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هفتهنامهای
برایترویجفرهنگایثاروشهادت

دراینشمارهمیخوانید

شـمارش معکـوس بـرای نقـل و انتقـال 
قـدرت در کاخ سـفید آغـاز شده اسـت. روزهای 
و  اتفاقـات  بـا  واشـنگتن  در  قـدرت  تحویـل 
پیامدهـای مختلـف و درعین حـال، پرالتهـاب 

همـراه اسـت.
در ایــن میــان، موضــوع ایــران بــه یکــی 
ــال  ــز در دوره انتق ــای چالش برانگی از بحث ه
ــت  ــل شده اســت. دول ــکا تبدی ــدرت در امری ق
ترامــپ به ویــژه بعــد از ناکامــی در انتخابــات، 
را  خــود  انتقام جویانــه  و  خصمانــه  نــگاه 
نســبت بــه ایــران شــدت بخشــیده و در ایــن 
راســتا، بــه یــک اردوکشــی جنگــی در خلیــج 
ــات  ــی در تبلیغ ــرده و حت ــادرت ک ــارس مب ف
ــه  ــد ب ــکا تهدی ــور امری ــی، رئیس جمه عموم

ــد. ــی می کن ــورد نظام برخ
امـا جمهوری اسـامی بـا درک ابعـاد نزاع 
امریـکا، خط مشـی  قـدرت در درون سیسـتم 
انقابـی خویـش در سیاسـت خارجـی خـود 
را برکنـار از هیاهـوی ایـن جنـگ روانـی پیش 
مهـم  گام  هفتـه،  ایـن  این کـه  کمـا  می بـرد؛ 
توسـعه قـدرت  بـرای تکمیـل زنجیـرۀ  خـود 
مسـالمت آمیز هسـته ای را بـا آغـاز غنی سـازی 

20 درصـدی در فـردو برداشـت.
تصمیم های اسـتراتژیک ایـران در این مرحله 
حسـاس برای توسـعه فناوری صلح آمیز هسته ای 
بـا الهـام از دسـتورات رهبـر معظـم انقـاب اتخاذ 
شده اسـت که در بیانات اخیرشـان به ویژه هم زمان 
بـا اعـام نـام جـو بایـدن به عنـوان رئیس جمهـور 
آینـده این کشـور تصریـح فرمودند کـه جمهوری 
اسـامی با درس گرفتن از تجربه رفتارهای گذشته 
امریـکا، سیاسـت »افزایـش اقتـدار داخلـی« را در 
پیـش گرفته و بـا ارتقـای ظرفیت هـا و توانمندی 
اقتصادی و فناوری در داخل، فشـارها و تحریم های 
خواهدکـرد. خنثـی  را  آن  شـرکای  و  امریـکا 

مقـام معظـم رهبـری هفتـه گذشـته نیـز 
وقتـی ارتـش امریکا به دسـتور ترامپ، حمله به 
پایگاه های حشـد الشـعبی را به بهانـه همکاری 
آن هـا بـا ایـران آغـاز کـرد، بـا صراحـت ایـن 
رفتارهـا را محکـوم کـرده و نسـبت بـه عواقـب 
نفرت پراکنـی دولت مردان امریکا هشـدار دادند.

بـا ایـن رویکـرد، در حال و هوای سیاسـی 
امـروز منطقه کـه طـرف امریکایی بـرای ایجاد 
علیـه  جدیـد  سیاسـی  تنش هـای  و  التهـاب 
جمهـوری اسـامی و ملت هـای انقابـی تاش 
می کنـد، بیانات راهبـردی رهبر معظـم انقاب 

را از نـگاه می گذرانیـم.

خطدسیسهعلیهایرانازریگانتاترامپ

»امریـکا امریکاسـت، هر حزبی که سـر کار 

آمد، خیری به ما نرساند، شر رساندند. کسانی که 
قبـا در رأس حکومـت امریـکا بودنـد، بیـکار 
نبودنـد، آن ها هم خیلی علیـه ما کار می کردند.«

سـرنگون کردن  قضیـه  نمونـه اش  »یـک 
هواپیمای مسـافربری ماسـت کـه نزدیک ۳00 
نفر را در خلیج فارس کشـتند، یک نمونه دیگر 
حملـه به سـکوهای نفتـی ما در جنوب کشـور 
در زمان ریگان اسـت. فهرسـت جنایـات امریکا 

نسـبت بـه ملت ایـران یـک کتاب می شـود.«
»ریـگان از ترامـپ، هـم قوی تـر بـود و هم 
عاقل تـر. ریـگان هنرپیشـه بـود و بازیگـری اش 
هـم بهتـر از ترامپ بـود. امروز ریگان کجاسـت، 

جمهوری اسـامی کجاسـت؟«
»جمهوری اسـامی سـال ۶0 با جمهوری 
اسـامی سـال ۹0 زمیـن تـا آسـمان تفـاوت 
دارد. امـروز جمهوری اسـامی چنـد برابر زمان 

ریـگان رشـد و پیشـرفت کرده اسـت.«
کانال تلگرامی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آیت اهلل خامنه ای- ۶ آبان ۹۹

راهبردجدیدایرانمقابلتحریموتهدیدات

رهبـر معظم انقاب راهبـرد تازه جمهوری 
اسـامی در قبـال فشـارها و هجمه هـای امریکا 
بیـان  تحریـم«  »خنثی سـازی  تحت عنـوان  را 
کردنـد. ایشـان بـا تأکید بـر این که بـرای عاج 
تحریم هـا دو مسـیر »خنثی سـازی تحریم هـا و 
غلبـه بـر آن هـا« و »رفع تحریـم« وجـود دارد، 
افزودنـد: »البته ما مسـیر رفع تحریـم را یک بار 
امتحـان و چنـد سـال مذاکـره کردیـم، امـا بـه 

نتیجه ای نرسـید.«
رهبـر انقـاب بـا اشـاره به مسـیر غلبـه بر 
تحریم هـا و بی اثرکـردن آن هـا گفتنـد: »ایـن 
مسـیر ممکن اسـت در ابتدای کار، سـختی ها و 
مشـکاتی داشته باشـد، امـا خوش عاقبت اسـت. 
اگـر بـا تـاش و ابتـکار و بـا سـینه سـپرکردن 
در مقابـل مشـکات بتوانیـم بـر تحریم هـا غلبه 
کنیـم و طـرف مقابـل بی اثرشـدن تحریم هـا را 
ببیند، به تدریج دسـت از تحریم برخواهدداشـت. 
بـرای  فراوانـی  توانایی هـای  و  ظرفیت هـا  مـا 
بی اثرکـردن تحریم هـا داریـم، بـه شـرط آن کـه 
بخواهیم و همت کنیم و به دل مشکات برویم.«

دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی- 4 آذر ۹۹

امیدواهیبهخارجنبندیم
 

مقــام معظــم رهبــری بــا تأکیــد بــر 
ــه  ــم ک ــن بگذاری ــر ای ــا را ب ــد بن ــه بای این ک
گشایشــی از خــارج انجــام نخواهــد شــد، 

افزودنــد: »کســانی که برخــی چشــم امیــد 
ــد،  ــمنی می کنن ــا دش ــا م ــد ب ــا دارن ــه آن ه ب
آن هــا  داخلــی  شــرایط  آن کــه  ضمــن 
ــای  ــت و گرفتاری ه ــن نیس ــه روش به هیچ وج
اخیــر، امــکان صحبــت و موضع گیــری در 
ــد  ــا نمی ده ــه آن ه ــی را ب ــائل بین الملل مس
و نمی تــوان روی حــرف آن هــا حســاب و 

کــرد.« برنامه ریــزی 
دیـدار رؤسـای سـه قـوه و دیگـر اعضـای 
شـورای عالی هماهنگـی اقتصـادی- 4 آذر ۹۹

مردمکشـورهایمنطقهازامریکامتنفرند

رهبر معظـم انقاب، در بیاناتشـان تحلیل 
نظامـی  اهـداف حمـات  و  انگیـزه  از  روشـن 
ترامـپ به پایگاه مبـارزان عراقـی ارائه می کنند 
و می فرماینـد: »ماحظه کنید ]امریکایی ها[ در 
عـراق و سـوریه چـه می کننـد. انتقـام داعش را 
از حشدالشـعبی دارند می گیرند. حشدالشـعبی 
چـون داعـش را کـه این هـا سـاخته و پرداخته 
کرده بودنـد، زمین گیـر و ازالـه کرد، حـاال دارند 
انتقـام می گیرند. بنـده و دولت و ملـت ایران به 
شـدت این خباثـت امریکا را محکـوم می کنیم.

حـاال نکتـه  قابـل توجـه ایـن اسـت کـه 
وقتـی از ایـن حـوادث بـرای امریکایی هـا پیش 
می آیـد - ماحظـه می کنید در بغداد و سراسـر 
عـراق هیجـان ضـد امریکایی چقدر اسـت - باز 
آن جنـاب توییـت کرده کـه ما این را از چشـم 
ایـران می بینیـم و پاسـخ ایـران را خواهیم داد.

منطقــی  ثانیــاً  می کنیــد؛  غلــط  اّوالً 
باشــید، کــه نیســتید. مــردم کشــورهای ایــن 
منطقــه از امریــکا متنفرنــد. شــما امریکایی هــا 
ــد و آدم  ــت کردی ــتان جنای ــراق و افغانس در ع
کشــتید. مــردم عــراق و ســوریه و افغانســتان از 
امریکایی هــا متنفرنــد و ایــن تنفــر یــک جایــی 
ــی و  ــت سیاس ــه حرک ــد. الزم ــرون می زن بی
امنیتــی کــه امریــکا در منطقــه می کنــد، 

ــرت اســت.« ــن نف همی
ایشـان در ادامـه، قدرت هـای حریـف را از 
آزمـودن ارادۀ سیاسـی ایـران برحـذر می دارنـد 
اگـر  اسـامی  »جمهـوری  می فرماینـد:  و 
تصمیـم بگیـرد بـا کشـوری معارضـه و مبـارزه 
کنـد، صریـح ایـن کار را می کنـد. مـا بـه منافع 
و مصالـح کشـور و ملتمـان پایبندیـم؛ به عزت 
و پیشـرفت و عظمـت ملـت ایـران بـه شـدت 
پایبندیـم و هرکس این ها را تهدیـد کند، بدون 
هیـچ ماحظه ای بـا او روبه رو می شـویم و ضربه 

خـود را وارد می کنیـم.«
دیدار پرستاران با مقام معظم رهبری- 
11دی ۹8

اهدافپیـداوپنهـانازدعوتایـرانبه
مذاکرهموشـکی

»این کـه دشـمن می گویـد بیاییـد مذاکره 
کنیـم، یعنـی این کـه شـما بیاییـد پشـت میز 
مذاکره بنشـینید و ما به شـما بگوییم باید شما 
موشـک نسـازید، شـما هـم بایـد قبـول کنید؛ 
اگـر قبـول کردیـد، کـه خـب پدرتـان درآمده؛ 
یعنـی خودتـان را بی دفـاع کرده ایـد؛ اگـر قبول 
نکردیـد، همیـن آش اسـت و همین کاسـه؛ باز 
هـم دعـوا، بـاز هـم تحریـم، بـاز هـم تهدیـد؛ 
مذاکـره یعنی ایـن؛ دلیل این که بنـده می گویم 
بـا امریـکا مذاکـره نمی کنیم، این اسـت که این 
مذاکـره ]نتیجه نـدارد[؛ البّته او سـود می برد از 
مذاکـره؛ ایـن بنده خـدا، پیرمردی که االن سـِر 
کار اسـت در امریـکا، مثـل این کـه از مذاکـره 
بـا کره شـمالی یـک مقـدار اسـتفاده تبلیغاتـی 
کـرد؛ ایـن می خواهد اسـتفاده کند، حـاال برای 
انتخابـات، بـرای غیـر انتخابات، دنبال اسـتفاده   
شـخصی خـودش اسـت، اّمـا فراتـر از این هـا، 
نظـام سیاسـی امریـکا، اّدعای مسـائل حیاتی را 
در مـورد جمهـوری اسـامی ایـران دارد؛ یعنی 
کنـار  را  دفاعی تـان  امکانـات  شـما  می گویـد 
اقتـدار منطقه ای تـان را کنـار  بگذاریـد، شـما 
بگذارید، شـما قـدرت ملّی تان را کنـار بگذارید. 
خـب، این ها که نمی شـود؛ انسـانی که با َشـرف 
اسـت و عاقه مند به حفظ مصالح کشـور اسـت 
کـه زیر بـار این حرف ها نمـی رود؛ مذاکره یعنی 
ایـن؛ این کـه بنده مخالفـت می کنم بـا مذاکره، 
معنایـش ایـن اسـت؛ َو ااّل مـا با همه  جـای دنیا 
غیـر از امریکا و غیر از رژیم جعلی صهیونیسـت 
داریـم،  ارتبـاط  همـه  بـا  می کنیـم؛  مذاکـره 
مذاکـره می کنیـم، می نشـینیم، پـا می شـویم، 
مشـکلی نداریـم؛ مسـئله امریـکا ایـن اسـت.«

بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت 
عید قربان- 10مرداد ۹۹

ضرورتـیبـهنـامپایـاندادنبـهحضور
مفسـدهانگیزامریـکادرمنطقـه

»بایسـتی حضـور فسـادبرانگیز امریـکا در 
ایـن منطقـه منتهی بشـود؛ تمـام بشـود. آن ها 
در ایـن منطقه جنـگ آوردند، اختـاف آوردند، 
خراب شـدن  آوردنـد،  ویرانـی  آوردنـد،  فتنـه 
زیربناهـا را آوردنـد. البّتـه هرجـا در دنیـا قـدم 
فعـًا  کردنـد؛  عمـل  همین جـور  گذاشـتند، 
منطقـه خودمـان جلوی چشـم ما اسـت. اصرار 
هـم دارند که همین فسـاد و همین ویرانگری را 
نسـبت بـه ایران عزیـز و جمهوری اسـامی هم 
داشته باشـند؛ مـدام اصرار می کنند؛ این مسـأله 

مذاکـره و نشسـتن پشـت میـز و ماننـد این ها، 
مقّدمـه دخالت هـا و حضورها اسـت؛ این باید به 
پایان برسـد. این منطقه قبـول نمی کند حضور 
ملّت هـای  منطقـه؛  کشـورهای  در  را  امریـکا 
منطقـه قبـول نمی کننـد، دولت های برخاسـته 

از ملّت هـا قبـول نمی کننـد؛ بـدون تردیـد.«
بیانات در دیدار مردم قم- 18دی ۹8

تصوراشتباهدرخصوصنتیجهمذاکره

مذاکـره  کـه  می کننـد  خیـال  »بعضـی 
بـا امریـکا، مشـکات کشـور را حـل می کنـد؛ 
ایـن اشـتباه بزرگـی اسـت، صددرصـد اشـتباه 
می کننـد. طـرف مقابـل، نشسـتن مـا پشـت 
میـز مذاکـره و قبـول مذاکره از سـوی ایـران را 
به معنـای بـه زانـودرآوردن جمهوری اسـامی 
می دانـد؛ می خواهـد بگویـد کـه مـا باالخـره با 
فشـار اقتصادی، با تحریم های شـدید توانستیم 
ایـران را بـه زانو دربیاوریم تا بیاید با ما بنشـیند 
پشـت میـز مذاکـره. می خواهـد ایـن را بـه دنیا 
تفهیم بکند، می خواهد اثبات کند که سیاسـت 
»فشـار حداکثری« یک سیاسـت درستی است 
و ایـن سیاسـت اثـر کـرد، جمهـوری اسـامی 
را باالخـره آورد پـای میـز مذاکـره نشـاند؛ بعـد 
هـم هیـچ امتیـازی نخواهـدداد؛ ایـن را مـن به 
شـما عرض می کنـم. قطعاً و یقینـاً اگر چنانچه 
سـاده لوحی  اسـامی  جمهـوری  مسـئولین 
بـا  کـه  می نشسـتند  می رفتنـد  و  می کردنـد 
مسـئولین امریکایـی مذاکـره کننـد، هیچ چیـز 
گیرشـان نمی آمـد؛ نـه از تحریم ها کم می شـد، 
نـه از فشـارها کـم می شـد. بـه مجـّرد این کـه 
مشـغول مذاکره می شـدند، توّقعـات جدیدی و 
تحمیل هـای جدیـدی مطرح می شـد؛ از جمله 
این کـه موشـک هایتان این جور باشـد، موشـک 
 100 از  موشـک هایتان  بُـرد  نداشته باشـید، 

کیلومتـر، 1۵0 کیلومتر بیشـتر نباشـد.« 
بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان- 
12 آبان ۹8

پیشبینیموقعیتآیندهامریکا

انحطـاط  به شـدت دچـار  امریـکا  »رژیـم 
سیاسـی، مدنـی و اخاقـی اسـت و خیلی عمر 
طوالنـی نخواهدکرد و منهدم خواهدشـد. البته 
بعضی هایشـان اگر سـِر کار بیایند، زودتر منهدم 
می کننـد، بعضـی یـک خـرده دیرتـر منهـدم 
می کننـد؛ لکـن به هرحال این حقیقت اسـت.« 
بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت 
سالروز والدت پیامبر اعظم)ص( و امام 
صادق)ع(- 1۳آبان ۹۹

سـام و درود بر ملت بزرگ هوشـمند ایران که با همۀ اختناق و فشـار، از اسـام عدل پرور     و مظلومان و مقتوالن 
در راه دیانـت دفـاع نمودنـد. رحمـت خداوند بر مقتولیـن 1۵ خرداد     )دوازده محّرم(، و 1۹ دی و )2۹ محّرم( امسـال.  شـاه   
  خواسـت ضرب شسـتی به ملت مسـلمان نشـان دهد؛ پس از تمامیت حسـاب با رئیس  جمهور امریکا با بهانۀ مختصری 
کـه مأموریـن ایجـاد کردنـد، مرکز تشـیع و حوزۀ فقاهت     اسـام را در جـوار مرقد پاک فاطمۀ معصومهـ  سـام اهلل علیهاـ 
بـه مسلسـل بسـت و جمعیـت     بی گنـاه فراوانـی از جوانان حـوزۀ علمیه و متدینین غیور شـهر مذهبـی قـم را در خاک و 
خـون     کشـیده بـه قتـل رسـاند؛ و تا کنون آمار آنها در دسـت نیسـت، و مقتولین را از هفتاد تا سـیصد،     تا حـال گفته اند و 
عـدد مجروحیـن را خـدا می دانـد. و أسـف آورتـر )که ننگش بـر جبین آنهـا     خواهد ماند( آنکه کسـانی کـه رفته اند خون 
بـه مجروحیـن در بیمارسـتان ها بدهنـد، توقیـف     کـرده و مانـع شـده اند از اعطـای خون؛ و گفته می شـود کسـانی به این 
جهـت جـان داده انـد.  بـه ملـت شـریف ایران مـژده می دهم کـه     رژیـم جائرانه شـاه نفس های آخـرش را می کشـد، و این 
قتـل عام های بی رحمانه نشـانۀ     وحشـت زدگی و حرکات مذبوحانه اسـت. مضحک و بسـیار رسـوا، ایـن مانورهای وقیحانه 

و     بچگانـه اسـت کـه پـس از داغ باطلـه از طرف عموم ملت خـوردن، بـه راه انداخته اند.
صحیفه امام، ج ۳، صص ۳14 و ۳1۵

2 برخــی از کشــورها شــاید بخواهنــد 
ــد ــم کنن ــش را فراه ــن آت بنزی

3 دربــاره تعــداد شــهدای کربــای 4 
ــود ــراق می ش اغ

دژشلمچهاینگونهشکست؛

تشــریح عملکــرد 6 ماهــه بنیــاد 
ــران در  ــور ایثارگ ــهید و ام ش
خدمات رســانی بــه ایثارگــران و 
ترویــج فرهنــگ ایثار و شــهادت

امـور  و  شـهید  بنیـاد  رئیـس  و  رئیس جمهـور  معـاون 
تشـریح  بـه  رسـانه  اصحـاب  بـا  خبـری  نشسـت  در  ایثارگـران 
عملکـرد ۶ ماهـه بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران در خدمات رسـانی 
پرداخـت. شـهادت  و  ایثـار  فرهنـگ  ترویـج  و  ایثارگـران  بـه 

مهندس سـعید اوحدی در نشسـت خبری با اصحاب رسـانه، 
ضمن گرامی داشـت یاد و خاطره شـهدا به ویژه شـهید سـردار حاج 
قاسـم سلیمانی و شـهدای سـانحه هواپیمای اوکراینی گفت: سردار 
شـهید سلیمانی از سـردار جبهه به سـردار دل ها تبدیل شد و نماد، 

تجلـی و عصاره تمام ایثارگران، رزمندگان و شهداسـت.
وی افـزود: شـهید سـلیمانی و تمـام شـهدا جمـات و نقـل 
از شـهادت  پیـش  آن، شـهدا  مبنـای  بـر  کـه  دارنـد  قول هایـی 
حـاج  می شـود.  مشـخص  آن  آثـار  و  می شـوند  شـهادت  الیـق 
قاسـم در عیـن جایـگاه خاصـی که داشـت، یـک نگرانـی و دغدغه 
داشـت، بی تابـی شـهادت کـه بـا رسـیدن بـه آن، پـاداش خـود را 
دریافـت کـرد. تشـییع پیکـر سـردار سـلیمانی بـا حضـور مـردم با 
افـکار و عقایـد مختلـف، نشـان دهندۀ عظمـت جایـگاه ایشـان در 
بیـن مـردم بـود. همان طـور کـه مهـر و محبـت امـام حسـین)ع( 
زنـده  جهـان  مظلومـان  دل  در  همچنـان  سـال،  از 1400  بعـد 
اسـت، نـام و یـاد سـردار سـلیمانی نیـز در دل هـا باقـی می مانـد.

رئیـس بنیاد شـهید و امور ایثارگران درخصوص گرامی داشـت 
شـهدای حادثـه هواپیمـای اوکرایـن گفـت: بـرای گرامی داشـت 
شـهدای حادثـه هواپیمای اوکراینـی نیز برنامه هایـی در نظر گرفته 
شـده که یکی از این برنامه ها، روز چهارشـنبه 17 دی در جوار حرم 

امام رضـا )ع( برگزار شـد.
اوحـدی در بخـش دیگری از سـخنان خـود گفـت: در ابتدای 
حضـور در بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران با بدهـی 8 هـزار و ۵00 
میلیـارد تومانـی بنیاد بـه بخش های مختلـف از جملـه ایثارگران و 
دسـتگاه های آموزشـی مواجـه شـدیم که بـا دسـتور رئیس جمهور 
و همـکاری سـازمان برنامـه و بودجـه، خوشـبختانه تا امـروز حدود              
7 هزار و 800 میلیارد تومان از این بدهی ها کاما تسـویه شده است.

معـاون رئیس جمهـور تصریـح کـرد: بـه منظور پیشـگیری از 
تصمیم گیری هـای سـلیقه ای، شـورای راهبـری اقتصـادی در بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران و شـورای راهبـری فرهنگـی و اجتماعـی 
راه انـدازی شده اسـت. یکـی از مسـائلی کـه در شـورای راهبـری 
فرهنگـی و اجتماعی انجام می شـود، تدوین سـند ملـی ایثار، جهاد 
و شـهادت اسـت که ان شـاءاهلل در روز شـهید سـال جاری رونمایی 

خواهد شـد.
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران با اشـاره به سـفرهای 
اسـتانی صورت گرفته در ۶ ماه گذشـته گفت: این سـفرها به صورت 
هفتگـی انجـام شده اسـت و تاکنـون بـه 2۵ اسـتان کشـور سـفر 
داشـته ایم. در ایـن سـفرها در مجمـوع 7۵ تفاهم نامـه در حوزه های 
مسـکن، اشتغال و سـاماندهی گلزارهای مطهر شهدا با استانداری ها 

بـه امضا رسیده اسـت.
اوحـدی افـزود: طـی ایـن تفاهم نامه هـا، تـا امـروز در حـوزه 
مسـکن، زمیـن ۶1 هـزار و 800 واحـد مسـکونی جامعـه ایثارگری 
و در حـوزه اشـتغال، حـدود 40 هزار شـغل برای ایـن عزیزان تأمین 
شده اسـت. در بودجـه سـال 1400 نیـز70 هـزار فقـره وام مسـکن 

بـرای ایثارگـران پیش بینـی شده اسـت.
وی ادامـه داد: تفاهم نامه هایـی نیـز با 7 وزارتخانه و دسـتگاه از 
جملـه وزارتخانه هـای راه و شهرسـازی، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
و میـراث فرهنگـی و گردشـگری و سـازمان صداوسـیما بـه امضـا 

رسیده اسـت.
معـاون رئیس جمهـور درخصـوص حـوزه بهداشـت و درمـان 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران گفـت: خوشـبختانه امـروز در حوزۀ 
درمـان ایثارگـران، شـرایط بسـیار خوبی وجـود دارد و تعـداد مراکز 
طـرف قـرارداد بـا بیمـه دی به عنوان شـرکت بیمه تکمیلـی درمان 
ایثارگـران از 2 هـزار مرکـز بـه ۹ هـزار مرکـز افزایـش یافته اسـت. 
همچنیـن طی تفاهم نامه ای که بـا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بـه امضا رسیده اسـت، تمامـی مراکز درمانی تأمیـن اجتماعی تحت 
پوشـش بیمـه دی قـرار گرفته اند. همچنیـن اگر ایثارگـران عزیز به 
مراکـز درمانـی غیر طـرف قـرارداد مراجعـه کنند، ظرف مـدت 48 

سـاعت هزینه هـای انجام شـده را دریافـت می کننـد.
اوحــدی درخصــوص حوزه هــای اقتصــادی نیــز تأکیــد 
کــرد: درحال حاضــر ۶ شــرکت برتــر ســازمان اقتصــادی کوثــر در 
راســتای شــفافیت اقتصــادی در بــورس وارد شــده اند و پیش بینــی 
می کنیــم تــا پایــان ســال، ۶ شــرکت دیگــر ایــن ســازمان نیــز وارد 
بــورس شــوند و ایــن مســأله، نشــانگر شــفافیت ســازمان اقتصــادی 

کوثــر اســت. 
در بانـک دی نیـز زیـان انباشـته ۶0 درصـد، مطالباتـی که از 
افراد وجود داشـته 40 درصد و اسـتقراض بین بانکی نیز 7۵ درصد 
کاهش یافته و تسـهیات 2۵ درصد رشـد داشته اسـت. خوشبختانه 

امـروز بانـک دی، هیچ بدهـی به بانک مرکـزی ندارد.

ــی و  ــه حرکت سیاس نتیج
ــکا در منطقه،  امنیتی امری
ــت ــی اس ــرت عموم نف

مـروربیانـاترهبرمعظـمانقـاباسـامیدرتهدیدهاو
تحرکاتنظامیامریکادرآستانهانتقالقدرتدرکاخسفید؛

گفتوگـوبـامعـاونپیشـینوزیـرامور
خارجهدربـارۀرجزخوانیهایاخیرامریکا:

شــهید احمـد کاظمــی الگـوی 
بـود حججــی  شــهید  3عملــی 

مدیرمؤسسهشهیدکاظمی:
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امام علی )علیه  السام(:
زکات دانــش، آمــوزش بــه کســانی اســت کــه شایســته آننــد و کوشــش 

در عمــل بــه آن اســت.
غرر الحکم و درر الکلم، ص۳۹1

درگفتوگوبامادرشهیدمصطفیاحمدیروشنمطرحشد:
اگــر بــه عقــب برگردیم، بــاز هــم جلــوی فرزنــدم را نمی گیرم

گفتوگوبامعاونپیشینوزیرامورخارجهدربارۀرجزخوانیهایاخیرامریکا:
برخـی از کشـورها شـاید بخواهنـد بنزین آتـش را فراهـم کنند

پاسخیکپژوهشگرحوزهساحهایشیمیایی؛
از نخستیـن حملـه شـیمیایـی عـراق چه مـی دانیـد؟

همسرشهیدعلیمحمدی:
مســعود بــرای انقــاب ادامــه 

داد تحصیــل 
همیشـه  شـهدا  مـادران  و  پـدران 
ایثـار  ترویـج  سـرمایه های  ارزشـمندترین 
و شـهادت هسـتند، زیـرا آن هـا بـه شـهدا 
آموختـه بودنـد کـه راه شـهادت را انتخـاب 
کننـد. در ایـن میان، مـادران به دلیـل عاطفه 
و احساسـات ویژه، دشـواری های بیشـتری را 
پس از شـهادت فرزندانشـان تحمل می کنند 
و بـه قـول صدیقـه سـاالریان، مـادر بزرگـوار 
دانشـمند شـهید مصطفـی احمدی روشـن، 

گویـی در برابـر »آتش انبوهی« ایسـتاده اند و 
»همیشـه از ایـن آتـش می ترسـند« و وقتـی 
شـهادت فرزند رخ می دهد، »می سـوزد و این 
سـوختن تـا ابـد همراه اوسـت«. به مناسـبت 
سـالگرد شـهادت مصطفی احمدی روشـن با 
ایـن مـادر شـهید بـه گفت وگـو نشسـته ایم. 

مهمتریـنویژگـیپسـرتانچـهبود؟
علـتمحبوبیتایشـانچیسـت؟

یکـی از مهمترین ویژگی های او مهربانی 
و شـجاعتش بود. والیت مـداری و هوش او هم 
بسـیار بـارز بود. شـجاعت او بسـیار بـارز بود. 
تکیه کام او این بود که ترسـو ُمرد. او شـجاع 

بود و در عین شـجاعت، بسـیار مهربان بود.

آیاتصورمیکردیدکهروزیچنیناتفاقی
برایپسـرتانبیفتدوایشانشهیدشود؟

همیشـه می ترسـیدم کـه خـدای نکرده 
سـعی  همیشـه  و  بیفتـد  اتفاقـی  او  بـرای 
می کـردم این تصـور از ذهنم دور شـود، چون 

حساسـیت کارهـای او را می دانسـتم.

چـراباوجـودایناطـاع،اورامنصرف
نمیکردید؟

تـرس داشـتم و می ترسـیدم، ولی هدف 
و آرمانـی کـه مصطفـی داشـت چیـزی بـود 
کـه مـن و حـاج آقـا قبـول داشـتیم. وقتـی 
کـه حتـی اگر بـرای خـود مـا امکان داشـت، 
می رفتیـم و آن کار را انجـام می دادیم، چطور 
می توانسـتیم او را از ایـن کار منـع کنیـم؟! 
مـن و حـاج آقـا در سـال 84 در راهپیمایـی 
22 بهمـن شـرکت کردیـم و شـعار مـا ایـن 
بـود که انرژی هسـته ای حق مسـلم ماسـت، 
یعنـی مـا بـه ایـن کار بـاور داشـتیم و آن را 
قبول داشـتیم و دوسـت داشـتیم ایـن کار را 
انجـام بدهنـد. به هرحـال مـا پـدر و مادریم و 
ترس از دسـت دادن فرزند، بسـیار وحشتناک 
اسـت، ولـی هرگـز بـه خودمـان این اجـازه را 
نمی دادیـم کـه او را از کاری کـه خودمان هم 
دوسـت داریم منـع کنیم و ایـن احترامی بود 
کـه بـرای آرمان خودمـان و او قائل بودیم. من 
هیچ وقـت بـه خـودم اجـازه نـدادم کـه بـه او 
»نـه« بگویـم و بیشـتر اوقـات فکـر می کردم 
کـه تـا صـاح و مصلحـت خداونـد نباشـد، 

نمی افتد. اتفاقـی 

و نبودنـد معتـرض ایشـان خانـم
نمیخواسـتندبهایشـانتذکربدهید؟

دقیقـا بـه یـاد دارم ایشـان عقـد کـرده 
بودنـد و خانمـش تمـاس گرفـت و گفـت که 
حـاج خانـم ایشـان می خواهنـد برونـد و در 
نطنـز کار کنند. آن زمـان موضوع ترور مطرح 
نبـود و گفـت کـه ایشـان بـا مـواد رادیواکتیو 
کار می کنـد کـه خطـر باالیـی دارد و احتمال 
سـرطان وجـود دارد. مـن هیچ وقـت از یـاد 
نمی بـرم کـه حـاج آقـا بـه مـن گفـت: »مگر 
فرقـی می کند؟ آن موقع که من می خواسـتم 
بـه جبهـه بـروم، مگـر شـما جلـوی مـن را 
می گرفتیـد؟« گفتـم: »نـه!« گفـت: »یـادت 
هسـت که همیشـه می گفتی اگر صـاح خدا 
در ایـن کار باشـد، شیشـه را در بغـل سـنگ 
سـالم نگه مـی دارد؟! پس خودت عروسـت را 

مجـاب کـن« و مـن بـا او حـرف زدم و این را 
توضیـح دادم کـه جلویـش را نگیـر، چـون تا 

خواسـت خـدا نباشـد، اتفاقـی نمی افتد.

ایشـان، بـهشـرایطکاری بـاتوجـه
داشـتید؟ تـرور تصـور

وقتـی  می ترسـیدم.  خیلـی  همیشـه 
ترورها شـروع شـد، مطمئـن بودم دیـر یا زود 
ایـن اتفـاق می افتـد. مـن االن هـم از این کـه 
ایـن اتفـاق افتـاده برای خـودم ناراحتـم، ولی 
بـرای او خوشـحالم. مـن مـادرم و از این کـه 
نمی توانم حضور فیزیکـی اش را ببینم، خیلی 
غصـه می خـورم و شـاید هروقـت بـه یـادم 
بیفتد خیلـی گریه کنم، ولی خـود او که خدا 
چنیـن اجر و مـزدی به او داده، بـرای خودش 

است.  خوشـبخت 
من بـه یـاد دارم که وقتی جنگ شـروع 
شـد، حـاج آقـا از شـهربانی، مرخصـی بـدون 
حقوق می گرفت و با بسـیج و سـپاه به جبهه 
می رفـت. مـن خود حـاج آقا را هـم هیچ وقت 
از رفتـن منـع نمی کـردم. بـا این کـه بـرادر 
شـهید اسـت، ولی جرأت این کار را نداشتم و 
از جلوگیـری از ایـن کار خجالت می کشـیدم، 
تمـام  دنیـا  ایـن  وقتـی  می دانسـتم  چـون 
می شـود آدم بـه جایـی می رود کـه نمی تواند 

جـواب خـدا را بدهد.

آیاپسـرتانهیچگاهدرموردشـهادت
باشـماحـرفزدهبود؟

نـه، هیچ وقـت. رابطـه مـن و مصطفـی 
خیلـی خـوب بود. من همیشـه ایـن را گفته ام 
که پسـری به با محبتی و با شـعوری مصطفی 
ندیده بـودم. وقتـی بـه او محبـت می کـردی، 
چنـد برابـر پاسـخ می گرفتـی، ولـی هیچ وقت 
باعـث رنجش من نمی شـد، چون می دانسـت 
باعـث  بزنـد،  را  اگـر زمانـی چنیـن حرفـی 
غصه خـوردن مـن خواهد شـد. امـا حرف هایی 
را کـه می خواسـت در صحبت هایـش مـی زد 
و مـرگ و شـهادت را فاکتـور می گرفـت. مثا 
یـادم هسـت کـه یک بـار نشسـته بودیـم و 
می گفـت: »مامـان مـن هـرکاری کـه بخواهم 

بـرای خودم کـرده ام و نیـازی نداریم که زمانی 
علـی ام بـرای مـن کاری بکنـد« یعنـی نگفت 
بچه هایـم و گفت »علـی ام« چون می دانسـت 
بچه فقط همین بچه اسـت و بـه زودی اتفاقی 
می افتـد. گفـت: »از کجـا معلـوم چنـد نسـل 
بعد مصطفی احمدی روشـنی باشـد که بداند 

حـج جد پـدری او نیمه تمام مانـده و انجامش 
بدهد« چون مصطفی ایـن کار را کرده بود و در 
حـج واجب، حج نیمه تمام جـدش را انجام داد. 
گفـت: »مـن هیچ چیزی را تـا جایی که بتوانم 
برای بعد نمی گـذارم. هر چیزی را که آنجا نیاز 
داشته باشـم، خودم فرسـتاده ام«. دست به خیر 
بـود و این هـم جدا از جهادی بـود که می کرد.

ایـناخـاقوخصوصیـاتاوبـهچـه
رفتـهبود؟ کسـی

نمی دانـم. بچـه در خانـه، رفتـار پـدر و 
مـادر را می بینـد؛ چه من و چـه حاج آقا، هیچ 
وقـت بـرای مادیـات ارزش قائل نبودیـم و اگر 
کسـی چیزی الزم داشـت و ما می توانسـتیم، 
انجـام می دادیـم. یکـی از کارهایـی که شـاید 
مصطفـی از مـا یـاد گرفته اسـت، گذشـت ما 
در زندگـی بـود. مـن االن هـم همین طـور 
هسـتم، شـاید از بسـیاری از حـرکات دیگران 
ناراحـت بشـوم و از خیلـی اتفاقـات ناراحـت 
باشـم، ولـی این بسـیار گذراسـت و هیچ وقت 
کینـه ای از هیچ کسـی بـه دل نمی گیـرم و 
همیشـه بـه بچه هایـم همیـن را می گویم که 
مـا صبـح تـا شـب در مقابـل پـروردگاری که 
این همـه نعمـت در اختیار ما قرار داده، شـاید 

بسـیاری از کارهایـی را کـه او مایـل نیسـت 
انجـام داده ایم، چطـور انتظار داریم خـدا از ما 
بگـذرد، ولـی مـا بنده ناچیـز و بـی ارزش خدا 

حاضر نیسـتیم کسـی را ببخشیم؟!

اگرزمـانبهعقـببرگردد،آیـااجازه
میدهیـدایناتفـاقبیفتد؟

فکر می کنـم اجازه بدهم. مـن امروز هم 
اگـر بچه هایـم بخواهنـد بـه دنبال ایـن کارها 
برونـد شـاید اجـازه بدهـم. اگـر کسـی کاری 
را به خاطـر خـدا انجـام بدهـد، منتظـر ایـن 
نمی مانـد که بنده های خـدا چه کار می کنند. 
امـروز این ها با نابودکردن صنعت هسـته ای و 
بـا خیانـت بـه مـردم و هـر کاری کـه کردند، 
ارزشـی از کار بچـه مـن کـم نکرده انـد، فقط 
نشـان دادنـد که لیاقـت نگهـداری این نعمت 
را نداشـتند. اگـر مصطفی کاری را بـرای خدا 
کرده اسـت، خـدا اجر و مـزد او را داده اسـت و 
مـن نباید غصه بخورم. اگـر مصطفی به خاطر 
خـدا رفته اسـت، اگـر بازهـم نیـاز باشـد مـن 
اجـازه می دهـم. مـن مطمئنـم واکسـنی که 
ایـران سـاخته، جـواب می دهـد و اگـر اجـازه 
بدهنـد مـی روم تـا روی مـن آزمایـش کنند. 
ایـن عقیـده مـن نسـبت بـه مملکتم اسـت.

اخیـراآقـایفخـریزادهترورشـد.با
هـرتـرورچـهحـسوحالـیدارید؟

باورتان نمی شـود ما از تهران خارج شـده 
بودیـم و نزدیـک دماونـد بودیم کـه این اتفاق 
افتـاد. مـن و حاجـی آن قـدر به هـم ریختیم 
که برگشـتیم و شـاید در دو سـه سـاعت، دو 
کیلومتـر راه آمدیـم و دقیقـا همـان حـس و 
حـال سـال ۹0 تکرار شـد. من جلـوی بچه ام 
را نگرفتـم و اگـر بـه عقـب برگردیـم بازهـم 
جلـوی او را نمی گیـرم، ولـی ایـن حس مثل 
حـس کسـی اسـت که آتـش انبوهـی جلوی 
او قـرار دارد و همیشـه از این آتش می ترسـد 
و می خواهـد دسـت خـود را از ایـن آتش دور 
نگـه دارد، ولـی این اتفاق که می افتـد، این آدم 
داخـل ایـن آتش قـرار می گیرد و می سـوزد و 

این سـوختن تا ابـد همراه اوسـت.

سـال نو میـادی آغاز شده اسـت. ترامپ 
آخرین سـال نو را در کاخ سفید جشن گرفته 
و عصبانی اسـت کـه این کاخ را بایـد به زودی 
بـه بایـدن تحویل دهـد و نامش در فهرسـت 
کوتـاه رؤسـای جمهـور یـک دوره ای آمریـکا 
ثبـت شـده اسـت. رجزخوانی هایـش را بـرای 
کشـورهای خارجـی از جمله ایـران دوچندان 
حرف هـا  ایـن  کـه  می دانیـم  مـا  و  کـرده 
موقت اسـت و چند روز دیگر، بیشـتر شـنیده 
نمی شـود. امـا بـا این حـال، نگرانی هایـی از 
خشـونت پراکنی ترامـپ در میـان نظـرات و 
حرف هـای مـردم و کارشناسـان وجـود دارد. 
سـال  پنـج  کرده انـد  فرامـوش  همـه  گویـا 
پیـش، دی مـاه بـود کـه 10 نفـر از نیروهای 
امریکایـی بـه آب هـای سـرزمینی مان تجـاوز 
کردنـد و به راحتی دسـتگیر شـدند و مدافعان 
مرزهـای خاکـی و دریایـی و هوایـی ایـران، 
همیشـه گوش بـه زنـگ و مراقـب مرزهایمان 
هسـتند. به مناسـبت ایـن تداخـل تاریخی و 
موضـوع بحث هـای روز خبرهای سیاسـی به 
سـراغ  ابراهیم رحیم پور، معاون پیشـین وزیر 

امـور خارجـه رفته ایـم. متن زیـر، گفت وگوی 
خبرنـگار هفته نامـه حیـات طیبه با اوسـت.

سـالگرد فرارسـیدن بـه توجـه بـا
شهادتسردارسـلیمانی،تحرکاتیدر
منطقهشـکلگرفـت.تحلیلشـمادر

رابطـهبـااینتحـرکاتچیسـت؟
دو اتفــاق بــا هــم هم زمــان شده اســت؛ 
یکــی ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی، 
ــول در کاخ  ــر و تح ــأله تغیی ــری مس و دیگ
ســفید کــه هــر دو نزدیــک بــه هــم اســت. 
ــرا  ــن ماج ــتنباطی از ای ــن اس ــا چنی در دنی
می شــود و خــأ بیــن دو رئیس جمهــور 
حــس می شــود. در ایــن خــأ ممکــن 
ــی  ــاید طراح ــد. ش ــی رخ بده ــت اتفاقات اس
ــد  ــپ باش ــای ترام ــرف آق ــاق از ط ــن اتف ای
و یــا این کــه توســط مــا باشــد، یعنــی 
ــرای اقدامــی از طــرف مــا باشــد  فرصتــی ب
ــل  ــه عکس العم ــود ک ــن ش ــه ای ــر ب و منج
آن طــرف در ایــن تغییــر و تحــول چنــدان 
بــه  کمــی  اگــر  نباشــد.  حساب شــده 

حرف هایــی کــه برخــی از مقامــات نظامــی 
ــت شــود،  ــد دق ــام می زنن ــورد انتق ــا در م م
ایــن شــبهه اضافــه شــده و طبیعتــا نگرانــی 

ایجــاد شده اســت.

چراآنهانگرانبهنظرمیرسند؟
ســردار  شــهادت  ســالگرد  طبیعتــا 
ماســت و اتفاقــی بــرای آن هــا رخ نــداده 
ــا اتفاقاتــی کــه در  کــه لشکرکشــی کننــد. ب
عــراق رخ داد، شــاهد شــاخ  و  شــانه  کشــیدن 
بــزرگان  بودیــم.  دریایــی  رجزخوانــی  و 
ــرل شده اســت،  ــد مســأله کمــی کنت گفته ان
ولــی مــن فکــر نمی کنــم کــه در چنــد 
روز باقی مانــده اتفــاق بزرگــی رخ بدهــد. 
ــه  ــت منطق ــال، وضعی ــه درعین ح درحالی ک
ــه ایــران و عــراق، بلکــه  جــوری اســت کــه ن
ــات  ــراف در التهاب ــورهای اط ــیاری از کش بس
کانی هســتند و اسرائیل، عربســـتان و برخی 
از کشــورها شــاید بخواهنــد تحرکاتی داشــته 
باشــند و بنزیــن ایــن آتــش را فراهــم کننــد. 
ــم. ــن می بین ــه م ــت ک ــی اس ــن وضعیت ای

94 دیمـاه در پیـش سـال چنـد
آمریکاییهااقدامکردندوبهسـرزمین
ماواردشـدند.اینبارباچنینفشـارها
وشـرایطی،اقدامـاتآمریکاچهخواهد
بـودوچـههدفـیرادنبـالمیکنـد؟

ــه  ــی ب ــان آمریکای ــاه ۹4 ملوان در دی م
ــد.  ــرده بودن ــا ورود ک ــرزمینی م ــای س آب ه
برخــی، ایــن را بــه قصــد می داننــد و برخــی 
ایــن اتفــاق را تکــراری می داننــد. اختافاتــی 
ــی اس  ــه می شــد جی پ وجــود داشــت و گفت
نشــان می دهــد مــا وارد آب هــا نشــده ایم 
ــه  ــرد. ورود ب ــا را رد می ک ــن ادع ــران ای و ای
آب هــای ســرزمینی می توانــد بــا چنــد متــر 
اختــاف رخ بدهــد و آن هــا بــا مذاکــره ای آزاد 
شــدند و رفتنــد. ایــن اتفــاق می توانــد بــرای 
بســیاری از کشــورها رخ بدهــد. وضعیــت 
دریــا بــا زمیــن متفــاوت اســت و مرزبنــدی با 
دقــت خــاک مشــخص نیســت و جی پــی اس 
مشــخص می کنــد. البتــه اصــل موضــوع کــه 
آمریــکا وارد آب هــای منطقــه می شــود، کاری 

تحریک آمیــز اســت. در ایــن شــرایط، بــه نفــع 
آمریــکا نیســت کــه در ایــن موقعیــت چنیــن 
تحریکــی داشته باشــد و وارد آب های ما شــود.

راهبردایرانوواکنشماچگونهبایدباشد؟
آمریکایی ها در کشـورهای دیگـری ورود 
نظامـی دارنـد. 20 سـال اسـت کـه آمریـکا 
در افغانسـتان اسـت و در عـراق و افغانسـتان 
سـرمایه گذاری کـرده و بـرای کنتـرل این دو 
کشـور هزینـه کرده اسـت. همچنیـن بـرای 
کنتـرل ایـران و نظـارت نظامـی بـر تحرکات 
ایـران به حضـور خود ادامـه داده و این معادله 
روشـن اسـت. ما مسـأله حفـظ امنیتمـان را 
داریـم و نمی خواهیم مصالحه و بده بسـتانی با 
آمریـکا داشته باشـیم، ولـی ما هم ایـن حق را 
داریـم که مراقب مسـأله نظامی و امنیت خود 
باشـیم و اجـازه ندهیـم این ها بـدون توجه به 
مسـائل بین المللـی، تحرکاتی را در سـرزمین 
ما و در پیرامون ما داشـته باشـند، ولی به طور 
طبیعـی، حضـور آمریـکا خود خطری اسـت 

کـه باید مـورد توجه کارشناسـان ما باشـد.

حکومـت بعثی عراق بـا اسـتفاده از انواع 
سـاح های شیمایی و کشـتار جمعی در طول 
هشت سـال دفاع مقدس، مرتکب فجیع ترین 
جنایـت جنگـی، جنایـت علیـه بشـریت و 
نسل کشـی در ایـران و بخشـی از کردسـتان 

عراق شـده اسـت. 
سـردار محمدباقـر نیکخـواه بهرامـی، از 
پژوهشـگران حـوزه سـاح های شـیمیایی و 
فرمانـده جنگ های نوین قـرارگاه خاتم االنبیا 
)ص(، بـا اشـاره بـه اسـتراتژی صـدام بـرای 
حملـه بـه ایـران در رابطه با نخسـتین حملۀ 
شـیمیایی عراق بـه ایـران توضیـح داد: دولت 
عـراق بـا ارزیابـی و مقایسـه توانمندی هـای 
سیاسـی، اجتماعـی و نظامـی خـود بـا ایـران 
بـه ایـن اطمینـان دسـت یافته بود کـه با یک 
حملـۀ بـزرگ و برق آسـا بـه تمامـی اهـداف 
نظامـی خـود در خـاک ایـران دسـت می یابد 
و آن گاه حکومـت ایـران با شکسـت سـنگین 
روبـه رو خواهـد شـد و بـا سـرزمین های بـه 
اشـغال درآمده به پای میز مذاکـره برای صلح 

می نشـیند.

سـاح های  حـوزه  پژوهشـگر  ایـن 
شـیمیایی افـزود: در ایـن مقطـع کـه یـک 
اسـتراتژی  و  نکشـید  طـول  بیشـتر  هفتـه 
نظامـی عـراق بر تهاجـم سراسـری مبتنی بر 
حملـه برق آسـا اسـتوار بـود، در کنـار پـاره ای 
از اشـتباهات اسـتراتژیک و محاسـبات غلـط، 
تهاجـم اولیـه عـراق در برابـر بسـیج نیروهای 
انقابـی و مردمـی بـه سـمت جبهه هـا رنـگ 
باخت و اسـتراتژی تهاجمی عراق در خرمشهر 
و آبادان عما با شکسـت روبه رو شـد. دو هفته 
پـس از آغـاز تهاجم سراسـری عراق بـه ایران، 
خبرگـزاری پـارس ایـن خبـر را مخابـره کرد 
کـه به همـراه غنایم به دسـت آمده از اسـرای 
عراقـی در حملـه به شـهر گیان غـرب در 14 
مهر 1۳۵۹، تعدادی ماسک ضد گاز شیمیایی 
بـه عنوان غنیمت در اختیـار نیروهای رزمنده 
و سلحشـور گیان غـرب درآمـد. ایـن اولیـن 
خبر و اولین نشـانه از مقصد عراق در اسـتفاده 

از جنگ افزارهـای شـیمیایی بـود.
داد:  ادامـه  بهرامـی  نیکخـواه  سـردار 
از سـاح  عـراق  اسـتفاده  مـورد  اولیـن  امـا 

در   1۳۵۹ مهـر   24 تاریـخ  بـه  شـیمیایی 
جبهـه اهـواز برمی گـردد که لشـکر ۹2 زرهی 
خوزسـتان آن را اعـام کـرد. شـلیک چنـد 
گلوله شـیمیایی خمپـاره در جبهه اهـواز دب 
حـردان گزارش هـای ارتش و سـپاه پاسـداران 
در روزهـای 27 و 28 مهـر 1۳۵۹ نیـز حاکـی 
از اسـتفاده عـراق از گلوله هـای شـیمیایی در 
جبهه هـای اهـواز و میمـک بـود که تعـدادی 
مصـدوم هـم در پـی داشـت. به نظر می رسـد 
تعدادی از این حمات شـیمیایی برای جبران 
ناکامی هـای ارتـش عـراق انجـام شده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اقدامـات دیپلماتیـک 
کشـورمان در زمینـه تهاجـم شـیمیایی عراق 
توضیـح داد: در ابتدا حمات شـیمیایی ارتش 
عـراق، محـدود بود و آثـار چندانی نیـز در پی 
نداشـت، ولی پس از اسـتفاده آزمایشـی از 14 
مهـر 1۳۵۹ تـا 2۵ بهمـن 1۳۶2 زنـگ خطر 
حمات شـیمیایی عـراق عماً به صـدا درآمد 
و برای همین می بایسـت این حمات افشـا و 
محکوم می شـد تـا ادامه نیابد. بنابرایـن وزارت 
امور خارجه جمهوری اسـامی ایران با انتشـار 

بیانیه ای رسـمی در 2۹ آبان 1۳۵۹ اعام کرد: 
عراق آماده استفاده از گازها و عوامل شیمیایی 
در سـطحی وسـیع اسـت کـه از کشـورهای 
مختلـف، خریـداری و ذخیـره کرده اسـت و 
خواسـتار اقدامـات جدی و مسـئوالنه دبیرکل 
سـازمان ملـل متحد، شـورای امنیـت، کمیته 
حقـوق بشـر، صلیـب سـرخ جهانـی و دیگـر 
تشـکیات بین المللی شـد تا جلوی اسـتفاده 

عـراق از ایـن سـاح ها گرفته شـود.
فرمانـده جنگ هـای نوین قـرارگاه خاتم 
االنبیـا )ص( در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه 
گروه هـای مردم نهـاد بـرای دفـاع از حقـوق 
قربانیـان سـاح های شـیمیایی چـه نقشـی 
می تواننـد ایفا کنند، گفت: امـروزه نقش مؤثر 
سـازمان های غیـر دولتی یا همـان  NGO ها 
در فعالیت هـای اجتماعـی و مدنـی بر کسـی 
پوشـیده نیسـت. ایـن سـازمان ها با اشـکال و 
اهداف مختلف امـروزه در عرصه های گوناگون 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی فعال 
هسـتند. نهادهای مردمی می توانند نسبت به 
افزایش سـطح زندگی، سـامت، کاهش آالم و 

مشـکات قربانیان ساح شـیمیایی، اقدامات 
مؤثـری انجام دهنـد. همچنین بـا بهره گیری 
از حقـوق قانونـی آنـان، نسـبت بـه حمایـت 
حقوقی داخلی و بین المللی و تسـهیل زندگی 
اجتماعـی آنـان گام بردارنـد و بـا هم افزایـی 
فرهنگـی، افراد شـاخص مصدوم شـیمیایی را 
به عنـوان الگـوی مقاومـت بـرای نسـل جوان 

معرفـی کنند.
سـردار نیکخـواه تأکیـد کـرد: گروه های 
مردم نهـاد ایرانـی عـاوه بـر ارتباط مسـتمر با 
سـازمان منـع سـاح های شـیمیایی و حضور 
در اجاس هـای ایـن سـازمان، فعالیت هـای 
زمینـه  در  بین المللـی  عرصـه  در  وسـیعی 
شـبکه  ایجـاد  آگاه سـازی،  و  اطاع رسـانی 
بین المللـی حمایـت از قربانیـان سـاح های 
فرهنگـی  برنامه هـای  اجـرای  شـیمیایی، 
مشـترک بـا سـایر کشـورها، تعامل با شـبکه 
بین الملل NGO های طرفدار صلح، تأسـیس 
مـوزه صلـح، مـراودات هیأت هـای مردمـی را 
در مناسـبت های ویـژه آغـاز کرده انـد کـه بـا 
موفقیت هـای چشـمگیری همـراه بوده اسـت.

حرف زدن با خانم منصوره کرمی، همسـر نخسـتین شـهید هسـته ای 
کشـور، ترجیع بنـد حقیقـت دارد، زیـرا او از زندگـی واقعـی اش بـا شـهید 
علی محمـدی، بـدون دلهره و رتوش حرف می زند. همسـرش را »مسـعود« 
می خوانـد و بی باکانـه واقعیـت رفتارهـای همسـرش را روایـت می کنـد و 
می گویـد کـه بـرای همه رسـانه ها گفتـه اسـت چگونـه ازدواج کـرده و در 
ایـن 11 سـال همه چیـز را می دانند. امـا این بار هم دعـوت هفته نامه حیات 
طیبه را رد نمی کند و به مناسـبت برگزیده شـدن بسـیاری از فرزندان نخبه 
شـهدا در آزمـون سراسـری از خاطراتـش بـا این شـهید دانشـمند بزرگوار 
دربـاره درس و کتـاب می گویـد. متـن زیـر، گفت وگوی صمیمانه مـا با این 

همسر شـهید است. 

شماباشهیددکترمسعودعلیمحمدیچگونهآشناشدید؟
ازدواج ما در سال ۶1 کاما سنتی بود. برادرم آن زمان در گروه شیمی 
و مسـعود در گروه فیزیک سـتاد انقاب فرهنگی مشـغول فعالیت بودند و 
بـه نوعـی با یکدیگـر رفیق بودند که این آشـنایی منجـر به ازدواج ما شـد.

تحصیاتشماوایشاندرآنزمانچقدربود؟
در آن زمـان مـن تازه دیپلم گرفته بودم و دانشـگاه ها به واسـطه انقاب 
فرهنگـی، تعطیـل بود. ایشـان دانشـجوی لیسـانس بودنـد و تعـداد زیادی 
واحـد نخوانـده بودنـد که انقاب فرهنگی شـده بود و همسـرم در فیزیک و 

برادرم در شـیمی مشـغول کار در سـتاد انقـاب فرهنگی بودند. 

چطورشدکهایشانادامهتحصیلدادند؟
آن زمان که ما ازدواج کردیم، من در خواب هم نمی دیدم مسـعود بخواهد 
ارشد بگیرد و دکتری بخواند. اصا چنین ذهنیتی نداشتیم، اما شرایط انقاب 
طـوری شـد که مسـعود و دوسـتانش و همه جوانـان آن زمان به فکـر افتادند 
هـرکاری از دستشـان برمی آیـد برای انقـاب انجام بدهنـد. آن ها بـرای هدف 
بزرگشـان یعنـی انقـاب ادامه تحصیـل دادند. وقتـی هم جنگ شـد، عده ای 
بـه جنـگ رفتنـد و یادم هسـت امـام )ره( فرمودنـد که جنگ بـرای ما نعمت 
اسـت. آن کشـتار و دسـتان خالی ما را در برابر جهان قرار داد. آلمان بمب های 
شـیمیایی به صدام می داد و همه کشـورها از عربسـتان تا امریکا و اروپا داشتند 
کمـک می کردنـد و مردم ایران با دسـتان خالـی دفاع کردند. این شـرایط برای 
جوانان انگیزه ای شـد که به دنبال قدرت در عرصه های مختلف باشـند؛ عده ای 
بـا جانشـان از خـاک وطن دفاع کردند و عـده ای هم در عرصه علم وارد شـدند 
تـا سـنگر علمـی را ارتقـا بدهنـد و تا آخریـن لحظـه، ایـن کار را ادامـه دادند. 

ازدورانتحصیـلپیشازدانشـگاهایشـان،برایتانروایتیگفته
شدهاست؟

ایشـان در دوران کودکی، فوق العاده شـیطنت داشتند. مادرشان همیشه 
جلوی خود مسـعود زمانی که زنده بود، تعریف می کردند که بسـیار شیطنت 
داشـته و درس خوان بوده اسـت. مسـعود می گفت از کودکی به ریاضی عاقه 
داشته اسـت. تعریـف می کـرد کـه در دبسـتان وقتـی بـه خانـه می رسـیده، 
کفش هایـش را درنمی آورده و جلوی در می نشسـته و مسـائل ریاضی را حل 
می کرده اسـت. خیلـی وقت هـا هم مادرشـان تذکر مـی داد که چـرا کفش ها 
را در نیاورده انـد. می گفـت آن قـدر فکـرم درگیـر حـل مسـأله بـود کـه حال 
نداشـتم کفـش را دربیـاورم. از عاقـه زیادی که بـه ریاضی داشـت این رفتار 
را نشـان مـی داد و وقتـی بزرگ تـر می شـود، بـه فیزیک عاقه مند می شـود. 

دربارهتحصیلسختگیریخاصیداشتند؟
بـه همـه بچه هـای فامیـل سـفارش می کـرد. به خصـوص در زمـان 
کنکـور می گفـت به رشـته ای بروند که به آن عاقـه دارند و اسـتعداد آن را 
دارنـد. می گفـت این طـور نباشـد که یک مـدرک بگیریـد. می گفت گرفتن 
مـدرک، کاری نـدارد و به اندازه کافی در کشـورمان دکتـر و مهندس داریم 
و مـا نیـاز بـه محقـق داریـم. می گفـت: »به جـای این که بـه دنبـال مدرک 
باشـید بـه دنبـال تحقیقـات در هـر رشـته ای کـه هسـتید، باشـید«. یادم 
هسـت مکه بودیم و پسـر برادرم دانشـگاه شریف قبول شـد، مسعود بسیار 

خوشـحال شـد و بافاصلـه زنگ زد و خیلـی سـفارش او را کرد. 

بهادامهتحصیلشماعاقهنداشتند؟
فوق العـاده عاقـه داشـت. جالـب اسـت برایتـان بگویـم وقتـی ازدواج 
کردیم، زمان تعطیات دانشگاه ها بود. مهر ۶1 ازدواج کردیم و فروردین ۶2 
دانشـگاه ها راه افتاد و مسـعود به دانشـگاه شـیراز رفت. من هم تهران بودم. 
مسـعود نتوانسـته بود خوابگاه پیدا کند و شـرایطی از نظر مالی نداشتیم که 
اجـاره بدهیـم و مـن هـم مدتـی تنها بـودم تا مسـعود در جـاده کمربندی 
شـیراز، یـک تک اتـاق اجـاره کـرد. در آن مدت کـه تنها بودم، به پیشـنهاد 
بـرادرم بـه جـای غصه خـوردن از دوری، درس  می خواندم که دانشـگاه بروم. 
در آن زمـان بـه دیـدن مسـعود رفتـم و کتـاب همـراه مـن را دیـد و گفت 
این هـا چیسـت و گفتم می خواهم کنکور شـرکت کنم. گفـت: »من اگر زن 
دانشـجو می خواسـتم این همه دختر دانشجو بود. گفتم که خانمم دانشجو 
نباشـد کـه من بتوانـم درس بخوانم و همه فکرم به درسـم باشـد.« من هم 
درس را کنـار گذاشـتم. مـن سـرگرم زندگـی بـودم و بچه ها بزرگ شـدند.

زمسـتان 74 به خانه آمد و گفت: »حاال نوبت توسـت درس بخوانی.« 
مسـعود دکتری را گرفته بود و گفت: »تو باید بروی دانشـگاه، کارمان سبک 
شـده اسـت و مـن هـم کمـک می کنم و تـو قبول می شـوی.« آخریـن روز 
ثبت نـام کنکـور بـود و با موتور تمام مناطـق را دوتایی گشـتیم؛ از پل صدر 
تـا میـدان منیریه، یک دفترچه پیدا کردیم. همه را پر کرد و انتخاب رشـته 
کرد و گفت که روان شناسـی انتخاب کرده اسـت. من اصا امیدی نداشـتم 
و دفترچـه را پسـت کرد و چنـد روز بعد درصدها را حسـاب کرد و کتاب ها 
را خریـد و گفـت که کدام ها را بیشـتر بخوانم و خودش زبان و فلسـفه را به 
من درس داد و بقیه را خودم خواندم. قبول شـدم و لیسـانس روان شناسی ام 
را گرفتـم. اصـرار می کـرد ارشـد هـم بخوانـم، امـا به دلیـل بیمـاری پدرم 
نتوانسـتم و بعـد از فـوت پـدرم هم هرچـه اصرار کـرد، نرفتم و رهـا کردم. 
تـا آخریـن روزها هم همیشـه می گفت پیش بچه هـا بـاش و درس را ادامه 
بـده، و بعـد از شـهادت مسـعود بـه اصـرار دوسـتان، ارشـد مطالعـات زنان 
خوانـدم و دارم بـرای دفاع دکتری جامعه شناسـی سیاسـی آماده می شـوم.

برایتحصیلفرزندانتانسختگیریانتخابرشتهدرسینداشتند؟
نـه. بـه ایمـان و الهام می گفـت از روی عاقه، رشـته انتخاب کنند. مثا 
دخترم رشـته فیزیک مشـهد قبول شـد، اما به الهام گفـت می دانم تو عاقه 
نداری و من هم اصرار نمی کنم، ولی رشته معماری دانشگاه آزاد را چون دخترم 
دوسـت داشـت تحقیق و تشـویق کرد و گفت که حتما به عاقه اش بپردازد. 
بچه ها و پدرشـان به هنر خیلی عاقه داشـتند و مسـعود، طراحی و ترسـیم 
بسیار خوبی داشت که دلیل موفقیتش بود؛ یعنی علم و هنر را با هم داشت. 

اگرنمرهدرسبچههاکممیشـدچهواکنشـینشـانمیدادند؟
خیلـی بـرای ایشـان مهم بـود. اصا توقـع نداشـت نمره کـم بگیرند. 

ناراحـت می شـد و بـا بچه هـا حـرف نمی زد و سـر سـنگین می شـد.
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رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم(:
باالتــر از هــر کار خیــری، خیــر و نیکــی دیگــری اســت تــا آن کــه فــردی در راه خدا کشــته 

شــود، و باالتــر از کشته شــدن در راه خــدا، خیــر و نیکــی نیســت.
وسائل الشیعه، ج 11، ص10، حدیث 21

دژشلمچهاینگونهشکست؛
دربـاره تعـداد شـهدای کـربای 4 اغـراق می شـود

و  مسـتحکم ترین  از  یکـی  بـه  رخنـه 
تسـخیرناپذیرترین موانـع نظامـی در دنیـا، 
از  امـا تعـدادی  نبـود،  کار چنـدان آسـانی 
لشـکر  عملیـات  و  اطاعـات  رزمنـدگان 
عملیـات  جریـان  در  )ع(  سیدالشـهدا   10
»کربای۵« توانسـتند با شناسـایی و نفوذ به 
ایـن دژ، یکـی از تاریخی ترین لحظات جنگ 
را به ثبت برسـانند. علی محمد اسدی، رئیس 
سـازمان حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفاع 
مقدس سـپاه سیدالشـهدا )ع( اسـتان تهران 
در گفت وگـو بـا هفته نامـه »حیـات طیبـه« 
بـا روایـت خاطراتـی از عملیـات »کربای۵« 

کرد: بیـان 

شـیوهعقـبروینیروهـاباعثشـد
آمـارشـهداکاهـشیابد

الزمـه ورود به بحـث عملیات کربای ۵ 
این اسـت کـه به عملیـات »کربـای4« هم 
نگاهـی داشته باشـیم، چراکـه بـراي عملیات 
کربـاي 4 بیـش از ۶ مـاه کار شـد کـه از 
آمـوزش،  آماده سـازي،  کارهـا،  ایـن  جملـه 
تمرین و شناسـایي بود که در باالترین سطح 
از آمادگـي قـرار داشـتیم. پس از اجـرای این 
عملیـات، رزمنـدگان اسـام در یـک آزمـون 

سـخت و دشـوار قـرار گرفتند.
بنـا به دالیلـی این عملیات لـو رفت و به 
تعبیـری مـا با شکسـت یـا عدم الفتـح روبه رو 
شـدیم. یک نکته ضرورت دارد که بگویم و آن 
نکته اینسـت کـه آمار شـهدا کـه از کربای4 
ارائـه می شـود، در بیشـتر مـوارد نادرسـت و 
اغراق آمیـز اسـت. مـن به عنـوان یـک رزمنده 
و فرمانـده در ایـن عملیـات حضـور داشـتم و 
جویـای ایـن بـودم که هـر واحد یا یـگان چه 
تعداد شـهدا دارد. لشکر10 سیدالشهدا )ع( در 
کربـای4 به عنـوان واحـد پشـتیبان انتخاب 
شـده بود. یکی از کارهای بسـیار مهم عملیات 
کربـای4، شـیوه عقـب روی نیروهـا بـود که 
باعـث شـد آمـار شـهدا نیروهـا کاهـش یابد.

ــه ــشاز70روزب ــابی ــدگانم رزمن
ــد ــینرفتن مرخص

وقتي از کرباي 4 برگشـتیم، جلسـه اي 
در قرارگاه مرکزي خاتم االنبیا )ص( تشـکیل 
شـد و در آن جلسـه، نتایج عملیات کرباي4 
احصـاء و بـراي عملیـات بعـدي برنامه ریزي 
شـد. درحالـي براي کرباي پنـج برنامه ریزي 
مي شـد کـه دشـمن بـر ایـن تصـور بـود که 
ایـران، هـر سـال یک عملیـات بـزرگ انجام 
مي دهـد کـه با توجه به شکسـت در عملیات 
کربای 4، عملیات بعدي سـال آینده اسـت. 
معمـوال پـس از انجـام هـر عملیـات پیـروز 
یـا ناموفـق، رزمنـدگان ایرانـی بـه مرخصـی 
می رفتنـد. عراقی هـا نیـز سـازمان رزم خـود 
را بازسـازی می کردنـد. بـرای ایـن عملیـات، 
رزمنـدگان مـا بیـش از 70 روز بـه مرخصی 
نرفتند. نیروها خسـته بودند و می خواسـتند 
بـه مرخصـی برونـد. بـه فرماندهـان ابـاغ 
شـده بود که عملیـات دیگری قرار اسـت اجرا 
شـود. خلبانان نیروی هوایـی ارتش از منطقه 
عملیـات پیش رو کـه کربای ۵ نام داشـت، 
عکـس هوایی تهیه کرده بودنـد و فرماندهان 

بـرای عملیـات، طـرح و برنامـه داشـتند. از 
طرفـی هـم رزمنـدگان بی تابـی می کردند تا 

به مرخصـی بروند.

سـعیدنخبـهزعیـممیگفـتاینجـا
کرباسـت

مـا در گـردان حضرت زینـب )س(، در 
لشـکر 10 سیدالشـهدا )ع( یـک روحانی به 
نـام سـعید نخبه زعیـم داشـتیم. او شـاهد 
ایـن بی قـراری رزمنـدگان بـود. در یکـی از 
روزهـا پـس از عملیات کربـای 4 او پس از 
اقامـه نمـاز کاری کـرد کـه باید بـرای تاریخ 
رزمنـدگان  ایـن  قانع کـردن  روایـت شـود. 
بـرای مانـدن در جبهه سـخت بـود. فرمانده 
لشـکر در آن زمـان، سـردار علـی فضلی بود 
کـه گفته بـود باید بـا رزمنـدگان بـرای این 
عملیـات صحبـت بیشـتری صـورت بگیرد. 
سـعید نخبه زعیـم کـه یـک روحانـی بـود، 
دسـت به اقدام خاصـی زد. او در این فرصت 

بـه شـهر رفتـه و کفنـی تهیـه کرده بود. 
روز بعد، کفن بـه تن کرده،  پوتین هایش 
گردنـش  بـه  و  کرده بـود  خـاک  از  پـر  را 
انداخته بـود و هرکـس کـه دلیـل کارش را 
می پرسـید، می گفـت کـه فرمانـده می گویـد 
بمانید اما شـما می خواهید برویـد، درحالی که 
اینجـا کرباسـت و مـا بایـد آمـاده لبیـک به 
فرمـان رهبـر باشـیم، همان طور که شـهدای 
کربـا در لبیـک به امامشـان شـهید شـدند.

 ایـن کار تأثیرگذار شـهید نخبه زعیم به 
بخش هـای دیگر و نیروهای دیگر لشـکر 10 
سیدالشـهدا )ع( منتقل شـد و آگاهی الزم را 
به دیگران داد. حال و هوای لشـکر عوض شد 
و چنـدی بعد، همه حسـین حسـین گویان و 
سـینه زنان به سـمت زمین صبحگاه اردوگاه 
کوثـر رفتیـم. سـردار فضلـی در آن مقطـع 
هنـوز به فرماندهان باالدسـت اعـام آمادگی 
نکرده بـود. در آن زمـان، نزدیـک هفـت هزار 
نفـر پـای طومـاری را مبنـی بر همـکاری در 
عملیـات بعد امضا کردند و عنـوان کردند که 

ما پـای حرف فرمانده لشـکر ایسـتاده ایم.

سـردارفضلیصورتخـودرابهعقب
برگردانـدتاهرکـسمیخواهـدبرود

یـادم هسـت در همیـن ماجـرا، سـردار 
فضلـی بـرای چنـد دقیقـه صـورت خـود را 
بـه عقـب برگرداند تا اگر کسـی تحـت تأثیر 
هیجـان اسـت و می خواهـد بـه عقب بـرود، 
بازگـردد و مرخصـی بگیـرد، امـا حتـی یکی 
نفـر هـم از صـف جـدا نشـد. حتـی والدیـن 
یکـی از هم رزمانمـان تصمیـم داشـتند بـه 
سـفر حـج بروند، امـا این هم رزم به شـهرش 
بازنگشـت و پـدر مـادرش بـه اهـواز آمدند و 
او را دیدنـد. ایـن رزمنـده در جریان عملیات 
کربـای ۵ بـه شـهادت رسـید. ایـن خاطره 

بـرای ماجـرای پشـت جبهـه بود.
خلبانـان نیـروی هوایی ارتـش، عکس 
وارد  نیروهـا  بـود  قـرار  کـه  را  منطقـه ای 
عمـل بشـوند به دسـت مـا رسـاندند. هنوز 
عکـس گویا نشـده بود. مشـخص بـود که ما 
در مقابـل خـود سـدی ماننـد دیـوار چیـن 

داریـم. وقتـی عکـس گویـا شـد، فهمیدیـم 
می گفتنـد  اسـت.  شـلمچه«  »دژ  آن  کـه 
کـه فرانسـوی ها آن را بـرای عراقی هـا بـه 
ارتفاع شـش متر در منطقه شـلمچه احداث 
کرده اند. کارشناسـان نظامی غربـی، عبور از 
ایـن دژ را ناممکـن می دانسـتند. همچنیـن 
یـک  عـرض  بـه  منطقـه ای  در  عراقی هـا  
کیلومتـر از ارونـدرود، آب در زمین هـا پمپاژ 
کـرده بودنـد و درون آن را پـر از موانع مانند 
سـیم خـاردار، خورشـیدی و در بخش هـای 
خشـک زمین، میـن کارگـذاری کرده بودند. 
از طـرف دیگـر، نیروهای بعثی سـهمیه تیر 
رسـام داشـتند. این تیرها وقتـی در تاریکی 
هـوا شـلیک می شـدند، به دلیـل نـوری کـه 
داشـتند بسـیار ترسـناک جلـوه می کردند. 
همچنیـن آن هـا از سـاح ضد هوایـی برای 

شـلیک بـه نفـر بهـره می بردند.

ــد ــاییش ــلمچهشناس پشــتدژش


بـرای درون جبهـه و شناسـایی منطقه، 
کسـی را نیـاز داشـتیم کـه بتوانـد بـه آنجـا 
برود و شناسـایی کنـد. در این شـرایط قرعه 
بـه نـام غامرضـا کیانپـور افتـاد کـه در آن 
مقطع، جانشـین اطاعات عملیات لشکر 10 
بـود. او فرصـت خواسـت تا برود و شناسـایی 
کند کـه به امکانات و تجهیزات دشـمن آگاه 
شـود. چنـد روزی بـه همین منوال گذشـت 
تـا این کـه سـردار فضلـی، سـراغ غامرضـا 

آمـد و گفـت  را گرفـت. کیانپـور  کیانپـور 
می خواهـم یـک خبر خوش بدهـم؛ بچه های 
تیم شناسـایی، راه نفوذ به دژ شـلمچه را پیدا 
کردنـد. بچه هـای مـا عبـور کردنـد و پشـت 
خط دشـمن را کاما شناسـایی کردنـد. این 
موضـوع برای سـردار فضلی قابـل هضم نبود 

تـا این کـه بـا توضیحـات او قانع  شـد.
سـردار فضلـی، غامرضـا کیانپـور را به 
داخـل جمـع فرمانـده گردان هـا مـی آورد تا 
حرف هایـش را بزند. کیانپور صحبت می کند 
کـه توانسـته ایم از ایـن دژ عبـور کنیـم، تـا 
این که شـهید سـید محمد زینال الحسـینی، 
فرمانـده گـردان تخریب، صحبت هـای آن ها 
را قطـع می کنـد و بـا عصبانیـت می گویـد 
مگـر  اسـت.  محـض  کـذب  همـه  این هـا 
می شـود در ایـن دژ نفـوذ کرد یـا این که نیرو 
از ایـن موانـع عبـور داد؛ چـه کسـی از موانع 
رد شـده؟ این کام شـهید زینال الحسینی با 
توجه به شـناختی کـه فرماندهان از سـوابق 
و دالوری و نترسـی ایشـان داشـتند، فضـای 
جلسـه را بـه هـم ریخـت. سـید می گفـت 
کـه وظیفـه بچه هـای تخریـب اسـت کـه از 
موانـع عبـور کننـد و اطاعات موانع دشـمن 

را گـزارش کننـد، درحالی کـه مـن می دانـم 
کسـی چنین جسـارتی ندارد که از این همه 

موانـع بگذرد.

ــلمچهرا ــاکدژش ــام،خ ــاجغ ح
ــود آوردهب

کار بـه اینجـا کـه کشـید، یـک لحظـه 
همـه سـاکت شـدند و حـاج غام کیانپـور با 
صـدای بلنـد به طوری که همه متوجه شـوند 
گفـت: بنده خـودم از موانع و مواضع دشـمن 
عبـور کردم و پشـت دژ را شناسـایی کردم و 
بچه هـای تخریـب بایـد آمادگـی الزم بـرای 
عبـور از موانع را داشته باشـند. نظرها همه به 
سـمت حـاج غام برگشـت. حاج غـام اصا 
در عمـرش نگفته بـود که من خـودم کاری را 
انجـام داده ام و همـواره می گفت بچه ها انجام 
دادنـد. اینجـا حـاج غام بـرای این کـه همه 
فرماندهـان را از نگرانـی بیرون بیـاورد، گفت 
مـن خـودم رفتم و سـر و صـورت زخمی اش 
ایـن حـرف را تأییـد می کـرد. حکایـت حاج 
غـام بـه اینجـا ختـم نشـد و یـک شـاهکار 
دیگـر هـم رو کـرد و آن ایـن بـود کـه گفت: 
بـرای این کـه بـاور کنید مـن به دژ شـلمچه 
رسـیدم و از آن عبـور کـرده ام، مقـداری از 
خـاک دژ شـلمچه را هـم داخل یـک نایلون 

با خـودم آوردم.
همـه فرمانـده گردان ها قانع می شـوند. 
آن هـا به قـرارگاه رفتند. حـاج علی فضلی به 
سـردار محسـن رضایی می گوید که بچه های 
مـا کار شناسـایی را بـه پایـان رسـانده اند. از 
آن موقـع به بعد، لشـکر 10 سیدالشـهدا)ع( 
  ۵ کربـای  عملیـات  خط شـکن  به عنـوان 
انتخـاب شـد و اصطاحـی کـه  بـرای ایـن 
لشـکر بـه کار بردنـد، »پاشـنه آشـیل« بود.

رمزعملیاتاعامشد

)ع(  سیدالشـهدا   10 لشـکر  اگـر 
می توانسـت نقشـه اش را اجرا کنـد، یگان های 
دیگر هم می توانستند پیشـروی داشته باشند. 
اگـر هـم نمی توانسـت ممکـن بـود همـان 
اتفـاق کربـای 4 پیـش بیایـد. بچه هـا آماده 
و سـازماندهی شـدند. روز 18 دی مـاه 1۳۶۵ 
جایـگاه  در  و  رفـت  گردانـی  هرکـس  بـه 
خـود قـرار گرفـت. سـردار فضلـی بـا فرمانده 
دسـته ها نیز جلسـه توجیهی برگـزار می کرد 
تـا عملیـات بی عیـب و نقـص انجـام شـود.

سـال  دی مـاه  نوزدهـم  جمعـه  شـب 
بی بـی  شـهادت  ایـام  بـا  مصـادف   1۳۶۵
دو عالـم، حضـرت فاطمـه زهـرا )س( بـود. 
تعـدادی از نیروهـای لشـکر بایـد در قالـب 
غـواص پیشـروی می کردنـد. بـه سـوی دژ 
شـلمچه یـک جاده خاکـی بود کـه عراقی ها 
سـنگر کمین در آن جـا احداث کـرده بودند. 
اسـم این سـنگرها را کمین 1 تا ۳ گذاشتیم.  
فرمانـده گروهانـی بـه نـام احمـد قاسـمی 
داشـتیم که تکـه کامـش »توکل بـر خدا« 
بـود. هـرگاه بـه قاسـمی چیـزی می گفتیـم 
انجامـش  بـه خـدا  تـوکل  بـا  می گفـت  او 
می دهیـم. بـرای همین نـام این سـنگرهای 
کمیـن به تـوکل 1 تـا ۳ تغییر پیدا کـرد. ما 

بایـد از طریق ایـن جاده، آذوقـه و مهمات به 
نیروهـا می رسـاندیم.

نیمه شـب بـود که سـردار فضلـی، رمز 
عملیـات را کـه »یا فاطمـه زهـرا )س(« بود، 
خواندنـد. عملیـات آغـاز شـد. وقتـی اسـم 
فاطمـه زهرا )س( آمـد، حال و هوای عجیبی 
در لشـکر ایجـاد شـد. ما بـه خـط زده بودیم 
و چنـد تـا از کمین هـای دشـمن را گرفتیم. 
دشـمن هرچقـدر تـوان داشـت، پشـت دژ 
شـلمچه بـه کار گرفـت. هـوا درحال روشـن 
شـدن بـود و فرماندهـان مضطـرب بودند که 
مبـادا اتفـاق عملیـات کربای 4 تکرار شـود. 

حالـت نگرانـی ایجاد شـده بود. 

دژشلمچهفتحشد

داشـتند  هـم  رزمنـدگان  یواش یـواش 
ناامیـد می شـدند که گـردان امام سـجاد )ع( 
به یک باره از سـمت راست توانسـت روزنه ای 
بـرای نفـوذ به دژ بـاز کند. ایـن روزنه مربوط 
بـه لشـکر 1۹ فجـر فـارس بـود. رزمنـدگان 
گردان امام سـجاد )ع( وارد دژ شلمچه شدند.  
صـدای اهلل اکبـر بچه هـا هیمنـه ارتـش 
عـراق را فـرو ریخـت. غربی هـا می گفتنـد 
کـه ایـن دژ نفوذناپذیر اسـت، اما ذلـت و فرار 
نیروهـای بعثی عـراق را می دیدیـم که با چه 
وضعیـت بدی درحـال فـرار بودنـد. مقداری 
کـه هـوا روشـن شـد، دوبـاره مقاومـت آن ها 
آغـاز شـد و سـعی کردنـد خـط را نگه دارند. 
دژ اصلی شـلمچه به تسـخیر نیروهای ایرانی 
وارد  هـم  دیگـر  گردان هـای  و  درآمده بـود 

عمل شـدند.
سـنگر  سـه  شـلمچه،  دژ  پشـت 
هالی شـکل بـود کـه تانک هـای دشـمن در 
بـاالی آن می آمدنـد و شـلیک می کردنـد. 
سـعید نخبه زعیـم روی دژ اصلی شـلمچه به 
شـهادت رسـید و غامرضا کیانپـور هم ظهر 

همـان روز در شـلمچه شـهید شـد.
ــای ۵  ــات کرب ــق عملی ــرای موف اج
باعــث شــد تــا کارشناســان نظامــی آمریکا و 
شــوروی هشــدار دهند کــه اقدامــات نظامی 
ــه  ــران طــی دوره اخیــر نشــان داد اگــر ب ای
نیروهــای مســلح ایــران فرصــت داده شــود، 
می تواننــد در یــک رشــته عملیات پیوســته، 
ارتــش عــراق را متاشــی کننــد. بــرای 
ــع  ــه نف ــه ب ــر موازن ــی از تغیی ــن نگران همی
ــه  ــد ک ــث ش ــدام باع ــت ص ــران و شکس ای
ــه  ــل قطعنام ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش

ــد. ــب کن ۵۹8 را تصوی
ــری  ــه برت ــه ب ــا توج ــه ب ــن قطعنام ای
ــات  ــس از عملی ــران پ سیاســی- نظامــی ای
کربــای ۵ عمــا از ســه شــرط ایــران بــرای 
پایــان جنــگ بــه دو شــرط وقــوع تجــاوز و 
نمی کنــد  توجهــی  خســارت  پرداخــت 
و تنهــا بــا تقســیم مســئولیت حقوقــی 
ــگ و  ــاز جن ــئول آغ ــراق را مس ــگ، ع جن
ایــران را مســئول ادامــه آن اعــام می کنــد. 
وزیــر خارجــه ایــران در واکنــش بــه صــدور 
قطعنامــه ۵۹8 اعــام می کنــد کــه در ایــن 
ــود  ــده می ش ــی دی ــکات مثبت ــه، ن قطعنام
کــه کافــی نیســت، زیــرا از عــراق به عنــوان 

ــت. ــرده نشده اس ــام ب ــاوز ن متج

سـردار شـهید حـاج احمـد کاظمـی از 
و  فرماندهـان دوران دفـاع مقـدس  جملـه 
پـس از آن اسـت که سـیره زندگـی او، عامل 
تحـول جوانـان بسـیاری در اسـتان اصفهان 
بوده اسـت. یـک سـال پـس از شـهادت ایـن 
نجف آبـاد  شـهر  در  مؤسسـه ای  فرمانـده، 
تأسـیس شد و توانست جوانان نخبه بسیاری 

را بـه خـود جـذب کند. یکـی از ایـن جوانان 
تربیت یافتـه در مؤسسـه شـهید کاظمـی، 
محسـن حججـی نـام دارد. شـهید کاظمـی 
دی مـاه 1۳84 درحالی کـه فرمانـده نیـروی 
زمینـی سـپاه بود، بـر اثـر سـانحه هوایی به 
هم رزمـان شـهیدش پیوسـت.  بـرای این که 
چگونـه  کاظمـی  شـهید  مؤسسـه  بدانیـم 

فعالیت هـای خـود را آغـاز کـرد و توانسـت 
در طـول سـال ها فعالیـت مبتنی بـر زندگی 
شـهید حـاج احمـد کاظمـی به عنـوان یک 
نهـاد آموزشـی و تربیتـی، نقـش مؤثـری در 
متحول کـردن جوانـان داشته باشـد با حمید 
خلیلـی، مدیـر ایـن مجموعـه در هفته نامـه 
»حیـات طیبـه« بـه گفت  وگـو نشسـته ایم. 
نخسـتین  در  می دهـد:  توضیـح  وی 
سالگرد شهادت شهید کاظمی در سال 1۳8۵ 
در شـهر نجف آباد توسـط تعدادی از جوانان، 
ایثارگـران، هم رزمـان شـهید کاظمـی و امام 
جمعـه نجف آباد، مؤسسـه ای تشـکیل شـد. 

ــوان ــاعن ــادیب ــایجه فعالیته
شــهیدکاظمــیتاکنــونتــداومدارد

وی افـزود: هـدف از آغـاز بـه کار ایـن 
کاظمـی،  شـهید  نـام  و  حفـظ  مؤسسـه، 
و  جهـاد  ایثـار،  فرهنـگ  نهادینه سـازی 
شـهادت در بیـن اقشـار مختلـف جامعـه به 
طـور ویـژه نسـل جـوان و نخبـه بـا جامعـه 
در  بـود.  دبیرسـتانی  دانش آمـوزان  هـدف 
ابتـدا برگـزاری اردوهـای راهیان نـور یکی از 
برنامه هـای ما بـود، امـا به تدریـج کارهای ما 
گسـترش یافـت و به یک مؤسسـه فرهنگی، 
آموزشی و تربیتی تبدیل شدیم. توانستیم در 
منطقه پشت کوه فریدون شـهر، فعالیت هایی 
با محوریـت اردوهای جهادی را سـازماندهی 

کـرده و بـه محرومان منطقه یاری برسـانیم. 
فعالیت هـای جهـادی و خدمات رسـانی ما با 
عنـوان شـهید کاظمـی تـا همین حـاال هم 

تـداوم دارد.
خلیلـی گفـت: در ایـن سـال ها، حـدود 
سـه هـزار و ۳00 جـوان نخبـه بـه عضویـت 
مؤسسـه شـهید کاظمی درآمده انـد. تعدادی 
از آن هـا بـه مـدارج علمـی بـاال رسـیده اند. 
ازدواج  هـم  تعـدادی  و  شـهید  تعـدادی 
شـهید  مؤسسـه  آن جایی کـه  از  کرده انـد. 
کاظمـی نهـادی مردمی اسـت، بـرای این که 
بتوانیـم هزینه هـای خـود را تأمیـن کنیم در 
بخش هـای آموزشـی هـم ورود پیـدا کردیم. 
توانسـتیم بخش هـای کتـاب، کتاب خوانی و 
مستندسـازی را دایر کنیـم. بنابراین به مرور، 
رویکـرد ما سـه حـوزه ترویج فرهنـگ ایثار و 
جهـاد و شـهادت، اشـتغال زایی و کمـک بـه 

محرومـان را دربرگرفـت.

500عنــوانکتــابدرحوزههــای
ایثــاروشــهادت،مقــاممعظــم
رهبــری،انقــاباســامیومقاومــت
اســامیبــهچــاپرســاندهایم

مدیر انتشـارات شـهید کاظمی با اشاره 
بـه فعالیت هـای فرهنگـی مؤسسـه شـهید 
فعالیت هـای  کـرد:  خاطرنشـان  کاظمـی 
مردمـی و جهـادی ایـن مؤسسـه نیازمنـد 

بودجـه بـود. بـرای همیـن، واحـد انتشـارات 
ایـن مؤسسـه هـم آغـاز بـه کار کـرد. اکنون 
سـه سـال اسـت کـه بـه طـور مرتب، ناشـر 
برگزیـده سـال جمهوری اسـامی شـده ایم. 
مـا در ایـن سـال ها ۵00 عنـوان کتـاب در 
چهـار حـوزه ایثـار و شـهادت، مقـام معظـم 
رهبـری، انقاب اسـامی و مقاومت اسـامی 
بـه چـاپ رسـانده ایم. همچنیـن حـدود ۳0 
عنـوان از کتاب هـای مـا در راسـتای تحقـق 
منویـات مقـام معظـم رهبـری بـه زبان های 
دیگـر ترجمه شده اسـت. عاوه بر ایـن، برای 
آگاه سـازی جامعـه گاهی نیاز به ایـن بود که 
خاطـرات فرماندهـان جبهـه کفـر را ترجمه 
کنیم. ایـن خاطرات نکات مهـم و پندآموزی 

بـرای مـا دارد.
خلیلـی بـا بیـان این که شـهید کاظمی 
هـم مانند شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی به 
کتاب خوانـی عاقه منـد بوده اسـت، توضیـح 
داد: شـهید کاظمی از جملـه فرماندهانی بود 
کـه در رده باالی نظامی قرار داشـت. ایشـان 
هـم متناسـب با سـلیقه  خـود، کتاب هایی را 
می خواندنـد. خانـواده و دوستانشـان بهتر در 
ایـن زمینـه می تواننـد نکاتـی را بیـان کنند. 
گرایـش و فراگیـری مطالعـه کـه اکنـون در 
جامعه وجود دارد در زمان ایشـان این چنین 
پررنگ نبوده اسـت. قطعا اگر شـهید کاظمی 
در فضایـی کـه حاج قاسـم سـلیمانی حضور 
داشـتند، بـود، مانند ایشـان نکاتـی را درباره 

آثار منتشرشـده به جامعـه منتقل می کردند.

ــال ــیازس ــنحجج ــهیدمحس ش
۸5درمؤسســهشــهیدکاظمــیبــود

این ناشـر گفـت: »حاج احمـد«، »خط 
نارنـج«،  بـرای چیـدن  تمـاس«، »نردبانـی 
»پرواز آخر«، »سـردار روسـفید« و »مسافران 
ملکـوت« تعـدادی از کتاب هایـی اسـت کـه 
مـن می توانـم در ایـام شـهادت حـاج احمـد 
عاقه منـدان  بـه  هم رزمانـش،  و  کاظمـی 
بـه کتاب خوانـی و دوسـتاران حـوزه ایثـار و 

شـهادت معرفـی کنم. 
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: شـهید 
محسـن حججـی از سـال 8۵ در مؤسسـه 
شـهید کاظمی بـود. یعنی اولیـن اردویی که 
برگزار شـد، اردوی راهیان نـور بود که یادبود 
شـهدای عرفه و شـهید کاظمی بود و عده ای 
از دبیرسـتانی ها در آن شـرکت کردنـد. بعـد 
از ایـن اردو، بچه هـا دور هـم جمـع شـدند و 
مؤسسـۀ شـهید کاظمـی را تشـکیل دادند و 
آغـاز به کار فرهنگی و تربیتـی کردند؛ یعنی 
قبل از آن اردو، مؤسسـه ای نبود. البته ایشـان 
بعد از آن، دو سـه سـالی در مؤسسـه نبود تا 
سـال 88، 8۹ کـه به طورجدی وارد مؤسسـه 
شـد تـا زمانـی که بـه شـهادت رسـید. او در 
تمـام کارهایـش، شـهید کاظمـی را الگـوی 

خـود قـرار داده بود.

علی جالی فراهانی، جانباز شـیمیایی 70 درصد اسـت. او در دوران جنگ 
تحمیلـی از رزمنـدگان لشـکر 17 علی بـن ابی طالـب )ع( بـود کـه در بیشـتر 
عملیات های دوران هشـت سـال دفاع مقدس، حضور داشـته و در سـال 1۳۶۶ 
در عملیات »والفجر 10« شیمیایی شد. این رزمنده پیشکسوت، اکنون نمایندۀ 
کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در استان مرکزی است. 
جالـی فراهانـی در گفت و گـو بـا هفته نامـه »حیات طیبـه« با روایـت خاطرات 
خـود، دربـارۀ عملیات »کربای۵« می گوید: پس از عملیـات »کربای 4« زمانی 
کـه ما به مرخصی آمدیم، تقریبا یک هفته از شـهادت بچه هـای کوثر و عزیزانی 
که در عملیات کربای 4 حضور داشـتند، گذشـته بود. دیداری با خانواده شـهدا 
داشـتم و ما مجدد به شـهرک بدر بازگشتیم. در شـهرک بدر زمانی که مقدمات 
آمـوزش گذاشـته شـد، بـا توجـه بـه این کـه نیروی انسـانی لشـکر هـم خوب 
بـود، متوجـه شـدیم که لشـکر درحال آماده شـدن بـرای عملیاتی دیگر اسـت.

حـال و هـوای آمـوزش نشـان مـی داد کـه مـا درحـال طرح ریـزی بـرای 
عملیاتی سـخت هسـتیم. علی الخصـوص این که اصـرار فراوانی داشـتند که با 
بچه هـا، موانـع را خـوب کار کنیـم. اردوگاه ما کنـار مقر انرژی اتمـی، روبه روی 
مقـر لشـکر قمر بنی هاشـم )ع( -کـه بچه های اصفهـان در آن مسـتقر بودند- 
قـرار داشـت. بـرای رسـیدن بـه ایـن اردوگاه یـا باید با قایـق تـردد می کردیم 
یـا از رودخانـه می گذشـتیم. ایـن اردوگاه را هـم بچه هـای مهندسـی درسـت 
کرده بودند و بسـیار مسـتحکم بود. چون منطقه جنگی بود و احتمال بمباران 
مـا زیـاد بـود و تجمـع عقبه های تیـپ قمـر بنی هاشـم )ع( و هوانیـروز در آن 
منطقه باعث شـده بود که توجه دشـمن به آن منطقه جلب شـود، یک میدان 

موانـع سـخت را برای آمـوزش نیروها ایجـاد کردیم.
10 یـا 20 روزی ایـن آموزش هـا تـداوم پیـدا کـرد و آرام آرام بچه هـا را به 
اطراف منطقه عملیاتی منتقل کردیم و لشکر 17 علی بن ابی طالب )ع( داشت 
کم کـم بـرای آغـاز عملیـات آماده می شـد. بچه هـای آموزش نظامـی هم بین 
رزمندگان تقسیم شدند. من هم خیلی اصرار داشتم به این کار، اما اجازه ندادند 
و علـت هـم این بود کـه در عملیات قبلی، تعدادی از بچه هـای آموزش نظامی 
را از دسـت داده بودنـد و حـاال برای تداوم آموزش لشـکر، این امـر ضروری بود.

اجازهحضوردرعملیاترانداشتیم
ما چند نفری که اجازه شـرکت در عملیات را نداشـتیم در اردوگاه شـهید 
صادقـی ماندیـم. دم غـروب بود و مـا خیلی پکر روی خاکریزها نشسـته بودیم. 
در ایـن فاصلـه، گـردان امـام حسـین )ع( هم در حـال رفتن بود. آقـای نادری، 
فرمانـده گـردان امـام حسـین )ع( بود. ایشـان بـا موتور آمـد و مـن را دید که 
خیلـی ناراحتـم. علـت را پرسـید و گفـت: »مـن درسـتش می کنـم.« بعـد از 
10 دقیقـه حـاج اسـماعیل برگشـت و گفـت: »بلنـد شـو برویـم.« مـن هم با 
خوشـحالی فـراوان، فورا سـوار موتـور شـدم. از آن جایی که بخشـی از عملیات 
کربـای 4 هـم در همین منطقـه انجام شـده بود، بچه ها احسـاس کردند باید 
به دشـمن سـیلی محکم تری زده شـود و انتقام بچه ها را از منافقین و دشـمن 
بگیریـم. گاهـی از بچه هـا سـؤال می شـد شـما کـه می دانیـد ممکـن اسـت 
کشـته شـوید، چرا این قدر خوشـحالید؟ اما بچه ها بـه این فکر نبودنـد و آمده 
بودنـد تا تکلیفشـان را انجام دهند، در نتیجه، روحیه ای بسـیار عالی داشـتند. 
یکـی از خاطـرات مـن از مانورهای آموزشـی این اسـت که در یکـی از مانورها، 
به عنـوان دشـمن فرضی تیربارچـی بودم و با تیربار به طرف رزمندگان شـلیک 
می کردم. فشـنگ هایی که اسـتفاده می کردیم »رسـام« بود که موقع شـلیک، 
نـوری را از خـود متصاعـد می کنند. زمانی که این در سـطح ۳0 متری کسـی 

شـلیک شـود، فرد احسـاس می کند از بغل گوشـش تیراندازی شده اسـت.
 

داخلیککانالششمتریافتادم
 در یکـی از ایـن مانورهـا، یـک گردانی از مقابل ما می آمـد و به ما اطاع 
دادنـد گردان هـای دیگـر عقـب ماندنـد، اجـازه ندهید این هـا زودتر برسـند. 
مـا بـا تیرانـدازی، حرکت این هـا را ُکند کـرده بودیـم. فرمانده این لشـکر به 
بچه هـا گفته بـود: »اگر مربی این هـا را گیر آوردیـد، دخلـش را بیاورید«. این 
بـرای ما محسـوس بـود، چون صدایشـان را داشـتیم و می دانسـتیم اگر گیر 
این هـا بیفتیـم به مشـکاتی برمی خوریم. تـا فاصله ۵0 متری مـا این ها را به 
همیـن طریـق هدایت کردیم. پشـت سـر ما، یـک میدان موانـع کوچکی بود 
و بعـد یـک کانـال بود که عـرض آن حدود شـش متر بود به عمـق پنج متر، 
و کـف آن بـه طـور نامنظم، میدان موانع بـود. وقتی که بچه ها شـروع کردند 
بـه فتـح گوشـه  منطقـه، مـن گفتم کـه دیگر وقـت آن اسـت کـه از منطقه 
فـرار کنیـم. در ایـن حین مـن فراموش کردم که پشـت سـر ما کانال اسـت 
و بـا همـان سـرعتی که می دویـدم یک دفعه زیر پایـم خالی شـد و درون آن 
کانـال افتـادم و از هـوش رفتم. بچه های آموزشـی هم چند نفری شـان داخل 
کانـال افتـاده بودند و دسـت و پایشـان شکسـته بود. من زمانی کـه به هوش 
آمـدم، دیـدم که ِسـرم به دسـتم اسـت و در درمانگاه اردوگاه هسـتم. از تمام 
ایـن خاطـرات می تـوان به روحیـه بچه ها اشـاره کرد که بسـیار با شـادابی و 

روحیه بـاال، آمادۀ یادگیـری بودند. 
دقـت بچه هـا در هدف بسـیار مهـم بود. مثـا در کاس هـای آرپی جی 
تـا فاصلـه 1۵0 متـری، یـک السـتیک کامیون می گذاشـتیم و پشـت دهنه 
آن السـتیک، یـک کیسـه گچ قرار می دادیـم. از کاس ۵0 نفـره، حداقل ۳0 
نفـر شلیک هاشـان از السـتیک عبـور می کـرد و ایـن عشـق و عاقـه و دقت 
بچه هـا را می رسـاند. بیشـترین آرزویمـان این بود کـه راه کربـا را باز کنیم. 
اکنـون کـه ایـن امر محقق شـده، هنوز هم شـعار ما آزادسـازی قدس اسـت. 
در سـنگرها چنان شـور و شـوقی بود که حتی پیرمردها هم گاهی فراموش 
می کردنـد کـه سـن باالیـی دارنـد و پـا به پـای بچه هـا فعالیـت می کردند و 
ایـن باعـث روحیه دهی به رزمندگان می شـد. فرماندهی و سـازماندهی آن ها 

و اطاعت پذیـری رزمنـدگان، مهم تریـن عامل پیـروزی بود.

گاهیدرحینآموزش،رزمندگانمغرورمیشدند
بعضـی از خاطـرات تلـخ زمانـی رخ مـی داد که بچه هـا در حین آمـوزش به 
خـود غـّره می شـدند و احسـاس می کردنـد کـه از مربـی بیشـتر می داننـد و این 
مایـه دلسـردی بچه هـا را فراهم می کـرد. گاهی هم بچه ها مجروح می شـدند یا با 
بی دقتـی به خـود یا گروهـان صدمـه می زدند. شـیطنت های بچه ها هم طبیعی 
بـود، مخصوصـا زمـان کار عملـی که سـر به سـر هم می گذاشـتند، اسـلحه هم 
را پنهـان می کردنـد، داخـل قمقمـه همدیگـر آب گل آلـود می ریختنـد و حتـی 
گاهـی سـر بـه سـر مربی هـا هـم می گذاشـتند؛ مثـا بـرای آن کـه مربـی موقع 
آمـوزش، زیـاد بحـث را جلـو نبرد، سـر سـاعت خاصـی سـؤال می کردنـد.  اما در 
عملیات ها، شـیطنت ها محسـوس نبـود، طوری که عملیـات را برهـم زند. عمدتا 
شیطنت هایشـان بعد از عملیات بود و این باعث روحیه دهی به بچه ها می شـد. در 
لشـکرها نوع سـنت ها متفاوت بود؛ مثا در لشـکر علی بن ابی طالب )ع( یک ربع 
مانـده به اذان، هرکس از هرجایی که مسـتقر بود، به صورت عـزاداری وارد نمازخانه 
می شـد. لشـکر 17 علی بن ابی طالب )ع( متشـکل از رزمندگان اراک، قم، سمنان، 
قزویـن، زنجـان و شـاهرود بـود که هرکدام سـبک خاصی داشـتند. بچه هـا یا به 
حرکت خود قوت بیشـتری می بخشـیدند یا سـبک دیگری را پیروی می کردند.

گردانهاازیکدیگرالگومیگرفتند
خاطـرم هسـت بچه های زنجـان، هنگام عزاداری سـرنیزه اسـلحه خود را 
بـه دسـت گرفتـه بودنـد و بـا همان لهجـه ترکی خـود می خواندنـد. لحظه ای 
می رسـید، سـرنیزه ها را بـاال می گرفتنـد که جلـوۀ ویـژه ای به عـزاداری این ها 
مـی داد. فـردای آن روز می دیدیـم بچه هـای دیگر هم مشـابه ایـن کار را انجام 
می دادنـد؛ مثـا بـا پرچـم می آمدند و شـور و حـال عجیبی ایجـاد می کردند.

خاطراتیکمربیاز»کربای5«؛
بچه ها با شـادابی، آمـاده یادگیری بودند

مدیرمؤسسهشهیدکاظمی:
شـهید احمـد کاظمـی الگـوی عملـی شـهید حججـی بـود
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برگزیـدگان ایثارگـر حائـز رتبه هـای زیر 
100 آزمون سراسـری سـال 99 تجلیل شدند

امام باقر )علیه السام(:
 نمــاز جمعــه ســنتی اســت از پیامبــر اســام، بشــارتی اســت بــرای 
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همایـش ملـی تجلیـل از برگزیدگان شـاهد و ایثارگر حائز رتبه های زیر 100 کشـوری 
آزمون سراسـری ۹۹ بدون احتسـاب سـهمیه روز سه شـنبه 1۶ دی ماه همزمان با نخستین 
سـالگرد شـهادت سـردار دل ها، حاج قاسم سـلیمانی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سـالن عرفان و به صورت 

مجازی در سراسـر کشـور برگزار شد.
مهنـدس سـعید اوحدی، معـاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 
در ایـن همایـش ضمـن گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدا به ویژه سـردار شـهید حاج قاسـم 
سـلیمانی و شـهید محسـن فخری زاده گفت: حاج قاسم سـلیمانی از نخبگان سرآمد کشور 
در همـه زمینه هـا بودنـد و زیباتریـن تعریف دربـاره ایشـان را مقام معظم رهبـری با عنوان 
»مکتب سـلیمانی« به کار بردند. امیدواریم نخبگان علمی کشـورمان در انجام رسالت بسیار 
سـنگین خـود و تأسـی بـه پدران عزیـز ایثارگر خود که عصـاره و تجلی همـه آن در مکتب 

سـلیمانی اسـت، موفق و سربلند باشند.
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در ادامـه بـه جایـگاه رفیـع علـم در آموزه های 
دینـی، تربیتـی و اجتماعـی اشـاره کرد و افزود: یکـی از نقاط مهم تمرکز و توجـه در آیات و 
روایـات و حتـی آموزه هـای اجتماعـی ما موضـوع ارزش گذاری بـه علم و تربیت اسـت. علم 
در آموزه هـای اسـامی از موضوعاتـی اسـت کـه نـه مرز جغرافیایـی، نه مرز جنسـیتی و نه 
محدودیت سـنی و زمانی دارد و تنها موضوعی اسـت که انسـان از زمان تولد تا لحظه مرگ 

بـه عنـوان یک فریضـه واجب دنبـال می کند.
معـاون رئیس جمهـور در بخـش دیگر سـخنان خود گفت: منظـور آموزه هـای دینی و 
تربیتـی مـا از علم، علم مبتنی بر ارزش های انسـانی اسـت که موجب رشـد، کمال، بصیرت 
و شـناخت انسـان می شـود. بسـیار مفتخـر و خرسـندیم که شـما فرزنـدان عزیزمـان را بر 
قله هـای علـم می بینیـم. روزی پدران شـما از مرزهای دینـی و عقیدتی و ملی کشـور دفاع 
کردنـد و امـروز این رسـالت سـنگین برعهده شـما فرزندان عزیز ملت اسـت کـه از مرزهای 

علمی کشـور محافظت کنید.
اوحـدی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه بیانیـه گام دوم انقـاب مقـام معظـم رهبـری 
)مدظله العالـی(، به عنـوان منشـور چله دوم انقاب اسـامی، گفت: نخبگان شـاهد و ایثارگر 
موجـب غـرور و افتخـار بنیاد شـهید و ایثارگران هسـتند. امـروز از بهترین روزهـای زندگی 
مـا اسـت زیرا کسـب رتبه هـای دو رقمی و سـه رقمی داوطلبان شـاهد و ایثارگـر در آزمون 
سراسـری نسـبت به سـال گذشـته 2۵ درصد رشـد داشـته اسـت که اتفاق بسـیار بزرگی 
اسـت. افتخـار می کنیـم کـه ۹000 ایثارگـر عزیـز ما بر اسـاس شـاخص های شـورای عالی 
انقـاب فرهنگـی دارای رتبه نخبه، سـرآمد و پیشـتاز هسـتند و بیـش از 800 نخبـه دارای 

مقـاالت بین المللـی یا کشـوری و اختراع هسـتند.
وی افـزود: امـروز افتخـار می کنیـم کـه از 10 نفر پذیرفته شـده در آزمـون تخصصی و 

مهـم جامع دسـتیار پزشـکی دو نفر متعلـق به جامعه ایثارگری هسـتند.
منصـور غامـی، وزیـر علوم، تحقیقـات و فناوری نیز ضمن گرامیداشـت یـاد و خاطره 
شـهدا، تجلیـل رتبه هـای برتـر علمـی جامعه شـاهد و ایثارگر توسـط بنیـاد شـهید و امور 
ایثارگـران را اقدامـی شایسـته خوانـد و گفـت: تقدیـر و معرفـی چهره های علمـی و جوانان 
خانواده شـاهد و ایثارگر که در عرصه علم درخشـیده اند، بسـیار ارزشـمند و تأثیرگذار است.

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه امـروز ایـران اسـامی در همه عرصه هـای علمی حرفـی برای 
گفتـن دارد، اظهـار کـرد: جوانـان عزیز ما سـرمایه های بزرگ این عرصه به حسـاب می آیند 
و بایـد عرصه هـای مهـم علمـی و مدیریتی کشـور به دسـت جوانان با کفایـت مانند همین 

فرزندان نخبه شـاهد و ایثارگر سـپرده شـود.
وزیـر علـوم و تحقیقـات در ادامه با اشـاره به نقش شـهدای دانشـجو، اسـاتید و جامعه 
دانشـگاهی در پیـروزی انقـاب و دوران دفاع مقدس، گفـت: در جریان پیروزی انقاب و بعد 
از آن در هشـت سـال دفاع مقدس، چهره های بسـیار زیادی از شـخصیت های مهم علمی و 
دانشـگاهی داشـتیم که در کنار علم، برای حفظ مرزها و ارزش های کشـور اسـامی تاش 
کردند. شـاهد آن تعداد قابل توجه شـهدای دانشـجو و اخیراً شـهدای هسـته ای ما هسـتند 

کـه پیشـتازان عرصه علم و هم جهـاد بودند.
وی در پایـان تجلیـل و تقدیـر از تاش گران علمی، به ویژه در جامعه شـاهد و ایثارگری 
را مثبـت و ارزشـمند توصیـف کـرد و افـزود: اینکـه ایـن عزیزان بدون اسـتفاده از سـهمیه 
ایثارگـری کـه حق مسـلم آنها اسـت چنیـن موفقیتی کسـب کرده اند، بسـیار ارزشـمند و 
موجـب افتخـار اسـت البتـه این سـهمیه ها راهی بـرای جبران حداقلـی از ایثاری اسـت که 
خانـواده ایـن عزیـزان انجـام داده اند و موجـب محدودیت ها و سـختی هایی در زندگی عادی 

این عزیزان شـده اسـت.
حجت االسـام والمسلمین یوسـفعلی شـکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور 
ایثارگـران نیـز در این مراسـم با اشـاره به توجـه رهبر معظم انقاب به خانواده معظم شـهدا 
و ایثارگـران و رشـد و تعالـی ایـن عزیـزان گفت: تشـکیل بنیاد شـهید و امور ایثارگـران در 
سـال ۵8 و قبل از شـروع جنگ تحمیلی به فرمان امام خمینی )ره( ناشـی از دوراندیشـی 

و تدبیر ایشـان بود.
وی بـا تأکیـد بر لزوم توجه همه جانبه مسـئولین به فرزندان شـهدا و ایثارگـران، افزود: 
بـا دانایـی و توانایـی امکان ایجاد رشـد و تعالی در جامعه ممکن خواهد شـد کـه پرچم این 

مسـیر سـخت را باید فرزندان شـهدا با دانش و تذهیب و معنویت به دوش بکشـند.
سـردار یعقوب سـلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشـی بنیاد شـهید و امور ایثارگران نیز 
در ایـن مراسـم بـا بیان اینکه شـهید وزوایی، شـهید احمدرضـا احدی، شـهید علم الهدی و 
تعـداد زیـادی از شـهدا رتبه هـای برتر آزمـون سراسـری دوره های مختلف را کسـب کردند، 
گفت: این  شـهدای عزیز از نخبگان جامعه اسـامی بودند و در همان دهه اول انقاب سـنگر 

علـم را حفظ و حراسـت کردند.
وی تجلیل از رتبه های زیر 100 کشـوری جامعه شـاهد و ایثارگر در نخسـتین سالگرد 
شهادت حاج قاسم سلیمانی را برای بنیاد شهید و امور ایثارگران توفیق بزرگ خواند و افزود: 
در آزمون سراسـری سـال جاری 187 نفر از داوطلبان شـاهد و ایثارگر رتبه سـه رقمی و 21 
نفـر خـارج از سـهمیه رتبه دورقمی کسـب کرده اند که بـه معنی امتداد راه شـهدا و پویایی، 
زنده نگه داشـتن و ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت علی رغم دشـمنی های اسـتکبار اسـت.

در پایـان ایـن مراسـم از »وانیـا نصـر« رتبـه 7 گـروه هنـر، »سـید محمـد سـجاد 
حسینی شـریف« رتبـه 12 گـروه علوم تجربـی، »محمد مهدی اسـمعیلی« رتبـه 22 گروه 
علـوم انسـانی، »احمـد فغان پور گنجی« رتبـه 2۵ گـروه علوم انسـانی، »سـارینا زارع« رتبه 
۳4 گـروه زبان هـای خارجـی، »فرزانه گشـانی« رتبه 41 گـروه علوم انسـانی، »امین قربانی 
آشـتیانی« رتبـه 4۵ گـروه علـوم انسـانی، »مهـا وجدانـی« رتبـه 4۶ گـروه علـوم تجربی، 
»محمدحسـین شـکری« رتبه 4۹ گروه علوم انسـانی، »فاطمه فرجی گله کائی« رتبه 4۹ 
گـروه علـوم تجربی، »امیـن دوسـت احدی« رتبه ۵۳ گـروه علوم تجربی، »آبتین شـریفی« 
رتبـه ۵8 گـروه هنـر، »فاطمه لطفی« رتبه ۶0 گروه علوم انسـانی، »محمد خلفی« رتبه 77 
گـروه علـوم ریاضی و فنی، »نیکی بخشـنده پور« رتبه 80 گروه هنر، »سـیده زهرا سـیدی« 
رتبـه 81 گـروه علـوم تجربـی، »سـارینا زارع« رتبـه 8۶ گروه علـوم تجربی، »درسـا کاتب« 
رتبـه ۹0 گـروه هنـر، »سـیده لعیـا فرهی« رتبه ۹2 گروه علوم انسـانی و »سـید اسـماعیل 

جعفـری شـیاده« رتبه ۹۵ گـروه زبان هـای خارجی تقدیر شـد.
در این مراسـم از خانواده شـهید »سـید حسـین علم الهدی« در سـالروز شـهادت این 

شـهید نخبه تجلیل شـد.

معـاون رئیس جمهـور و رئیـس بنیـاد شـهید و 
امـور ایثارگـران بعدازظهـر روز شـنبه 1۳ دی مـاه در 
آئیـن افتتاحیه نمایشـگاه عکـس »سـردار دل ها« در 
گالـری ایـوان انتظـار میـدان ولی عصر )عج(، سـردار 
شـهید سپهبد حاج قاسـم سـلیمانی را نماد و تجلی 

همـه فرماندهـان دوران دفـاع مقـدس خواند.
مهنـدس سـعید اوحـدی در آئیـن افتتـاح ایـن 
نمایشـگاه، ضمن تسـلیت نخستین سـالگرد شهادت 
مظلومانه سیدالشـهدای محور مقاومت، سردار شهید 
حاج قاسـم سـلیمانی، سـردار ابومهـدی المهندس و 
یـاران همـراه ایشـان که بـا ایـام فاطمیه تقـارن پیدا 
کرده اسـت، بـه خانـواده این شـهدای واالمقـام، ملت 
بـزرگ و قهرمـان ایـران و محـور مقاومت، گفـت: در 
طـول هفتـه گذشـته، برنامه هـای مختلفـی از طرف 
مجموعه هـای مختلـف و به ویـژه سـتادهای مردمـی 
در سراسـر کشـور برای بزرگداشـت سـردار سلیمانی 
برگـزار شـده کـه نشـان از جایـگاه ویـژه و عمیـق 
سیدالشهدای محور مقاومت در دل و جان مردم دارد.

رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران بـا طرح 
این سـؤال کـه چطور سـردار سـلیمانی از فرماندهی 
تبدیـل  دل هـا  سـردار  بـه  جبهه هـا  سـرداری  و 
می شـود، گفـت: بـرای خیلی هـا سـؤال اسـت کـه 
چـه تحولـی اتفـاق افتاد که در مراسـم تشـییع پیکر 
او، شـاهد معجـزۀ بـزرگ قـرن و بزرگ تریـن حضـور 
مردمـی در تاریخ در سراسـر کشـور و در کشـورهای 
منطقـه بودیـم. مطمئنا آن سـیل حضـور جمعیت و 
مراسـم های متعـددی کـه هـر روز با محوریـت مردم 

در گوشـه و کنـار کشـور شـاهدیم، تبلیغـات نبوده و 
نیسـت، بلکـه رخـداد و معجـزه خدایـی بوده اسـت.

اوحدی با اشـاره به حدیثـی از حضرت علی )ع( 
و در بیـان راز و رمـز تحـول عظیمـی کـه با شـهادت 
حـاج قاسـم در کشـور شـاهد بودیـم، گفـت: قانـون 
نظـام خلقـت اسـت که اگـر کسـی رابطه بیـن خود 
و خدایـش را اصـاح کنـد، خداونـد رابطـه  بیـن او و 
مـردم را اصـاح می کند و مهر و محبـت او را در قلب 

مـردم قـرار می دهد.
معـاون رئیس جمهـور افـزود: حـاج قاسـم عزیز 
۶2 سـال تعبـد خویـش را در عمـل، نوع دوسـتی و 
وفـاداری خـود را به مردم نشـان داد و رابطـه اش را با 
خداونـد برقـرار و محکـم سـاخت و به همیـن خاطر 
خداونـد، مهر سـردار دل هـا را در دل مردم قـرار داد.

رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران بـا تأکید 
بـر این کـه خداونـد در قـرآن بـه کسـانی که ایمـان 
آورده و بـه ایمـان خـود عمـل کردند، وعـده می دهد 
قـرار  دیگـر  انسـان های  را در دل  آن هـا  مهـر  کـه 
می دهـد، تصریح کـرد: اگر امروز شـاهد بزرگداشـت 
سیدالشـهدای محـور مقاومت در گوشـه و کنـار این 
کشـور هسـتیم، بـه آنچـه مقـام معظـم رهبـری در 
مـورد حاج قاسـم عزیـز فرمودند دسـت می یابیم که 
به خاطـر تجلـی آن ویژگی هـای عالـی کـه در وجود 
حـاج قاسـم شـکل گرفته بـود، او نـه یک فـرد، بلکه 

یـک »مکتـب« بود.
وی افـزود: امروز اگر از مکتب سـلیمانی صحبت 
می شـود بـه ایـن دلیـل اسـت کـه سیدالشـهدای 

محـور مقاومـت یک شـخصیت و نمـاد و تجلی همه 
فرماندهـان دوران دفـاع مقـدس بـود. عصـاره تمـام 
شـخصیت فرماندهـان جنـگ در طول هشـت سـال 
دفـاع مقـدس و مبارزه بـا داعش، در شـخصیت حاج 
قاسـم تجلـی یافـت و مکتب سـلیمانی را شـکل داد.

اوحدی بـا بیان این که تجلی شـجاعت، بصیرت 
و تحلیـل عملکرد و اقدامات دشـمن در شـخصیت و 
وجـود سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی اسـت، اضافـه 
کـرد: زمانـی کـه 8۵ درصد خاک سـوریه در اشـغال 
داعـش با پشـتیبانی 2۶ کشـور دنیا بود، این سـردار 
سـلیمانی بود که با شـجاعت در میـدان حضور یافت 

و نقشـه راه را بـرای محـور مقاومت ترسـیم کرد.
وی بـا اشـاره بـه جمله مشـهور حاج قاسـم که 
»بایـد شـهید باشـی تا شـهید بشـوی« گفـت: خود 
شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، مصداق این جمله بود. 
شـهید سـردار سـلیمانی در عیـن شـجاعت، بصیرت 
و داشـتن تحلیـل از دشـمن، بی قـرار شـهادت بـود. 

تحلیل هـای دقیقـی کـه از رویکـرد دشـمن داشـت، 
او را بـه شـخصیت تـراز و ممتـاز جمهوری اسـامی 

بـدل کرده بـود.
معـاون رئیس جمهـور اضافـه کرد: جسـم مادی 
حـاج قاسـم، تـوان تحمـل روح بـزرگ و عظمـت 
بایـد شـهید  نداشـت و حـاج قاسـم  را  او  معنـوی 
می شـد و بـا توجه بـه این کـه در اوج قله کمـال قرار 
گرفته بـود، بایـد بـه دسـت شـقی ترین و منفورترین 
آدم عالـم خلقـت بـه شـهادت می رسـید؛ همان گونه 
کـه مـوالی او حضـرت سیدالشـهدا )ع( در کربـا به 
دسـت شـقی ترین انسـان به شـهادت رسـید که این 

هـم از قوانیـن نظـام خلقت اسـت.
رئیـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران در پایان 
بـا تأکیـد بـر این که سـال ها باید در حیطـه فرهنگ 
و در حوزه هـای مختلـف آن بـرای مکتب سـلیمانی 
تـاش کـرد، افـزود: هنرمنـدان عزیـز مـا مأموریت 
بسـیار مهمـی در ترسـیم این مسـیر برعهـده دارند 
و بایـد ایـن مأموریـت بسـیار مهـم را بـه خوبـی به 

انجام برسـانند.
اسـکندر یارنسـب، مدیـرکل امـور فرهنگـی و 
تبلیغـات بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران نیـز درباره 
شـرایط برگزاری نمایشگاه عکس سـردار دل ها گفت: 
این نمایشـگاه محصول جشنواره عکسـی است که از 
سـال قبل شـروع به کار کرد و طـی فراخوانی ۳000 
قطعه عکس به دبیرخانه جشـنواره ارسـال شـد که از 
ایـن تعداد 70 عکس به انتخـاب داوران برای نمایش 

در نمایشـگاه سـردار دل ها برگزیده شده اسـت.

سـردار سـلیمانی عصاره، نماد و تجلی فرماندهان دفاع مقدس بود
افتتاح نمایشگاه عکس »سردار دل ها« ؛

نشســت هماهنگــی چهارمیــن جشــنواره ملــی 
ــور  ــا حض ــاه ب ــنبه 1۵ دی م ــار روز دوش ــم ایث فیل
ــور  ــاد شــهید و ام معــاون فرهنگــی و آموزشــی بنی

ــزار شــد. ــران برگ ایثارگ
ــی  ــاون فرهنگ ــلیمانی، مع ــوب س ــردار یعق س
و آموزشــی بنیــاد در ایــن نشســت ضمــن تســلیت 
شــهادت حضــرت فاطمــه )س( و نخســتین ســالگرد 
شــهادت ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی گفت: 
ــهادت ایشــان  ــد از ش ــلیمانی بع ــهید س ــب ش مکت
نه تنهــا متوقــف نشــد، بلکــه مانــدگار و جادوانــه شــد 
و راه ایــن شــهید بزرگــوار ادامــه دارد. دشــمن تصــور 
ــه راه و  ــع ادام ــلیمانی مان ــرور شــهید س ــا ت ــرد ب ک
اهــداف ایــن شــهید می شــود، درحالی کــه شــهادت 
حــاج قاســم ســلیمانی باعــث احیــای مکتــب ایــن 

شــهید شــد.
رئیــس شــورای سیاســت گذاری چهارمیــن 
جشــنواره ملــی فیلــم ایثــار بــا اشــاره بــه ویژگی هــا 
و خصوصیــات اخاقــی شــهید حاج قاســم ســلیمانی 
ــد گام  ــیر خداون ــه در مس ــانی ک ــر انس ــت: ه گف
نمایــان  وجــودش  در  خدایــی  صفــت  بــردارد، 
ــه ایــن  می شــود و شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ب

ویژگــی رســید. ســادگی و صفــا و کمال طلبــی 
ــود و  ــوار ب ــهید بزرگ ــن ش ــارز ای ــای ب از ویژگی ه
ــط  ــت توس ــور مقاوم ــرزمین های مح ــردن س آزادک
ــن  ــهادتش ای ــد از ش ــود و بع ــی ب ــان، کار بزرگ ایش

ــه دارد. ــیر ادام مس
ــه  ــان این ک ــا بی ــلیمانی ب ــوب س ــردار یعق س
ــت  ــار در جه ــم ایث ــی فیل ــنواره مل ــن جش چهارمی
ــزار  ــهادت برگ ــار و ش ــگ ایث ــج فرهن ــداوم و تروی ت
می شــود، خاطرنشــان کــرد: ان شــاءاهلل خداونــد 
ــن جشــنواره در  ــا برگــزاری ای توفیــق بدهــد کــه ب
جهــت راه شــهدا تأثیرگــذار باشــیم و ایــن جشــنواره 
ــطح  ــه در س ــی، بلک ــطح مل ــا در س ــد نه تنه بتوان

ــد. ــذار باش ــل تأثیرگ ــه و بین المل منطق
ــهید و  ــاد ش ــی بنی ــی و آموزش ــاون فرهنگ مع
ــهادت  ــرد: ش ــح ک ــه تصری ــران در ادام ــور ایثارگ ام
ســردار حــاج قاســم ســلیمانی بســتر را بــرای 
ــترده تر  ــار گس ــم ایث ــی فیل ــنواره مل ــزاری جش برگ
کرده اســت، چــرا کــه اقتــدار و صابــت ایــن شــهید 
ــداوم  ــی در ت ــش مهم ــت و نق ــین برانگیز اس تحس
فرهنــگ ایثــار و شــهادت و نقــش محــور مقاومت در 

ــامی دارد. ــام اس ــداف نظ ــبرد اه پیش

رئیــس شــورای سیاســت گذاری جشــنواره 
ــزاری  ــه تجــارب برگ ــا اشــاره ب ــار ب ــم ایث ــی فیل مل
از  هنــری  و  فرهنگــی  مختلــف  جشــنواره های 
ــگاه  ــت: ن ــفر«، گف ــاورد س ــنواره »ره ــه جش جمل

بــه تجــارب ســایر جشــنواره ها نقــش مهمــی 
در برگــزاری جشــنواره ملــی فیلــم ایثــار دارد 
سیاســت گذاری  شــورای  تجــارب  امیــدوارم  و 
بگیــرد. قــرار  توجــه  مــورد  جشــنواره  ایــن 

ســید مرتضــی حســینی، مدیــرکل امــور هنری 

ــورای  ــر ش ــران و دبی ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش بنی
ــم  ــی فیل ــنواره مل ــن جش ــت گذاری چهارمی سیاس
ــن  ــه ای ــان این ک ــا بی ــن نشســت ب ــز در ای ــار نی ایث
جشــنواره متفــاوت از ســه جشــنواره دیگــر برگــزار 
خواهــد شــد، گفــت: تاکنــون بیــش از ۵00 اثــر در 
بخش هــای مختلــف از جملــه فیلــم داســتانی کوتاه، 
ــه ایــن جشــنواره  مســتند، فیلم نامــه و پویانمایــی ب
ــن  ــال ای ــت ارس ــان مهل ــا پای ــه ت ــت ک رسیده اس

ــار بیشــتری ارســال خواهــد شــد. جشــنواره، آث
دبیــر شــورای سیاســت گذاری جشــنواره ملــی 
ــرای  ــه زمــان پیشــنهادی ب ــا اشــاره ب فیلــم ایثــار ب
ــام اهلل  ــن جشــنواره گفــت: ای ــه ای ــزاری اختتامی برگ
ســالگرد  و چهل و دومیــن  فجــر  مبــارک  دهــه 
ــرای  پیــروزی انقــاب اســامی، فرصــت مناســبی ب

ــت. ــنواره اس ــن جش ــزاری ای برگ
شــورای  اعضــای  نشســت  ایــن  در 
ــم  ــی فیل ــنواره مل ــن جش ــت گذاری چهارمی سیاس
ایثــار به بیــان پیشــنهادهایی درخصــوص چگونگی و 
زمــان برگــزاری ایــن جشــنواره پرداختند و خواســتار 
ــن جشــنواره  ــکوه چهارمی ــوب و باش ــزاری مطل برگ

ــدند. ــار ش ــم ایث ــی فیل مل

چهارمیـن جشنـواره ملـی فیلـم ایثـار بـرگـزار می شـود
سردار یعقوب سلیمانی:

معـاون بهداشـت و درمـان بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگران، اقدامات انجام شـده در زمینـه ارائه خدمات 

بهداشـتی و درمانـی بـه ایثارگران را تشـریح کرد.
دکتـر عبدالرضـا عباسـپور در رابطـه بـا اقدامات 
اخیـر معاونـت بهداشـت و درمـان بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران در زمینـه بیمه تکمیلـی درمـان ایثارگران 
گفت: قرارداد بیمه تکمیلی درمان جدید با توجه ویژه 
بـه مقوله سـالمندی، خدمـات نگهداری، توان بخشـی 
و بازتوانـی ایثارگـران بـا شـرایطی تنظیـم شـده کـه 
خدمات رسـانی مناسـبی به یـک میلیـون و ۶20 هزار 
نفـر از ایثارگران تحت پوشـش این بیمه صورت گیرد.

وی افـزود: بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در 

زمینـه دارو و تجهیـزات نیـز بـا توجـه به سـالمندی 
جامعـه ایثارگـری و اهمیـت توان بخشـی، اقـدام بـه 
تأمیـن بیـش از ۳7 هـزار فقـره تجهیـزات پزشـکی 
بـر اسـاس  اقـام  ایـن  و توان بخشـی کرده اسـت و 

شـده اند. توزیـع  مربوطـه  دسـتورالعمل های 
معـاون بهداشـت و درمـان بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران درخصـوص پایـش سـامت ایثارگـران نیـز 
توضیـح داد: در ایـن بخـش 1۵ هـزار نفـر از جانبـازان، 
والدین و همسـران شـهدا، تحت غربالگری فعـال و 20 
هزار نفر نیز تحت غربالگری غیرفعال بیماری کرونا قرار 
گرفته اند. همچنین غربالگری بیمـاری کرونا برای 71۳ 
نفـر از جانبازان شـیمیایی سردشـت انجام شده اسـت.

عباسـپور افزود: تشـکیل کمیته و کارگروه مقابله 
با کرونا و برگزاری ۹ جلسـه و صـدور 8 اطاعیه، توزیع 
100 هزار بسـته بهداشـتی و پیشـگیری در اسـتان ها، 
تخصیـص ۵ میلیـارد اعتبـار ویـژه کرونا به اسـتان ها و 
انجام تماس تلفنی با جانبازان با ریسـک باالی بیماری 
به منظور ارائه توصیه های الزم برای پیشگیری از بیماری 
کرونـا از دیگـر مـوارد انجام شـده در ایـن حـوزه اسـت.

وی بـا اشـاره بـه برنامه های کمیسـیون پزشـکی 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران گفـت: بـا توجـه بـه 
کرونـا،  بیمـاری  شـیوع  از  ناشـی  محدودیت هـای 
وب  وبینـار،  اجـرای  جهـت  الزم  برنامه ریزی هـای 
کمیسـیون و فعال کردن فضای مجازی جهت رسـیدن 

بـه اهداف تعیین شـده انجام شده اسـت. ضمـن این که 
کمیسـیون های حضـوری بـا رعایـت کمیسـیون های 
پزشـکی برگزار شده اند. معاون بهداشـت و درمان بنیاد 
شـهید و امور ایثارگران همچنین از تزریق 70 هزار دوز 
واکسـن آنفوالنزا به گروه های ایثارگری با ریسـک باالی 
بیماری خبر داد. عباسـپور با اشاره به افزایش تخت های 
بیمارسـتان های روان پزشـکی متعلق به بنیاد شـهید و 
امـور ایثارگران به حـدود 1000 تخت گفت: تخت های 
بیمارسـتان خاتم االنبیـاء )ص( نیـز بـه ۳۵0 تخـت 
  ICU،افزایش یافته اسـت که شـامل تخت های بسـتری
و CCU اسـت و با توجه به شـرایط فعلی کشـور جهت 
بسـتری بیمـاران کرونـا مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. 

تشـریح اقدامات انجام شـده برای ارائه خدمات درمانی بـه ایثارگران

اوکراینـی ظهـر روز  یـاد شـهدای هواپیمـای 
چهارشـنبه 17 دی مـاه بـا گلباران محـل حادثه در 
سـالگرد سـقوط این هواپیمـا به همت بنیاد شـهید 
و امـور ایثارگـران و بـا مشـارکت نیـروی هوافضـای 
سـپاه پاسـداران گرامـی داشـته شـد. هم زمـان بـا 
هواپیمـای  مسـافران  شـهادت  سـالگرد  نخسـتین 
اوکراینـی محـل شـهادت آنهـا توسـط بالگردهـای 
نیـروی هوافضـای سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی 

شـد. گلباران 
این برنامه توسـط معاونت فرهنگی و آموزشـی 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران انجام شـد و مراسـم 
تجلیـل از خانواده شـهدای هواپیمـای اوکراینی نیز 
عصر روز چهارشـنبه 17 دی مـاه در صحن حضرت 
و  کشـوری  مقامـات  حضـور  بـا  ثامن الحجـج)ع( 
لشـکری برگـزار و مزار این شـهدا در شـهر اصفهان 

نیـز عطرافشـانی و گلباران شـد.
در مشـهد مقدس، حجت االسـام  والمسلمین 
سیدحسـین حسـینی قمی در مراسـم گرامیداشت 
یـاد شـهدای حادثـه مسـافران هواپیمـای اکراینـی 
بـا اسـتناد بـه آیـات و روایـات بـه جایـگاه صبـر در 
مواجهـه با بـا و مصیبت اشـاره کرد و گفـت: باالتر 
از درجـه صبـر بـر بـا و مصیبـت مقـام »رضـا« و 
باالتـر از آن مقـام حمـد و سـپاس پروردگار اسـت. 
وی افـزود: در قـرآن مجیـد بیـش از صـد بـار 
واژه صبـر تکـرار شـده و ایـن موضـوع نشـان دهنده 
جایـگاه و ارزش صبـر و شـکیبایی مومنـان اسـت. 
مداحـان  از  عـارف  امیـر  آییـن  ایـن  ادامـه  در 
اهل بیـت)ع( بـه ذکر مصیبـت و عـزاداری پرداخت. 
ایـن مراسـم از سـوی بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 
خراسـان رضـوی و آسـتان قـدس رضوی بـا رعایت 

سـردار  حضـور  بـا  بهداشـتی  دسـتورالعمل های 
سـلیمانی، معـاون فرهنگی و آموزشـی بنیاد شـهید 
ایثارگـران، خاکسـار قهـرودی قائـم مقـام  و امـور 

آسـتان قـدس، حجت االسـام معصومـی مدیـرکل 
بنیـاد اسـتان، بهشـتی منفرد مشـاور وزیـر و رئیس 

نمایندگـی وزارت امـور خارجـه در شـمال  و شـرق 
کشـور و تنـی چنـد از مسـئوالن، نیروهـای نظامی 
و انتظامـی، خانواده هـای شـهدا و ایثارگـران و جمع 
معـدودی از آحـاد مـردم و خادمـان بـارگاه ملکوتی 
حضـرت علـی بـن موسـی الرضـا)ع( در رواق امـام 
خمینـی حـرم مطهر حضـرت رضـا)ع( برگـزار و به 
 TV صـورت زنـده از طریـق درگاه اینترنتـی رضوی

پخش  شـد. 
نهـال   17۶ کاشـت  مراسـم  اسـت  گفتنـی 
یـاد شـهدای هواپیمـای  بـه منظـور گرامیداشـت 
زهـرای  بهشـت  در  پنج شـنبه  روز  نیـز  اوکراینـی 
مسـئوالن  هم چنیـن  شـد.  برگـزار  تهـران)س( 
کشـور نیـز در دیـدار با خانـواده شـهدای هواپیمای 
اوکراینـی از آنهـا دلجویـی و یاد شـهدای این حادثه 

را گرامـی خواهنـد داشـت.

گرامیداشــت یاد شــهدا و گلباران محل ســقوط هواپیمای اوکراینی


