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امنیت
فرمانده سپاه درباره حمله موشکی
به مقر تروریستها در کردستان عراق:

انتقام حادثه مریوان را گرفتیم

سردار سرلشکر محمد علی جعفری ،فرمانده کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه مراسم
وداع با  135شهید گمنام دوران دفاعمقدس که
در موزه دفاعمقدس برگزار ش��د ،اظهار داش��ت:
مجموعه س��پاه با کار اطالعات��ی و فرماندهی و
بهکارگی��ری تجهی��زات دقیق موش��کی و پرواز
فناوریهای در اختیار خود ،توانست انتقام خون
ش��هیدان مظلومی ک��ه در مریوان به ش��هادت
رس��یدند و بقیه ش��هیدان منطقه کردس��تان را
بگی��رد .وی با بی��ان اینکه ای��ن توانمندی پیام
بس��یار تعیینکنندهای برای همه دشمنان بویژه
ابرقدرتهایی که فکر میکنند میتوانند اهداف
پلید و زورگوییهایش��ان را به ما تحمیل کنند
داشت ،ادامه داد :آنهایی که در اطراف و در شعاع ۲
هزار کیلومتری خاک مقدس ایران ،نیرو ،پایگاه و
تجهیزات دارند باید بدانند همه موشکهای سپاه
پاسداران از دقت باالیی برخوردار است .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با بیان اینکه امروز برخورداری ما از
انبوه موشکهای با برد  ۲هزار کیلومتری نقطهزن،
توان بینظیری را به جمهوری اسالمی ایران داده
است ،تصریح کرد :ملت ما به پشتوانه این قدرتها
ی نیروهای موم��ن و انقالبی میتواند
و توانمن��د 
مقابل استکبار جهانی ایستادگی کند .سرلشکر
جعفری همچنین در بخش دیگری از س��خنان
خود با بیان اینکه هر چه داریم از شهیدان است
و راه آنها را ادامه میدهیم ،گفت :شهیدان گمنام
که پیکر آنها سالها در دل خاک مانده و مشتی
استخوان برگشته است ،حتماً پیام خاصی دارند
که در این دوران وانفسا و غربت اسالم و عدالت و
در شرایطی که مردم بشدت نیاز به روحیه و چراغ
راه برای ایثارگری و فداکاری و س��ازش نکردن با
دش��من دارند ،به میهن بازگشتهاند .فرمانده کل
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه
مدیون شهیدان هستیم ،افزود :امیدواریم بتوانیم
در آینده بیشتر از گذشته ،پیام آنها را با استقامت
و پایداری به دنیا برسانیم.

وطن امروز
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مراسم تشییع پیکرهای  ۱۳۵شهید تازه تفحصشده دوران دفاعمقدس
روز پنجشنبه با حضور گسترده و پرشور مردم از مقابل دانشگاه تهران برگزار شد

رنگ زیبای شهر

گروه سیاس�ی :مراس��م تش��ییع  135ش��هید تازه
تفحصشده دوران دفاعمقدس روز پنجشنبه از مقابل
دانش��گاه تهران برگزار شد .حضور پرشور و گسترده
مردم قابل پیشبینی بود .جمعی��ت زیادی از مردم
تهران آمده بودند تا به شهدای خود خوشامد بگویند.
شهر باز هم هوای ایثار و شهادت گرفت .رایحه خوش
شهادت در خیابان انقالب پیچید و رنگ زیبای پرچم
بر دوش مادران و خواهران سیاهپوش شهدا جلوهای
از همان جمله معروف روح خدا خمینی کبیر(ره) که
«از دامن زن مرد به معراج میرود» را بر خیابانهای
دودگرفت��ه تهران پدی��دار ک��رد .در آخرین روزهای
تابس��تان 135 ،ستاره شهید در آس��مان ایران نوید
آمدن بهار دادند چنانکه سید شهیدان اهل قلم گفته
بود« :ش��هادت پایان نیست؛ آغاز است؛ تولدی دیگر
اس��ت در جهانی فراتر از آنکه عقل زمینی به ساحت
قدس آن راه یابد .تولد ستارهای است که پرتو نورش
عرصه زمان را درمینوردد .و زمین را به نور رباالرباب
اشراق میبخشد» .در سومین روز محرم  1440مردم
سیاهپوش برای عزای ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) میزبان  135شهید دانشآموخته دانشگاه
کربال بودند .دانش��گاهی که وس��عتش به اندازه تمام
جهان است و هر روزش آزمون عاشورا .پنجشنبه باز
هم برای مردم تهران شهید آوردند و برای همه مردم
ایران 135 .شهیدی که در تفحصهای اخیر کمیته
جس��توجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح در
مناطق عملیاتی شلمچه ،مجنون ،کربالی  ،۵والفجر
 ،۸والفجر یک و س��ومار کش��ف شدهان د و هویت ۱۷
ش��هید در جمع این شهدا شناسایی ش��ده است .از
شهدای شناسایی ش��ده  7شهید سهم تهران است.
پیکرهای  10ش��هید دیگر شناسایی شده متعلق به
استانهای آذربایجانشرقی ،اصفهان ،خراسانرضوی،
خوزس��تان ،فارس ،کرم��ان ،کرمانش��اه و مازندران
اس��ت  ۲۶ش��هریورماه مصادف با هفت��م ماه محرم
به اس��تانهای یادش��ده جهت تشییع و خاکسپاری
فرستاده خواهد شد .سپاه هر استان میزبانی از پیکر
مطهر شهدا را برعهده دارد .مراسم تشییع در تهران
صبح روز پنجشنبه در خیابان انقالب و مقابل سر در
دانشگاه تهران برگزار شد .استقبال مردم شهیدپرور
تهران از شهدا باز هم پرشور و گسترده و ماندگار بود.

پس از تشییع باشکوه و کمسابقه  175شهید غواص
در خ��رداد  ،94حاال این دومین ب��اری بود که مردم
وفادار تهران باز هم میزبان جمع زیادی از ش��هدای
خود بودند .مراسم تشییع با قرائت زیارت عاشورا آغاز
شد .سپس حجتاالسالم ابوترابیفرد ،خطیب موقت
جمعه تهران به س��خنرانی پرداخت .حجتاالسالم
ابوترابیف��رد در این مراس��م گفت :م��ا در اوج اقتدار
و امنیت ،پش��ت س��ر رهبرمان خواهیم بود ،آنگونه
که زهیرها پشتس��ر امام حس��ین(ع) بودند .وی با
بیان اینکه پیام ش��هدا برای ملت ایران و برای جهان
اس�لام بود ،اف��زود :این مردم ای��ران بودند که مقابل
استکبار ایس��تادند .همین شهدا در کربالی پنجها و
بیتالمقدسها مقابل دش��منان قد علم کردند .وی
در ادام��ه با بیان اینکه پیام ش��هدا در این روزها پیام
زهیر است ،افزود :عموم مورخان حادثه کربال مرقوم
داش��تهاند در کرب�لا حضرت اباعبداهللالحس��ین(ع)
خطابهای را ایراد کردند و فرمودند میبینید سپاه یزید
و کوفیان پیمان را شکستهاند؟ دنیا تغییر کرده و به
زشتی گراییده و نمیبینید حق فراموش شده است؟
بای��د م��ردان و زنان مومن آماده دف��اع و زیارت خدا
باشند .ابوترابیفرد افزود :این سخن امروز و فریاد بلند
رهبر معظم انقالب اس�لامی خطاب به دنیای اسالم
است .استکبار جهانی ملتهای مظلوم منطقه را مورد
تهاجم قرار داده است .میبینید بر مردم مظلوم غزه چه
میرود و مشاهده میکنید ملت قهرمان یمن چگونه
مورد محاصره دنیای کفر قرار گرفتهاند که باید در برابر
آنها با قدرت ایستاد .قدرت دیروز و مقاومت امروز راه را
برای فتح سنگرهای دشمن در عراق ،سوریه ،لبنان و
سرزمین فلسطین هموار کرده است .امام جمعه موقت
تهران بیان داش��ت :این س��خن رهبر معظم انقالب
اس�لامی خطاب ب��ه همه امت اس�لام و ملت مقاوم
ایران است و پاسخ ،پاسخ زهیر است .زهیر برخاست
و خطاب به امام حسین(ع) عرض کرد به خدا سوگند
اگر دنیا جاویدان بود و ما برای همیشه در دنیا به سر
میبردیم ،ایس��تادگی در کنار تو ،ما را از دنیای ابدی
ج��دا میکرد ،ما قیام در رکاب ش��ما را بر ماندگاری
در دنیای همیشگی ترجیح میدادیم .این پیام عاشورا
و ش��هدای ما است .پس از س��خنان حجتاالسالم
ابوترابیفرد ،محمدرضا طاهری به مداحی پرداخت و

پس از آن پیکر پاک شهدا با همراهی دهها هزار نفری
مردم از خیابان انقالب تا تقاطع خیابان حافظ و پس
از آن تا معراج ش��هدای مرکز واقع در خیابان بهشت
تشییع ش��د .حضور مقامات در این مراسم نیز قابل
توجه بود .سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده
کل سپاه ،حجتاالسالم ابوترابیفرد امام جمعه موقت
تهران ،سیدحس��ن قاضیزادههاشمی وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزش��کی ،محس��ن هاشمی رئیس
ش��ورای اسالمی شهر تهران ،س��ردار علی عبداللهی
معاون هماهنگکننده س��تادکل نیروهای مس��لح،
سردار س��رتیپ بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار
و نشر ارزشهای دفاعمقدس ،مهدی چمران رئیس
سابق شورای اس�لامی شهر تهران ،علیرضا رحیمی
عضو هیاترئیسه مجلس ش��ورای اسالمی و سردار
مرتض��ی قربانی از فرمانده��ان دوران دفاعمقدس از
جمله حاضران در این مراسم بودند.
در معراج

صحبت پدر شهید ابوالفضل کلهر با فرزندش

بر چشم دشمنان تیر ،از این کمان توان زد

پدر ش��هید ابوالفضل کلهر ،ش��هید تازه تفحصشده دفاعمقدس روز
پنجش��نبه در مراس��م تشییع شهدا تنها خواس��ته خود را از مردم برای
پاسداری از خون فرزند شهیدش ،تبعیت از فرامین رهبری و والیتمداری
دانست و اظهار کرد :خون شهدا را پایمال نکنند و حواسشان جمع باشد
دل خانوادههای ش��هید را به درد نیاورند .وی در پاسخ به این سوال که
اکنون چه حرفی با فرزند خود دارید ،به باش��گاه خبرنگاران جوان گفت:
خوش��ا به س��عادتت که برای دفاع از مملکت و اسالم جنگیدی ،با آبرو
رفتی و با آبرو بازگشتی.

ماجرای حضور پدر شهید علی طنوریان ،از شهدای شناساییشده اخیر بر سر
پیکر پاک فرزندش توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد .سهشنبهشب در
خلوت خانواده شهدای شناساییشده در معراجالشهدا با شهدایشان ،پدر شهید
علی طنوریان با واکر بر سر پیکر فرزندش حاضر شد .تصویری تاثیرگذار از دیدار
پدر و پسر پس از  30سال .این تصویر در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
نیز به صورت گسترده بازنشر شد .یکی از بهترین توصیفها برای این عکس
همان بیت معروف حافظ است:
قد خمیده ما سهلت نماید اما  /بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد

