی در حالی از صبح دیروز 
)۱۷ دی ماه( آغاز شد که مردم عزادار کرمان از 
روزها پیش با حضور در منزل این شهید و گلزار 
شهدا برای استقبال از پیکرهای مطهر شهدای 

خود لحظه شماری می کردند.
دیروز درحالی مردم این شهر از ساعات اولیه 
صبح در مســیرهای تعیین شــده برای وداع با 
پیکرهای مطهر شهدای سرافراز حاضر شده بودند 
که مردم از شهرهای مختلف نیز خود را به کرمان 
رسانده و به آنها محلق می شدند تا در این مراسم 
باشکوه  شرکت کنند و به همین دلیل ورودی های 
شهر کرمان دارای ترافیک بسیار سنگینی بود. بر 
اثر ازدحام و تراکم انبوه جمعیت تشییع کننده در 
کرمان حادثه ای رخ داد و تعدادی از هموطنان 
جان خود را از دست دادند و تعدادی از مصدومان 

نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.
در پی ایــن حادثه مهدی صدفی، مســئول 
کمیته تشــییع پیکر شهید ســردار سلیمانی 
در کرمان نیز به ایســنا گفت، خودروی حامل 
پیکر شهیدان سلیمانی و پور جعفری در خیابان 
منتهی به گلزار شهدا و در مقابل گنبد »جبلیه« 
به دلیل ازدحام جمعیت،  متوقف و چون امکان 
انتقال پیکر شهدا به محل اصلی گلزار شهدا وجود 
نداشت مراسم، لغو و به تاریخ دیگری موکول شد.

وزیر بهداشت  ضمن ابراز  تاسف از حادثه پیش 
آمده در مراسم تشییع شهید سپهبد سلیمانی 

در کرمــان، در بازدید و نظارت بــر روند درمان 
مصدومان بســتری در بیمارستان های کرمان، 
گفت: متاسفانه در مراسم تشییع سردار رشید 
اســام، به دلیل ازدحام جمعیت و مشکلی که 
در برخی از معابر بود، تعــدادی از هموطنان ما 
که با عشق و عاقه به مراســم آمده بودند، دچار  

حادثه شدند.
سعید  نمکی با بیان اینکه هنوز آمار دقیقی 
از فوتی های ایــن حادثه دریافــت نکرده ایم، 
درباره وضعیت مصدومان نیــز گفت: من نیز با 
همکارانم برای رسیدگی به وضعیت مصدومان 
در بیمارستان حاضر شدیم. همکارانم بر بالین 
مصدومان بستری هســتند و با آمادگی کاملی 
که همکاران در بیمارستان های کرمان داشتند، 
خوشبختانه به موقع رسیدگی ها در حال انجام 

است.
وزیر بهداشت گفت: تعدادی از افراد سانحه 
دیده اعم از کودک و بالغ در آی ســی یو بستری 
هستند که با رسیدگی همکاران وضعیت بهتری 
دارند. متاسفانه تعداد زیادی هم مصدوم بدحال 
به بیمارستان ها آورده شد که این افراد در همان 
خیابان ها و معابر به علت ایــن که افراد روی هم 
ریختند و فشارها، باعث خفگی آنها شده است. 
خیلی از مواردی هم که به بیمارســتان ها آورده 
شدند موارد پیشرفته ای بود که همکاران تمام 

وقت دارند کار را دنبال می کنند.
وزیر بهداشــت همچنین گفت: افرادی که 
تا االن به پرســنل و مراکز درمانی ما در کرمان 
مراجعه کرده اند، حدود ۲00 نفر هســتند که 
برخی  خیلی بدحال بودند و برخی در آی ســی 

یوهای مختلف بستری هستند.
وی گفت: امیدواریم کــه کمترین عارضه و 
سانحه را داشته باشیم و ان شاءاهلل  در جمع بندی 
نهایی هم رییس دانشگاه  علوم پزشکی استان آمار 

و اطاعات بیشتری را خواهند داد.
در همین راســتا، رئیس جمهــور در پیامی 
با تسلیت درگذشــت تعدادی از هموطنان در 
مراسم خاکسپاری سپهبد شهید قاسم سلیمانی 

در کرمان به معاون اول رئیــس جمهور و وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد 
تا به سرعت به وضعیت مصدومان و خانواده های 

بازماندگان رسیدگی کنند.
در پیام تسلیت حسن روحانی آمده است:

»حضور گســترده مــردم بزرگ ایــران در 
مراسم تشــییع و تجلیل از سردار بزرگ اسام و 
ایران سپهبد شهید قاسم سلیمانی، جلوه  ای از 
قدرشناســی مردم ایران را به نمایش گذاشت. 
وجودی که در زمان حیات با دفــاع از تمامیت 
ارضی کشور سنگ تمام گذاشت و پیکر مقدسش 

هم خروشی از جنوب تا شمال کشور ایجاد کرد.
با کمال تأسف در مراسم خاکسپاری ایشان به 
دلیل استقبال بی نظیر و متراکم مردمی تعدادی 
از هموطنان عزیز بر اثر ازدحام جمعیت جان خود 

را از دست داده اند.
اینجانب با ابراز همــدردی، این مصیبت را 
به خانواده های داغدار تسلیت عرض می کنم و 
از خداوند رحمان برای ایــن جانباختگان که از 
شیفتگان و دلدادگان آن شهید واالمقام بودند، 

رحمت الهی را خواستارم.«
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در توئیتی 
با  اباغ تسلیت دولت به مناسبت جان باختن 
تعدادی از هموطنان نوشــت »حادثه تاسف 
انگیز جان باختن جمعی از مشایعت کنندگان 
سردار شهید قاسم سلیمانی را به خانواده این 
عزیزان و مردم قدرشناس کرمان تسلیت می 
گویم/ در همین حادثه نیز شــاهد جلوه های 
سپاس ملی از سرباز وطن انزجار از تروریسم 

ترامپی بودیم«.

خبر

ازدحام میلیونی عزاداران  سردار شهید در کرمان حادثه آفرید  

هر دم آید غمی از نو...


