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در پرتو وحی

بدترین جنبندگان نزد خدا
»بدتریــن جنبندگان نزد خدا، افراد کر و اللی هســتند که 

اندیشه نمی کنند.«
االنفال-۲۲

دروغ گویی معتمد دولت اصالحات 
در بی بی سی!

معتمد دولت موسوم به اصالحات با حضور در بی بی سی درباره تاریخ 
دفاع مقدس به هزیان گویی و دروغ بافی روی آورد.

به گزارش خبرنگار کیهان، حســین باســتانی که در زمان رئیس 
جمهور بودن  محمد خاتمی، ســردبیر بولتن محرمانه نهاد ریاســت 
جمهــوری  بــود، برای خوشــایند اربابان بهایی و انگلیســی خود در  
بی بی ســی بدون سندی ادعا کرد که »محسن رضایی – فرمانده وقت 
سپاه پاسداران – در نامه ای به  حضرت امام خمینی  تاکید کرده؛ برای 

ادامه جنگ نیازمند سالح اتمی هستیم«!
ظاهرا خوش رقصی اصالح طلبان فراری برای اربابان خارجی و متهم 

کردن ایران به تالش برای دستیابی به سالح هسته ای تمامی ندارد!
دیگر مصاحبه شــونده شبکه ورشکسته بی بی سی، اصغر رمضانپور 
معاون مطبوعاتی عطا مهاجرانی وزیر ارشاد خاتمی بود که او هم مثل 
رئیس بهایی زده خود به پادویی برای بی بی سی فارسی مشغول است!
انتقاد شهاب حسینی از استفاده ابزاری 

از عکس بازیگران در تبلیغات تجاری
سیدشهاب حســینی گفت: تبلیغات برندهای تجاری با چهره های 
اصلی هنر ســینما همیشه وجود داشــته اما من به شخصه اعتقادی به 
اســتفاده ابزاری از عکس بازیگر به عنوان تبلیغــات کاال یا برند خاص 

نداشتم.
این بازیگر سینما و تلویزیون، پنجشنبه شب گذشته در مراسمی به 
عنوان مدیر فرهنگی شهر فرش معرفی شد. وی در این مراسم گفت:در 
تمام این مدت پیشــنهادهای زیادی شــده بود ، اما من اعالم کردم که 

اعتقادی به تبلیغ چهره ها برای برندهای تجاری ندارم.
وی تصریح کرد: پیشنهادهای مالی تبلیغات این قدر خوب است که 
عنان اختیار از دســت می رود . اما می توان به تعالی کشور و جامعه نیز 
نظر داشته باشیم و این بودجه ها بهینه تر و در خدمت ساخت فیلم موثر 

و خوب سینمایی و یا سریال در شبکه نمایش خانگی قرار گیرد. 
آلمانی ها باز هم 

به کارگردان وطن فروش پول می دهند!
موسسه آلمانی »الیپزیگ برای آزادی و آینده رسانه« تصمیم گرفته 
یکی از دو جایزه سال جاری خود را به فیلمساز وطن فروش ایرانی بدهد.
به گزارش فارس، این موسســه رســانه ای عنوان کرده است جایزه 
تقدیر خود که 30 هزار یورو خواهد بود را به »ج- پ« و »ندیم شــنیر« 
خبرنــگار کناره گرفته تــرک اعطا خواهد کرد، چرا کــه )به ادعای این 

موسسه( آنها برای کلمه »آزادی« در کشورهای شان تالش کرده اند.
قرار است این جایزه در هشت اکتبر آینده به این دو چهره اعطا شود.
کیهان:  گفتنی اســت، »ج- پ« به خاطر ســاخت فیلم غیرقانونی 
درباره ادعاهای دروغین یکی از سران فتنه و به حکم دادگاه 20 سال از 
فعالیت های هنری منع شده است. با این حال وی در دوران محکومیت 
خود سه فیلم ســاخته که همگی آنها به رغم ضعف شدید ساختاری و 

هنری از نهادهای صهیونیستی و غربی جایزه گرفته اند!
مضحک این است که »ج-پ« به رغم التفات به اجنبی و معاندت با 
نظام دینی، در ســایه مهر مدیران مرعوب فرهنگی قرار دارد و در برخی 

مجامع عمومی به عنوان مهمان حاضر می شود.
فراخوان شعر 

برای کودك 18 ماهه فلسطینی منتشر شد
دفتر ادبیات و هنر بیداری در نظر دارد در نشســت آینده »کبوتران 
مسجد دوردست« شاعران ایرانی و خارجی کشورهای حوزه مقاومت را 

به قرائت شعر برگزیده شان در این نشست دعوت نماید.
مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری انقالب اسالمی از کلیه شاعران 
متعهدی که در ســوگ ســوزاندن »علی دوابشــه«، کودک 18 ماهه 
فلسطینی شعری ســروده اند آن را به آدرس الکترونیکی دفتر ادبیات و 

هنر بیداری به نشانی: d.bidari@gmail.com ارسال نمایند.
دفتر ادبیات و هنر بیداری همچنین در نظر دارد در نشســت آینده 
»کبوتران مســجد دوردست« شاعران ایرانی و خارجی کشورهای حوزه 

مقاومت را به قرائت شعر برگزیده شان در این نشست دعوت کند.
علی ســعد دوابشه، طفلی بود که به همراه پدر و مادرش، خانه اشان 
در کرانه باختری رود اردن توســط صهیونیست های اشغالگر بر سرشان 
تخریب و به آتش کشیده شد و او در دم جان باخت. پدر این کودک نیز 

به تازگی بر اثر شدت جراحات وارده، به شهادت رسیده است.
توقف یک نمایش به خاطر ابتذال مفرط

اجرای یکی از نمایش های در حال اجرا به خاطر ابتذال مفرط متوقف شد.
رســانه ها روز گذشــته خبر دادند که یکی از نمایش های درحال اجرا به 

دلیل ظاهر غیرشرعی بازیگران زن این نمایش، متوقف شده است.
بــا این حال، روابــط عمومی تاالر محــل اجرای این نمایش با انتشــار 
اطالعیه ای اعالم کرد: »طبق اعالم مرکز هنرهای نمایشی، این نمایش منوط 
به اصالحات اعالم شــده از سوی شورای نظارت و بازبینی مجدد می تواند به 
اجرای خــود ادامه دهد.بنابراین اجرای نمایش مذکور تا اطالع ثانوی متوقف 

می شود و اجرای دوباره این اثر متعاقباً اعالم می شود.«

هدیه به خوانندگان

رهبر معظم انقالب: علت این که مقام شهادت، این قدر باال 
و واالست، همین است که شهید در واقع همه زندگی خودش 

را برای خدا داده است.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پی تدفین 
دو تن از شــهدای غواص در حوزه  هنری سازمان 
کردند  امیدواری  ابراز  پیامی  اسالمی طی  تبلیغات 
»هنر بزرگ« این شهدا، »مایه  برکت و الهام« حوزه  

هنری به عنوان »مرکز هنر انقالبی« باشد.
به گــزارش پایــگاه دفتر حفظ و نشــر آثــار رهبر 
معظم انقــالب، در پی تدفین دو تن از شــهدای غواص 
در حــوزه  هنــری ســازمان تبلیغات اســالمی، حضرت 
آیت اهلل العظمــی خامنــه ای در پیامی ابــراز امیدواری 
کردنــد »هنــر بــزرگ« ایــن شــهدا، »مایــه  برکت و 
الهــام« حوزه  هنــری به عنــوان »مرکز هنــر انقالبی« 

باشد.
متن پیام آیت اهلل خامنه ای به شرح زیر است:

بسمه تعالی
- کار شایســته ای است. امید اســت هنر بزرگ این 

مــردان خدا و مجاهدان راه حق، مایــه  برکت و الهاِم آن 
مرکز هنر انقالبی باشد.

والسالم علی عباداهلل الصالحین
سیدعلی خامنه ای
94/5/18

بر اســاس این گزارش، رئیس حوزه  هنری ســازمان 
تبلیغات اسالمی چندی پیش درباره تدفین پیکر مطهر دو 
تن از شهیدان غواص نامه ای به رهبر معظم انقالب نوشت 

که متن این نامه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقالب )دام  ظله  الشریف(
با سالم و تحیات

به لطف و فضل خداوند منان، نســبت حوزه هنری با 
جهاد و شــهادت نسبتی است قابل افتخار؛ چه در روزهای 
رزم و حماسه که آثار هنرمندان برخاسته از آن به وسعت 

تمامی ایران ترنم و تجلی داشت و چه بعد از آن تا امروز که 
هنرمندان متعهد ما همیشــه روایتگر حقیقت های انقالب 
اسالمی و عزت و شکوهمندی های این ملت شریف بوده اند.

اینــک حوزه  هنری این بخت تاریخی را یافته اســت 
کــه پیکر مطهر دو تن از شــهیدان غواص و مرواریدهای 

درخشان دریای ایثار و جوانمردی را در آغوش بگیرد.
این اتفاق مقدس، یعنی تشییع و تدفین این گوهرهای 
گرانقدر در دل حوزه هنری، که مرکز هنر و ادبیات انقالب 
اســالمی است، می تواند موجب انســجام و تقویت هرچه 
بیشــتر روحیه انقالبی هنرمندان متعهد به ویژه نسل های 
جدید آن گردد. حال، این آرزو که این مراســم معنوی با 
التفات خاص رهبر عزیز انقالب و نفحه  جان بخش ایشان 
همراه شود، اشتیاقی است که اهالی ادب و هنر انقالب را 

تاب نگه داشتن آن در دل نیست.
دعاگو: محسن مؤمنی شریف

آیت اهلل مکارم شیرازی:
به مقدسات اهل سنت احترام می گذاریم 

استاد درس خارج حوزه با بیان اینکه اهانت به مقدسات مسلمانان 
حرام است، افزود: ما به مقدسات اهل سنت احترام می گذاریم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، این مرجع تقلید در دیدار جمعی از علمای اهل 
تسنن و تشیع تربت جام به مناسب سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع(، اظهار 
داشــت: در طول تاریخ عوامل استکبار با سیاســت های شیطانی به دنبال ایجاد 
تفرقه در جهان اســالم بودند و می  خواهند کشــورهای اسالمی را از نظر منابع 

اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تضعیف کنند و بر آنها مسلط شوند.
وی با بیان اینکه در هیچ جایی از اسالم، تحمیل عقیده نیامده است، یادآور 
شــد: امروز کسانی که در جهان اسالمی دست به کشتار و سرقت اموال می زنند 

مسلمان نیستند.
آیت اهلل مکارم شیرازی با بیان اینکه اهانت به مقدسات مسلمانان حرام است، 

افزود: ما به مقدسات اهل سنت احترام می گذاریم.
اســتاد درس خارج حوزه برگزاری اجالس علمای اســالم در قم و استقبال 
بی نظیر علمای جهان اسالم از آن را نشان از همدلی و وحدت مسلمانان دانست 
و ضمن ابراز خرســندی از وجود وحدت بین تشیع و تسنن در شهرستان تربت 
جام، افزود: محبت به اهل بیت عصمت و طهارت فقط مختص شــیعه نیست و 

همه مذاهب، اهل بیت را دوست دارند.

رونمایی از سردیس 5 خبرنگار شهید در بوستان گفت وگو

سردیس پنج خبرنگار شهید با حضور مدیران شهری و رسانه ای در 
بوستان گفت وگو رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در مراسم رونمایی از سردیس 
شهدای خبرنگار که ظهر دیروز در بوستان گفت وگو برگزار شد، گفت: با رونمایی 
از سردیس شهدای خبرنگار هم یاد شهدا را گرامی خواهیم داشت و هم به نوعی 
قــدردان زحمات خبرنگاران خواهیم بود. وی افزود: یکی دیگر از برنامه هایی که 
شــهرداری تهران در دستور کار دارد، ایجاد موزه خبرنگاران در سطح شهر است 
که جانمایی آن صورت گرفته و تا پایان ســال جاری آماده خواهد شــد. در این 
مراسم سردیس شهید صارمی، شهید باقری، شهید رهبر، شهید هادی و شهید 
نوری که توســط پنج تن از هنرمندان نامی کشور ساخته شده و توسط سازمان 
زیباســازی شهر تهران در بوستان گفت وگو، در مجاورت نگارستان شهر نصب و 

جانمایی شده است، رونمایی شد. 

سرویس اجتماعی-
بنا بر اخبار رســیده بــه کیهان، روز 
دوشنبه در جریان تهیه و تدارک مراسم 
تشییع شــهدای مظلوم غواص عملیات 
کربالی 4 که پس از تفحص و شناســایی 
به تازگی به محل زندگــی خانواده خود 
تعدادی  اعزام شده اند،  جهت خاکسپاری 
از طالب و اعضای خانواده شهدا در استان 
اصفهان به جرم تهیه و تدارک پالکاردهای 
محتوی مضامین استکبارستیزانه دستگیر 

شده اند!
به گزارش کیهان، یک روز پیش از برگزاری 
مراســم تشــییع شــهدای غواص در اصفهان، 
گروهی با لباس شــخصی بــا مراجعه به برخی 
فعالین فرهنگی محلی کــه در قالب گروه های 
مردمــی در صدد برگزاری هر چه  باشــکوه تر 
مراســم وداع شــهدا بودند، با تهدید و ارعاب 
کوشیدند از افشای جنایات آمریکا در عملیات 
کربــالی 4 و نقش عوامل اســتکبار جهانی در 
اسارت رزمندگان اسالم و شهادت آنها با دست 

بسته جلوگیری کنند.
یکی از طالب دستگیر شده در همین رابطه 
در شــرح ماجرای ممنوع شدن شعار »مرگ بر 
آمریکا« در اصفهان گفت: »به دنبال شرکت در 
مراسم تشییع شهدای غواص در تهران، عزم مان 
را جزم کردیم تا در مراســم اصفهان به دور از 
هر گونه اغراض سیاسی حزبی، پیام مظلومیت 
شهدای مظلوم کربالی 4 را به مردم برسانیم. با 

هماهنگی بیش از 20 مرکز فرهنگی، در اجابت 
ســخنان مهم رهبر انقــالب در عید فطر، نیت 
کردیم نقاب ســاخته و پرداخته بزک کنندگان 
چهره آمریکای جنایتــکار را کنار زده و فرمان 
رهبــری در پرداختن به چهره واقعی آمریکا به 

عنوان اتم مصادیق استکبار را اجابت کنیم.«
فرزند شهید تاکید کرد: »به نظر ما موضوع 
معرفی آمریکا به عنوان مستکبری جنایت پیشه 
و ادامه مسیر استکبارستیزی آگاهانه در ایران، 
از منظر رهبر انقالب موضوعی بسیار پر اهمیت 
اســت. به همین جهت از ابتدا با دیگر فعالین 
فرهنگی عهد بســتیم که فعالیت هایمان تبلور 

فرامین و خواسته های رهبر انقالب باشد.«
علی رغــم تاکید ما بر پرهیــز از ایجاد دو 
دستگی در کشور به دنبال قضایای هسته ای به 
عنوان خواســته مهم رهبری از جامعه و اذعان 
صریح این موضــوع در گفتگو به مســئولین، 
تماس هایی با محتوای تهدید آمیز از شماره های 
ناشناس دریافت کردیم. حتی پس از دستگیری 
یکی از طالب ارزشــی فعال، روز تشییع شهداء 
تماسی برقرار شد که فرد تماس گیرنده تاکید 
داشت به حکم شورای تامین استانداری استان 
اصفهان، حکم جلب مان به منظور جلوگیری از 

حضور در مراسم شهداء صادر شده است!
طلبه و فعال فرهنگی در پاسخ به این سوال 
که افراد مذکور از چه نهادی بودند، گفت: »خود 
را از اداره اطالعات استان معرفی کردند و ابتدا 
درخواست کردند پالکاردهای دست نویس تهیه 

شــده توسط فعالین مردمی در خانه ما بازبینی 
شود که بدون هر گونه مقاومتی اجابت کردیم.«

وی در ادامــه گفت: وقتــی از مالک های 
بازبینی مدنظر آنها ســوال کردیم تنها از لفظ 
»توافــق بد« در توصیف بیانیــه وین به عنوان 
موارد ممنوعه نام بردند کــه با توجه به تاکید 
خودمان بر پرهیز از دودســتگی و اختالف در 
جامعــه، بازبینی پالکاردها بــا مالک مذکور را 
پذیرفتیــم. نتیجه اینکه پس از بازبینی بیش از 
500 پالکارد دست نویس مردمی تجمیع شده 
در منزل شهید، حدود 10 دست نوشته را جدا 
کــرده و به نیروهایی که با لباس شــخصی در 
کوچه مستقر شده بودند، تحویل دادیم. با این 
وجود تاکید کردند که با توجه به حکم شورای 
تامین مامور به دستگیری ما به جهت جلوگیری 
از شــرکت در مراسم تشییع شــهدا هستند و 
در نهایت مقابل همســر شــهید با دستبند به 

ساختمانی منتقل و حبس شدیم!
فرزند شــهید ضمن ابراز ناراحتی از رفتار 
صــورت گرفته با نیروهای ارزشــی اســتان از 
برخی از سواالت مطرح شده در حین بازداشت 
از ســوی نیروهای امنیتی اصفهان ابراز تعجب 
کرد و گفت: »از بنده سوال شد که چرا شما در 
مراسم تشییع شهدای غواص در تهران شرکت 
کردید که این موضوع برای ما بسیار عجیب بود 
و همچنین تاکید کردند که موضوع دستگیری 

فرزندان شهداء و طالب نباید رسانه ای شود!«
وی بــا تاکید بــر هزینه افشــای ماجرای 

دستگیری نیروهای ارزشی استان که تنها هدف 
شــان باال بردن پالکاردهای »مرگ بر آمریکا« 
به عنوان مهم ترین سند ذکر مظلومیت شهدای 
غواص بود، گفت: »مگر هدف از توافق هســته 
ای، آشتی با آمریکاســت که هر گونه شعار در 
معرفی مصادیــق جنایات و رفتار اســتکباری 
دولتمردان این کشور، توهین به دولت محسوب 
می شــود؟! چــرا در انتقام گیــری از بچه های 
حزب اللهی مروج شــعار »مرگ بر آمریکا« با 
شارالتانیســم اداری، احکامی صادر می شود که 
حتی در خصوص ســران فتنه نیز در ایام فتنه 
88 توســط شورای تامین اســتان صادر نشده 
است؟! آیا حقیقتا کسانی در پایتخت به دنبال 
حذف مصادیق استکبارستیزی از تاریخ ایران با 
هتک حرمت خانواده شهداء و طالب و فعالین 
فرهنگی انقالب هستند؟! آیا این ظلم نیست که 
فرزند شهید علی رغم همکاری کامل با نیروهای 
امنیتی از خانه اش با دستبند، دستگیر شود تا 
در مراسم تشییع پیکر همرزمان پدرش نتواند 

فریاد مرگ بر آمریکا سردهد؟!«
شایان ذکر است تالش بسیاری برای ارتباط 
گیری با مسئوالن شورای تامین استان اصفهان 
صــورت گرفت اما  هیچ یک از مدیران مربوطه 
پاسخگوی سواالت کیهان درخصوص رفتارهای 
ضــد اخالقی صورت گرفتــه در دو روز اخیر با 
نیروهای ارزشــی و خانواده های شهدا نبودند. 
گزارش های بعــدی درخصوص حوادث مذکور 

متعاقبا منتشر خواهد شد. 

دیروز در سالروز شهادت جانگداز بنیانگذار مذهب 
شیعه، میلیون ها مردم عزادار ایرانی در سراسر کشور با 
تشییع ده ها مروارید سرخ غلتان شهدای غواص، غرق 

در معنویت و شور حسینی شدند.
به گزارش خبرنگاران کیهان از شــهرهای مختلف کشور 
دیروز بی ســابقه ترین تشییع در شــهرهای کوچک و بزرگ 
کشورمان برگزار شــد و مردم غیرتمند و شــهیدپرورمان با 
حضور در خیابان ها و گلزارهای شــهدا قدرشناسی خود را از 

جان برکفان این مرز و بوم به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرنگار کیهان از تهــران با پیام رهبر معظم 
انقالب دو تن از شهدای دست بسته غواص کشورمان از مقابل 
مســجد امام صادق)ع( واقع در میدان فلسطین تا محل حوزه 
هنری تشییع و در محوطه مقابل مسجد امام خامنه ای حوزه 

به خاک سپرده شدند.
انبوه تشــییع کنندگان در حالی که دست نوشته هایی در 
مخالفت با برخی مفاد توافقنامه مذاکرات هســته ای در دست 
داشتند، پس از عبور از خیابان های طالقانی، استاد نجات اللهی، 
سمیه و حافظ و اقامه نماز در مقابل ورودی حوزه هنری شهدا 

را به محل حوزه منتقل کردند.
روی یکی از این دست نوشته ها خطاب به مسئوالن نوشته 
شــده بود: شهدای غواص با دســت های بسته اجازه تجاوز به 
خاکمان را ندادند، مبادا شــما با دستان باز خالف شهدا عمل 

کنید؟!
بنابراین گزارش در حاشیه این مراسم باشکوه علیرضا قزوه 
مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری از این دو شهید به 
عنوان دو مروارید غلتان یاد کرد و گفت: این ها یادگاران کربال 
هســتند و از این پس مجاورت با قبور این دو شهید در حوزه 

هنری در شعایی از هیجانات معنوی قرار خواهیم گرفت.
تشییع بی سابقه شهدا در شهرستان ها

گزارش خبرنگار کیهان از ســاری نیز حاکی است که این 
شــهر نیز دیروز بی نظیرترین تجمــع را در تقدیر و تجلیل از 

شهدای دفاع مقدس تجربه کرده است.
مردم عزادار ســاری دیروز در سالروز شهادت امام الشهدا 
و موســس مذهب شیعه)ع( با تشییع بسیار باشکوه و عزتمند 
30 کبوتر خونین بال صحنه ای از غیرت و بصیرت را به نمایش 

گذاشتند.
به گفته خبرنگار ما برنامه تشــییع شهدا از روز پانزدهم 
مرداد در شــهرهای مختلف اســتان به طور جداگانه برگزار و 
باالخره دیروز همه شهدا در ســاری مرکز استان مازندران با 
حضور انبوه و کم سابقه مردم این شهر به صورت جمعی تشییع 
و پس از برگزاری مراســمی در محل پارک موزه دفاع مقدس 

برای خاکسپاری در 10 شهرستان بدرقه شدند.
بر اساس اعالم کمیته جست وجوی مفقودین 7 تن از این 

شهدا شناسایی و مابقی گمنام هستند.
خبرنگار کیهان از گنبد کاووس نیز خبر می دهد که مردم 
شیعه و سنی این شهرستان دیروز 2 دردانه خط شکن و غواص 
دفاع مقدس را در فضایی آکنده از معنویت از میدان مرکزی تا 

میدان فراغی این شهرستان تشییع کردند.
بنابراین گزارش حضور دشمن شــکن و کم نظیر شــیعه 
و ســنی شهرســتان گنبد کاووس به قدری چشمگیر بود که 
همسنگران شــهدا با تجدید دیدار در این مراسم همدیگر را 
به یاد روزهای دفاع مقدس در آغوش گرفتند و به یاد شــهدا 

اشک ریختند.
خبرنگاران ما از شــهرکرد و زنجان نیز گزارش می دهند 
که پیکرهای مطهر 13 شــهید غواص درعملیات خیبر، بدر و 

فاو تشییع شدند.
بنابراین گزارش ها مردم زنجان دیروز 4 شــهید را پس از 
تشییع در گلزار شهدای این شهر و در شهر تاریخی سلطانیه 

پیام رهبر انقالب در پی تدفین ۲ شهید غواص در حوزه هنری:

هنر بزرگ این شهدا مایه  بركت و الهام حوزه  هنری به عنوان مركز هنر انقالبی باشد

تشییع باشکوه شهیدان در سراسر کشور

 كبوتران ســبک بال پرشکســته ماخوش آمدید شهیدان دست بسته  ما                         

به خاک ســپردند و پنجمین شهید این شــهر را نیز پس از 
تشــییع در محل ســتاد فرماندهی نیروی انتظامی استان به 

خاک سپردند.
به گزارش خبرنــگار ما از شــهرکرد، پیکرهای مطهر 6 
شهید گمنام و شهید قباد مرادی از شهدای تازه تفحص شده 
با حضور اقشار مختلف این شــهر تشییع و برای خاکسپاری 
به شــهرهای »بلداجی«، »گوجان«، »دشتک« انتقال یافتند 
و پیکر مطهر شــهید قباد مرادی هم در شــهرکرد و در کنار 

شهدای همرزم خود آرام گرفت.
خبرنگار کیهان از منطقه آزاد قشــم نیز خبر می دهد که 
پیکر پاک 4 شهید غواص با استقبال پرشور مردم والیی قشم 

از اســکله شهید ذاکری با اجرای تشــریفات و نواختن مارش 
نظامی بر روی دســتان مردان و زنان خداجو به سمت صحن 
امامزاده سیدمظفر)ع( شهر قشــم در میان استقبال بی نظیر 
مدافعان خلیج فارس، شــهدای دست بســته غواص باشکوه 

مثال زدنی تشییع شدند.
بنا به این گزارش، پیکر دو تن از این شهدا به درخواست 
مردم الرک از توابع شهرستان قشــم در این جزیره به خاک 
سپرده شد و پیکر دو تن دیگر از این شهدا هم با حضور مردم 

والیی هنگام در این جزیره آرام گرفتند.
همچنیــن به گزارش خبرنگار ما از قم پیکر پاک و مطهر 
یکی از شهدای تازه تفحص شده به نام شهید رحمت اهلل عربلو 
در شهر مقدس و شهیدپرور قم تشییع و پس از طواف برگرد 
مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه)س( در گلزار شهدای 

علی اکبر ابن جعفر)ع( به خاک سپرده شد.
این شهید با انجام آزمایشــات دی.ان.ای شناسایی شده 

است.
خبرنــگار کیهان از همدان نیز گزارش داد که پیکر مطهر 
ســه گلگون کفن دیگر دیروز در همدان تشــییع و به عنوان 

شهدای گمنام در این شهر به خاک سپرده شدند.
بنابر همین گزارش مردم مومن و انقالبی شهرستان رزن 
نیز دیروز پیکر شهید شناسایی شده محمد نجفی را تشییع و 

در روستای زادگاهش به خاک سپردند.
همچنیــن گزارش خبرگزاری ها حاکی اســت که ده ها 
شــهید دیگر اعم از غواص و شــهدای دیگر عملیات ها در 
شــهرهای اصفهان، اهواز، بوشــهر، بندرعباس، خرمشهر، 
شیراز، مشهد، یاســوج، کرمان، کرج، کاشان، بیرجند، شهر 
مقاوم و شــهیدپرور دزفول، گناوه و ســمنان در میان انبوه 
جمعیت مردمی و مسئوالن محلی تشییع و به خاک سپرده 

شدند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا پیکر 38 غواص شــهید گمنام 
روز دوشنبه از محل میدان امام)ره( به سمت گلستان شهیدان 

اصفهان تشییع شدند.
بر اســاس این گزارش، حضور مردم در این مراسم نیز به 
حدی زیاد بود که تردد به ســختی در مسیرهای تعیین شده 

صورت می گرفت.
حرکت کاروان پیکر غواصان شــهید از چهارشــنبه 14 
مرداد از شــهر کاشــان آغاز و پس از عبور از شهرستان های 
آران و بیدگل، گلپایگان، خوانســار، فریدن، تیران، نجف آباد، 
خمینی شــهر، فالورجان، لنجان، مبارکه، شــهر بهارستان و 
شاهین شــهر و برخوار، عصر دوشنبه همزمان با شب شهادت 

امام جعفر صادق)ع( در شهر اصفهان تشییع شد.
بنابراین گزارش دیروز نیز همزمان با سراســر کشــور 9 
شــهید شناسایی شــده دیگر دوران دفاع مقدس و دو شهید 
نیز از شهدای مدافعان حرم از میدان فیض به سمت گلستان 
شــهدای اصفهان تشــییع و در کنار دیگر همرزمانشان آرام 

گرفتند.
35 شــهید گمنام و غواص دوران دفاع مقدس دیروز بر 
روی دســتان مردم شهیدپرور خوزســتان تشییع و در جای 
جای استان به خاک سپرده شدند. به گزارش خبرگزاری صدا 
و ســیمای مرکز خوزستان در این مراســم 35 شهید گمنام 
و غواص ســرافراز دوران دفاع مقدس بر روی دســتان مردم 
قدرشناس شــهرهای اهواز، دزفول، خرمشهر، هویزه، رامشیر، 
رفیع، حمیدیه، سوســنگرد و بستان تشییع و به خاک سپرده 

شدند.
همچنین 8 تن از شــهدای گمنام در پارک جزیره، 2 تن 
در پارک گلستان و 2 تن دیگر در پارک شهید سبحانی اهواز 
به خاک سپرده شدند. صبح دیروز مردم والیتمدار و شهیدپرور 
اهواز ضمن برپایی نماز بر پیکر شــهیدان با آرمان های انقالب 

اسالمی تجدید میثاق کردند.
بنابرایــن گزارش ها مــردم برازجان همزمان با ســالروز 
شــهادت امام صادق)ع( و تشییع شــهدا در سراسر کشور با 
پیکر سردار شــهید غالمرضا بیژنی وداع و وی را طی مراسم 
باشکوهی در زادگاهش روســتای خیارزار از توابع شهرستان 

دشتستان به خاک سپردند.
ساحل نشینان خلیج همیشه فارس نیز دیروز صحنه های 
زیبایی را در تشــییع 9 شــهید غواص که خبرگزاری ایرنا از 
کم نظیرترین اجتماع های انســانی این شــهر یاد کرده است، 

خلق کردند.
در آیین تشــییع این شهیدان که یکشنبه شب از میدان 
دفاع مقدس تا امامزاده ســیدمظفر)ع( برگزار شــد، ازدحام 
جمعیت در مسیر شش کیلومتری موجب شد، رسیدن کاروان 
شــهدای گمنام به امامزاده ســیدمظفر)ع( ساعت ها به طول 

بینجامد.
این در حالی است که گرمای شدید هوا نیز نتوانست مانع 
عشق و اشتیاق مردم بندرعباس برای آخرین دیدار با فرزندان 

شهید ایران شود.
در آیین تشــییع پیکرهای این شهیدان اقشار مختلف از 
زن و مرد، پیر و جوان، کارمند و دانشــجو و مسئوالن دولتی 
شــرکت کردند و حضور نظامیان نیــز به این آیین جلوه ویژه 

بخشیده بود.
نوحه ها و عزاداری ســنتی ویژه جنوب با همراهی سنج و 
دمام و شــروه خوانی از دیگر جلوه های این وداع به یادماندنی 

با شهدا بود.
گزارش خبرگزاری ها همچنین حاکی است که دیروز در 
شیراز 10 شــهید، در خرمشهر 5 شهید، در مشهد 6 شهید، 
یاسوج 9 شهید، کرمان 20 شــهید، البرز یک شهید، کاشان 
4 شهید، بیرجند 9 شــهید، دزفول یک شهید و دامغان یک 
شــهید که اکثر آنها شهدای غواص هســتند تشییع شدند و 
صدها هزار نفر با برگزاری برنامه های ویژه وداع تا گلزار شهدا 

برای خاکسپاری بدرقه کردند.

گزارش اختصاصی کیهان از هتک حرمت شهدای غواص

مرگ بر آمریکا در استان اصفهان ممنوع شد؟!

http://www.yjc.ir/fa/social

