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دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان با رهبر معظم انقالب پس از وقفه ناشـی از کرونا در شـرایط سیاسـی حساسـی برگزار شـد، مجموعه ای از رویدادهای مهم سیاسی در داخل 
و سیاسـت خارجی باعث شـد تا نشسـت علمای برجسـته کشـور با مقام معظم رهبری به نشسـتی برای ترسـیم خطوط حرکت آینده نظام اسالمی تبدیل شـود. از یک سو این 
دیدار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده برپا شد که رهبر معظم انقالب از آن به عنوان رویدادی سرنوشت ساز یاد کردند. ایشان با نگاه به تالش ها و تبلیغات مسمومی 
کـه در نشسـت های مختلـف بـرای سـرد کـردن فضـای انتخابـات و دامن زدن به یـأس و سـرخوردگی مردم آغاز شـده، آحاد ملت ایـران را به حضـور موثر و پرشـور در این صحنه 
تاریخی فراخواندند. اما جنبه دوم اهمیت و حساسیت دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر معظم انقالب به هم زمانی آن با مواجهه تازه ایران و آمریکا بر سر مسائل هسته ای 
برمی گردد. این مواجهه به طور مشـخص با تشـکیل دولت دموکرات ها به ریاسـت جو بایدن در آمریکا کلید خورد که طی آن سـران تازه کاخ سـفید مدعی بازگشـت به برجام و 
آغـاز مذاکـره بـا ایـران شـدند. بی آنکه گام عملی برای تغییر سیاسـت های ظالمانه دوره ترامپ و لغو تحریم های غیرانسـانی بردارند. بر همین اسـاس جمهوری اسـالمی پس از 
چند اولتیماتوم تصمیم گرفت به دلیل عدم پایبندی طرف های اروپایی و آمریکایی به تعهداتشـان در سـند برجام، در حرکتی مقابله جویانه،  همکاری داوطلبانه خود با آژانس 
تحت عنوان پروتکل الحاقی را متوقف کند. به دنبال این تصمیم و درسـت هم زمان با اجالس خبرگان رهبری رییس آژانس ناگزیر شـد به صورت فوق العاده راهی تهران شـود 
و در دیدارهای خویش با مقام های هسـته ای و دیپلماتیک ایران خواهان ادامه تعامل جمهوری اسـالمی با این نهاد شـود. در چنین فضایی، رهبر معظم انقالب ، بخش عمده 
بیاناتشان در دیدار اعضای مجلس خبرگان را به تحلیل و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسالمی در زمینه هسته ای اختصاص دادند. این رشته از بیانات ایشان نظر به مفاد 
کلیدی آن بالفاصله بازتاب گسترده در عرصه بین المللی پیدا کرد و بسیاری از ناظران از آن به عنوان »منشور جدید دیپلماسی هسته ای ایران« تعبیر کردند. سیاست اعالمی 
مقام معظم رهبری چنانکه در تفصیل بیاناتشـان مالحظه خواهید کرد بر چند اصل اساسـی اسـتوار اسـت: اول اینکه جمهوری اسـالمی تنها در صورت لغو تمامی تحریم ها و 
پایبندی طرف های غربی به تعهداتشان در برجام، حاضر به بررسی تقاضای آنها برای مذاکره است. دوم، ایران حق غنی سازی را به اندازه نیاز خویش به فناوری مسالمت آمیز 
هسته ای حتی تا 60 درصد داراست و در عین حال دستیابی به سالح هسته ای را به لحاظ اخالقی و شرعی و انسانی مردود می شمارد، سوم اختیار تصمیم گیری درباره موضوع 
هسته ای در حیطه نهاد یا ارگان خاصی نیست و دراین راستا مجلس و دولت باید اختالفات فیمابین را حل و فصل کنند تا صدای واحد از ایران در سیاست خارجی شنیده شود. 

با این پیش درآمد، متن کامل بیانات مهم رهبر معظم انقالب اسالمی از نظر گرامیتان می گذرد.

مقام معظم رهبری عصر دوشنبه در دیدار رییس و منتخبان 
ملت در مجلس خبرگان، منظومۀ مفاهیم معرفتی و ارزشـی 
اسـام را نرم افزاِر سـاختار نظام اسـامی دانستند و با اشاره 
به لزوم روزآمد شدن این نرم افزار متناسب با گسترش دامنۀ 
فعالیت های نظام اسـامی و بروز چالش های جدید گفتند: 
یکـی از وظایف مهم فضـا و متفکرین، تقویت مبانی فکری 
نظام اسـامی بـه منظور عملیاتی کـردن مفاهیم دینی مورد 

نیاز جامعه است.
حضـرت آیت اللـه خامنـه ای همچنیـن ادبیـات روزهای 
اخیر آمریکا و سـه کشـور اروپایـی در مورد ایـران را، ادبیاتی 
مسـتکبرانه، طلبکارانـه و غیـر منصفانـه دانسـتند و گفتند: 
نتیجـۀ ایـن ادبیـات جز منفورتر شـدن آن هـا نزد ملـت ایران 
نخواهـد بـود؛ ضمـن آن کـه جمهـوری اسـامی از مواضـع 
منطقـی خـود در موضـوع هسـته ای کوتاه نخواهـد آمد و بر 
اسـاس مصلحت و نیاز کشـور تا آن جا که الزم باشد، حتی تا 

غنی سازی ۶۰ درصد پیش خواهد رفت.
رهبـر انقـاب اسـامی در ابتـدای سخنانشـان ضمـن 
تبریـک میـاد حضرت جـواد االئمـه و حضـرت امیرمؤمنان 
و بـا گرامیداشـت چنـد عضو فقیـد مجلس خبـرگان، یکی از 
نیازهای مهم جوامع اسامی را عملیاتی کردن مفاهیم دینی 
برشـمردند و گفتند: در هر برهه ای که این مفاهیم عملیاتی 
شد، برای کشور و ملت و آبروی جمهوری اسامی، ارزشمند 

بود و هرجا که غفلت کردیم از برکات آن محروم شدیم.
ایشـان افزودند: امام بزرگوار با حضور در صحنه و تبیین 
مفاهیمـی همچون تـوکل، تکلیـف، ایثار، جهاد و شـهادت، 
آن هـا را در جامعـه و زندگـی مـردم رایـج کردنـد و نتیجـۀ آن، 
پیروزی ملت ایران در یک جنگ هشت سالۀ بین المللی بود.
ایجاد نهضت اسامی، نظریه پردازی برای ساختار نظام 
و گسـترش دادن دین به عرصه های اجتماعی و ادارۀ کشـور 
بوسـیلۀ امـام خمینـی)ره( از دیگـر نمونه هایی بـود که رهبر 
انقاب اسامی به آن ها اشاره کردند و گفتند: نمونۀ جدید 
این موضوع، عملیاتی شـدن مفهوم واالی مواسـات بوسـیلۀ 
مـردم و جوانان و دسـتگاه های دولتـی و نهادهای انقابی و 
شـکل گیری نهضت بزرگ کمک مؤمنانه در شـرایط کرونایی 

بود که گره های زیادی را باز کرد.

مردم با مشکالتی مواجه هستند که بخشی از آن ها 
ناشی از فشارهای دشمن است

ایشان روزآمد کردن نرم افزاِر نظام اسامی را وظیفۀ فضای 
صاحـب نظـر دانسـتند و گفتنـد: البته ایـن به روزرسـانی به 
معنـای دسـتکاری در منظومـۀ مفاهیـم دینی نیسـت؛ بلکه 
بـه معنـای کشـف حقایـق متناسـب بـا نیازهـای داخلـی و 

بین المللِی نظام اسامی است.
رهبر انقاب اسـامی به چند نمونۀ متناسـب با مسائل 
روز اشـاره کردند و افزودند: به عنوان مثال هنگامی که نظام 
اسـامی بـا فشـارهای شـرطی دشـمن مواجه می شـود و او 
برداشـتن تحریم هـا را منـوط بـه یـک یـا چند شـرط می کند 
و  کننـده  گمـراه  به شـدت  اسـت  ممکـن  آن هـا  انجـام  کـه 

هاک کننده باشد، نظام اسامی چه باید بکند؟
حضرت آیت الله خامنه ای در پاسـخ به این سـؤال تأکید 
کردنـد: در چنیـن شـرایطی بایـد مفهـوم دینی اسـتقامت و 
صبـر، تبدیـل به یک حرکـت جمعی در جامعه شـود، آن هم 
در شـرایطی که مردم با مشکاتی مواجه هستند که بخشی 

از آن ها ناشی از فشارهای دشمن است.
و  خـدا  بـه  تـوکل  همچـون  مفاهیمـی  ترویـج  ایشـان 
اعتمـاد بـه وعـدۀ الهـی در مواجهـه بـا جبهـۀ دشـمن و یـا 
تبییـن ایـن موضوع را کـه خداوند قطعًا در برابـر بی عملی و 
بی توجهـی مسـئوالن واکنـش تند خواهـد داشـت، از دیگر 
نمونه هـای مـورد نیـاز جامعـه برشـمردند و افزودنـد: تغذیـۀ 
عقبـۀ فکـری نظـام اسـامی و به روزرسـانی نرم افـزار آن را 
بایـد فضـا و متفکریـن صاحـب صاحیتی به عهـده بگیرند 
 کـه از جمـود فکـری و تحجـر و همچنیـن از افـکار التقاطی 

به  دور باشند.

اختالف نظرها قابل حل است

رهبـر انقـاب اسـامی در بخش دوم سخنانشـان به مسـأله 
هسته ای پرداختند.

حضـرت آیت اللـه خامنـه ای بـا اشـاره به قانـون مصوب 
مجلـس در خصـوص کاهـش تعهـدات برجامـی، گفتنـد: 

مجلـس قانونـی را تصویـب و دولت هم از آن اسـتقبال کرد و 
تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می شـد، انجام دادند و 
ان شاءالله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد 

شد.
ایشـان با اشـاره به اختاف برداشـتی که مجلس از کار 
دولـت دارد، افزودنـد: این اختاف نظرها قابل حل اسـت و 
باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید 
اختاف ها رها و یا تشـدید شـود که نشـان دهندۀ دوصدایی 

باشد.
رهبـر انقـاب اسـامی تأکیـد کردنـد: دولـت خـود را 
موظـف بـه عمـل به قانـون می دانـد و باید بـه ایـن قانون که 

قانون خوبی است، به دقت عمل شود.
سـه  و  آمریـکا  ادبیـات  خامنـه ای  آیت اللـه  حضـرت 
کشـور اروپایـی در قبـال کاهـش تعهـدات برجامـی ایـران 
غلـط  ادبیاتـی  و  غیرمنصفانـه  طلبکارانـه،  مسـتکبرانه،  را 
خواندنـد و گفتنـد: جمهـوری اسـامی از روز اول و تا مدت 
طوالنی، بر اساس تعالیم اسام به تعهدات خود عمل کرد؛ 
امـا طرفـی کـه از روز اول به تعهدات خود عمـل نکرد همین 
چهار کشور بودند؛ بنابراین آن ها باید مورد عتاب و خطاب و 

بازخواست قرار گیرند.
ایشـان افزودنـد: وقتـی آمریـکا از برجـام خـارج شـد و 
دیگران هم با او همراهی کردند، دسـتور قرآن این اسـت که 
تـو هـم تعهـد را رها کن که با ایـن حال باز هـم دولت محترم 
مـا تعهـدات را رها نکرد و به تدریج بخشـی از آن ها را کاهش 
داد کـه البتـه ایـن مـوارد نیز در صـورت عمل کـردن آن ها به 

وظایفشان قابل برگشت است.

فکر و مبانی اسالمی مانع جمهوری اسالمی برای 
ساخت سالح هسته ای است

رهبـر انقاب اسـامی نتیجـۀ ادبیات اسـتکباری را افزایش 
نفرت مردم ایران از غربی ها دانستند.

ایشـان گفتنـد: در ایـن میـان آن دلقـک صهیونیسـت 
بین المللـی، دائـم می گویـد مـا نمی گذاریـم ایران به سـاح 
هسـته ای دسـت یابـد، در حالـی کـه بایـد بـه او گفـت اگـر 

جمهوری اسـامی تصمیم به دسـتیابی به سـاح هسته ای 
داشت، او و بزرگ تر از او هم نمی توانستند مانع شوند.

حضـرت آیت اللـه خامنـه ای تأکیـد کردنـد: آنچـه مانـع 
جمهـوری اسـامی بـرای سـاخت سـاح هسـته ای اسـت، 
فکـر و مبانـی اسـامی اسـت کـه سـاخت هـر سـاحی اعم 
از هسـته ای یـا شـیمیایی را کـه موجب کشـتار مـردم عادی 

می شود، ممنوع می داند.
ایشـان با یـادآوری قتـل عام ۲۲۰ هـزار نفـر در بمباران 
اتمـی آمریـکا و همچنیـن محاصـرۀ مـردم مظلـوم یمـن و 
بمبـاران بـازار و بیمارسـتان و مدرسـه بوسـیلۀ جنگنده های 
ساخت غربی ها، گفتند: کشتار غیرنظامیان و مردم بی گناه 
روش آمریکایی ها و غربی ها اسـت و جمهوری اسـامی این 
روش را قبـول نـدارد و بـر همین اسـاس به سـاح هسـته ای 

فکر هم نمی کند.
بـرای  مـا  امـا  کردنـد:  تأکیـد  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
کسـب توانایی هـای هسـته ای متناسـب بـا نیازهـای کشـور 
مصمـم هسـتیم و بـه همیـن علـت، حـد غنی سـازی ایـران 
۲۰ درصـد نخواهـد بـود و تـا هرجـا کـه الزم و نیـاز کشـور 
باشـد اقـدام خواهـد کـرد مثـًا بـرای پیشـران هسـته ای یـا 
 کارهـای دیگر ممکن اسـت غنی سـازی را بـه ۶۰ درصد هم 

برسانیم.
حضـرت آیت اللـه خامنـه ای افزودند: البته یـک قرارداد 
چندسـاله ای گذاشـته شـده که اگر آن ها عمـل کنند ما هم 
تـا همان چند سـال عمل خواهیم کرد امـا غربی ها به خوبی 

می دانند که ما به دنبال ساح هسته ای نیستیم.

جمهوری اسالمی در قضیه  هسته ای عقب نشینی 
نخواهد کرد

رهبـر انقـاب اسـامی خاطر نشـان کردند: موضوع سـاح 
هسته ای بهانه است، آن ها حتی با دستیابی ما به ساح های 
متعارف هم مخالفنـد چون می خواهند مؤلفه های قدرت را 

از ایران بگیرند.
حضـرت آیت اللـه خامنـه ای بـا اشـاره بـه ایـن واقعیـت 
کـه نیروگاه های هسـته ای بـا تأمین انـرژی سـالم تر، تمیزتر 
نـه  آینـدۀ  در  انـرژی  منابـع  مهم تریـن  از  یکـی  ارزان تـر  و 
چنـدان دور خواهنـد شـد، نیاز کشـور به غنی سـازی را یک 
نمی شـود  را  غنی سـازی  گفتنـد:  و  خواندنـد  مسـلم  امـر 
 آن روز شـروع کـرد بلکـه بایـد از امـروز بـرای نیـاز آن زمـان 

آماده شد.
ایشـان افزودند: غربی ها می خواهند در روزی که ایران 
بـه انـرژی هسـته ای نیـاز پیـدا می کنـد، محتاج آن ها باشـد 
و آن هـا ایـن نیـاز مـا را وسـیله ای بـرای تحمیـل، زورگویـی و 

باج خواهی های خود قرار دهند.
رهبر انقاب اسـامی تأکید کردند: جمهوری اسـامی 
در قضیـۀ هسـته ای نیـز هماننـد سـایر قضایـا عقب نشـینی 
نخواهـد کـرد و در مسـیر آنچـه کـه مصلحـت و نیـاز امـروز و 

فردای کشور است، با قدرت پیش خواهد رفت.
پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، »آیت الله جنتی« 
-رییـس مجلـس خبـرگان- و »حجت االسـام والمسـلمین 
رییسـی« -نایـب رییـس این مجلس- گزارشـی از اجاسـیۀ 
خبـرگان و مسـائل مـورد تأکیـد در آن، همچنیـن جزییاتـی 
از اصاحـات مـوادی از آیین نامۀ انتخابـات مجلس خبرگان 

رهبری بیان کردند.

اکنون شـما، ای فقهای شـورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت سـتمدیده در طول     تاریخ شاهنشـاهی و ستمشـاهی، مسئولیتی را 
قبول فرمودید که در رأس همۀ     مسئولیت هاست؛ و آغاز به کاری کردید که سرنوشت اسام و ملت رنجدیده و شهید     داده و داغدیده 
گرو آن است. تاریخ و نسل های آینده دربارۀ شما قضاوت خواهند کرد     و اولیاء بزرگ خدا ناظر آرا، و اعمال شما می باشند؛ »  َوالله ُِمن 
َوَراِئهم ُمحیٌط و َرِقیٌب«   )بروج- ۲۰(.     کوچک ترین سهل انگاری و مسامحه و کوچک ترین ِاعمال نظرهای شخصی و خدای     نخواسته 
تبعیت از هواهای نفسانی که ممکن است این عمل شریف الهی را به انحراف     کشاند، بزرگ ترین فاجعۀ تاریخ را بوجود خواهد آورد. 
اگر اسام عزیز و جمهوری     اسامی نوپا به انحراف کشیده شود و سیلی بخورد و به شکست منتهی شود، خدای     نخواسته اسام 
برای قرن ها به طاق نسـیان سـپرده می شـود و به جای آن، اسـام شاهنشـاهی     و ملوکی جایگزین آن خواهد شد. شما برگزیدگان 
مستضعفان می دانید که با کوتاه شدن      دست ابرقدرت های چپاولگر از کشور اسامی شما، آنان و وابستگان به آن ها ماهیت     اسام 
و قدرت الهی آن را لمس نمودند و چون افعی زخم خورده در کمین نشسته اند که     از هر راهی بتوانند خود یا بوسیلۀ پیروان از خدا 
بی خبر خود، این نظام الهی را از مسیر     خود منحرف نمایند؛ و باالترین انحراف، که منجر به انحراف تمام ارگان ها می شود،     انحراف 
رهبری است که امروز شما نقش اول آن را دارید... و امروز هم شما     نباید از کید ساحران و وسوسۀ َخّناسان     غافل باشید. راه خود را 
با قدرت الهی و تعهد     به اسام بزرگ و قوت ایمانی و روحی ادامه دهید و به هیچ چیز اال مصالح اسام و     مسلمین فکر نکنید و در 
)صحیفهامام،ج18،صص5و6( این صورت خداوند تعالی پشت و پناه شماست.  
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3 حسین خرازی چگونه شهید شد؟
روایتیبراینخستینبار؛

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
 به وظایف خود در قبال

ایثارگران زلزله زده عمل خواهیم کرد

معـاون رییس جمهـور و رییس بنیاد شـهید و امـور ایثارگران به 
منظـور بازدیـد از شـهر »سی سـخت« و دیـدار با ایثارگـران این 

منطقه به استان »کهگیلویه و بویراحمد« سفر کرد.
»مهنـدس سـعید اوحدی« روز سه شـنبه 5 اسـفند ماه در 
بیسـت و نهمیـن سـفر اسـتانی خود جهت دیـدار بـا ایثارگران 
زلزلـه زدۀ منطقۀ سی سـخت به همراه جمعـی از معاونان خود 
به اسـتان کهگیلویه و بویراحمد سـفر کرد. وی در ابتدای ورود 
خود به اسـتان کهگیلویه و بویراحمد مورد اسـتقبال اسـتاندار 
ایـن اسـتان قـرار گرفـت. معـاون رییس جمهـور بـا تقدیـر از 
فداکاری هـای مردم اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد در مقاطع 
مختلـف انقـاب اسـامی و دفاع مقـدس گفت: متأسـفانه در 
زلزلـۀ اخیـر، جمعی از هموطنان عزیز ما دچار حادثه شـدند و 
بنیاد شـهید و امور ایثارگران نیز در راسـتای وظیفۀ ذاتی خود 
در اسـرع وقت، اقدامات الزم را برای کمک رسـانی به ایثارگران 

آسیب دیده در این زلزله انجام داده است.
رییس بنیاد شـهید و امور ایثارگران افزود: در سفر امروز با 
حضور در این مناطق در جریان روند امدادرسانی به ایثارگران 
قـرار خواهیـم گرفت تا هرچه سـریع تر مشـکات ایـن عزیزان 
برطـرف شـود. رییس بنیاد شـهید و امور ایثارگـران در ابتدای 
حضـور خـود در شـهر سی سـخت بـا حضـور در گلـزار مطهـر 
شـهدای ایـن شـهر بـا قرائـت فاتحـه و نثـار گل به مقام شـهدا 
ادای احترام کرد. اوحدی در جریان بازدید از منازل جمعی از 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران گفت: نمایندۀ بیمۀ دی 
جهت برآورد، ارزیابی و پرداخت خسارات وارده به خانواده های 
معظم شـهدا و جانبازان در شهر سی سخت مستقر شده است 
و جهـت کارشناسـی و پرداخـت خسـارات مناطـق مسـکونی 
خانواده هـای معظـم شـهدا و جانبـازان اقدامـات الزم انجـام 

خواهد شد.
و  همدلـی  وجـود  بـه  اشـاره  بـا  رییس جمهـور  معـاون 
همبسـتگی در بیـن تمام دسـتگاه ها گفـت: امیدواریـم با این 
هماهنگـی موجـود مشـکات زلزلـه زدگان هـر چـه سـریع تر 
برطـرف شـود. معاون رییـس جمهور همچنیـن در گفت وگو با 
صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد ضمن تبریک میاد 
امـام علـی)ع( گفت: مطابق برنامۀ سـفرهای هفتگی قرار بود 
کـه به اسـتان دیگری سـفر کنیم؛ اما با توجه بـه وقوع زلزله در 
منطقۀ سی سخت، توفیق پیدا کردیم که در خدمت مردم غیور 

و سربلند این منطقه باشیم.
وی افـزود: ظاهـر بیرونـی شـهر سی سـخت بـه درسـتی 
آسـیب های وارد شـده بر اثر زلزله را نشان نمی دهد و با ورود به 
داخل منازل متوجه می شـویم که تخریب هـای داخلی زیادی 
صـورت گرفتـه و نیاز به رسـیدگی ویژه ای اسـت. خوشـبختانه 
دولـت و تمـام دسـتگاه ها بـه سـرعت شـروع بـه کار کردنـد و 
بـا دسـتور رییس جمهـور محتـرم تـا پایـان تیـر مـاه 14۰۰ کار 

مقاوم سازی و بازسازی این منازل باید به اتمام برسد.
اوحدی با اشاره به دیدارهای صورت گرفته با خانواده های 
معظـم شـهدا و ایثارگـران سی سـخت گفـت: ایـن دیدارهـا بـا 
همراهـی »دکتـر کولیوند« -رییـس اورژانس کشـور- دو نفر از 
معاونـان بنیاد شـهید و امور ایثارگران و رییـس بیمۀ دی انجام 
شد و بنده نیز در منزل ۶ نفر از ایثارگران حضور یافتم. در گلزار 
مطهر شـهدا نیز با بیش از 1۰۰ نفر از ایثارگران دیدار کردیم و 

به مشکات آنان رسیدگی شد.
وی ادامـه داد: در دیدارهایـی کـه بـا خانواده هـای معظـم 
شـهدا و ایثارگران داشـتیم سـام مقام معظم رهبری را به آنان 
اباغ کردیم. ان شاء الله در کنار مصوبات و تسهیاتی که دولت 
برای آسـیب دیدگان زلزله در نظر می گیرد، بنیاد شـهید و امور 
ایثارگران نیز به وظایف خود در قبال ایثارگران عزیز عمل خواهد 
کرد. گفتنی است، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونان 
بنیاد در این سـفر بـه صورت جداگانه با خانوادۀ معظم شـهید 
سـردار »گودرز نجفی«، پدر معظم شـهید »ابوالقاسـم رهنما«، 
جانبـاز و آزاده سـرافراز »حسـین محمدخانی«، جانبـاز و آزاده 
سـرافراز »عبادالله محمدی فر«، همسر گرامی جانباز »مهرماه 
صابری« و جانبازان معزز »محسن نجفی«، »ذبیح الله سیرتی«، 
»مهرزاد محمدحسـین زاده«، »حسـین اکبری سی سـختی«، 
»عنایـت الله یزدان پناه«، »مسـعود محسـنیان سی سـختی«، 
»پیـران صیـادی سی سـختی«، »داریـوش سی سـخت نـژاد«، 
»خیبر یزدانی پور سی سخت« و »نورمند سی سخت نژاد« دیدار 

و از نزدیک در جریان مشکات آنان قرار گرفتند.

جمهوری اسالمی 
 از مواضع خود

در موضوع 
 هسته ای کوتاه
نخواهد آمد

مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای 
 امیر یقینًا اطالع داشت کهاجالس خبرگان رهبری:

آخر خط دنیاست

برادربهروایتبرادر:

3  هم زمانی عملیات والفجر ٨ و ٩
لرزه بر پیکر نیروهای دشمن انداخت



2
جمعه / 8  اسفند 99 / شماره 459

رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(:
مردمی که گناهکارند و نه نیکوکار، با صلۀ رحم، اموالشــان زیاد و عمرشان طوالنی 

می شود. حال اگر نیک و نیکوکار باشند، چه خواهد شد!؟
کافی)ط-االسالمیه( ج 2، ص 155، ح 21

برادربهروایتبرادر:
امیر یقینًا اطالع داشت که آخر خط دنیاست

علی اصغر زرین: 

پدرم به مسئوالن ندا می داد  
درگیر هوای نفس نشوند

»وحید حاج امینی« به تعبیر خودش »فرزند کوچک« خانواده بوده است. پدرش »نظرعلی« و مادرش »رقیه« چهار پسر داشتند و از این میان »امیر« روز 10 اسفند 
1365 در »عملیات کربالی5« به شـهادت نایل شـده اسـت. وحید، گویا هنوز امیر را زنده و حاضر می داند؛ زیرا در میان حرف هایش کمتر از افعال گذشـته برای او 
استفاده می کند. از برادرش می گوید و قصۀ نامه ای که همزمان با پیکر امیر به خانه رسید و داستان عکس و عکاسی را روایت می کند که سال ها پس از شهادت امیر، 
تصویر ماندگار تاریخ دوران دفاع مقدس شد. متن گفت وگوی خبرنگار هفته نامۀ حیات طیبه را با این برادر شهید و رزمندۀ دوران دفاع مقدس در ادامه بخوانید:    

سیرۀ عملی شهید 

چهـار برادر بودیـم: محمدمهـدی، امیـر، محمدهادی و 
بنـده وحیـد. در محلۀ قلعه مرغی تهران، کوچۀ »مسـجد 
خانـوادۀ  مـا،  خانـوادۀ  آمدیـم.  دنیـا  بـه  سیدالشـهدا« 
سـاده ای بـود و در حـّد عـرف، مذهبـی بودیـم. پـدر و 
مـادرم از نظر اخاقی بسـیار خـوب و مهربان بودند. این 
اخاق به بچه ها به ویژه امیر منتقل شد. امیر، فرزند دوم 
خانـواده و متولـد پنجـم دی ماه 134۰ اسـت. من چهار 
سـال کوچک تر و کوچک ترین عضـو خانواده بودم. یکی 
از ویژگی هـای ایشـان ایـن بـود که بسـیار بسـیار مهربان 
بود و وجه دیگر او این بود که اصواًل پیش می آید نسـبت 
بـه فـردی کینه و حسـادتی ایجـاد شـود اما به یـاد ندارم 
چنین رفتاری را در امیر دیده باشـم. من با او بزرگ شدم 
و زندگـی کـردم. امیر هیچ وقت از کسـی کینـه ای به دل 
نمی گرفـت. همیشـه لبخند می زد و هیچ وقت بد کسـی 
را نمی خواسـت. هیچ زمـان غیبـت کسـی را نمی کرد. از 
تهمـت زدن بـه دیگران همیشـه بـه دور بود. کسـی را در 
مظان اتهام قرار نمی داد. این ها سـیرۀ عملی امیر اسـت 
و همیشـه دوسـت دارم دربـارۀ او ایـن مباحـث مطـرح 
شـود. او واقعـًا الگوی اخاق بـود و آن قدر خوش برخورد 
و مهربـان بـود کـه با هرکسـی که آشـنا می شـد، دل او را 

می برد و همه دوست داشتند با امیر رفیق شوند. 

فرزند جبهه و جنگ 

امیـر اولیـن بـار سـال 13۶4 بـه جبهـه رفـت؛ منتهـی 
این کـه چـه اتفاقـی باعـث شـد تصمیـم بگیـرد بـه جبهه 
بـرود، نمی دانـم. وقتـی به جبهـه می رفت، کم بـه تهران 
بازمی گشـت. از نیروهـای »گـردان انصارالرسـول لشـکر 
۲7 حضـرت رسـول)ص(« بود. آن زمان مـن در »گردان 
کمیـل لشـکر ۲7 حضـرت رسـول)ص(« بـودم و بعـد از 
شـهادت امیـر به گـردان انصار و پیش دوسـتان او رفتم و 
در اواخر جنگ در آن گردان بودم. سال 13۶4 به جبهه 
رفـت و در دو عملیات مجروح شـد؛ یـک بار در »عملیات 
کربای1« سـمت مهران مجروح و به تهران منتقل شـد، 
بعد در منطقۀ عملیاتی »فاو« در »والفجر8« مجروح شد، 
و برای بار سـوم در مرحلۀ تکمیلـی »عملیات کربای5« 
واقع در شلمچه در دهم اسفند ماه سال 13۶5 به آرزوی 

قلبی خودش رسید. 

مـن بـرادر کوچک تـر امیر بودم و با من بسـیار دوسـت 
بـود و رفیـق بودیـم. ارتباطـی صمیمی با من داشـت که با 
فرد دیگری نداشـت. خیلی از کارهایمان با هم بود؛ با هم 
بیـرون می رفتیـم، بـا هم گـردش می رفتیم، با هم لباسـی 
می خریدیـم، بـا هم مسـجد می رفتیم. در مسـجد پیش از 
انقـاب مکّبـر بود و بـه من یاد داد و من مکّبر شـدم و اذان 
می گفتـم. ارتباط صمیمـی خاصی با هم داشـتیم. با این 
عاقۀ امیر به من که هرگز حاضر نبود به من گزندی برسد، 
مـن سـال 13۶1 اولین بار به جبهـه رفتم و او خیلی نگران 
مـن بـود و مـدام نامه نـگاری می کردیم. جالب بود تا سـال 
13۶4 تصمیـم نگرفتـه بود به جبهه برود. این که آن سـال 
چـه اتفاقی افتـاد، نمی دانم و هیچ کس هـم نمی داند چرا 
چنیـن تصمیمی گرفـت. آن زمان در »باطری سـازی نور« 

متعلـق بـه »سـازمان صنایع دفاع« شـاغل بـود؛ اما زمانی 
کـه به جبهـه رفت واقعًا بچۀ جبهه و جنگ شـد و در جبهه 
خیلـی مرتب و منظم، خوش تیـپ و خوش پوش بود. مثل 
یـک دالور نظامـی بـا اخـاق بـود. مـن در سـال 13۶3 در 
»دانشگاه تهران« پذیرفته شدم و زمان امتحانات به تهران 
می آمدم و درس می خواندم و اگر عملیاتی بود، بچه ها خبر 
می دادند و انفرادی اعزام می شدم و به جبهه می رفتم؛ اما 
امیـر کـه رفـت، مانـدگار شـد و از نیروهای قدیمـی گردان 
انصار بود. در گردان نیروهای مردمی بودند و دائم نیروها و 
پرسنل گردان عوض می شدند؛ عملیات می شد و بسیاری 
شـهید می شـدند، برخی به خانـه برمی گشـتند و عده ای 
دیگـر می رفتند. گردان انصارالرسـول چند نیروی قدیمی 

داشت که یکی از آن ها امیر بود. 

نشان و داغی دوباره

حـدود ظهـر بـود رسـیدم خانـه. دیـدم از خانـه صـدای 
شـیون می آیـد. وارد خانـه شـدم، دیـدم عکسـی جلـوی 
دختـر همسـایه مان اسـت و گریـه می کنـد و می گویـد: 
»امیـر داداش«. قبـًا همسـایه ها خانه یکـی بودنـد و مـا 
هـم در قلعه مرغی با همسـایه مان صمیمی بودیم و چون 
بچه دوسـت بودیـم با بچه های همسـایه مان در خانه زیاد 
بازی می کردیم. چند سـال از شـهادت امیر گذشته بود. 
ظاهرًا مادرم به یکی از مراسم های تشییع شهدای گمنام 
رفتـه بودنـد و آن جـا این عکس پخش شـده بـود و مادرم 
گرفتـه بودنـد و به خانه آورده بودند و دختر همسـایه مان 
وقتـی دیـده بود گریـه کرد و من رسـیدم. زیـر عکس نام 
مؤسسـه ای را نوشـته بـود. آن جـا را پیـدا کـردم و رفتـم. 
پیگیـر شـدم و عـکاس را هم پیـدا کردم؛ آقای »احسـان 
رجبـی« از بچه هـای »روایـت فتـح« بودنـد و خودشـان 
جانبـاز شـیمیایی هسـتند. در دفتـر روایـت فتح ایشـان 
را دیـدم. می گفتنـد که از بـرکات زندگی مـن تصویرهای 
زیـادی اسـت کـه از شـهدا گرفتـم و یکی از آن هـا همین 
تصویر امیر اسـت. تصویر ویژه ای بود. ایشان عکس های 
زیـادی در ایـران و جنگ هـای دیگـر ماننـد افغانسـتان، 
بوسـنی و هرزگویـن و لبنـان گرفته انـد. ظاهـرًا از ایشـان 
عکسـی بـرای تبلیغ خواسـته بودند و او هـم عکس امیر 
را انتخـاب کـرد و از آن بـه بعـد این عکس با تیـراژ باال در 
جاهای مختلف چاپ و استفاده شد و مردم آشنا شدند.    

نشانه های آخر

معمواًل می گویند کسـانی که خیلی علمی هستند به این 
مسائل معتقد نیستند. من خودم خیلی وسواس دارم و به 
سـادگی قبول نمی کنم؛ اول اینکـه، امیر یک روز پیش از 
شهادتش یک نامه برای من نوشت و در منطقۀ شلمچه به 
تعاون می دهد و فردای آن روز شـهید می شـود. چهار روز 
بعد از این که پیکر امیر آمد، مراسم ختم عظیمی در مسجد 
سیدالشهدا قلعه مرغی -که مکّبر آن جا بودیم- برگزار شد 
و جمعیت عظیمی حضور داشت. همان روز پستچی نامۀ 
امیـر را آورد و ایـن نامـه االن در مـوزۀ شهداسـت. در اول 
نامـه بعـد از نام خدا نوشـته بـود: »از این که بـه این فیض 
عظیـم الهی نائـل آمده ام خدا را شـکرگزارم و خود را قابل 
چنین موهبتی نمی دانستم...« بعد نوشته بود که دو کار 

را فراموش کرده بودم و این جا در شلمچه دارم می نویسم و 
حتمًا به این دو کار عمل کنید و امضا کرده بود و تاریخ زده 
بـود. ایـن در حالی بود که امیر هر دو باری هم که مجروح 
شـده بود وصیت نامه ننوشته بود ولی قبل از این عملیات 
نوشـته بود و به من سـپرده بـود و گفته بود موقع اش شـد 
باز می کنی و نامه را هم فرسـتاده بود. این نشـان می دهد 
کـه او یقینـًا اطاع داشـت که آخر خط دنیاسـت. دو متن 
مختلف هستند؛ یکی وصیت نامه را برای من فرستاده بود 
و نوشته بود: »برسد به دست وحید )حتمًا وحید(«. یکی 

هم نامه را فرستاده بود. 
دوم این که، دوسـتان امیر در گردان گفتند که وقتی 
داشتیم می رفتیم جلو، امیر دوال شد تا پوتینش را ببندد 
یـا شـلوارش را مرتـب کند به بچه هـا رو کرده بـود و گفته 
بـود: »دیگـر تهـران کار خاصـی نـدارم. همـۀ کارهایم را 
کـردم.« پیـش از رفتن هم با من از شـب تـا نزدیک صبح 
صحبت هایـی کرده بـود و من را متقاعد کـرد برای انجام 
کاری، و در برابـر ایـن حـرف، بچه هـا بـه هـم نـگاه کرده 

بودند و گفته بودند که او هم پریدنی است.  
سـوم این که، این اولین و آخرین باری بود که امیر از 
»دوکوهـه« تماس گرفت. سـاعت دو سـه بعدازظهر بود. 
گفت: »خوب گوش کن یک سری حرف هایی دارم با تو 
بزنم.« با من صحبت که کرد خیلی ناراحت شدم، گفتم: 
»نزدیـک عید اسـت حاال می آیی و صحبـت می کنیم و با 
هـم می رویم.« هی اصرار کرد و من انکار و آخر مجبوری 
گفت: »آمدن من مشـخص نیست.« یخ کردم و حالی به 
من دسـت داد. واضح گفت: »ممکن است این دفعه من 
نیایـم، شـما گوش کـن به مـن.« و وقتی گوشـی را قطع 
کردیـم، یقیـن پیـدا کـردم که مـن دیگـر صحبـت امیر را 
نمی شـنوم و ایـن آخرین صدایـی بود که از امیر شـنیدم 

و همان طور هم شد. 
این سه عامت نشان می داد که این بار امیر به پایان 

خط دنیوی خودش می رسد. 

»گمنـام زینبـی« از رزمنـدگان دلیـر »تیـپ زینبیون« که 
پنـج سـال از عمـرش را در جبهه هـای مختلف سـوریه از 
جملـه حلـب تا ابوکمـال، تدمر، حومیمه، خـان طومان، 
خالصـه، نوبـل و االزهـر و ... گذرانـده، در ۲1 دی مـاہ 
137۶ در پاکسـتان متولـد شـد. او دربـارۀ نحـوۀ اعـزام 
به سـوریه و آشـنایی بـا تیپ زینبیون بـه هفته نامۀ حیات  

طیبه گفت:
در حـال تحصیل بودم که یکی از دوسـتانم به عنوان 
مدافع حرم، راهی سـوریه شد. قبل از اعزام به من گفت 
که با هم به سوریه برویم، پیشنهادش را نپذیرفتم. مدتی 
از رفتـن رفیقـم نگذشـته بـود که خبـر آمد حیـن دفاع از 
»حرم سـیده زینب)س(« به شـهادت رسـیده است. من 
در کاس بودم که این پیام را شنیدم، عزمم را جزم کردم 
و به خانه رفتم. به مادرم گفتم: »می خواهم بروم سـوریه 
و از بی بـی زینـب)س( دفـاع کنـم. مـادرم گفـت: »بـرو 
ولـی شـما را زنده می خواهـم و امانت می دهـم به بی بی 

زینب)س(.« 

مالقات با سردار دل ها در اثنای نبرد

پاکسـتان  در  انتخـاب  ایـن  مخاطـرات  این کـه  بـرای 
مـرا زمین گیـر نکنـد، هدفـم را از سـفر بـه ایـران زیـارت 
»حـرم امـام رضـا)ع(« عنـوان کـردم و بـه محـض ورود 
مدافـع  و  گرفتـم  فـرا  را  الزم  آموزش هـای  ایـران   بـه 

حرم شدم.
از  نفـر  دو  بـه  سـلیمانی«  قاسـم  سـردار  »شـهید 
رزمنـدگان تیـپ زینبیـون انگشـتر هدیـه داده بودنـد که 
یکی از آن دو نفر من بودم. ایشان را چهار بار در صحرای 
تدمر، ابوکمال، حلب و حما ماقات کردم. در موقع نبرد 
برخـورد فرماندهـان ایرانـی با ما خیلی خـوب بود و مثل 
برادر با ما برخورد می کردند و سـردار سـلیمانی هم مثل 

پدرمان بود. 

عملیات 1070 یکی از سخت ترین نبردها بود

انجام عملیات در جنگ ها سـختی های خاص خودش را 
دارد؛ امـا عملیـات 1۰7۰ در حلـب خیلـی سـخت بود و 
تجهیزات نظامی، خوراک و دارو بسـیار کم داشتیم؛ زیرا 
۲1 روز در محاصـرۀ داعـش بودیـم و در خـال عملیـات 
از مجمـوع 3۰۰ نیـروی تیـپ زینبیون در ایـن نبرد، ۲۶ 
نفـر شـهید و 8۶ نفر دیگـر مجروح شـدند. داعش روزی 
دو یـا سـه بـار به مـا هجـوم مـی آورد، در یکـی از روزهای 
محاصـره در میانـۀ راه بـرای اعـزام بـه منطقـۀ عملیـات 
داخل اتوبوس بودیم که در کمین داعش گرفتار شـدیم. 
اتوبوس آماج شـلیک های متعدد قـرار گرفت و در نهایت 

بـه خاطـر تبحـر راننـدۀ اتوبـوس از معرکه گریختیـم؛ اما 
11 نفـر از هم رزمانمـان مجـروح و دو تن شـهید شـدند. 
سـایۀ چادر بی بی زینب)س( باالی سـر ما بود که داعش 
نتوانسـت ما را شکسـت بدهد، یا اسیر کند. در خال آن 
عملیات سـخت، سردار شـهید قاسم سلیمانی آخر شب 
بـه تک تـک سـنگرها سـر زد و بـا بیـان توصیه هـای الزم، 
جویـای احـوال رزمندگان شـد و در صبـح همین حضور 
سـبب انجام عملیات خیلی قوی شد. آن نبرد مشکات 
زیادی داشـت اما در نهایت با کمک خدا و اهل بیت)ع( 

پیروز شدیم.

آزاد سازی رأس الحسین در حلب 

حیـن آزاد سـازی »رأس الحسـین« در حلـب خمپـاره ای 
از سـوی تکفیری هـا به سـوی ما شـلیک شـد؛ امـا عمل 
بـه سـمت  آن داعـش دو موشـک دیگـر  از  بعـد  نکـرد، 
حـرم شـلیک کـرد اما بـاز هم انفجـاری و تخریبـی ایجاد 
نشـد. سـپس ما به سـمت نردبان نزدیـِک ضریح مقدس 
حرکـت کردیـم، تکفیری هـا بـار دیگر سـمِت مـا خمپاره 
زدنـد امـا آن هم بی فایده ماند. دسـتور حملـه به داعش 
از سـوی فرمانـدۀ میـدان صادر شـد و تنهـا تخریبچی ها 
از  تـن  دو  هـم  نبـرد  ایـن  در  ماندنـد.  ضریـح  داخـل 
هم رزمانمـان شـهید شـدند. یکی »شـهید مقـداد« بود، 
امـا اسـم دومین شـهید را فراموش کرده ام. بعـد از اتمام 
نبـرد بـرای زیـارت بـه رأس الحسـین برگشـتم و دیـدم از 
 جایـی کـه سـر امـام)ع( گذاشـته شـده بـود، خـوِن تـازه 

جاری است.

روایتی از نبرد خان طومان

شب هنگام اعام شد که باید به خان طومان برویم. حدود 
سـاعت سه بامداد وسـایل و تجهیزاتمان را آماده کردیم و 
عازم شدیم. نماز صبح را در خان طومان اقامه کردیم و به 
دسـتور فرمانده به سـوی محل عملیات رفتیم. در مسیر، 
تیراندازی تکفیری شـروع شد. با وجود اینکه جنازه های 
زیـادی روی زمیـن افتاده بـود، مجبور شـدیم روی زمین 
حالـت دفاعـی بگیریم تـا تیر نخوریم. نبرد آغاز شـده بود 
و ما تا قبل از طلوع آفتاب منطقه را از دسـت دشـمن آزاد 
کردیم. در این آزادسـازی چهار تن از نیروهای ما مجروح 
شـدند؛ اما جنگ تا شـب ادامه داشـت و شـب هنگام ما 
بـرای اسـتراحت به عقب برگشـتیم و نیروهـای فاطمیون 
در منطقه مسـتقر شـدند.  از منطقۀ عملیات خبر رسـید 
که داعش با قوای بیشـتری به بچه های فاطمیون یورش 
آورده و تعـدادی از آن هـا را شـهید و تعـدادی را مجـروح 
کرده است و منطقه را مجددًا تسخیر کرده، دوباره دستور 
اعزام ما به منطقۀ نبرد صادر شـد؛ اما ما زمانی رسـیدیم 
که رزمندگان حزب الله و فاطمیون با هم توانسـته بودند، 

منطقه را از چنگ تکفیری ها آزاد کنند.

از نابودی آثار باستانی تا افطار با آب 

تدمر شهری قدیمی بود. داعش در این شهر بسیار قوی 
و سازمان دهی شده و مجهز به تجهیزات نظامی و نفرات 
آموزش دیده بود و تنها چیزی که کم داشـت، اعتقادات 
بود. داعش در تدمر آثار باسـتانی و هنری زیادی را نابود 

کرد. نیمه شـعبان در دمشـق مشـغول جشن والدت امام 
زمان )عج( بودیم که دسـتور اعزام به تدمر صادر شـد. با 
هواپیما به این شهر باستانی رفتیم و از آن جا با خودرو به 
کاخ همسر پادشاه کویت که قرارگاه موقت ما بود، اعزام 
شدیم. رزمندگان چند روز قبل از اعزام ما این کاخ را که 
مرکز اسـتقرار داعش بود، آزاد کرده بودند. بعد از حدود 

1۰ روز اقامت در آن قرارگاه عازم نبرد شدیم. 
دوم رمضـان بعـد از اقامـۀ نمـاز ظهـر، عـازم منطقـۀ 
عملیاتی شدیم. بخشی از مسیر را با خودرو رفتیم و بخش 
اعظم راه را پیاده حرکت کردیم. هنگامی که شب در حال 
پیـاده روی بودیـم در تلۀ داعـش افتادیم. تمـام رزمندگان 
روی زمین خوابیدند تا تخریبچی ها تله ها را خنثی کردند. 
در ادامۀ مسیر، دشمن متوجه حضور ما شد و به سمت ما 
خمپاره و موشـک شـلیک کرد که منجر به شهادت دو تن 
از رزمندگان شد. شبانه در دل صحرا و کوه، سنگر کندیم 
و بعـد از ادای نمـاز صبح به منطقۀ آموزش نظامی داعش 
حملـه کردیـم. در اثنای این نبرد رزمنـدگان حزب الله هم 
به ما ملحق شـدند. در این نبرد تنها چهار داعشـی داخل 
خـودرو از معرکـه گریختنـد و مابقـی همه کشـته یا اسـیر 
شـدند و تا نماز ظهر، همۀ آن منطقـه به تصرف ما درآمد. 
بعـد از اتمـام نبـرد، مقـدار کمـی غـذا و آب از داعـش بـه 
غنیمـت گرفته بودیم که آن ها را هم بین اسـرای داعشـی 
تقسـیم کردیم و تا دو روز برای افطار آذوقه نداشـتیم. روز 
سـوم بیش از 15 نفر در منطقۀ عملیات نشسته بودیم که 
فرمانـده بـا یک بطـری آب آمد. این بطـری بارها بین این 
جمـع چرخید اما رزمنـدگان با این فکر که شـاید دیگری 

تشنه تر باشد، آن را به هم رزم خود می دادند.  

حال دل و روزگار امروز یک مدافع حرم 

بعـد از انجـام مأموریت ها بـه ایران آمدم. سـپس به زیارت 
امام حسین)ع( در کربا رفتم و پس از آن جا راهی کشورم 
شـدم و اکنـون نیـز بـه خاطـر شـیوع کرونـا در پاکسـتان 
مانـده ام و نمی توانـم به ایران برگردم. دو بـار پای پیاده در 
اربعیـن حسـینی و یک بـار 1۰ ماه به کربـا رفتم و اکنون 
نیز در آرزوی زیارت مجدد سید و ساالر شهدا )ع( هستم. 
اگر در سـال های اخیر زائران به مراسـم پیاده روی اربعین 
می رونـد، نتیجـۀ صـدور انقاب اسـامی ایران اسـت. در 
زمـان حضـورم در ایـران نیـز بـه زیـارت شـاه عبدالعظیـم 
حسـنی)ع( و بی بـی شـهربانو)س( رفتـم. مـن بـه همـه 
می گویـم کـه اگـر انقاب اسـامی نبـود، همۀ قبـور اهل 
بیـت)ع( از امـام رضا)ع( تا حضرت زینب)س( مثل جنت 
البقیع توسط داعش تخریب شده بودند. ما اعتقاد داریم، 
انقاب اسـامی ایران بـه انقاب امـام زمان)عج( متصل 

می شود. کاش سردار قاسم سلیمانی هم امروز بود.

11 اسـفند 62 عبدالرسـول زرین در طالییـه در مرحله دوم عملیات 
خیبـر بـه شـهادت رسـید او بـه گردان تـک نفره شـهرت داشـت و در 
مقیاس جهانی به عنوان یکی از بهترین تک تیراندازها شـهرت دارد؛ 
به مناسـبت سالروز شـهادت یکی از موثرترین تک تیراندازهای تاریخ 
جنگ تحمیلی با دکتر علی اصغر زرین پسر ایشان گفت وگو کرده ایم؛ 
در ادامه متن گفت وگوی حیات طیبه با این فرزند شهید را می خوانید:

همیشـه از تبحر شـهید زرین صحبت شده، پدر شما این مهارت را از 
کجا کسب کردند؟

ایشـان حتـی قبـل از انقـاب بـا تفنـگ بـادی یـا سـاچمه ای سـکه را روی 
هـوا می انداختنـد و می زدنـد، ایشـان یک اسـتعداد ذاتی در نشـانه گیری 
داشـتند. به همین خاطر وقتی بحث جنگ شـد با اسـلحه جنگی هم این 
تبحـر خـودش را نشـان می دهد و وقتی وارد خط شـد می  بیند که با تفنگ 
جنگی  هم هدف ها را می تواند به خوبی بزند. شهید زرین قبل از جنگ به 
کوه هـای اصفهـان )صفه( می رفتند و به لحاظ قـدرت بدنی هم از توانایی 
خوبـی برخـوردار بود. ایـن دو مورد در کنار هم نتیجه مطلوبـی را به همراه 
داشت و با این توانایی ها می توانست خیلی سریع با یک تیر هدف را بزند. 
فرماندهانـی کـه همـراه پدرم بودنـد می گفتند ندیدیـم گلولـه ای بزند و به 
هدف نخورد یا می گفتند از هر پنج گلوله ای که شـلیک می کرد فقط یکی 
از آنها به پیشانی نمی خورد بقیه به دست یا پا دشمن اصابت می  کرد، حتی 

اگر هدف در حرکت بوده کف پای دشمن را می زد.

چطور می توانستند چنین سرعت عملی داشته باشند؟
اتفاقًا هم رزمانشـان پرسـیده بودند که چطور می توانی این طوری شـلیک 
کنی؟ گفته بود مسافت را تخمین می زنم یک کمی جلوتر هدف می گیرم 
بعد که به آن نقطه رسید، برخورد می کند؛ می گفتند او توضیح می داد اما 
ما در عمل نمی توانستیم انجام دهیم چون از یک هوشی بهره مند بود که 
در همان لحظه می توانست محاسبه کند و پدرم این هوش و قدرت بدنی را 

در دفاع از کشور صرف کردند.

عالوه بر این مهارت در تیراندازی چه خلقیات و روحیاتی داشتند؟ 
شـهید زریـن در نوارهـا خودشـان گفتـه بودند کـه از جایی تحـول در من 
ایجاد شد که با مسجد آشنا شدم و نماز می خواندم. مسجد را رها نکردند 
تا زمانی که جنگ شد؛ مادرم همیشه می گفتند پدرم دعاهایی می کردند 
تـا یـک کار بزرگی در راه اسـام انجام دهند و ایـن دعاها در زمان انقاب 
و جنـگ بـرآورده می شـود. حضورشـان در انقـاب و جنـگ تأثیـر زیـادی 
داشـته و شـهره عام و خاص بودند. شـهید خرازی راجع به پدرم می گفت 
بعد معنوی ایشـان که ممزوج با بعد نظامی ایشـان شـده بود سـبب خلق 
ایـن حماسـه های بـزرگ در جبهـه می شـد. پـدرم مغـازه لباس فروشـی و 
چینی فروشـی داشت بسـیاری از هم محلی ها می گویند این چینی هایی 

را که ما از شهید زرین خریدیم به عنوان یادگاری نگهداری می کنیم. 
شهید خرازی گفته بود: او یک روحیه »اشدا علی الکفار و رحماء بینهم« 
)فتح-۲9( داشـت یعنی اصًا دوسـت نداشـت دشـمنان خدا روی زمین 
راه برونـد و ماننـد موال علی)ع( با قدرت با آنها مبارزه می کرد اما در میان 
رزمنده هـا بسـیار صمیمـی و متواضـع بـود و محترمانه برخـورد می کرد. 
رفتـار پدرانـه ایشـان در میان رزمنده ها شـهرت داشـت؛ می گفتند وقتی 
روحیه ما از دست رفته بود با ما صحبت می کرد و دلگرمی می داد. شهید 
زرین و شهید خرازی عاشق هم بودند و حتی شهید خرازی گفته بود بین 
مـا یـک رابطه عاطفی پـدر و فرزندی وجود داشـت؛ چون پـدر من حدود 
43 سـاله بود و شـهید خرازی حدود ۲3 سـاله بودند. پسر شهید مددیان 
تعریـف می کردنـد وقتی برای او غذا می بردم اگر کسـی پیش ایشـان بود 
غذای خودش را با او شـریک می شـد و اگر تنها بود کمی برای مورچه ها 
و پرنده هـا در زیـر درخـت غـذا می ریخـت و بعـد خـودش غـذا می خورد؛ 

اخاص ایشان برای من بسیار جالب بود. 

در برخورد با دشمن چطور رفتار می کردند؟
زمانی کـه می  خواسـت هـدف خـود را بزند اگـر از دوربین می دید که سـرباز 
اسـت، یـا دشـمنی کـه کاری نداشـته نمـی زد یـا حتـی اگـر فرماندهـی در 
حالـت غـذا یا آب خوردن بود را نمی زند اما بعثی ها و نیروهای موثر را می زد 
بنابراین حتی در جنگ آداب جوانمردی را رعایت می کرد. تک تیراندازهای 
دشـمن را پدرم زده بود چون اگر نمی زد بچه ها را درو می کردند. یکی دیگر 
از ویژگی هـای پـدرم این بـود که با آیات قرآن عملیات هـای خودش را انجام 
می داد و مطمئن بود که آیه درست است، پدرم آن قدر »َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َو لِکنَّ 
اللـَه َقَتَلُهـْم َو مـا َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت« )انفال-17( گفته اسـت کـه فرمانده از او 
پرسـیده بـود چرا آن قدر »ما رمیت« می گویـی تو که همه را نمی زنی؟ گفته 
بود می خواهم همان  کسـانی را که می زنم هم طبق آیه قرآن باشـد. خواب 
از چشمان فرماندهان عراقی گرفته بود و حتی صدام برای سر پدرم جایزه 

معین کرده بود اما در میان مردم بسیار متواضع بودند.

به مسئوالن وصیت کرده بودند که اگر مسئولیتی را قبول می کردند 
مراقب هوای نفس خودشان باشند، اگر در شرایط امروز کشور بودند 
کـه برخـی از مسـئوالن بیـش از هرچیـزی بـه هـوای نفسشـان توجه 

دارند، چه واکنشی داشتند؟
پدرم به منکرات حساس بودند تا حدی که یکی از آشنایان خطایی مرتکب 
شـده بـود و مادرم می گفتند پدرتـان تا دو روز تب کرد. در نوارهای کاسـت 
توصیه می کرد که مردم آن قدر دنبال هوس های بیهوده نروید و به مسئوالن 
هشـدار مـی داد خـون شـهدا را پایمـال نکنند. حتـی هدف او شناسـاندن 
اسـام بـه جهـان بود؛ در آن زمـان که هنوز جنگ بود می گفت ان شـاءالله 
در آینده با مردم عراق که دلشـان نمی خواهد بجنگند، صمیمی می شویم 
و با وحدت ایران و عراق منطقه را از وجود دشمن خالی کنیم. با مسلمانان 
جهان متحد شـویم و اسـام را صادر کنیم، به نظرم حتمًا در جنگ سـوریه 
هم شرکت می کرد. اگر در چنین شرایطی بودند قطعًا نمی توانستند تحمل 
کنند کسی که در مورد یک مفسده کوچکی در مقایسه با آنچه امروز اتفاق 
می افتـد، تـب می کرد، امـروز حتمًا دق می کـرد. آن زمان به مسـئوالن ندا 
مـی داد کـه درگیر هوای نفس نشـوید اگر امـروز بودند ابدًا نمی توانسـتند 

تحمل کنند، قطعًا شهدا از اعمالی که رخ می دهد ناراحت هستند. 

داستانرزمندهایاز»تیپزینبیون«:

»سردار سلیمانی« مثل پدرمان بود
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امام زین العابدین )علیه  السالم(:  
ریختـن هیـچ قطـره ای نزد خدا محبوب تـر از قطرة خونی کـه در راه خدا ریخته 

شود، نیست. 
)وسائل، ج 11، ص ٨(

معاونشهیداسداهللکشمیریدرگفتوگوباحیاتطیبه:

عمل او مانند گفتار و گفتارش مانند عملش بود

برادریکشهیدراهسالمت:

شهید غنی زاده خدمت به محرومین را ترجیح می داد 

هفتـم  کشـمیری«  اسـدالله  »شـهید 
عـزار«  »ارتفاعـات  در   13۶4 مـاه  اسـفند 
قلـۀ سـلیمانیۀ عـراق در جریـان »عملیـات 
والفجـر9« بـر اثـر اصابـت ترکـش خمپـاره 
بـه پـا و سـر بـه شـهادت رسـید. »هوشـنگ 
بزرگـی« در روزهای جنگ، مدتی جانشـین 
او در »گـردان امـام سـجاد)ع(« بـود و حـاال 
از  بزرگـی  دکتـر  اسـت.  پوسـت  متخصـص 
مقـدس،  دفـاع  دوران  نخاعـی  جانبـازان 
بـه  کشـمیری  شـهید  شـهادت  زمـان  در 
دلیـل مجروحیـت همـراه او نبود امـا روایت 
دارد.   فرمانـده  ایـن  منـش  از  دسـت اولی 
شـهید اسـدالله کشـمیری در اول فروردین 
ماه سـال 1341 در روسـتای قرقی - در 1۲ 
کیلومتـری مشـهد - در خانواده ای مذهبی 
به دنیا آمد. در سـال 1359 با شـروع جنگ 
از طریق بسـیج به همراه پدر و بیست نفر از 
اهالی روسـتا و به مدت دو ماه به کردسـتان 
اعـزام و پـس از آن عضـو سـپاه پاسـداران 
بـا  گفت وگـو  متـن  شـد.  اسـامی  انقـاب 
 هم رزم و معاون این شهید بزرگوار را در ادامه 

بخوانید:

جایگاه نظامی؛ تأسیس گردان امام 
سجاد)ع( و مسئولیت محور

بزرگی با تأکید بر فضایل این شـهید بزرگوار 
کشـمیری  اسـدالله  »شـهید  کـرد:  اظهـار 
و  شـجاع  مخلـص،  رزمنـدۀ  نیروهـای  از 
صـادق بـود. همـۀ افـرادی کـه در راه خـدا 
قـرار می گیرنـد چـون می داننـد خـدا ناظـر 
اسـت، پز نمی دهند. هرچه می گویند عمل 
می کنند. عملشـان مانند گفتارشـان اسـت 
و گفتارشـان ماننـد عملشـان اسـت. وصف 
مؤمنـان این گونـه اسـت. برای همیـن قرآن 
مجیـد می فرمایـد: »مـن المؤمنیـن رجـال 

صدقـوا مـا عاهـدوا اللـه علیه« 
صـدق  این هـا   )۲3 )احـزاب- 
در رفتـار و کردار دارند. شـهید 
کشـمیری هـم این گونـه بودند 
و از نخسـتین روزی که ایشـان 
را در »گروهـان قمر بنی هاشـم 
حسـین)ع(«  امـام  گـردان 
همین گونـه  کردیـم،  ماقـات 
بودند. ایشان فرماندۀ گروهان 
بـود و بعـد معـاون گـردان شـد 
گـردان  فرمانـدۀ  کم کـم  و 
جـزو  و  شـد  حسـین)ع(  امـام 

فرماندهـان به نام لشـکر در عملیات ها بود. 
بعـد در اواسـط سـال 13۶3 خداوند توفیق 
داد تـا شـهید کشـمیری و بنـده به عنـوان 
جانشـین ایشـان، گـردان جدیـدی را به نام 
گردان امام سجاد)ع( تأسیس کنیم. شهید 
کشـمیری فرمانـده شـدند و بعـد از گـردان 
امام سـجاد)ع( بـه طرح و عملیـات رفتند و 
مسئول محور شدند و از نظر نظامی رتبه به 
دست آوردند. وقتی مسئول محور می شوند 

یعنـی هدایت چنـد گردان را بـه عهده دارد 
یعنـی توانایی انسـان باال مـی رود؛ بنابراین 
شـهید عزیز از لحاظ رتبـه چنین جایگاهی 
داشـتند امـا از نظـر رفتـاری بسـیار خـوش 
و  صمیمیـت  و  بودنـد  ایمـان  بـا  و  اخـاق 

تصاویـر  و  گفتارهـا  در  ایشـان  بزرگـواری 
موجود دیده می شود.«

جایگاه اخالقی؛ حرف متین، به جا و 
صادقانه است

گـردان  در  کشـمیری  شـهید  جانشـین 
امـام سـجاد)ع( بـه یـاد مـی آورد: »در یکی 
مـن  مجروحیـت  از  پیـش  عملیات هـا  از 
اواخـر سـال 13۶3 بـود. عملیـات ایذایـی 
از روسـتاهای  بـه یکـی  بـود و ضدانقـاب 
»میانـدوآب« نفـوذ پیـدا کـرده بـود و مبـارز 
و  شـدند  وارد  رزمنده هـا  و  می طلبیدنـد 
دمارشـان را درآوردنـد. این عملیـات قبل از 
فتـح روسـتا و بعـد از درگیری های شـدید با 
ضدانقاب بود. بنده زخمی شـدم و شهید 
کشـمیری از ناحیـۀ کمـر تیـر خـورده بود و 
سـردار منصوری هم پایش تیـر خورده بود. 
غـروب شـده بـود و چـون از جـوی برف آبی 
گذشته بودیم، بچه ها برای ما پشت دیواری 
آتـش درسـت کردند و ما سـه نفـر کنار آتش 
بودیـم و بـرای ادامـۀ عملیـات، شـهید کاوه 
تشـریف بـرده بودنـد و بـا بی سـیم چی های 
گـردان بودند که یکـی از آن ها وقتی همراه 

شـهید کاوه بودنـد، تیـر خورد 
و شـهید شـد. همزمان ما سـه 
نفر در صد متری روسـتا بودیم 
و زیـاد فاصله نداشـتیم. تقریبًا 
هـوا غـروب شـده بود و شـهید 
منصـوری  شـهید  کشـمیری، 
و مـن بـا لبـاس خیـس، کنـار 
آتش بودیم. شـهید کشـمیری 
بـا حالـت غـم زیـر گـوش مـن 
گفت: »فکر نمی کنی ما اینجا 
یعنـی  می ایسـتادیم؟«  نبایـد 
مجروحیـت مـا آن قـدر نیسـت 
که بایستیم و شهید کاوه ادامه بدهد. دیدم 
حرف او متین، به جا و صادقانه اسـت. من 
هـم تأییـد کـردم. ایـن نکتـه نشـان مـی داد 
کـه فـرد مجـروح و فرمانـدۀ بـاال دسـت آن 
می گویـد بمـان ولـی خودش چـون در برابر 
تکلیـف وظیفـه دارد و دربارۀ وظیفۀ او فقط 
خـدا قضـاوت می کنـد، از خـدا می ترسـد و 
می گویـد که نکند در انجام تکلیف کوتاهی 

کرده باشم.«

شـهید کشـمیری بـرای گذرانـدن یـک 
دورۀ آموزش نظامـی دورۀ دافوس به تهران 
اعزام شد، اما 15 روز از دورۀ آموزشی باقی 
مانده بود که عملیات والفجر9 آغاز شـد. او 
به همراه دو تن دیگر از برادران تیپ ویژه، با 

اصرار زیاد از مسـئول آموزش نظامی سـتاد 
مرکـزی تهـران - آقای فضایلی - خواسـتند 
کننـد،  والفجـر 9 شـرکت  در عملیـات  کـه 
آقای فضایلی نیز پذیرفت. دورۀ آموزشـی را 
تعطیل کرد و این سـه نفر بـه عملیات اعزام 

شدند.
شـهید  »اخـاق  می گویـد:  بزرگـی 
کشـمیری چنـان کـه گفتم در همـۀ مراحل 
بـا  کـه  شـب هایی  در  بـود.  همین گونـه 
هـم  بـا  کـه  دعاهایـی  در  گذراندیـم،  هـم 
قـرآن  در  نمازهایمـان،  در  می خواندیـم، 
شـهید  بودیـم.  همین گونـه  خواندنمـان 
کشـمیری از فرماندهانی بود که واقعًا نام او 
بایـد حفظ شـود؛ هر چنـد خداوند خودش 
تـا آن جایـی کـه  نیـز  حافـظ اسـت امـا مـا 
می توانیـم باید شـهید کشـمیری را به دلیل 
پاکـی، اخـاص، ایمـان و شـجاعتش بزرگ 
بداریـم. در لشـکر از نـام آوران و فرماندهـان 
ارشد بود و خدا را شکر، وظیفه را انجام داد 
و نهایتـًا بـه درجـۀ عظمی شـهادت رسـید و 
ان شـاءالله هم تعالی پیـدا کند و در بهترین 

درجات بهشت جای داشته باشد.« 
در  کشـمیری،  اسـدالله  شـهید  پیکـر 
روسـتای محـل تولـدش در گلـزار شـهدا به 
خـاک سـپرده شـد. در وصیت  نامـۀ شـهید 
از  باشـد  آمـده  اسـت: »یادتـان  کشـمیری 
دشـمنان  کرده  ایـم،  انقـاب  کـه  موقعـی 
دشـمنان  همـۀ  و  کرده  ایـم  پیـدا  زیـادی 
هوشـیار شـده  اند. در این موقعیت مبادا که 
اماممـان را تنهـا بگذاریـد که خـدای نکرده 
خـون شـهدا پایمال گـردد. حمایـت از امام 
و والیـت فقیـه، حمایـت از ائمه)ع( و رسـول 
ـه)ص( اسـت. پـس مواظـب باشـید کـه   اللَّ
خداونـد در ایـن موقعیـت حسـاس شـما را 
امتحان می  کند. پس خوب استقامت کنید 

تا در این امتحان به خوبی قبول شوید.«

یـک سـال از شـیوع کرونـا در جهـان گذشـت. همـواره پزشـکان و پرسـتاران در خـط مقـدم مبـارزه بـا کرونـا بودنـد و هسـتند. هـر چنـد روز یـک بـار، میـان 
اخبـار مربـوط بـه کرونـا فـوت پرسـتار یـا پزشـکی را می دیدیـم. هـر کـدام از آن هـا بـه نحـوی غریبانـه از دنیـا رفتنـد. ایـن شـرایط کرونایـی حتـی فرصـت همدلـی 
و یـک عـزاداری جمعـی را بـه خانـواده و آشـنایان نمی دهـد. در اواخـر روزهـای بهـار و ابتـدای تابسـتان کـه کرونـا شـایع شـده بـود »دکتـر محمـود غنـی زاده« 
 نیـز بـه کرونـا مبتـال می شـود و ایشـان هـم بـه خیل شـهدای مدافـع سـالمت می پیونـدد. در ادامه بخشـی از زندگـی او را به روایـت منوچهـر غنی زاده -بـرادر این 

شهید بزرگوار- می خوانید:

دکتـر غنـی زاده چـه سـالی بـه دنیـا آمدنـد و محیط 
خانواده برای پرورش فرزندشان چگونه بود؟ 

دکتـر محمود غنی زاده در 31 فروردین 1338 در شـهر 
تهـران چشـم به جهان گشـود. او در خانـواد ه ای اصیل 
با سـوابق درخشـان سیاسـی  و اجتماعی و عدالتخواه 
زیـر نظر پدر مرحوم دکتر جال غنی زاده و مادر حاجیه 
خانـم یوسـف زاده که هر یک از تبـار خانواده های معتبر 
و صاحـب نـام منطقـۀ »ارسـباران« آذربایجـان بودنـد، 
دورۀ  تحصیـات  پایـان  از  پـس  وی  یافـت.  پـرورش 
متوسـطه از »دبیرسـتان هدف« تهران به شـغل مقدس 
آموزگاری در دوره های فنی و حرفه ای مشغول و چندین 

نوبت به عنوان آموزگار نمونه انتخاب شد.

چه سالی برای تحصیل در آموزش عالی به دانشگاه 
رفتند؟ 

ادامـۀ  بـرای  ازدواج  مقدمـات  برگـزاری  بـا  هم زمـان 
تحصیـل در سـال13۶3 بـه کشـور ترکیـه عزیمـت کرد 
شـرکت  سراسـری  آزمـون   در  زمـان  کوتاه تریـن  در  و 
پزشـکی  رشـتۀ  در  کنکـور  برتـر  نفـرات  و جـزو  کردنـد 
بورسـای  شـهر  پزشـکی  دانشـگاه  وارد  و  پذیرفتـه 
ترکیـه شـد و بـه همـراه همسـر خود بـه ادامـه تحصیل 
ادامـه  بـرای  پزشـکی  دورۀ  اتمـام  از  پـس  پرداخـت. 
تحصیـات تکمیلـی  و اخـذ تخصـص بـه کشـور آمریکا  
 رفـت و ایـن زمـان خداونـد بـه او فرزنـد دختـری عطـا 

می کند. 

چرا برادر شما به ایران بازگشتند؟ 
او پـس از مدت ها تاش سـرانجام در سـال 1391 برای 
خدمـت بـه هم وطنـان خود به تهـران بازگشـت و پس از 
طـی تشـریفات ارزیابـی مـدارک تحصیلـی ترجیـح داد 
کـه در یکی از مناطق محروم به حرفۀ پزشـکی مشـغول 
شود؛ به همین دلیل شهر کرج و دانشگاه علوم پزشکی 
البـرز را بـرای همـکاری انتخاب کرد. هم زمان با شـروع 
این فعالیت هم خداوند به او فرزند پسری عطا می کند. 

چگونه و در چه زمانی به کرونا مبتال شدند؟ 
سـرانجام در تاش دائمی و بی وقفـه در بخش اورژانس 
بیمارستان شهید مدنی کرج و در حین انجام وظیفه در 

شـبانگاه 1۲ خرداد سـال 1399 دچار خونریزی مغزی 
شـد کـه از عـوارض بیمـاری کووید 19 اسـت و بـه اغما 
رفت و تاش همکاران ادامه داشـت. او را به بیمارستان 

سینای تهران هم منتقل کردند.

چه زمانی شهید شدند؟
پس از 1۰ روز تاش پزشکان و پرسنل بیمارستان سینا 
متأسفانه در تاریخ ۲۲ خرداد امسال چشم از جهان فرو 
بست و دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

روایتیبراینخستینبار؛
حسین خرازی چگونه شهید شد؟

»حسـین خـرازی« -فرمانـدۀ لشـکر 1۴ امـام حسـین)ع(- در دوران جنگ عراق و ایران در اول شـهریور مـاه 1336 در »کوی کلم« از محـالت قدیمی اصفهان به 
دنیـا آمـد. در زمـان رژیـم پهلوی حین خدمت سـربازی به دسـتور بنیانگذار فقید انقالب اسـالمی پادگان را ترک کـرد و بعد از انقالب در فرونشـاندن غائله گنبد و 
ترکمن صحرا در ابتدای 135۸، آزادسـازی سـنندج از دسـت گروهک ضد انقالب و در عملیات آزادسـازی شـهرهای دیواندره، سقز، بانه، مریوان و سردشت نقش 
کلیدی داشت. خرازی در جبهه های جنوب در عملیات های طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، ثامن االئمه، رمضان، والفجر۴، بدر و والفجر۸، کربالی۴و 
کربالی5 حضوری فعال داشت و در اثنای عملیات خیبر که با بمباران شیمیایی گستردۀ رژیم بعث همراه بود، در پی برخورد ترکش، دست راست خود را از دست 
داد و پس از مدتی به صحنۀ نبرد بازگشت و سرانجام در روز هشتم اسفند 1365 در عملیات کربالی5 به شهادت رسید و پیکر وی بعد از تشییع توسط خانواده 
و هم رزمانش در قطعۀ شهدای کربالی5 در منتهی الیه شمال غربی گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد. در طرفین سنگ مزار خرازی دو قطعه سنگ، 
به نشـان یادبود از هم رزمان وی به نام های »رضا حبیب اللهی« و »مصطفی ردانی پور« قرار دارد که پیکر آن ها تاکنون پیدا نشـده اسـت. هفته نامۀ حیات طیبه به 
مناسـبت سـالگرد شـهادت ایشـان با »رمضانیان« -مسئول مهندسی لشکر 1۴ امام حسـین)ع( و از هم رزمان شهید حسین خرازی- در مورد نحوۀ شهادت وی 

به گفت وگو پرداخته است. متن این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

طرح ریزی عملیات کربالی 5 و مشکل تدارکات 

»مـا در منطقـۀ عملیاتـی کربـای5 در مراحـل پایانـی 
ایـن عملیـات بـا حـاج حسـین داخـل سـنگر در حـال 
بررسـی منطقـه کـه هنـوز خاکریزهایـش تکمیل نشـده 
بود و احتمال آسـیب دیدن از آن نقطه بسـیار زیاد وجود 
داشت، نشسته بودیم. حاج حسین، از مسئول اطاعات 
خواسـته بـود نقشـۀ هوایـی منطقـه را بیـاورد تـا روی آن 
بررسـی کنیـم و بعـد از جمع بنـدی نهایـی، شـب برویـم 
و خاکریـز آن منطقـه را تکمیـل کنیم تا از آسـیب پذیری 
پیشـگیری کنیـم. در حـال بحـث در مـورد ایـن موضوع 
بودیم که حدود سـاعت سـه بعدازظهر با بی سـیم تماس 
گرفته شـد و اطاع دادند که به گردان داخل خط هنوز 
غذا نرسـیده اسـت و یک بار ماشین غذا برای حمل غذا 
بـه سـمت گـردان داخل خط رفتـه اما در میانـه راه مورد 
اصابـت خمپـاره قـرار گرفتـه و منهـدم شـده اسـت و از 
حاج حسـین درخواسـت کردند تا بگوید برای آن ها غذا 
بیاورند. حاج حسـین هم با تدارکات عقب تماس گرفت 
کـه یک ماشـین غذا به سـنگر فرماندهی بفرسـتید تا از 
آن جـا بـه گردان داخـل خط بفرسـتند. از آن جا که آتش 

زیـاد بود، موارد ضروری مثل تجهیزات، مهمات و غذا را 
بـا  بی ام پی )نوعی از خودروهای جنگی پیاده نظام(، به 
داخل خط می فرستادند تا آسیب پذیری اش کمتر شود. 
ماشـین غـذا به نزدیکـی سـنگر فرماندهی آمـد و راننده 
بی ام پی گفت که من راننده ماشـین غذا هسـتم و غذا را 

آوردم، کجا ببرم و به کی تحویل بدهم؟«

خودش برای توجیه راننده رفت

»حـاج حسـین در حالـی که ما چنـد نفر مسـئول زرهی، 
مسـئول مهندسـی و مسـئول اطاعـات نشسـته و افـراد 
دیگـر در سـنگر حاضـر بودند و می توانسـت ایـن کار را به 
ما بدهد. خودش بلند شـد و رفت و در حالی که مشـغول 
توجیه راننده های بی ام پی و تانکرها بود، ما صدای انفجار 
مهیبی را شـنیدیم. بیرون رفتیم، دیدیم که خمپاره ای به 
آن جـا اصابت کرده اسـت و حاج حسـین هـم یک ترکش 
خـورد، در صورتی که دو تا سـه نفـر اطرافش بودند و هیچ 
کـدام آسـیب ندیدنـد و فقط حاج حسـین ترکـش خورده 
بـود و در جـا شـهید شـده بـود. آقایـان حاضـر در صحنـه 
درخواسـت آمبوالنـس کردنـد و بـا آمـدن آمبوالنس حاج 

حسـین را داخـل آمبوالنس گذاشـتند و بـه عقب منتقل 
کردند. بعد از مدتی مسئول خط با قرارگاه تماس گرفتند 
و اعام کردند که حاج حسین شهید شد و نهایتًا مأموریت 

لشکر با این وضعیتی که پیش آمد، دچار اختال شد.«

حاج حسین فرماندۀ پاکسازی شهر گنبد و 
کردستان بود

بـه  اسـامی  انقـاب  پیـروزی  از  پـس  خـرازی  شـهید 
کمیتـۀ دفاع شـهری اصفهـان که پس از مدتی به سـپاه 
پاسداران تبدیل شد، پیوسته بود  و به سبب آشنایی اش 
بـا تجهیـزات نظامـی بـه مسـئولیت اسـلحه خانه کمیته 
منصوب شـد. در پاییز 1358 برای مبارزه با ضد انقاب 
به همراه چند تن دیگر از اعضای سپاه استان به گنبد و 
بندر ترکمن رفت و در این مأموریت پیشـنهاد فرماندهی 
به عنـوان  و  نپذیرفـت  را  از اصفهـان  اعزامـی  نیروهـای 
فرماندۀ دسـته در پاکسـازی شـهر گنبد شـرکت کرد. او 
بـا ایجـاد امنیت در ترکمن صحرا بـه فرماندهی عملیات 
سپاه بندر ترکمن منصوب شد و پس از حدود سه ماه به 
اصفهان بازگشـت. هنگامی که در کردسـتان، گروه های 

ضد انقاب اسامی دست به آشوب زدند، حاج حسین 
بـه پـاوه رفـت و سـپس در آزادسـازی سـنندج از دسـت 

گروهک ضد انقاب نقش مؤثری ایفا کرد.

خط شیر، برگ برندۀ عملیات دارخوئین

شـهید خـرازی بـا وقوع جنـگ تحمیلـی از کردسـتان به 
جبهه هـای جنـوب رفـت و فرماندهـی منطقـۀ عملیاتـی 
»دارخوئیـن« را بـر عهـده گرفـت. حـاج حسـین بـرای 
جلوگیـری از نفوذ دشـمن جوی آبـی را در نزدیکی کارون 
بـه همـراه نیروهای تحـت امر خود به یـک خاکریز تبدیل 
کـرد و این نخسـتین خط دفاعی منطقه بـود که به »خط 
شیر« معروف شد. حاج حسین و هم رزمانش در عملیاتی 
برنامه ریزی شده در طول چندین ماه، توانستند که مواضع 
لشـکر زرهی در شـمال منطقۀ سـر پـل و نیروهـای بعثی 
عراقی در شـرق جادۀ اهواز به آبادان را در هم بشـکنند و 
حماسـه ای به وجود آورند که نقش بسـیار مؤثری در روند 
سیاسـی و نظامی آن مقطع جنگ تحمیلـی ایفا کرد. در 
این عملیـات خرازی به عنوان فرمانده در نوک حمله قرار 

گرفت و تا زمان شهادتش همیشه خط شکن بود.

اگـر بخواهیـم در مـورد »عملیـات والفجـر ٩« صحبـت کنیـم، نمی تـوان از 
»عملیات والفجر ٨« چشم پوشی کرد       ؛ هر دوی این عملیات ها روند پیروزی 
و پیـش َروی رزمندگان را هموار کردنـد؛ بنابراین باید به عملیات های والفجر 

٨ و ٩ توجه کرد. 
عملیـات والفجـر ٨ در شـبه جزیـرۀ »فـاو« بـرای کوتـاه کـردن دسـت 
رژیـم متجـاوز عـراق از آب هـای »خلیج فـارس« توسـط نیروی زمینی سـپاه 
پاسداران انقاب اسامی به اجرا درآمد. در این عملیات مهم، تاکتیک های 
جدیـدی بـه کار گرفته شـد. ایـن منطقـۀ عملیاتـی از موقعیـت جغرافیایی و 
سوق الجیشـی خاصی برخودار اسـت؛ به طوری که عبور سـپاهیان از »رود 
اروند« حیرت همۀ کارشناسـان نظامی را برانگیخته بود. از نظر سیاسـی هم 
نگرانـی زیـادی را میـان حامیان رژیـم عراق ایجاد کرد. پس از دسـت نیافتن 
به اهداف مورد نظر در »عملیات بدر« شـهر سـلیمانیه عراق به عنوان هدف 
دوم پس از بصره، از سـوی طراحان نظامی برگزیده شـد. بر همین اسـاس، 
بـا فراهـم آوردن مقدمـات عملیـات در این منطقه، اولین حرکـت که قرار بود 
در تابسـتان 13۶4 انجـام شـود، بـه دلیل حضور هوشـیار دشـمن، به فصل 

زمستان موکول شد.
با فرا رسـیدن زمان موعود، شـروع عملیات والفجر 8 نیز شـرایط بهتری 
را بـرای انجـام عملیـات مورد نظر فراهـم کرد؛ چراکه تصور می شـد با تجمع 
اغلـب یگان هـای عراق در جبهۀ جنوب، رزمندگان خـودی با انجام عملیات 
والفجر 9 موفق خواهند شد، اولین گام را به منظور آماده سازی منطقه برای 
عملیـات بعـدی بردارند؛ مضاف بر اینکه گمـان می کردند عملیات والفجر 9 
بتواند فشار سنگین دشمن در منطقۀ عملیاتی والفجر 8 را هم کاهش دهد.

ضربۀ روانی به نیروهای دشمن 

هم زمـان بـا فتـح فـاو، عملیـات والفجـر ٩ در شـرق »چوارتـه« عـراق توسـط 
رزمندگان اسام صورت گرفت که منجر به آزادسازی ارتفاعات مهم منطقه از 
جمله »ارتفاعات کانا« و »تنگه سور« شد. این هم زمانی عاوه بر اثبات اقتدار 
دفاعی رزمندگان، ضربۀ روانی شدیدی به سربازان رژیم بعث عراق وارد کرد.

بنابرایـن عملیـات والفجـر 9 در تاریخ 5 اسـفند 13۶4 در منطقۀ شـرق 
سلیمانیه در جبهۀ شمال غرب به فرماندهی سپاه پاسداران با هدف نزدیک 
شـدن به شـهر سـلیمانیه عـراق و مقابله با تجمـع نیروهای عـراق در فاو آغاز 
شـد. تعـدادی از لشـکرهایی که در فـاو به عنـوان نیروهای پشـتیبان بودند، 
از جملـه »لشـکر قدس گیان« نیز حضور داشـتند. لشـکر قـدس گیان در 
ایـن عملیات با سـه گردان رزمـی و یک گردان ادوات از محور »سـورکوه« در 
گروه های ۲۲ نفره به سوی دشمن هجوم برده و سنگرهای دشمن را منهدم 

کردند.
در تاریـخ پنجـم اسـفند ماه سـال ۶4 در حالی که تمامـی نیروها به نقطۀ 
شـروع درگیری رسـیده بودند، رمز عملیات »یا الله« حدود سـاعت ۲4 اعام 
شـد. در جنـاح راسـت، پیـش َروی از محور »هـزار قله« انجام شـد و رزمندگان 
ضمن تصرف »ارتفاعات کوخ نم نم« مأموریت  ایذایی خود را در شمال »موبرا« 
به انجام رساندند و سپس در خط پدافندی جدید مستقر شدند. در جناح چپ 
و در محور »ارتفاع ناصر« نیروهای عمل کننده در حالی که مسـافتی دشـوار و 
طوالنی را طی کرده بودند، خیلی سـریع به هدف رسـیده و ضمن درگیری با 
نیروهای عراقی توانسـتند ۰۰:4۰ بامداد پایگاه آن ها را در این محور سـاقط 
کنند؛ همچنین در »محور کوهان« به دلیل وسعت کم منطقه و حضور ضعیف 

دشمن، اهداف مورد نظر تا ساعت ۰4:3۰ تأمین شد.

بازتاب گستردۀ پیروزی رزمندگان 

در   ٩ والفجـر  و   ٨ والفجـر  در عملیـات  اسـام  رزمنـدگان  پیـروزی  بازتـاب 
رسـانه های گروهی جهان به حدی بود کـه همگان ضمن اعتراف به توانایی 
نیروهای ایرانی از ضعف توان نظامی و روانی ارتش عراق سـخن می گفتند. 
بـرای نمونـه »نیوزویـک« گـزارش داده بـود: »تصـرف فـاو توسـط نیروهایی 
صورت گرفت که در شرایط سختی به سر می بردند و سربازانی که به این کار 
دست زدند، اطاعات پیچیده ای از رزم شبانه و تاکتیک های جنگ های آبی 
و خاکـی داشـتند. هفتۀ گذشـته نیروهای ایرانی حملۀ دومـی را از کوه های 
کردسـتان عراق به طرف مرکز استان سـلیمانیه آغاز کردند. نیروهای ایرانی 
-کـه از دره هـای باران زده و گل آلود یعنی جایی که عـراق از کاربرد نیروهای 
زمینـی و عوامـل برتـرش نمی توانـد سـود ببـرد و اسـتفاده کند- بـه پیروزی 
دیگری دست پیدا کردند. این حمات به این جهت ثابت می کند که ایران، 
توانایی حمله از چند جهت را دارد و می تواند به چند حمله دست بزند و این 

برای عراق یک ضربۀ روانی شدیدی به حساب می آمد.«

پایان عملیات

عملیات والفجر 9 در تاریخ 9 اسفند ۶4 به پایان رسید. چند روز پس از پایان 
عملیـات و تحویـل خط بـه نیروهای پدافندی، در حالی کـه مناطق متصرفه 
هنوز به طور کامل تثبیت نشـده بود، نیروهای عراقی در حماتی توانسـتند 
نقاط تصرف شـده را باز پس گیرند. دشـمن در این عملیات بیش از 15۰۰ 
کشـته و زخمـی بـر جـای گذاشـت و تعـداد 134 نفـر از آنـان نیز به اسـارت 

نیروهای ایرانی درآمدند.
مناطق آزاد شده شامل چند پاسگاه مرزی، بخشی از »ارتفاعات کانا«، 
»شـله کـوران«، »تنگـه سـور«، »موبـرا«، »ماخـان«، »کانـی ماران«، »سـرو 
ارتفاعات 147۰ و 1489« بود؛ همچنین از تجهیزات منهدم شـدۀ دشـمن 
می تـوان بـه یـک فروند هواپیما، یـک فروند هلـی کوپتر،۲۰دسـتگاه تانک، 
9۰دستگاه خودرو، 1۰ قبضه ضد هوایی، مقدار زیادی ساح سبک و نیمه 
سـنگین اشـاره کرد. یگان های منهدم شـدۀ دشمن نیز شـامل سه گردان از 
تیپ 5۰4، یک تیپ، یک گردان کماندویی گردان 94 توپخانه، گردان چهار 
تانک تیپ 7۰3 می شد. این عملیات نشان داد که در صورت گشودن جبهۀ 
هم زمان علیه ارتش عراق، توان دشمن تجزیه می شود و قادر نخواهد بود در 

دو جبهۀ مجزا و به طور هم زمان به مقابله برخیزد.
در ایـن عملیـات منطقۀ گسـترده ای از کردسـتان عراق بـه تصرف ایران 
درآمـد و شـهر سـلیمانیه در ُبـرد آتش ایـران قرار گرفـت؛ اما طـی هفته های 
بعـد بـه دلیل پاره ای مشـکات از جمله بمب باران شـیمیایی چند روسـتای 

کردنشین از سوی عراق، نیروهای ایرانی به مواضع اولیۀ خود بازگشتند.

هم زمانی عملیات والفجر ٨ و ٩ لرزه 
بر پیکر نیروهای دشمن انداخت
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نماینـده ولـی فقیـه در بنیاد شـهید و امور ایثارگران روز چهارشـنبه ۶ اسـفند ماه به 
منظـور دیدار با خانواده های معظم شـهدا و ایثارگـران و حضور در برنامه های تکریم 
پدران آسـمانی به اسـتان خراسـان شـمالی سـفر کرد. حجت االسـام والمسـلمین 
یوسفعلی شکری در ابتدای سفر خود با حضور در گلزار شهدای آشخانه شهرستان 

مانه و سملقان استان خراسان شمالی به مقام واالی شهدا ادای احترام کرد.
نماینـده ولـی فقیـه در بنیاد شـهید و امور ایثارگران در سـفر به شـهر آشـخانه با 
خانواده هـای معظـم شـهید »محمدعلـی نامـور«، شـهید »بیـک محمـد ناصری« و 
شهید »علی اصغر زعفرانیه« دیدار و گفت وگو کرد. وی در این دیدارها گفت: زندگی 
خانواده هـای معظم شـهدا، جانبازان و آزادگان سرشـار از فداکاری، گذشـت و ایثار 

است و زبان از بیان عظمت ایثار این عزیزان قاصر است.
حجت االسام والمسلمین شکری در ادامه خطاب به مسئول کانون شاهد مانه 
و سـملقان گفـت: سـازمان های مردم نهـاد و کانون ها و تشـکل های شـاهد و ایثارگر 

می توانند در جهت حل مشکات ایثارگران از ظرفیت های یکدیگر استفاده کنند.
نماینـده ولـی فقیـه در بنیاد شـهید و امور ایثارگـران همچنین در مراسـم تکریم 
پدران آسمانی و در جمع فرزندان شاهد و ایثارگر شهرستان مانه و سملقان به عنوان 
سخنران ویژه این مراسم گفت: باید به ایثارگران دورترین روستاها نیز رسیدگی شود 

و در مدیریت سیاسی و اجتماعی باید خدمات را از دورترین نقاط شروع کنیم.
وی در ادامـه افـزود: بایـد در روسـتاها بـه اشـتغال پایدار برسـیم و باید اشـتغال 
پایـدار را در دوردسـت ترین نقـاط پـر رنگ تـر کنیـم و از سـرمایه گذاری در ایـن نقاط 
حمایت کنیم. حجت االسـام والمسـلمین شـکری در ادامه با اشـاره به نبود تفاوت 
در میان ایثارگران گفت: چه کسـانی که شـهید شـدند و چه کسـانی که ماندند و راه 
شـهدا را ادامـه دادنـد همگی برای اسـام و میهن اسـامی فداکاری کردنـد و البته 
نقـش مادران نیز برجسـته اسـت و به عنـوان نمونه چگونه می تـوان صبر و فداکاری 

مادری که فرزند خود را در راه خدا تقدیم می کند را جبران کرد.

وی در ادامـه خطـاب بـه خانواده های معظم شـهدا گفـت: باید بـه احترام همه 
ایثارگـران عزیـز ایسـتاد و به آنها درود فرسـتاد، باید به خود ببالیـم و افتخار کنیم که 
مادرانی در این سـرزمین داریم که فرزندان خود را تقدیم به نظام اسـامی کرده اند، 
بایـد بـه جانبازی کـه مسـئولیت پذیری کرده و به سـوی جبهه های حـق علیه باطل 
شـتافته ولـی االن روی تخـت اسـت افتخـار کنیـم و بـه همراه آنـان که در کنارشـان 

ایستاده اند و از آنان پرستاری می کنند نیز افتخار کرد.
حجت االسام والمسلمین شکری در سفر به استان خراسان شمالی از مجتمع 
فرهنگی، ورزشـی و توانبخشـی ایثار نیز بازدید کرد. وی در این بازدید با بیان اینکه 
خدمات بنیاد در چهار بعد فرهنگی، معیشـتی، اجتماعی و بهداشـت و درمان ارائه 
می شـود گفت: به فرمایش مقام معظم رهبری هر کاری یک کمر بسـت دارد و کمر 
بسـت بنیاد شـهید و امور ایثارگران خدمت به خانواده های معظم شـهدا و ایثارگران 
و ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت در جامعـه اسـت؛ مجتمع هـای ایثار بایـد در خور 
شـأن ایثارگـران عزیز باشـد و در حفظ آن کوشـا باشـیم. نماینده ولی فقیـه در بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران در گفت وگـو با شـبکه اترک خراسـان شـمالی با بیـان اینکه 
شـهدا بـه فرمـان رهبر معظم انقـاب برای دفاع جهاد کردند و در این مسـیر شـهید 
شـدند، گفت: ما هم وظیفه خود می دانیم به این عزیزان خدمت کنیم و در کارنامه 

افتخارات خود این خدمت رسانی را ثبت کنیم.
حجت االسام والمسلمین شکری یادآور شد: خانواده های معظم شهدا در خط 
مقدم صیانت از آرمان ها و ارزش های انقاب اسامی و دفاع از قرآن و اسام هستند 
و ما بسـیار به این خانواده های شـریف مدیون هسـتیم، اگر شـهدا به ندای حق رهبر 
معظـم انقـاب لبیـک گفتنـد و در راه دفـاع از اسـام و مکتـب اهل بیـت)ع( به مقام 
عظمای شهادت نائل آمدند، نتیجه تربیت صحیح والدین آنها بوده است که نیازمند 
تکریم و احترام هسـتند. حجت االسـام و المسلمین یوسفعلی شکری نماینده ولی 
فقیه در بنیاد شـهید و امور ایثارگران در ادامه سـفر خود به اسـتان خراسـان شـمالی 
و بجنورد با مدیرکل، معاونین و مدیران سـتاد اسـتان و روسـای بنیاد شهرسـتان های 
خراسان شمالی گفتگو کرد. وی در این نشست گفت: خدمت صادقانه و خالصانه به 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران یک اصل اساسی در نظام جمهوری اسامی و 
دارای اجر عظیم اخروی است از این رو این نوع خدمت افتخاری بزرگ برای کارکنان 
بنیاد شهید و امور ایثارگران به شمار می رود. نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در ادامه خطاب به کارکنان بنیاد خراسان شمالی گفت: مشکات ایثارگران 
نباید روی زمین بماند بلکه باید مشکات منتقل شود تا بتوان با یک برنامه عملیاتی 
برای رفع مشکل برنامه ریزی کرد. وی همچنین گفت: اگر می خواهید فعال باشید و 
منفعل نباشید باید به خدمات خود به عنوان یک عبادت نگاه کنید و تمام توان خود 

را برای فهم مشکل و برطرف کردن آن به کار ببندید و آنها را پیگیری کنید.
حجـت االسـام و المسـلمین شـکری در سـفر بـه اسـتان خراسـان شـمالی در 
نشست صمیمی با فرزندان شهدا و کانون یادگاران شاهد استان خراسان شمالی با 
تأکید بر اهمیت و نقش تشکل های شاهد و ایثارگر خاطرنشان کرد: تشکل ها مورد 

توجه جوامع مردم ساالر هستند و باید به نقش تشکل ها توجه جدی کرد.
وی همچنیـن در خصـوص جایـگاه واالی خانواده های معظم شـهدا و ایثارگران 
گفـت: ایثـار خانواده ایثارگران به اندازه ای ارزشـمند و بزرگ اسـت که خدمات ما در 

برابر آنها کوچک است و این خدمات با فداکاری ایثارگران قابل مقایسه نیست.
حجت االسـام والمسـلمین شـکری همچنین در مراسـم تکریم پدران آسمانی 
در بجنـورد ضمـن ابـاغ سـام مقـام معظم رهبـری بـه خانواده های معظم شـهدا و 
ایثارگـران اسـتان خراسـان شـمالی گفت: در فرهنگ مـا واژگان مهمـی مانند کلمه 
مـرد وجـود دارد کـه نـه در مقابل زن بلکـه در مقابل نامرد مطرح شـده اسـت. نامرد 
کسی است که به وعده خود عمل نمی کند ولی مرد اگر پیمانی بست به پیمان خود 
وفا می کند همانند شـهدای ایران اسـامی که تا پای جان برای آرمان های اسامی 
مبارزه کردند. نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان خاطرنشان 
کـرد: حفاظـت از جـان و مال مردم کار مردان اسـت و اینها کریـم و مؤمن و پناهگاه 
هسـتند. در قلـه مـردی حضرت امیرالمومنین علی)ع( ایسـتاده اسـت و در پیرو آن 

شهدای تاریخ اسام و تاریخ انقاب اسامی قرار دارند.

ششـمین نشست سـتاد مراسم و مناسبت های 
ملـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران بـا موضوع 
شـهدا«  بزرگداشـت  روز  اسـفندماه،   ۲۲«
دوشـنبه چهـارم اسـفندماه بـا حضـور معـاون 

فرهنگی و آموزشی بنیاد برگزار شد.
»سـردار یعقوب سـلیمانی« -رییس سـتاد 
مراسـم و مناسبت های ملی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران- در این نشست بر ضرورت اثرگذاری 
برنامه ها و مشـارکت همگانی در سراسـر کشور 

برای روز بزرگداشت شهدا تأکید کرد.
وی بـا اشـاره بـه بزرگداشـت ویژۀ شـهدای 
مدافع سـامت در ۲۲ اسـفندماه سال جاری، 
گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران توجه و نگاه 
ویـژه ای بـه شـهدای مدافـع سـامت در سـال 
جاری داشته است و ۲۲ برنامۀ مستند تولیدی 
و ترکیبی از مدافعان سـامت تولید شد که 1۲ 
برنامـه بـه نمایـش درآمـد و از 1۰ برنامـۀ دیگـر 
اسـت. سـردار سـلیمانی  رونمایـی شـده  نیـز 
خاطرنشـان کـرد: بزرگداشـت شـهدای محـور 
مقاومـت بعـد از شـهادت سـردار حـاج قاسـم 
سـلیمانی و همراهانشـان، موضـوع حجـاب و 
عفاف و بیانیۀ گام دوم انقاب نیز از محورهایی 
اسـت که در روز شهید سـال جاری به آن توجه 

آموزشـی  و  فرهنگـی  معـاون  می شـود.  ویـژه 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران ضمـن تأکید بر 
همراهی سـازمان ها و نهادهای مختلف کشـور 
بـرای برگـزاری مراسـم روز بزرگداشـت شـهدا 
گفـت: به عنوان نمونـه سـازمان ها و نهادهایی 
ماننـد راهیـان نـور، ظرفیت های ویـژه ای برای 
گرامیداشت روز شهید دارند که همراهی آن ها 
بـا بنیـاد شـهید و امور ایثارگـران تأثیر بسـزایی 

برای برگزاری بهتر برنامه های این روز دارد.
روز  مراسـم   و  برنامه هـا  نشسـت،  ایـن  در 
بزرگداشـت شـهدا مـورد بحـث و بررسـی قـرار 
گرفـت و جزییـات آن هـا در نشسـت خبـری بـا 

حضور رسانه ها اعام خواهد شد.

پزشـکی  کمیسـیون  مدیـرکل 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران از 
برگزاری کمیسـیون های پزشـکی 
حالـت  جانبـازان،  درصـد  تعییـن 
اشـتغال جانبـازان و رسـیدگی بـه 
و  پرونده هـای موضـوع مـاده ۲۲ 
۲۶ قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگـران در اسـتان های قزویـن، 
گلسـتان، سیستان و بلوچستان و 

تهران بزرگ خبر داد.
»دکتـر حمیدرضـا حبیب اللهی« با اشـاره بـه برگزاری 
کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان در استان قزوین، 
گفـت: ایـن کمیسـیون در تاریخ ۲7 بهمن بـا حضور ۶ نفر 
از متخصصـان، دبیـر و دو کارشـناس کمیسـیون پزشـکی 
تشـکیل و 1۲8 نفر از متقاضیان بر اسـاس نوع مجروحیت 
بیماری هـای غیرجنگـی، توسـط متخصصـان مربوطـه   و 

ویزیت شدند.
وی افزود: کمیسـیون پزشکی حالت اشتغال جانبازان 
اسـتان گلسـتان در تاریـخ 3۰ بهمـن بـا حضـور 4 نفـر از 
پزشـکی  کمیسـیون  کارشـناس  دو  و  دبیـر  متخصصـان، 
تشکیل شد و طی آن 139 نفر از متقاضیان بر اساس نوع 
مجروحیـت و بیماری هـای غیرجنگـی توسـط متخصصان 

مربوطه ویزیت شدند.

مدیـرکل کمیسـیون پزشـکی 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در 
پزشـکی  کمیسـیون  خصـوص 
اسـتان  جانبـازان  درصـد  تعییـن 
سیسـتان و بلوچسـتان نیز گفت: 
این کمیسیون در تاریخ 3۰ بهمن 
بـا حضـور 7 نفـر از متخصصـان، 
و دو کارشـناس کمیسـیون  دبیـر 
طـی  و  شـد  تشـکیل  پزشـکی 
جلسـات این کمیسـیون 153 نفر 

از متقاضیان توسط متخصصان مورد معاینه قرار گرفتند.
حبیب اللهی افزود: کمیسیون رسیدگی به پرونده های 
موضـوع مـاده ۲۲ و ۲۶ قانـون جامـع خدمات رسـانی بـه 
نیـز در روز اول  بلوچسـتان  و  ایثارگـران اسـتان سیسـتان 
اسـفند برگـزار شـد و طـی آن 19۰ پرونـده مربـوط بـه حق 
پرستاری خانواده های معظم شهدا و جانبازان مورد بررسی 

قرار گرفت.
وی در پایان گفت: کمیسـیون پزشـکی حالت اشتغال 
جانبـازان تهـران بـزرگ در روز اول اسـفند بـا حضـور 4 نفر 
از متخصصـان، دبیـر و دو کارشـناس کمیسـیون پزشـکی 
نـوع  اسـاس  بـر  متقاضیـان  از  نفـر   14۰ و  شـد  تشـکیل 
مجروحیـت و بیماری هـای غیرجنگـی توسـط متخصصان 

مربوطه ویزیت شدند.

آییـن تکریم پـدران آسـمانی و تجلیـل از خانواده های 
میـاد  سـالروز  رجـب   13 آسـتانه  در  شـهدا  معظـم 
حضرت علی  )ع( با حضور معاون رییس جمهور و رییس 
بنیـاد شـهید و امور ایثارگـران بعدازظهر چهارشـنبه ۶ 
اسـفندماه در گلزار شـهدای بهشـت زهـرا  )س( برگزار 

شد.
مراسـم  ایـن  در  اوحـدی  سـعید  مهنـدس 
مولی الموحدیـن  باسـعادت  میـاد  تبریـک  ضمـن 
حضرت علی  )ع( و تشکر از برگزارکنندگان این مراسم 
گرانسـنگ، گفـت: یکـی از بـرکات ارزشـمند و بـزرگ 
انقاب اسامی برگزاری همین برنامه ها در روز میاد 
ائمـه معصومیـن )ع( و بزرگداشـت و نام گذاری مبارک 
و بـا سـنخیتی اسـت کـه صـورت گرفتـه و نسـل های 
گذشـته مـا در طـول تاریـخ از ایـن برنامه هـا و نعمـت 

حضور در این مراسم ها محروم بودند.
رییس بنیاد شـهید و امور ایثارگران نام گذاری روز 
میاد امام علی )ع( به عنوان روز پدر را مناسـبتی زیبا 
و قابـل تقدیر خواند و افزود: امروز در هیچ نقطه ای از 
عالم خلقت، به غیر از خاک مقدس جمهوری اسامی 
کـه بـه برکت خـون شـهدا و رهبری حضرت امـام )ره( 
ایـن قداسـت را پیـدا کرده اسـت چنین مناسـبت ها و 

جمع های نورانی را مشاهده نمی کنیم.
وی برگـزاری ایـن مراسـم در گلزار مطهر شـهدا را 
نیز قابل تقدیر خواند و اضافه کرد: اگر شـهدای عزیز 
مـا طبق نص صریـح قرآن زنده و »عنـد ربهم یرزقون« 
هسـتند، قطعًا مزار پاک و مقدسشان در دنیای مادی 

نیز قطعه ای از بهشت خدا روی زمین است.
اوحـدی بـا بیـان اینکـه ویژگی هـای متمسـکین 
واقعـی بـه حضرت علـی )ع( همواره یک سـؤال بزرگ 
و ماندگار در طول تاریخ در ذهن ها بوده، اضافه کرد: 
تحقـق عینـی و واقعـی متمسـکین بـه این امـام همام 
را در شـهدا دیدیـم. وقتـی ظرفیت معنـوی، عرفانی و 
روحی شـهدای ما به اندازه ای رسـید که حتی جسـم 
مـادی آن هـا هـم توانایی حفـظ آن را نداشـت، فقط و 
فقـط خود خدا خریدار آن ها شـد. خداوند فرمود من 

خریـدار شـهدا هسـتم و وعـده داد که »انـا خلیفه فی 
اهلی« یعنی خودم جانشـین شـهدا در خانواده شـان 
هستم وعده ای که به هیچ پدیده  دیگری نداده است.
وی افزود: اگر چشم بصیرت داشته باشیم، حتمًا 
حضور حضرت حق را در بین فرزندان و والدین شهدا 
می بینیم. همچنین خداوند فرموده اند اگر کسی دل 
خانـواده معظـم شـهیدان را به دسـت آورد، خداوند را 
راضـی کرده اسـت و این رسـالت سـنگین بـر دوش ما 

است.

معاون رییس جمهور با اشـاره بـه اینکه حضور در 
مراسـم میـاد حضـرت علـی )ع(، در جمـع فرزنـدان 
شـهدا و در کنـار مـزار شـهدا، حجـت را تمـام کـرده 
اسـت، اضافه کرد: امروز الگویی چون سـردار شـهید 
حـاج قاسـم سـلیمانی را داریـم کـه در هشـت سـال 
دفـاع مقـدس در سـخت ترین شـرایط جنگیـد، چهل 
سـال همـه چیـز خـود را فـدای انقـاب اسـامی کرد 
و در جبهـه مقاومـت هـم بـه برکـت وجـود و فکـر بلند 
بزرگ تریـن شکسـت تاریخ را به بیسـت و شـش کشـور 

دنیا در جبهه استکبار جهانی تحمیل کرد.
وی اضافـه کـرد: امـروز مکتـب شـهید سـلیمانی 
به عنـوان منشـور انقـاب اسـامی و والیتمـداری راه 
را بـه مـا نشـان می دهد و تحول آفرین اسـت. دشـمن 
از ایـن تحـوالت درکی نـدارد و چون ایـن درک را ندارد 
در محاسـبات خـود هـم بزرگ تریـن خطاهـا را مرتکب 

می شود.
پایـان  ایثارگـران در  رییـس بنیـاد شـهید و امـور 
گفـت: اگـر در شـب میاد حضـرت علـی )ع( در کنار 
قبور مطهر و در جمع پدران معظم شهدا هستیم، یک 
هـدف بـزرگ مـا این اسـت که از خـدا بخواهیـم  ما  را 
از متمسـکین واقعی به والیت امیرالمؤمنین علی )ع( 

قرار دهد.
در پایـان ایـن مراسـم کـه بـه همـت گروه خـودرو 
سـازی سـایپا برگزار شـد ضمـن تجلیل از تعـدادی از 
خانواده های معظم شـهدا، مزار مطهر شـهدای قطعه 

4۰ گلزار شهدای بهشت زهرای تهران گلباران شد.

نشست ستاد مناسبت های ملی بنیاد با موضوع روز 
بزرگداشت شهدا برگزار شد

برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استان های قزوین، گلستان، 
سیستان و بلوچستان و تهران

آیین تکریم پدران آسمانی و تجلیل از خانواده های معظم شهدا برگزار شد
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امام صادق)علیه السالم(:
روش علی)ع( چنین بود: زندانیانی را که به دلیل تهمت و یا ناتوانی در پرداخت قرض زندانی بودند، 

در روز جمعه با ضمانت اولیای آنان از زندان خارج می ساخت تا در نماز جمعه حاضر شوند.
)مستدرک الوسائل، ج 6 ص 27(

 سفر نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید 
و امور ایثارگران به استان خراسان شمالی

نماینـدۀ ولی فقیـه در بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران 
باشـد،  بیمـاران  خدمـت  در  انسـان  اگـر  گفـت: 
کارش کار خدایـی اسـت و تمـام کسـانی کـه در امـر 
درمـان فعالیـت می کننـد در حـال عبـادت خداونـد 
یوسـفلی  والمسـلمین  االسـام  »حجـت  هسـتند. 
شـکری« در مراسـم تقدیـر از فعـاالن حـوزۀ درمانـی 
ایثارگـران خراسـان رضوی گفـت: یکـی از گروه های 
خدمت رسـانی کـه در نـزد خـدا از ارج و قـرب باالیـی 
درمـان  کارهـای  کـه  هسـتند  کسـانی  برخوردارنـد، 
سایرین را انجام می دهند. نمایندۀ ولی فقیه در بنیاد 
شـهید و امور ایثارگـران افزود: اگر انسـان در خدمت 
بیماران باشـد کارش کار خدایی است و تمام کسانی 

 کـه در امـر درمـان فعالیـت می کنند در حـال عبادت 
خداوند هستند.

خدمـات  اگـر  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  وی 
درمانـی در کوتاه ترین زمان ممکـن به صورت مطلوب 
انجام شـود، ارزشـمند اسـت. در پایان این مراسـم که 
معصومـی«  حسـین  والمسـلمین  االسـام  »حجـت 
خراسـان  ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد  -مدیـرکل 
رضـوی- و »شـریعتی فـر« -مدیرعامـل بیمـۀ دی در 
اسـتان- نیز حضور داشتند، حجت االسام شکری از 
فعاالن حوزۀ درمانی ایثارگران خراسـان رضوی تقدیر 
کرد. نمایندۀ ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران 
همچنیـن در سـفر خـود به اسـتان خراسـان رضوی با 

تولیت آستان قدس رضوی نیز دیدار کرد.
مـروی«  احمـد  والمسـلمین  »حجت االسـام 
-تولیت آستان قدس رضوی- در این دیدار با تأکید بر 
لزوم توجه و خدمات رسـانی مضاعـف به خانواده های 
معظـم شـهدای مدافع حـرم بویژه شـهدای فاطمیون 
بایـد  مختلـف  بخش هـای  در  مسـئوالن  گفـت: 
مسـائل  و حـل  شـهدا  خانواده هـای  مشـکات  رفـع 
آن هـا را در اولویـت قـرار دهنـد. وی بـا بیـان این کـه 
خانواده هـای معظـم شـهدا حق بزرگی بـر گردن همۀ 
مـا دارند، افـزود: در میان خانواده های معظم شـهدا، 
خانواده هـای شـهدای فاطمیون به دلیـل مهاجرت با 
مشـکاتی روبرو هسـتند و با نجابت و صبوری در برابر 

تمـام دشـواری ها ایسـتاده اند؛ ایـن وظیفـه بـر عهدۀ 
 مسئوالن است که از توجه به این خانواده های گرامی 

غفلت نکنند.

نمایندۀولیفقیهدربنیادشهیدوامورایثارگران:

خدمت به بیماران عبادت خداوند است

هفتهنامهحیاتطیبهفقطروزهایجمعهمنتشرمیشود.ضمنًا
کلیهشمارههاینشریهرامیتوانیدازپایگاهخبریحیاتبه
آدرسwww.hayat.irدریافتنمایید.نشریهآمادهدریافت

اخبار،انتقاداتوپیشنهادهایشمامیباشد.

قابلتوجه
خوانندگانمحترم:

معـاون رییس جمهور و رییس بنیاد شـهید 
و امـور ایثارگـران گفـت: خداونـد توفیـق 
همنشـینی بـا خانواده هـای معظم شـهدا 
شایسـته ترین  به عنـوان  را  ایثارگـران  و 
انسـان های عالـم خلقـت به ما عطـا کرده 
اسـت و قطعـًا این فرصت باید آثـاری را در 

اخاق و کردار ما بر جای بگذارد.
روز  اوحـدی«  سـعید  »مهنـدس 
هشـتمین  و  سـی  در  اسـفند   4 دوشـنبه 
جلسـۀ شورای معاونین بنیاد شهید و امور 
ایثارگـران بـا بیـان اینکـه مبنـای نهضـت 
پیامبـر اسـام)ص( اخـاق بـوده اسـت، 
افـزود: مباحثی کـه امـروز در جامعه با آن 
روبـرو هسـتیم در صـدر اسـام نیـز مطرح 
بـوده اسـت و موضوع تـازه ای نیسـت و به 
منظـور رعایت اخاق و حفـظ و صیانت از 
آن، بایـد راهکارهـا و راهبردهایـی در نظـر 

گرفته شود.
رییـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران 
راهکارهـا  و  راهبردهـا  ایـن  کـرد:  تأکیـد 

و  بخشـنامه ها  حـد  در  نبایـد 
و  بمانـد  باقـی  دسـتورالعمل 
بایـد بـا توجـه بـه اینکـه در نهاد 
انقابـی و مقـدس بنیـاد شـهید 
بـه  مشـغول  ایثارگـران  امـور  و 
خدمت هسـتیم، در پـی تحولی 
بنیادیـن باشـیم. خداوند توفیق 
همنشینی با خانواده های معظم 
به عنـوان  را  ایثارگـران  و  شـهدا 
شایسـته ترین انسـان های عالـم 
خلقـت به مـا اعطا کرده اسـت و 

قطعـًا این فرصـت باید آثاری را در اخاق و 
کردار ما بر جای بگذارد.

بـه  اشـاره  بـا  رییس جمهـور  معـاون 
و  سی سـخت  منطقـۀ  در  زلزلـه  وقـوع 
اقدامات انجام شـده توسـط بنیاد شـهید 
و امور ایثارگران برای رسـیدگی به شـرایط 
گفـت:  منطقـه  ایـن  زلزلـه زدۀ  ایثارگـران 
خوشـبختانه اقدامـات الزم توسـط بنیـاد 
شهید و امور ایثارگران در این زمینه انجام 

شـده است و »حجت االسام والمسلمین 
رییسـی« -ریاسـت محتـرم قـوۀ قضاییه- 
نیز در سـفر به این منطقـه از فعالیت های 
صـورت گرفتـه توسـط بنیاد شـهید و امور 

ایثارگران تقدیر کردند.
»حجـت االسـام والمسـلمین یوسـفعلی 
بنیـاد  در  ولی فقیـه  -نماینـدۀ  شـکری« 
شـهید و امور ایثارگران- نیز در این جلسه 
ضمن اشـاره به نتایج سفرهای اخیر خود 

بـه چنـد اسـتان کشـور گفـت: 
در  کـه  خوشـبختانه موضوعـی 
ایـن سـفرها بـه چشـم می آمـد، 
ایـن بود کـه با اقدامـات صورت 
مشـکات  و  مسـائل  گرفتـه 
مربوط به ایثارگران تا حد بسیار 
زیادی برطرف شده است. یکی 
از موضوعاتـی کـه بایـد برای آن 
تخصیـص  شـود،  برنامه ریـزی 
جانبـازان  بـه  معیشـتی  کمـک 
زیر ۲5 درصدی اسـت که دچار 

مشکات اقتصادی هستند.
وی افـزود: یکی از مسـائلی که باید به 
آن توجه ویژه ای شود، افزایش فعالیت های 
فرهنگـی درون سـازمانی اسـت و بایـد بـا 
تشـکیل یک کمیتـه، برنامه ریزی های الزم 
به این منظور انجام شود. مسأله انگیزشی 
فعالیت هـا  انجـام  بـرای  انسـانی  نیـروی 
موضـوع بسـیار مهمـی اسـت کـه منجر به 
خدمات رسـانی مناسـب تر می شـود و باید 

برای آن تصمیمات الزم اخذ شود.
نماینـدۀ ولـی فقیـه در بنیـاد شـهید 
از  دیگـری  بخـش  در  ایثارگـران  امـور  و 
صحبت هـای خـود بـا تأکیـد بـر اهمیـت 
انسـان ها  اولویت هـای زندگـی  تشـخیص 
گفـت: در صورتـی کـه ایـن اولویت هـا بـه 
درسـتی مشـخص نشوند، انسـان ها دچار 
روزمرگـی می شـوند؛ البتـه ایـن روزمرگی 
منحصـر به انسـان ها نیسـت و سـازمان ها 
نیـز ممکـن اسـت بـه همیـن دلیـل دچـار 
روزمرگـی شـوند؛ بنابرایـن بایـد تفکیک و 
مشـخص کردن اولویت هـا جـزء مهم تریـن 

برنامه های همۀ ما باشد.
در ایـن جلسـه معـاون تعـاون و امـور 
اجتماعی بنیاد شـهید و امـور ایثارگران به 
ارائه گزارشی از آخرین وضعیت طرح های 
و  پرداخـت  ایثارگـران  اشـتغال  و  مسـکن 
پیشـنهادات و راهکارهایـی نیـز بـه منظور 
حل چالش های تحول نظام اداری مطرح 

شد.

رییسبنیادشهیدوامورایثارگران:

همنشینی با ایثارگران موجب تحول در اخالق انسان ها می شود


