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هفتهنامهای
برایترویجفرهنگایثاروشهادت

دراینشمارهمیخوانید

نهـاد برومند بسـیج یکی از ارزشـمندترین 
یادگارهـای تفکـر امام خمینـی )ره( اسـت. پس 
از چهـار دهـه از تولـد ایـن نیـروی مردمـی، 
هرچـه زمـان می گـذرد، ضـرروت وجـودی این 
مولـود انقـاب، بیشـتر نمایـان می شـود. اگـر 
کشـور و نظـام اسـامی در دهـه 60 در سـایۀ 
جان فشـانی لشـگر مخلص بسـیجیان، توانست 
توطئـه بـزرگ جنـگ تحمیلـی را پیروزمندانه 
نقـش  در  بسـیج  امـروز  بگـذارد،  سـر  پشـت 
مقـدس  نظـام  و  انقـاب  قدرتمنـد  تکیـه گاه 
ظاهـر شده اسـت. از عرصه دانشـگاه تـا مدارس 
و از عرصـه سیاسـت تـا امنیـت و فرهنگ، هیچ 
آن حضـور  در  بسـیج  نیسـت کـه  صحنـه ای 
تصاویـر  گذشـته،  ماه هـای  در  نداشته باشـد. 
و گزارش هـای غرورانگیـز بسـیاری از نقـش-

آفرینـی جوانـان مؤمن بسـیج در کمک رسـانی 
بـه مناطـق محـروم منتشـر شـد، در فاجعـه 
سـیل و زلزلـه آن هـا در خـط مقـدم امـداد و 
نجـات ایسـتادند، از آخریـن روزهـای سـال 98 
فصـل جدیدی در مأموریت ایـن نیروی مردمی 
به عنـوان  بحـران کرونـا  و  گشـوده شده اسـت 
میـدان و آزمـون بـه حسـاب می آیـد کـه در 
آن هـزاران جـوان بسـیجی، طی 9 ماه گذشـته 
داوطلبانـه و بی وقفه مشـغول خدمت رسـانی به 
شـهروندان گرفتار ایـن بیماری هسـتند. با این 
اوصـاف در آسـتانه هفتـه بسـیج از منظـر مقام 
معظـم رهبـری، حیـات و کارنامـه پربرکت این 

نیـروی مردمـی را مـرور کردیـم.

نیازامروزجامعهبهبسیج

بسـیجی کـه در سـال ۵8 تشـکیل شـد، 
نیازهـای آن روز را تأمیـن می کـرد -ایـن یـک 
نیـاز بـود- امـروز بسـیج نـوع نیازهـای دیگری 
را بـرآورده می کنـد. مسـائلی کـه امـروز مطرح 
اسـت، آن روز مطـرح نبـود. امـروز بسـیج مـا 
در زمینـه  علـم، در زمینـه  ابتـکار، در زمینـه  
نـوآوری، پیشـرو اسـت. این هـم هنر امـام بود. 
امـام در همین نوشـته ای کـه در آذر 6۷ مرقوم 
کردنـد -یعنـی آخر عمرشـان، تقریبا 10 سـال 
بعـد از آن نوشـته اول- از دانشـجویان و طـاب 
می خواهنـد که بسـیج تشـکیل بدهند؛ بسـیج 
دانشـجو و بسـیج طلبـه. ایـن نشـان دهنده این 
اسـت که نیـازی که کشـور به روحیه بسـیجی 
از  دارد، مربـوط می شـود بـه همـه زمینه هـا، 
جملـه زمینه هایـی کـه در قلمـرو حوزه هـای 
قلمـرو  در  کـه  زمینه هایـی  و  اسـت  علمیـه 
امـروز در حـوزه علمیـه هـم  دانشگاه هاسـت. 
فضای بسـیجی مـا، علمای بزرگ بسـیجی ما 
حضـور دارنـد، افتخـار هـم می کننـد. امـام هم 
افتخـار می کـرد. امـاِم بـا آن عظمـت، می گفت 
مـن افتخـارم ایـن اسـت کـه یـک بسـیجی ام. 
در دانشـگاه هـم همین جور اسـت. در دانشـگاه 
هم بسـیج دانشـجو، بسـیج اسـتاد، یـک پدیده 

پیش رونـده و پیشـرو محسـوب می شـود. 
1390/۷/22

از اول انقـاب تـا امروز، بسـیج خار چشـم 
دشـمنان بـوده؛ چـه دشـمنان داخلـی و چـه 

خارجی. دشـمنان 
1384/6/2

آحـاد عظیـم بسـیج، در طول این هشـت 
و  کردنـد  ثبـت  تاریـخ  در  را  چیـزی  سـال، 
گذاشـتند کـه جز در برهه های اسـتثنائی تاریخ 
گذشـته  بشـریت، نظیرش را نمی شود پیدا کرد.
13۷0/11/18

سرمشقوالگوییبرایجهاناسالمی

از تصویـر درسـت از وضـع کشـور، همیـن 
بسیج است. بسـیج مستضعفین، این تشکیات 
عظیم، این تشـکیات سراسـری در کشور، این 
مجموعـۀ عظیـم مردمـی کـه سرمشـقی شـد 
بـرای بعضـی از کشـورهای دیگـر که به سـراغ 
مشـکات  حـل  بـرای  برونـد  جوان هایشـان 
ایـن  مصـداق  بسـیج  کـه  بسـیج،   گوناگـون. 
َّذیَن قـاَل لَُهـُم الّنـاُس اِنَّ  آیـه  شـریفه اسـت: اَّل
از  بعـد  َفاخَشـوُهم.  لَُکـم  َجَمعـوا  َقـد  الّنـاَس 
جنـگ اُحـد، شـایعه انداختنـد که بنا اسـت به 
مدینه حمله بشـود، بترسید از دشـمن؛ َفزاَدُهم 
ایمانًـا؛ اّمـا مؤمنیـن در مقابـِل ایـن تهدیدهـا و 
عربده کشـی ها، ایمانشـان بیشـتر شـد، َو قالـوا 
َحسـُبَنا اهللُ َو نِعـَم الَوکیـل؛ ایـن بسـیج اسـت. 
بسـیج مصـداق همیـن آیـه  شـریفه اسـت کـه 
در مقابـِل تهدید دشـمن، نه فقط عقب نشـینی 
ایمانـش  ایمانًـا«،  »َفزاَدُهـم  بلکـه  نمی کنـد، 
افزایـش پیـدا می کنـد؛ ایـن یـک نقطـه  قـوت 
برجسـته  نقطه هـای  از  یکـی  بسـیج،  اسـت. 
تصویر واقعی از کشـور عزیز ما اسـت، و دشـمن 
بـا بسـیج خیلی مخالف اسـت و عوامل دشـمن 

هـم بـا بسـیج، خیلـی مخالف هسـتند. 
139۷/۷/12

حضورراهگشادرصحنههایحساسانقالب

بسـیج بـه معنـی حضـور و آمادگـی در 
همـان نقطه ای اسـت که اسـام و قـرآن و امام 
زمـان )ارواحنافـداه( و ایـن انقـاب مقـدس به 
آن نیازمنـد اسـت، لـذا پیونـد میان بسـیجیان 
 - )ارواحنافـداه(  ولی عصـر  حضـرت  و  عزیـز 
مهـدی موعـود عزیز - یـک پیوند ناگسسـتنی 

و همیشـگی اسـت.
13۷8/9/3

مظهریکوحدتمقدس

بسـیج در حقیقـت، مظهـر یـک وحـدت 
همـه  اسـت.  ملـت  افـراد  میـان  مقـدس، 
پیـدا  آن حضـور  در  بسـیج  کـه  میدان هایـی 

کرده اسـت، میدان هـای ملی اسـت؛ میدان های 
مربـوط بـه همـه ملـت - مثـل میـدان دفـاع 
مقـدس، میدان سـازندگی و خدمـات عمومی- 
مجموعـه  یـک  از  کشـور،  هیچ وقـت  اسـت. 
عظیمـی کـه از بهترین فرزندان کشـور و با این 
خصوصیات تشـکیل شده اسـت، بی نیاز نیسـت.
13۷6/9/۵ 

صاحبوراثتعالَموخلیفةاهللدرزمین

اسـم بسـیج کشـور مـا، ]یعنـی[ مجموعه 
بسـیج  مقاومـت  »نیـروی  چیسـت؟  شـما 
کسـانی  چـه  مسـتضعفین  مسـتضعفین«. 
هسـتند؟ مسـتضعفین را بـد معنـا می کننـد؛ 
مسـتضعفین را بـه افـراد فرودسـت یـا حـاال 
اخیـرا -یعنـی این چند سـال اخیر باب شـده- 
یعنـی  می کننـد[،  ]معنـا  آسـیب پذیر  اقشـار 
ایـن  را  قـرآن مسـتضعف  نـه،  آسـیب پذیران؛ 
نمی دانـد، قـرآن می گویـد: َون ُریـُد اَن نَُمـنَّ 
ًۀ  َعلَی الَّذیَن اسـُتضِعفوا فِـی االَرِض و َنَجَعلَُهم اَئِمَّ
َو نَجَعلَُهـُم الوارِثیـن؛ مسـتضعفین یعنـی ائّمـه 
و پیشـوایان بالقـّوه  عالَـم بشـریّت؛ ایـن معنای 
مسـتضعفین اسـت: کسـانی که وارثـان زمیـن 
و همـه موجـودی زمیـن خواهنـد بـود؛ بسـیج 
مسـتضعفین ایـن اسـت. مسـتضعف یعنـی آن 
کسـی که بالقـّوه صاحـب وراثـت عالَـم اسـت، 
بالقـّوه خلیفـۀاهلل در زمین اسـت،  بالقـّوه امام و 

پیشـوای عالَـم بشـریّت اسـت.
1398/9/6

هرجا هم حضور بسـیجی بـود، ]بعضی ها[ 
مـردان  می دیـدم  مـن  می کردنـد.  مخالفـت 
مؤمـِن باصاحیـِت ارتـِش منظـِم آن روز مـا 
اسـتقبال می کننـد از این که مجموعه  بسـیج با 
آن هـا و همراه آن ها باشـد؛ ایـن را من خودم در 
دوران جنـگ مکرر دیـدم؛ در پـادگان ابوذر، در 
جنـوب، در شـمال غـرب. خود فرمانده ارتشـی 
اصرار داشـت که مجموعه  بسـیجی بـا او همراه 
باشـند؛ دوسـت می داشـت، اسـتقبال می کـرد؛ 
اینجـا در تهـران، یـک عـده ای نشسـته بودنـد، 
نـق می زدنـد کـه آقـا چـرا این هـا وارد شـدند؟ 
چـرا بـدون اجـازه رفتنـد؟ چـرا فـان اقـدام را 
بودنـد.  ناراحـت  بسـیجی  حضـور  از  کردنـد؟ 
چـون امید نداشـتند، مأیوس بودنـد، می گفتند 
نمی شـود کاری کـرد؛ اما وقتی که وارد شـدند، 
دیدنـد ایـن ورود، امیدآفریـن اسـت؛ همـۀ این 

اسـتعدادها را جوشـش می دهـد.
 1391/۷/24

نیـرویمردمیکـهدشـوارترینکارهارا
بـهانجامرسـاند

دربـاره بسـیج و ایـن هفتـه، چنـد مطلِب 
اصلـی هسـت. یـک مطلب دربـاره خود بسـیج 

اسـت، کـه در حقیقـت بسـیج عظیـم ملّـت 
ایـران، مظهـر شـخصیت ذاتی و ملّی آن اسـت. 
چـون بسـیج به این معناسـت کـه جوانان ملت 
و عناصـر کاری ملـت، در میدان هـای سـخت، 
احسـاس کننـد که بـه امید خـدا و با تـوّکل بر 
او، دارای چنـان قـدرت و توانایـی هسـتند کـه 
می تواننـد در مقابـل دشـمنان بایسـتند. ایـن، 
معنای بسـیج اسـت. وقتـی که بسـیج را با نظر 
تحلیلـی و دقیـق نـگاه می کنیـم، می بینیم که 
میـدان نبرد نظامـی، تنها میدان حضور بسـیج 
نبـود. ایـن، کارِ خـدا بود که بسـیِج ملـت ایران 
همـان  کـه  میدان هـا  سـخت ترین  در  بتوانـد 
میـدان جنـگ اسـت، چنـان قدرتـی از خـود 
نشـان دهـد کـه دیرباورتریـن افـراد هـم قبول 

کننـد کـه ملـت ایـران دارای توانایی اسـت.
متمـادی،  سـال های  طـول  در  دشـمنان 
ملـت  مـا  بـه  تـا  کشـیده اند  زحمـت  خیلـی 
از  نیسـتیم  قـادر  کـه  بباوراننـد  و  بفهماننـد 

خودمـان دفاع کنیـم؛ قادر نیسـتیم شـخصیت 
خودمـان را نشـان بدهیـم و قـادر نیسـتیم در 
معـادالت جهانـی، نقش ایفا کنیـم. اقا یکی دو 
قـرن، تـاش اسـتعمار این بود کـه ایرانـی را از 
صحنـه فّعالیت همه جانبـه جهانی خـارج کند. 
وقتـی انقـاب پیروز شـد و همه دنیـا فهمیدند 
کـه ملـت ایـران دارای چنـان قدرتی اسـت که 
می توانـد یـک نظـام ظالم و فاسـد را کنـار بزند 
و در مقابـل خطـرات ایـن کار، که مسـأله جنگ 
بـود، بـا قـدرت بایسـتد؛ در حقیقت شـخصّیت 
ملـت ایران آشـکار شـد. و این، به برکت بسـیج  
بـود. نیروهـای مردمی بودند کـه در صحنه های 
جنـگ توانسـتند دشـوارترین کارهـا را انجـام 
دهنـد و اگـر نبودند، بی شـک سرنوشـت جنگ 

طـور دیگـری می شـد.
13۷1/8/2۷

فراگیرشـدنبسـیجیعنـیبیمـهانقالب

مـن عـرض می کنـم کـه اگـر ایـن کار - 
یعنـی فراگیرشـدن بسـیج - انجـام شـد، ایـن 
انقـاب، بیمـه بیمـه اسـت؛ اگـر نشـد، جـای 
نگرانی اسـت. یعنی بسـیج با سرنوشت انقاب، 
سـر و کار دارد. اگـر بسـیج، قوی و کارآمد شـد 
و گسـترش پیـدا کـرد و - همان طورکـه عرض 
کردیـم - پایـه اش مسـتحکم بود، هیـچ قدرتی 

در دنیـا، هرچـه هـم توطئـه کننـد، هرچه هم 
با یکدیگر همدسـت بشـوند، قـادر نخواهند بود 
نسـبت بـه این کشـور و ایـن انقـاب، کمترین 
چشـم زخمی وارد کننـد. اگـر نیـروی بسـیج - 
یعنـی نیـروی نظامـی مـردم - را کـم گرفتیم، 
آن وقـت جـای نگرانـی و اشـکال اسـت؛ چـون 
صحنـه حضـور مـردم، فقـط صحنـۀ سیاسـی 
اهـم  نظامـی،  صحنـه   نیسـت.  اقتصـادی  و 
صحنه هاست و این حضور، در سایۀ بسیج است.
1369/9/1

نیروهـای  سـپاه  و بسـیج  را بـا هدایـت  و 
توجیه  مـداوم  انقابی  و سیاسـی،  آمـاده  حضور 
فعـال  در صحنه هـای  دفـاع  از انقـاب  نگه دارید 

و پیوسـته  بـر آگاهـی  و بینـش  آنـان  بیفزایید.
1369/4/۵ 

بسیجدرمیدانجنگنرم
 

توصیـه  اّول؛ در همـه  زمینه هـا -]یعنـی[ 
همیـن زمینه هایـی کـه گفتیـم؛ زمینـه  دفـاع 
نیمه سـخت،  میـدان  در  سـخت،  میـدان  در 
در میـدان نـرم- آماده بـه کار باشـید. بسـیج در 
تاکتیـِک  و  راهبـرد  محلّه هـای کشـور،  همـۀ 
آمـاده داشته باشـد؛ در مقابل حـوادث گوناگون، 
تاکتیک هـا و راهبردهـای آمـاده داشته باشـید؛ 
هـم در زمینه هـای دفاع سـخت و نیمه سـخت، 
هـم در زمینه هـای گوناگـون دیگـر. غافلگیـر 
نشـوید؛ سـعی کنید در هیچ قضّیـه ای غافلگیر 
نشـوید. تجربـه  کمیته هـا در سـال 60 تجربـه  
بشـود.  اسـتفاده  تجربـه  آن  از  اسـت،  خوبـی 
کمیته هـای انقـاب اسـامی در سـال 60 در 
محـّات مختلـف، در جاهـای مختلـف، همه  جا 
حضور داشـتند؛ همیشـه هـم حضور داشـتند؛ 
هـر حادثـه ای که در آن منطقه رخ مـی داد، اّول 
چشـم انسـان می افتاد به برادران کمیتـه. البّته 
آن هـا تـازه کار بودنـد، آگاهی هـای امـروز شـما 
را، توانایی هـای امـروز شـما را اصـا نداشـتند، 
اّمـا حضـور دائمـی داشـتند؛ این حضـور دائمی 

خیلـی مهم اسـت.
 توصیـه  بعـدی؛ در جنـگ نـرم هیچ وقـت 
عکس العملـی عمل نکنید. البّته پاسـخ دشـمن 
را بایـد داد، اّما بهتـر از عکس العملی عمل کردن 
و واکنشـی عمل کـردن، عمل کـردِن ُکنشـی و 
ابتـکاری اسـت. یـک قـدم همیشـه از دشـمِن 
کـه  بزنیـد  حـدس  باشـید؛  جلوتـر  خودتـان 
دشـمن چـه کار می خواهـد بکند، چـه حرکتی 
می خواهـد انجـام بدهـد، حرکـِت خنثی کننده 
و پیش گیرنـده را قبـل از او انجـام بدهیـد؛ مثل 
یـک شـطرنج باز ماهر کـه حـدس می زند طرف 
مقابـل چه حرکتـی را انجام خواهـد داد، و قبل 
از این کـه حرکـت را انجام بدهـد، کاری را انجام 
می دهـد که او قفل بشـود، نتوانـد آن حرکت را 
انجام بدهد؛ همیشـه جلوتـر از او حرکت کنید. 
1398/9/6

مـرور بیانات مقـام معظـم رهبری 
دربـارۀ نقـش تاریـخ  سـاز بسـیج 

تشــکیل بســیج در نظــام جمهــوری اســامی ایــران، یقینــا از بــرکات و الطــاف جلیــۀ خداونــد تعالــی 
بــود کــه بــر ملــت عزیــز و انقــاب اســامی ایــران ارزانــی شــد. در حــوادث گوناگــون پــس از پیــروزی انقــاب 
ــداکاری و شــهادت طلبی،  ــوص و ف ــار و خل ــا ایث ــی کــه ب ــد نهادهــا و گروه هــای فراوان خصوصــا جنــگ، بودن
کشــور و انقــاب اســامی را بیمــه کردنــد، ولــی حقیقتــا اگــر بخواهیــم مصــداق کاملــی از ایثــار و خلــوص و 
فــداکاری و عشــق بــه ذات مقــدس حــق و اســام را ارائــه دهیــم، چــه کســی ســزاوارتر از بســیج و بســیجیان 
خواهنــد بــود؟ بســیج، شــجرۀ طیبــه و درخــت تنــاور و پرثمــری اســت کــه شــکوفه های آن بــوی بهــار وصــل و 
طــراوت یقیــن و حدیــث عشــق می دهــد. بســیج، مدرســه عشــق و مکتــب شــاهدان و شــهیدان گمنامی اســت 
کــه پیروانــش بــر گلدســته های رفیــع آن، اذان شــهادت و رشــادت ســر داده انــد. بســیج، میقــات پابرهنــگان و 
معــراج اندیشــه پــاک اســامی اســت کــه تربیت یافتــگان آن، نــام و نشــان در گمنامــی و بی نشــانی گرفته انــد. 
بســیج، لشــکر مخلــص خداســت کــه دفتــر تشــکل آن را همــه مجاهــدان از اولیــن تــا آخریــن امضــا نموده انــد. 
مــن همــواره بــه خلــوص و صفــای بســیجیان غبطــه می خــورم و از خــدا می خواهــم تــا بــا بســیجیانم محشــور 

گردانــد، چــرا کــه در ایــن دنیــا افتخــارم ایــن اســت کــه خــود بســیجی ام.
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2 بسیج جامعه زنان
وارد عرصه جدیدی شدهاست

رئیسبسیججامعهزنانکشور:

2 ولـی  نیسـتند،  مـا  کنـار 
حمایتشان احسـاس می شود

همسرشهیدچیتسازیان:

اطالعات  پنجــم  ســتون 
مهمی به دشـمن داده بـود

امیرسرتیپدوماحمدمهرنیا:

3

3 فـرزنـدانـم غـرق 
خـون بـودنـد 

روزتلخاندیمشـکبهروایتیکمادر:

رعایت اخالق اسـالمی شرط 
اول و ضـرورت مواجهـه بـا 
جامعه معزز ایثارگری اسـت

رئیــسبنیــادشــهیدوامــور
ایثارگــران:

ــهید و  ــاد ش ــس بنی ــور و رئی ــسجمه ــاون رئی مع
ــت اخــاق اســامی  ــرد: رعای ــد ک ــران تأکی ــور ایثارگ ام
ــزز  ــه مع ــا جامع ــه ب ــروری در مواجه ــرط اول و ض ش
ــر و  ــن قش ــون ای ــا مدی ــه م ــرا هم ــت زی ــری اس ایثارگ

فداکاری هــای آنــان هســتیم.
ــت  ــدی در بیس ــعید اوح ــدس س ــزارش مهن ــه گ ب
ــهید و  ــاد ش ــن بنی ــورای معاونی ــه ش ــن جلس و هفتمی
امــور ایثارگــران بــا تأکیــد بــر اهمیــت اخــاق اســامی 
ــظ  ــت: حف ــری گف ــزز ایثارگ ــه مع ــا جامع ــه ب در مواجه
اخــاق و گشــاده رویی در قــرآن کریــم و احادیــث و 
ــا  ــار )ع( باره ــه اطه ــام )ص( و ائم ــر اس ــات پیامب روای
مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت و همــه خادمــان 
ــود را  ــد خ ــران بای ــهدا و ایثارگ ــم ش ــای معظ خانواده ه
ــن  ــا ای ــز ب ــه و محبت آمی ــورد محترمان ــه برخ موظــف ب

ــد. ــامی بدانن ــه اس ــان جامع ولی نعمت
وی بــا اشــاره بــه آیــه 34 ســوره فصلــت ادامــه داد: 
مــا در بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــا عزیزترین قشــر 
ــت اخــاق اســامی  ــاط هســتیم و رعای ــه در ارتب جامع
شــرط اول در مواجهــه بــا جامعــه معــزز ایثارگــری اســت 
زیــرا همــه مــا مدیــون ایــن قشــر و فداکاری هــای آنــان 
ــط در  ــررات و ضواب ــی مق ــت برخ ــن اس ــتیم. ممک هس
برخــی مــوارد مانــع از اجابــت درخواســتی شــود ولیکــن 
برخــورد مناســب و حفــظ شــأن و کرامــت ایثارگــران از 

اصولــی اســت کــه هرگــز نبایــد فرامــوش شــود.
ــوص آن  ــه در خص ــور در ادام ــسجمه ــاون رئی مع
دســته از فرزنــدان و همســران گرامــی شــهدا کــه ســهام 
فروخته انــد،  را  اندوختــه شــاهد  در صنــدوق  خــود 
گفــت: 1600 نفــر از ایــن عزیــزان کــه در ماه هــای 
گذشــته ســهام خــود را فروختــه بودنــد، وجــوه حاصــل 

ــد. ــت کردن ــروش را دریاف از ف
ــا اشــاره  ــران ب ــور ایثارگ ــاد شــهید و ام رئیــس بنی
بــه تــاش بنیــاد بــرای حفــظ و حراســت از دارایی هــای 
ــرای  ــی ب ــادی و بانک ــروه اقتص ــزود: کارگ ــران اف ایثارگ
اقتصــادی  فعالیت هــای  بــر  نظــارت  و  ســاماندهی 
تشــکیل شــده اســت و در همیــن راســتا بــازار گردانــی 
شــرکت های  ســهام  مقاوم ســازی  بــرای  مناســب 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــی م بورس
ــت  ــرد معاون ــی از عملک ــه گزارش های ــن جلس در ای
تعــاون و امــور اجتماعــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
ــران، فعالیت هــای ســازمان  ــا مســکن ایثارگ در رابطــه ب
اقتصــادی کوثــر در رابطــه بــا پروژه هــای مســکن 
ایثارگــران در  بــه مســکن  و پیشــرفت های مربــوط 
ــط  ــزرگ توس ــران ب ــتان و ته ــزد، خوزس ــتان های ی اس

ــد. ــه ش ــا ارائ ــن حوزه ه ــران ای مدی
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امام حسن عسکری )علیه السام(:
ــاری،  ــر و بردب ــه اش و صب ــادت برنام ــواری و ســخاوت، ع ــاط در روش زندگــی اش، بزرگ هرکــس ورع و احتی

ــود. ــد ب ــش بســیار خواهن ــاد و تعریف کنندگان ــه اش باشــد، دوســتانش زی برنام
)أعام الّدین، ص314(

دکتـر شـیرین نیرومنـش، همسـر شـهید 
مدافع سـامت، دکتر حبیب اهلل پیروی اسـت. او 
نبودن همسـر شهیدش را بسیار دشـوار می داند. 
مردی که پزشـک، اسـتاد دانشـگاه، رئیس اسبق 
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی بـود و 
بـرای او یـک همسـر و بـرای فرزندانـش، یـک 
پـدر بـود. شـهید دکتـر حبیـب اهلل پیـروی در 
روزهای نخسـت شـیوع کرونـا در کشـور در 19 
اسـفند 1398 در خـط مقـدم مبارزه بـا بیماری 
بـه کرونـا مبتا شـد و بـه گفته همسـرش، اگر 
بـود، بـا رعایـت پروتکل هـا هم چنان بـه فعالیت 

خـود ادامه مـی داد. 
متـن کامـل گفت وگـوی هفته نامـه حیات 
طیبه با خانم دکتر شـیرین نیرومنش، پزشـک و 
همسـر این شـهید گرامی را در ادامه می خوانید.

شــهیدپیــرویدرکــدامبخــشو
بودنــد؟ بیمارســتانفعــال

همسـرم اسـتاد گـروه جراحـی عمومـی و 
جراحـی عـروق و پیونـد کبـد و کلیـه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی و رئیـس بخش 
جراحـی و مدیر گـروه جراحی بودنـد. تمام وقت 

در اختیـار دانشـگاه بودنـد و در جهـت کارهـای 
علمی و آموزشـی و پژوهشـی فعالیت می کردند 
و تمـام هم و غـم او، آموزش و پژوهش و تدریس 
و تحقیـق و کمـک بـه بیمـاران بـود. او هـر روز 
در بیمارسـتان طالقانی و دانشگاه شهید بهشتی 
و وزارت بهداشـت فعالیـت داشـت و این فعالیت 
قطع نمی شـد. حتی از مرخصی های اسـتحقاقی 
هـم اسـتفاده نمی کردنـد؛ مگـر این کـه بیماری 
شـدیدی داشـته باشـند، مرخصـی می گرفتند؛ 

درغیراین صـورت تمام وقـت در اختیـار دانشـگاه 
اداری  مسـئولیت  جراحـی،  بخـش  در  بودنـد. 
و اجرایـی داشـتند و مدیـر گـروه بودنـد و بـا 
دانشـجویان پزشـکی و رزیدنت هـا و... در تماس 
بودند و جلسات متعددی در دانشگاه و وزارتخانه 
داشـتند. تمام فکر و ذکر او، وظیفۀ مهم پزشکی 
و آموزشـی بود و هـر روز از هفت صبح در بخش 
خـود حاضر بودنـد و فعاالنه در کارها، مشـارکت 
و امـور را هدایـت می کردنـد و حتـی بسـیاری 
از هفته هـا در روزهـای پنجشـنبه هـم کـه روز 
تعطیلی و اسـتراحت هیأت علمی است، به خاطر 
مسـئولیت های خود به بیمارسـتان می رفتند؛ یا 
امتحـان رزیدنتـی بـود یـا طـرح سـؤال بـود یـا 
جلسـات گـروه بود و گاهـی، ماهی یکـی دو بار، 

جلسـات وزارتخانـه بود.

باشیوعکروناچهاتفاقیافتاد؟
تک و تــوک بیمــاری کرونــا پیــدا شــد، ولــی 
خیلــی آشــکار نبــود. بیمــاری شناخته شــده ای 
نبــود و راه هــای پیشــگیری را نمی دانســتیم. 
کســی بــاور نمی کــرد کــه ایــن بیمــاری آن قــدر 
خطرنــاک و مــوذی باشــد و هیــچ اطاع رســانی 
ــذاری  ــگیری و فاصله گ ــای پیش ــورد راه ه در م
و ماســک و... نبــود و بســیاری از افــراد، ناقــل یــا 
ــی حتــی گروه هــای پزشــکی  ــد، ول مبتــا بودن
آن هــا را تشــخیص نمی دادنــد. گزارش هــای 
ــک  ــم پزش ــن ه ــود م ــتیم. خ ــددی داش متع
هســتم و اســتاد دانشــگاه تهــران، مــا تمــام عمر 
را شــبانه روز در خدمــت نظــام بودیم و بــا آموزش 
و پــرورش و تحقیــق و به عنــوان قاضــی در امــور 
ــه حضــور داشــتیم  ــه طــور فعاالن پزشــکی و... ب
ــیاری  ــم. بس ــس بودی ــق و تدری ــل تحقی و اه
از افــرادی کــه در دی مــاه و بهمن مــاه بــا 
مشــکات تنفســی و غیرقابــل توصیف بــه مراکز 
ــد و  ــا بودن ــا مبت ــه کرون ــد، ب ــی می آمدن درمان
نمی دانســتیم. امــروز وقتــی بــا پرســتاران و کادر 
درمــان صحبــت می کنیــم از مراجعــه افــرادی به 
بیمارســتان ها صحبــت می کننــد کــه شــکلی از 
آنفوالنــزا یــا ســرماخوردگی جزئــی داشــتند و به 
ــه ســرعت دچــار تنگــی  نظــر می رســید کــه ب
نفــس می شــدند و بــا مشــکات تنفســی فــوت 
می کردنــد. آن زمــان، روش هــای تشــخیصی 
ــود. ــج نب ــق و تســت های آزمایشــگاهی رای دقی

برنامهکاریشهیدپیرویتغییریکرد؟
آقـای دکتـر در همـان فاصله مبتا شـدند. 
ما پزشـکان با بیمـاران در ارتباط هسـتیم. آقای 
دکتـر، جـراح عروق بودند و پیونـد کار می کردند 
پیچیـده  بیماری هـای  بـا  مسـن  بیمـاران  و 
عـادی  روال  می کردنـد.  مراجعـه  ایشـان  بـه 
بیماردیـدن و عمل کردن به همان صـورت بود و 
آقای دکتر از همین طریق مبتا شـدند. ایشـان 
یک عمل سـنگین پیوند کبد داشـتند که بیمار 
بعـد از چنـد روز با عایـم ریوی، فوت شـده بود. 

یـک بیمـار دیگر داشـتند کـه جراحـی تیروئید 
داشـت. خانـم مسـنی بودنـد کـه وقتـی دکتـر 
بیهوشـی پاستوکسـیمتر را بـرای ایشـان وصـل 
کـرد، متوجه شـد میزان اکسـیژن خون، بسـیار 
پاییـن و حـدود 80% اسـت و جراحی را کنسـل 
کردنـد و او را به بخـش برگرداندند. آقای دکتر با 
ایـن بیمـار در اتاق عمل بودند و ایشـان خود این 
مسـأله را برای من تعریف می کردنـد. درهرحال، 
پزشـکان در آن ایام با بیماران و ناقلین متعددی 
در تمـاس بودنـد و از همین طریق مبتا شـدند. 
ایشـان هم زمینه دیابت داشـتند و تحت درمان 
بودنـد، از ایـن رو از دوم و سـوم اسـفند، عائـم 

ایشـان کم کم شـروع شـد.

و دکتـر آقـای روحیـه بـه توجـه بـا
خسـتگیناپذیریایشـان،آیـازندگیبا

آقـایدکتـرسـختنبـود؟
مـن سـخت تر کار می کـردم. ایشـان ایـن 
اواخـر بـه مـن می گفتنـد مـن اگـر یـک روز 
مثـل شـما کار کنـم، همـان شـب می میـرم. 
مـن همیشـه بـرای دانشـجوهایم مثال مـی زدم 
و می گفتـم در ایـن سـاختمانی کـه مـا زندگـی 

می کنیـم 30 واحـد وجـود دارد، اولیـن کسـی 
کـه از خانـه بیرون مـی رود، من هسـتم؛ 6 صبح 
مـی روم و 11 شـب برمی گـردم و در خدمـت 
بیمـاران هسـتم. آقـای دکتـر کاری متعادل تر از 
من داشـتند، چـون تعـداد مریض هـای اورژانس 
در رشـته مـا کمـی سـخت تر اسـت و اصـوال 
خانم هـا بـا این کـه ظرافـت بیشـتری دارنـد، اما 
از آقایـان مقاوم ترنـد. سـخت نبـود و مـا غیـر از 
این کـه همـکار و همسـر بودیـم، دو دوسـت و 
همیشـه مشـوق هـم بودیـم، چـون شـغل مـا 
شـغلی عـادی نبـود. کار مـا هـر لحظـه خدمت 
بـه بیمار اسـت و بهبود هـر بیمـاری، رضایت به 
همـراه داشـت. این وظیفه ما اسـت و تا جایی که 

بتوانیـم در خدمـت مردم هسـتیم.

ایـنمـدتبـدونحضـورایشـانوبـا
وجـودشـرایطشـیوعبیمـاری،اوضـاع

بـرایشـماچگونـهاسـت؟
بعـد از ایـن همـه سـال زندگـی مشـترک، 
خـدا  از  اسـت.  سـخت  بسـیار  ایشـان  دوری 
می خواهـم بـه مـا صبـر بدهـد. وجـود ایشـان 
در زندگـی مـا غیرقابل انـکار اسـت. هـم بـرای 
مـن و هـم بـرای بچه ها سـخت اسـت. حـال ما 
غیرقابل تصـور بـود. مـن پـدر و مـادرم را هـم از 
دسـت داده ام، هرچنـد همـه عزیـز هسـتند و 
ازدسـت دادن همـه غیـر قابل جبران اسـت، ولی 
همسـر جور دیگری اسـت. ما 20 سـال با پدر و 
مـادر زندگـی می کنیم، ولی با همسـر 40 سـال 

شـبانه روز زندگـی کرده ایـم... 
زنـده  امـروز  بـه  تـا  اگـر  پیـروی  دکتـر 
بودنـد، تمام قـد در خدمـت بیمـاران بودنـد. مـا 
بـا تـوکل بـه خـدا کار می کنیـم و آقـای دکتـر 
اگـر می توانسـتند ایـن بیمـاری را بـه سـامت 
بگذراننـد، همان طورکـه تمـام همکاران ایشـان 
کار می کننـد، قطعـا بـا رعایت نکات بهداشـتی، 
مـا  می کردنـد.  کار  خـود  بخـش  در  فعاالنـه 
گوهرهـای گران بهایـی را در جامعـه پزشـکی از 
دسـت دادیـم و بایـد سـال ها انتظـار بکشـیم تا 
چنیـن افـرادی مجـدد در جامعـه مشـغول بـه 
کار شـوند. تقاضـای مـا از مـردم ایـن اسـت که 
پروتکل های بهداشـتی را رعایـت کنند. امکانات، 
محـدود اسـت و کادر پزشـکی سرسـختانه کار 
می کننـد و بایـد کادر پزشـکی را حمایت کنند.

ــان  ــه فرمانده ــود ک ــی ب ــرب زرد، لقب عق
عراقــی بــه او داده بودنــد. فقــط 2۵ ســال 
داشــت کــه در چهــارم آذر 1366 حیــن انجــام 
ــد. او  ــهید ش ــایی، ش ــت شناس ــت گش مأموری
همــان علــی چیت ســازیان، فرمانــده اطاعــات 
عملیــات لشــکر انصارالحســین بــود. زهــرا 
پناهــی روا، همســر اوســت و کمتــر از دو ســال 
ــت  ــی کرده اس ــوار زندگ ــهید بزرگ ــن ش ــا ای ب
ــا  ــه نحــوی ب ــن مــدت ب ــد در ای ــی می گوی ول
همســرش زندگــی کــرده کــه هنــوز بعــد از 33 
ســال از شــهادت ایشــان، همچنــان خاطــرات و 
طعــم شــیرین زندگــی با ایشــان همراه اوســت. 

آشـنا بـاشـهیدچیتسـازیانچطـور
شـدید؟

نحــوۀ آشــنایی مــن بــا ایشــان از طریــق 
یکــی از دوســتان و همــکاران مــادرم در کارگاه 
ــودم و  ــن 18 ســاله ب ــود. م خیاطــی بســیج ب
در فروردین مــاه ســال 136۵ عقــد مختصــری 
ــک  ــا شــهادت ایشــان ی ــا ت ــد م داشــتیم. عق
ــن  ــید. در ای ــول کش ــاه ط ــت م ــال و هش س
ــودم.  ــول ب ــاه در دزف ــش م ــدود ش ــدت، ح م

در زمــان عملیــات کربــای پنــج، آنجــا ســاکن 
ــا  ــه م ــار ب ــه ای یک ب ــا هفت ــی آق ــودم و عل ب
ــا  ــی آق ــن مــدت، عل سرکشــی می کــرد. در ای
چندین بــار مجــروح شــدند، امــا بــا چــوب زیــر 
ــون  ــد، چ ــه می رفتن ــه جبه ــددا ب ــل، مج بغ
احســاس نیــاز می کردنــد و می گفتنــد مانــدن 

ســخت اســت.

رابطةشـماچگونهبود؟چـهاولویتهایی
درزندگیداشتید؟

ــم  ــی بودی ــا آرزوهای ــوان ب ــا زوجــی ج م
کــه جوانــان امــروزی هــم دارنــد، ولــی اولویــت 
ــود.  ــروزی انقــاب و اســام ب ــا، پی و هــدف م
مــن بــا تمــام وجــود در کنــار همســر بــودم و 

ــم،  ــی بودی ــک و صمیم ــم دوســت نزدی ــا ه ب
حتــی شــاگردی ایشــان را می کــردم. گذشــت 
و ساده زیســتی ایشــان و بی ریایــی شــهید کــه 
ــت،  ــیجی می دانس ــک بس ــود را ی ــواره خ هم
ــک  ــود را ی ــز خ ــت. او هرگ ــن الگوس ــرای م ب
فرمانــده نمی دانســت و امانــت دار خوبــی بــود. 
بــه خانــواده شــهدا اهمیــت فراوانــی مــی داد و 
ــه  ــد، ب ــی می آم ــه مرخص ــه ب ــا روزی ک قطع
ــردی  ــرد. ف ــی می ک ــهدا سرکش ــواده ش خان
بســیار مقتــدر و شــجاع بــود و روحیــه باالیــی 
بهتریــن  وضعیــت،  بدتریــن  در  و  داشــت 
مدیریــت را داشــت. همــواره بــر جهــاد نفــس 
ــخصی  ــی ش ــن در زندگ ــت و ای ــد داش تأکی
ســخن  می شــد.  دیــده  ایشــان  رزم  در  و 
معروفــی دارنــد کــه کســی می توانــد از ســیم 
خاردارهــای دشــمن عبــور کنــد کــه در ســیم 

ــد. ــر نکرده باش ــش گی ــای نفس خارداره

پـسبـرایگذرانـدنمسـیر،بیشـتربه
مسـائلمعنـویتوجهداشـتید؟

اگــر بخواهیــد راه خوبــی را انتخــاب کنید، 
مشــکات بســیار بیشــتر از ســایر مسیرهاست. 
ســخت  را  راه  دنیــوی  مشــکات  مســیر 
می کنــد، امــا ســختی راه مــا را بــه خــدا 
ــادی در  ــن اعتق ــا چنی ــد. م ــر می کن نزدیک ت
زندگــی داشــتیم و ســعی می کردیــم هــدف را 
عاقانــه انتخــاب کنیم. ایشــان در خواســتگاری 
بــه مــن گفتنــد راهــی کــه انتخــاب کــرده ای، 
ــادی دارد و شــاید مــن مجــروح  مشــکات زی
ــا  ــاید نهایت ــوم و ش ــیر بش ــا اس ــاز ی ــا جانب ی
شــهید بشــوم، ولــی مــن بــر اســاس اعتقــادات 
و اهدافــی کــه داشــتم، پذیرفتــم و گفتــم یــک 
ــر از  ــرد، بهت ــک م ــا ی ــردن ب ــب زندگی ک ش
یــک عمــر زندگــی بــا یــک نامــرد اســت. ایــن 
ــتم  ــود و می خواس ــم ب ــیار مه ــن بس ــرای م ب
ــد  ــا را داشته باش ــن ویژگی ه ــن ای ــر م همس
ــت باشــد و راه  ــگ و دیان ــه و جن ــل جبه و اه

ــد. ــاب کرده باش ــت را انتخ درس

هیچوقتدراینانتخـابتردیدنکردید؟
ــی را در  ــی لذت ــی وقت ــت، ول ــخت اس س
او  نمی آوریــد.  کــم  چشــیده اید،  زندگــی 
می گفــت شــهدا بــرای کســانی که قــدر آن هــا 
را بداننــد، زنده انــد. ایشــان در کنار ما نیســتند، 
ولــی حمایــت ایشــان احســاس می شــود.

چـهلزومیبرایانتشـارخاطـراتخودبا
دیدید؟ شهید

ــن  ــاب خاطــرات م ــد از 30 ســال کت  بع
بــا ایشــان منتشــر  شــد، زیــرا یک بــاره زمانــی 
می شــود کــه می بینیــد شــهدا کم رنــگ 
شــده اند و بچه هــای دوره جدیــد آن هــا را 
نمی شناســند و درکــی از شــهید و جبهــه 

ندارنــد. بــا توجــه بــه تهاجــم فرهنگــی و 
رســانه ها و فضــای مجــازی، فاصلــه بیــن 
ــا  ــی ب ــن در مقطع ــده و م ــاد ش ــل ها زی نس
ــک ســال  ــر ی ــه رو شــدم. مگ ــاب روب ــن کت ای
و هشــت مــاه زندگــی چقــدر اســت؟ مــا کــه 
ــاب در  ــن کت ــم. و ای ــم نبودی ــا ه ــر روز ب ه
ــر  ــان منتش ــهادت ایش ــالگرد ش ــی امین س س
ــه  ــودم ک ــاب را ندیده ب ــن کت ــوز م ــد و هن ش
ــید و  ــری رس ــم رهب ــام معظ ــت مق ــه دس ب
ایشــان آن را ماحظــه کردنــد. همیــن منجــر 
شــد بــه این کــه دیــداری خصوصــی بــا 
ــی از  ــدار یک ــن دی ــا داشــتیم و ای حضــرت آق
ــان  ــود. ایش ــن ب ــی م ــات زندگ ــن لحظ بهتری
لطــف بســیاری بــه مــا داشــتند و مثــل یــک 
ــد؛ شــهید  ــت کردن ــن صحب ــا پســر م ــدر ب پ
ــده  ــهدا زن ــون ش ــد، چ ــده ش ــاره زن ــه یک ب ب
ــگ  ــام او کم رن ــد ن هســتند. شــهید نمی خواه
ــی از  ــانه و نمونه های ــه نش ــا هم ــود و این ه ش

ــتند. ــوارد هس ــن م ای

فرزندتانچهزمانیبهدنیاآمد؟
3۷ روز بعــد از شــهادت پــدرش بــه دنیــا 
آمــد و چهلــم شــهید بــا ســومین روز زندگــی 
ــه  ــی ک ــد. صحبت های ــادف ش ــرمان مص پس
ــت  ــائلی اس ــه مس ــما دارم از جمل ــا ش ــن ب م
کــه ایشــان هــم کامــا بــه آن هــا واقــف اســت. 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــارات ایش ــی از افتخ یک
ــن  ــن راه را انتخــاب کــرده و در ای پدرشــان ای
هــدف شــهید شده اســت. هــدف همــه شــهدا 

اســام بــود، آن هــا نمی خواســتند خــاک 
ــن  ــد و در راه ای ــت بدهن ــان را از دس میهنش

ــه شــهادت رســیدند. هــدف ب

بیشـترباکدامیکازخانوادههایشـهدا
هستید؟ ارتباط در

شــش ماهــی کــه در دزفــول بــودم، 
یکــی از هم خانه هــای مــا، شــهید هــادی 
ــات مرصــاد  ــا در عملی ــه بعده ــود ک ــی ب فضل
بــه شــهادت رســید. در اهــواز، شــهید همدانــی 
ــه  ــش ب ــال پی ــار س ــه چه ــناختیم ک را می ش
شــهادت رســیدند. ایشــان از فرماندهانــی بودند 
ــا آن هــا رفت وآمــد خانوادگــی داشــتیم. کــه ب

چـرابهشـهیدچیتسـازیانلقبعقرب
زردرادادهبودند؟

مــن بعــد از شــهادت ایشــان متوجــه 
ــه  ــی ب ــن لقب ــا، چنی ــرف بعثی ه ــدم از ط ش
ایشــان داده شده اســت. عقــرب خاصیتــی 
دارد کــه ضربــات مهلــک و مرگبــاری دارد 
ــهید  ــم ش ــند. اس ــرب می ترس ــه از عق و هم
چیت ســازیان در جبهه هــای مــا، موجــب 
قــوت قلــب بچه هــای مــا بــود و گفتــه 

ــا  ــات م ــه عملی ــه منطق ــاز ب ــد چیت س می ش
ــان ایشــان شــنیدم  آمده اســت. مــن از هم رزم
کــه آن قــدر او را دوســت داشــتند و او را قبــول 
ــب  ــود موج ــان، خ ــم ایش ــه اس ــتند ک داش
ــرد.  ــاز می ک ــره از کار ب ــود و گ ــن ب قوت گرفت
ــات  ــودی و ضرب ــایی از کار خ ــن گره گش همی
مهلکــی کــه ایشــان در نحــوۀ فرماندهــی خــود 
ــده بود  ــب ش ــود، موج ــمن وارد کرده ب ــه دش ب
ــاری  ــر افتخ ــدال پ ــر او، م ــرای س ــا ب بعثی ه
ــرای  ــزه ای ب ــم جای ــد و صــدام ه ــن کنن تعیی

ســر او گذاشــته بود.

مینابیابانی
رئیسبسیججامعهزنانکشور

بسـیج مجموعه ای از آحاد 
مردم اسـت که با انگیزه ای الهی 
ارزش هـای  پاس داشـت  بـرای 
انقـاب اسـامی در هـر جـا و 
هـر زمانـی کـه انقـاب و مردم 
نیـاز داشته باشـند، حضـور پیدا 
می کنـد تـا چالش هـا را حـل 

کند و از هیچ تاشـی فروگذار نیسـت. بسـیج در پنجم 
آذرماه 13۵8 به فرمان امام )ره( تشـکیل شـد و از ابتدا، 
بسـیج خواهـران فعالیت هـای خـود را در حوزه هـای 

عقیدتـی، فرهنگـی و هنـری شـروع کرد. 
بـا آغاز دفاع مقدس به عرصه جدیدی از فعالیت ها 
ورود کردیـم. جامعـه زنـان عـاوه بـر این که در پشـت 
جبهـه کارهـای امدادی و پرسـتاری از مجروحان جنگ 
را برعهـده داشـت، در پایگاه هـا، مسـاجد و حسـینیه ها 
نیـز بـه جمـع آوری کمک هـای مردمـی می پرداخت تا 
جبهه هـا را تقویـت کنـد. ایـن بخشـی از فعالیت هـای 
بسـیج خواهـران بود. همچنیـن گروه هایی به نـام انصار 
المجاهدین تشـکیل شـده بود کـه به منـازل رزمندگان 
و  بـه خانواده هـای آن هـا سرکشـی  و  سـر می زدنـد 
کمـک می کردنـد تا آن هـا به مشـکل برنخورنـد. تهیه 
غـذا و مـواد غذایـی و پخـت مربا و شست وشـوی لباس 
بسـیجیان از فعالیت های روحیه بخـش خواهران بود که 
پشـت جبهه، نشـاط و روحیه ای معنوی ایجـاد می کرد.

بعـد از دفـاع مقـدس شـرایط دیگـری پیدا شـد و 
نیاز بود به شـکل دیگری به مسـائل توجه کنیم. در آن 
دهه ها با هجمۀ فرهنگی سـنگین دشـمن روبه رو شده 
بودیـم و فعالیت هـای زیـادی در پایگاه هـای مقاومـت 
انجام می شـد. شـکل مواجهه دشـمن تغییر کرده بود و 
بخشـی از آن، جنگ نرم و بخشی آسیب های اجتماعی 
و اقتصـادی بـود. در ایـن دهـه، فعالیت هـای سـازمان 
بسـیج و بسـیجیان رویکرد جدیدی پیدا کرد و بسـیج 
جامعـه زنـان نیـز فعالیت های خـود را متناسـب با این 

تغییرات جهت مـی داد.
 درحال حاضـر نیـز بسـیج جامعـه زنـان بـه حوزه 
جدیـدی ورود کرده اسـت و با حضـور در فضای مجازی 
و سـایبری بـا تهدیـدات نـرم، مقابلـه و در مقابل جنگ 

نـرم دشـمن، ایسـتادگی می کنـد. امـروز ما بـا مباحث 
اقتصادی نیز روبه رو هسـتیم. جامعه به ویژه جامعه زنان 
سرپرسـت خانوار با تنگنای معیشـتی روبه رو هستند و 
به همین دلیل بخشـی از فعالیت های بسیج جامعه زنان 
در راسـتای مهارت آمـوزی و مهارت افزایـی بـرای ایجـاد 
اشـتغال پایدار برای زنـان به ویژه زنان سرپرسـت خانوار 
اسـت. اگـر خـدا عنایت کنـد قصـد داریـم در برنامه ای 
سـه سـاله 2۵0 نفـر از زنـان سرپرسـت خانـوار را کـه 
شـغلی ندارند و در معیشـت خود دچار مشکل هستند، 
بـا آمـوزش مهـارت خانگی به اشـتغال پایدار برسـانیم.

در بحـث کرونـا و در شـرایطی کـه در 9 مـاه اخیر 
بـا آن روبـه رو بودیـم نیـز بسـیج جامعه زنـان به صورت 
آتـش بـه اختیـار وارد میـدان شـد و کارگاه هـای تولید 
لباس هـای بیمارسـتانی در منـازل خواهـران بسـیجی 
ایجاد شـد. همچنیـن تهیه اقـام و مواد ضـد عفونی را 
در مسـاجد و پایگاه ها بر پا داشـتیم و خواهران بسیجی 
کمک مؤثری در پیشـگیری از بیماری داشـتند. کسانی 
کـه با پرسـتاری آشـنایی داشـتند، به کمـک مدافعان 
سـامت شـتافتند، حتـی خواهـران وارد قرنطینه هـا 
شـدند و بـا تهیـه غـذا و آب میـوه، سـعی می کردنـد به 
مدافعان سـامت و بیمـاران روحیه بدهنـد. در مواردی 
هم که سرپرسـت خانواده به دلیل شـیوع بیماری کرونا 
شـغل خود را از دسـت داده و معیشـت آن ها با مشـکل 
روبـه رو شـده بود، بسـیج خواهـران غذا می پختنـد و به 
در منـازل می بردنـد. همچین در چند نوبت، بسـته های 
معیشـتی تهیه می کردنـد و به منازل تحویـل می دادند 
و فعالیت های بسـیار زیادی داشـتند. خواهران بسیجی 
مـا در بسـیج طـاب در شـرایط سـختی کـه بسـیاری 
حاضـر نبودند به اجسـاد نزدیک شـوند، شست وشـوی 
اجسـاد را تقبـل کردنـد و کار تدفین را انجـام می دادند. 
بـه لحـاظ شـرعی ایـن کار بسـیار مهم بـود. همچنین 
سـعی شـد آموزش های الزم بـه خانواده ها داده شـود تا 
بـرای مقابلـه با این بیماری آمادگی الزم را داشته باشـند 
و از ابتـای خانواده هـا بـه بیماری پیشـگیری کنیم. در 
بحـث غربال گـری نیـز خواهـران حضـور پیـدا کردند و 
کار غربالگـری انجام شـد. همچنین خواهران بسـیجی 
مشـاوره  و  روانشناسـی  رشـته های  در  تحصیل کـرده 
به عـاوه  می دادنـد.  انجـام  مشـاوره  خانواده هـا  بـرای 
فعالیت هـای فرهنگـی و هنـری در فضای مجـازی هم 
جـزء فعالیت هـای خواهران بسـیجی ما بود ه و هسـت.

جنـگ هشـت روزه غـزه چهارشـنبه 14 نوامبـر 
2012 )24 آبـان 1391( بـا تـرور احمـد الجعبـری، 
معـاون فرمانـده گردان هـای عزالدین قسـام )شـاخۀ 
نظامی حماس( از سوی اشغالگران رژیم صهیونیستی 
بـا عنـوان عملیات »سـتون ابرهـا« آغاز شـد و پس از 
هشـت روز در چهارشـنبه 21 نوامبـر 2012 )1 آذر 
1391( بـا برقـراری آتش بـس میان طرفیـن به پایان 
رسـید. ارزیابـی و بررسـی این پیروزی پس از هشـت 
سـال موضـوع گفت وگـوی هفته نامـه حیـات طیبـه 
بـا دکتـر فـؤاد ایـزدی، عضـو هیأت علمـی دانشـکده 

مطالعـات جهان دانشـگاه تهران اسـت. 

چراکشتارغزهدردهةگذشتهبیشترمعروفشد؟
دلیـل حمله اسـرائیل به غزه تنها تکمیـل گام اول 
گنبد آهنین نیسـت، بلکه نیازهای انتخاباتی و سیاسی 
و سـاختاری اسـت کـه در ایـن تصمیم نقش داشـتند. 
حملـه بـه غزه بر اسـاس این نیاز اتفاق افتـاد، ولی نتایج 
جنـگ برخـاف پیش بینی نتانیاهـو، نخسـت وزیر این 
رژیـم رخ داد. رژیم صهیونیسـتی همـواره به صورت یک 
متجـاوز در برابـر غزه ظاهر می شـود و همیشـه رهبران 
جهـادی و سیاسـی را تـرور می کند یا آن ها را بازداشـت 
می کنـد. این رفتـار نهادینه شـدۀ تجاوزگری، ریشـه در 
شـرایط سیاسـی رژیم صهیونیسـتی دارد و دلیل دیگر 
آغـاز جنگ را روشـن می کنـد. جامعۀ صهیونیسـتی از 
مشـتی مهاجر که از ده ها کشـور جهان تشـکیل شـده 
کـه سـرزمین جامعـه فلسـطینی را غصـب کـرده و به 
همیـن سـبب همـواره می کوشـد با تجـاوز بـه جوامع 
اطـراف، آن هـا را بترسـاند و بـا قدرت نمایـی بـه جامعه 
نگرانـی این پیام را برسـاند که ارتش اسـرائیل قدرتمند 

اسـت و توان حفـظ امنیت شـما را دارد.

ایـندرگیریهـاچـههزینههایـیبـرایرژیم
صهیونیسـتیداشت؟

کارشناسـان امـور اقتصـادی اسـرائیل پیش بینـی  
کـرده بودنـد کـه مجمـوع خسـارات وارده بـه رژیـم 
صهیونیسـتی در پـی تجـاوز نظامـی ایـن رژیم بـه نوار 
غـزه بـه 2.61 میلیـارد دالر بالـغ بـود کـه هزینه جنگ 
مقاومـت  موشـک های  شـلیک  از  وارده  خسـارات  و 
در  می شـود.  شـامل  را  اشـغالی  سـرزمین های  بـه 
مقایسـه خسـارات وارده بـه رژیـم صهیونیسـتی از این 
جنـگ بـا خسـارات شـلیک موشـک های حـزب اهلل به 
سرزمین های اشغالی در تابستان 2006 از جنوب لبنان، 
منابع اقتصادی صهیونیسـتی تأکید می کنند که جنگ 
اخیـر نـوار غزه، خسـارات و زیان های بسـیاری را چه در 
بعـد نظامی و چه در بعد غیرنظامی به اقتصاد اسـرائیل 
وارد کـرد و در ایـن بیـن، بحران اقتصـاد جهانی موجب 
شـد تـا ایـن خسـارات بیـش از پیش بـر اقتصـاد رژیم 
صهیونیسـتی نمود داشته باشـد. هزینـۀ روزانه جنگ بر 
نـوار غـزه 130 میلیـون شـکل برابر با 43 میلیـون دالر 

برای رژیم صهیونیسـتی بوده که آمادگی نیروی ذخیره 
و تأمیـن هزینـه تجهیـزات نظامـی را شـامل می شـد.

چگونـهمقاومتدرغزهبهپیروزیمنجرشـد؟
پیروزی مقاومت فلسـطین در غزه نشان داد ساح 
متکـی بـه ایمان می تواند بسـیاری از معـادالت را تغییر 
دهد. کمک تسـلیحاتی ایران به مقاومت نیز کشورهای 
عربـی را رسـوا کـرد کـه حاضـر بـه دادن حتـی یـک 
فشـنگ به مقاومت نیسـتند. تأکید گروه هـای مقاومت 
فلسـطینی بر این که ایران شـریک آنهـا در این پیروزی 

اسـت، این واقعیـت ناشـناخته را نمایان تر کرد.

تبعـاتجنگبرمنطقـهوکشـورهایدیگررا
چگونـهارزیابـیمیکنید؟

جنـگ هشـت روزه بـرای بسـیاری از کشـورهای 
عربـی وابسـته در منطقـه یـک فاجعـه سیاسـی بـود، 
زیـرا ایـن جنـگ نشـان داد کشـورهای عربـی ماننـد 
عربسـتان و قطـر و همچنین ترکیه کـه تاکنون بیش 
از 10 میلیارد دالر به معارضان سـوریه تقدیم کردند و 
انواع سـاح های ضدهوایی و سـنگین و نیمه سـنگین 
را تهیه و به معارضان سـوریه رسـاندند، برای فلسطین 
کاری انجـام نـداده و ایـن نشـان می دهـد رفتـار ایـن 
کشـورها در چارچـوب وابسـتگی به آمریکا و اسـرائیل 
قابـل تعریـف اسـت و اگـر مسـائلی خـارج از تصمیـم 
آمریـکا باشـد، آن هـا نمی تواننـد کاری انجـام دهنـد. 
مسـأله دیگری که در جریان جنگ کاما آشـکار شـد، 
ایـن بـود که چـه طرف هایـی صادقانه از فلسـطینی ها 
می کوشـند  طرف هایـی  چـه  و  می کننـد  حمایـت 
بـا ایـن آرمـان تجـارت سیاسـی کننـد. سـفر وزرای 
خارجـه عـرب بـه همـراه وزیـر خارجـه ترکیه بـه غزه 
در جریـان جنـگ، اقدامـی در جهت انحصـار حمایت 
سیاسـی به خـود قلمداد شـد که واکنـش جامعه غزه 
ایـن اقـدام را خنثـی کـرد. در جریـان این سـفر، مردم 
غـزه پاکاردهایـی با مضمون »نحن نریـد دعمکم و ال 
دموعکـم« )مـا خواهـان حمایت شـما و نـه آه و گریه 
شـماییم( حمـل کردنـد و به آن ها فهماندنـد که مردم 
غزه، سـاح نیاز دارند و نه موضع سیاسـی بی خاصیت.

مسـأله دیگـری کـه حماسـه غـزه بـر آن تأثیـر 
گذاشـت، شفاف سازی موضع کشـورهای حوزه بیداری 
اسـامی اسـت. با وجـود این که ایـن جنبش ها ماهیت 
ضدصهیونیسـتی داشـت، اما افـرادی بـا عناوین حفظ 
عهـد و مصلحـت و... ایـن گرایـش را محاصره کـرده و 
عمـا سیاسـت های قدیمـی پای بندی به سـازش نامه 
کمـپ دیویـد و مبادلـه سـفیر بـا رژیم صهیونیسـتی 
بـا آغـاز حملـه رژیـم  را اسـتمرار بخشـیدند، ولـی 
صهیونیسـتی به غـزه، آقـای »ُمرسـی«، رئیس جمهور 
مصـر ناچار شـد سـفیر خـود را از اسـرائیل فراخواند و 
سـفیر رژیم صهیونیسـتی را اخراج کند و نخسـت وزیر 

خـود را بـه نوار غـزه اعـزام کند.

همسرشهیدمدافعسالمت:
تمام عمر در خدمت نظام بودیم

ازدیـروزتاامروزفعالیتهایبسـیججامعهزنان:
بسیج جامعه زنان

وارد عرصه جدیدی شدهاست

همسرشهیدچیتسازیان:
کنار ما نیستند، ولی حمایتشان احساس می شود

فؤادایزدیدرگفتوگوباحیاتطیبه:
سـالح متکی به ایمان می تواند معادالت را تغییر دهد 
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امام محمدتقی )علیهالسام(:
هرکس عمهام فاطمه )علیها السام( را در قم زیارت کند، برای او بهشت خواهد بود.

)بحار االنوار، ج 48، ص 316(

نـام اندیمشـک را کـه می شـنوی، اسـم دزفـول هـم 
از خاطـرت می گـذرد. نزدیکـی و مجـاورت دو شـهر، دلیـل 
اصلـی اسـت و خاطـرات خـوش و ناخـوش اهالـی، در ذهـن 
هـر شـنونده ای دربـاره آن ها تداعی می شـود. نام اندیمشـک 
را کـه می شـنوی، سـوت قطـار هـم در خاطراتـت شـنیده 
می شـود. آنجـا می شـود راهـی بـرای رفتـن به مقصـدی که 
نقشـه اش را کشـیده ای یا مسـافر اندیمشـکی یا با چمدان و 
سـاکی، راهی شـهری و روسـتایی نزدیـک. نام اندیمشـک را 
که می شـنوی، رودخانه و سـد می شـود آنچه در اخبار درباره 
شـهر شـنیده ای. چـه دز باشـد و چه کرخـه، سـخن از آب و 
نیـروگاه اسـت؛ همـان سـدهایی کـه در سـیل سـال 1398 
همـه را نگـران کرده بـود. امـا نـام اندیمشـک را وقتـی یـک 
میانسـال نشسـته در زیر آفتاب مسـتقیم آذرمـاه کوچه های 
شـهر می شـنود، یاد 10۵ دقیقه حکمرانی وحشـت بر شـهر 
می افتـد؛ همـان روزی کـه ۵4 فروند هواپیمـای عراقی آمدند 
و بـه پیـر و جـوان، زن و مـرد و نظامـی و غیـر نظامـی رحـم 
نکردنـد و بمـب از آسـمان باریـد و زمین، سـرخ شـد؛ همان 
روزی کـه حتـی دزفول هم در امان نماند و همـان چهارم آذر 
136۵ کـه طوالنی تریـن بمباران هوایی یک شـهر غیرنظامی 
در تاریـخ بعـد از جنـگ جهانـی دوم بـه نـام اندیمشـک و  
 300 تـن شـهید و بیـش از ۷00 تـن مجـروح آن ثبت شـد.

روستایصالحیه
در منابـع عربی، هنوز اندیمشـک را صالحیه می خوانند. 
شـهری کـه حدود 100 سـال پیش روسـتایی بـه همین نام 
بـوده و گفته انـد پیش تـر در کنـار خرابه هـای شـهر قدیـم 
»لـور« و »اری تریـن« سـاخته شده اسـت. همچنیـن سـدی 
اسـتوار در ایـن نواحـی بـا نـام اندمشـن )گیلگـرد( برپـا بوده 
کـه بـه )انوشـبرد( شـهرت داشته اسـت. نـام آن دژ را )اَنـوش 
یـا انهـش، بـه معنـای فراموش شـده( آورده انـد و در ایـن دژ، 
شـخصی موسـوم بـه صالح خـان مکـری )حکمران شوشـتر 
در زمـان قاجـار( سـاکن بوده اسـت. او بناهایـی از جمله دژی 
بـرای سـکونت خویـش سـاخته بود کـه بـه قلعـه صالـح یـا 
قلعـه لـور معروف شـد، امـا در دورۀ حکومت پهلـوی و مقارن 
بـا احـداث راه آهـن در ایـران، در مجـاورت قلعه لور، ایسـتگاه 
راه آهن اندیمشـک بنا شـد و به تدریج با آغاز ساختمان سـازی 
در اطـراف آن، اندیمشـک رو بـه گسـترش نهـاد. نـام شـهر 
هـم در دهـه بیسـت خورشـیدی به پیشـنهاد فرهنگسـتان 
ایـران از دهکـدۀ صالـح آبـاد بـه اندیمشـک تغییـر کـرد. 

توسعهاقتصادیواستراتژیکاندیمشک
بـا احداث راه آهن، شـهر توسـعه یافت و شـرکت جنرال 
موتورز، شـعبه ای از کارخانه اتومبیل سـازی نظامی خود را در 
این شـهر تأسیس کرد. شـرکت های متعدد داخلی و خارجی 
وارد اندیمشـک شدند و شـهر از نظر موقعیت راه های ترانزیت 
اصلی و مرکزی اهمیت یافت، زیرا اسـتان خوزستان، لرستان، 
ایام و کرمانشاه را به هم مرتبط می کند و راه ارتباط با شوش 
و انشـان هم بوده است. اندیمشـک، مقصد مسافران بهار است 
و در فصل تابسـتان، آب و هوای این شهر، روزهای نسبتا گرم و 
شـب های خنکی دارد. در روزهای سـرد زمستان هم در برخی 
مناطـق، بـارش برف را تجربـه می کند، اما دمـای این منطقه 
در روزهـای گـرم سـال بـه ۵0 درجـه بـاالی صفـر می رسـد. 

ازجنگجهانیتاجنگتحمیلی
آنچـه نـام اندیمشـک را در میـان شـهرهای جنـگ زدۀ 
اسـتان خوزسـتان بیـش از همه مطـرح کرده اسـت، تنها نام 
پادگان دوکوهه نیسـت. بمباران چهارم آذرماه 136۵ سـندی 
دیگـر بـر این ماندگاری اسـت. سه شـنبه چهارم آذرماه سـال 
6۵ درحالی که خورشـید به وسـط آسـمان رسـیده بود، بیش 
از ۵0 فروند هواپیماهای دشمن شهرستان اندیمشک را بیش 
از یک سـاعت و نیـم مـورد هجـوم قـرار دادنـد و حـدود 300 
نفر از شـهروندان اندیمشـک کشـته و ۷00 نفر نیز به شـدت 
مجـروح شـدند. آن را »طوالنی تریـن حملـه هوایـی جنـگ 
تحمیلـی« و »روزی که صدام در اندیمشـک قصابی کرد« یاد 
می شـود. یادمان آن روز روبه روی سـاختمان اداره کل راه آهن 
شـهر نصب شـده و شـرح حادثـه بر ایـن یادمان آمده اسـت. 

دوکوهه؛یادآوراستقامتجبههجنوب
دوکوهه مهم ترین پادگان عملیاتی خوزسـتان در جنگ 
ایـران و عـراق اسـت و این نـام به پـادگان و منطقه اختصاص 
دارد. دوکوهه در 4 کیلومتری شـمال غربی شهر اندیمشک در 
کنـار شـهرک دوکوهه واقع شده اسـت و ایـن منطقه به علت 
وجـود دو ارتفـاع 316 و 288 متـری در کنـار هـم کـه مانند 
دو کـوه دوقلـو در ایـن منطقه مسـطح خودنمایـی می کنند، 
دوکوهـه نـام گرفته اسـت. پـادگان 1۵ کیلومتـر مربعی قبل 
از انقـاب، پـادگان پشـتیبانی لشـکر 92 زرهـی و یگان های 
نظامـی جنوب غرب کشـور بـود و سـاختمان هایی نیمه سـاز 
بـرای نیروهـای پـادگان وجـود داشـت و با شـروع جنگ این 
پادگان در اختیار سـپاه پاسـداران قرار گرفت و در دوران دفاع 
مقـدس به مهم ترین پادگان عملیاتی خوزسـتان مبدل شـد 
که یادآور رشـادت های بسـیاری از جوانان این مرز و بوم است. 

گذرازدیروزدراندیمشکامروز
اندیمشـک، آثار و محوطه های باسـتانی بسـیاری دارد و 
از ایـن آثـار می تـوان از ویرانه هـای شـهر ساسـانی لور، شـهر 
اری تریـن، پل صیحه، بقعه شـاهزاده احمد در مـازو، قلعه رزه 
و ویرانه های شـهر ایامی زعفران دشـت در منطقه توریستی 
منگـره، سـد کرخـه و سـد دز  و پـاژ آن نـام بـرد. در شـهر، 
دو کلیسـا نیـز وجود داشـت کـه یکـی به دلیل عـدم نظارت 
مسـئولین تخریـب شـد و دیگـری کلیسـای سـانتاباربارا در 
سـد دز واقع شـده و متروکه  اسـت. دره تنگـوان، قلعه مختار، 
منطقـه گردشـگری منگـره، پل بـاالرود معـروف به پل شـاه 
عباسـی، بقعـه امیرسـیفیا دژ سـرقا، داوود خـادم و معبـد 
سـتاره های نشـان دار ساسـانی، بقعه شیخ روسـتای باریکاب، 
امامـزاده بابـا لَنگ، قلعه کوران )کـورو یا کهیرانیا کهرو(، قلعه 
حسـینی و مقبره محمودعلی، نشانه هایی متجسـد از تاریخ و 
فرهنگ منطقه اندیمشـک اسـت و مسـافران بـه دوکوهه در 
کنـار زیارت پـادگان و نمادهـای مقدس رشـادت های جوانان 
پـاک ایـن سـرزمین، می تواننـد بـا بازدیـد از آن هـا بـا تاریخ 

منطقه نیز آشـنا شـوند.

احمدمهرنیادرگفتوگوباحیاتطیبه:
سـتون پنجـم اطالعات مهمی به دشـمن داده بـود

دریـای خـون در اندیمشک
طوالنی ترین حملۀ هوایی جنگ تحمیلی؛

علیعیسی نَمی از شـاهدان عینی و خبرنگاران 
اندیمشـک  هوایـی  بمبـاران  فاجعـه  در  حاضـر 
اسـت. ایـن بازمانـده معتقـد اسـت کـه علی رغـم 
بی سـابقه بودن حملـه هوایـی بـه اندیمشـک در 
تاریـخ، امـا تاکنـون آن طـور کـه بایـد، بـه مقاومت 
مـردم ایـن شهرسـتان پرداختـه نشده اسـت. ایـن 
خبرنـگار در گفت وگـو با هفته نامـۀ »حیات طیبه« 
می کنـد. روایـت  را   136۵ آذر  چهـارم  حادثـه 

چـراآنروزحادثـةبمبـاراندراندیمشـک
بودید؟ حاضـر

من علیعیسی نَمی  متولد 1339 در شهرستان 
اندیمشـک هسـتم. کار خبـر را بـا روزنامـه کیهان 
پیش از شـروع جنگ تحمیلی آغاز کـردم. می توانم 
بگویم از نخستین خبرنگاران پس از پیروزی انقاب 
اسـامی در شهرسـتان های اندیمشـک و دزفـول 

به شـمار می آیـم و در دوران جنگ تحمیلـی، اخبار 
مرتبـط بـا ایـن دو شهرسـتان را مخابـره می کردم 
و هـر لحظـه آمادگـی حملـه عـراق را داشـتم. 

بـهعنـوانیـکخبرنـگار،درروزبمبـاران
اندیمشـکچـهچیـزیدیدیـد؟

از  فرونـد   ۵4  ،136۵ آذرمـاه  چهـارم  روز 
هواپیماهـای دشـمن در عملیاتـی که حـدود یک 
سـاعت و 4۵ دقیقه به طول انجامید، مراکز حساس 
اندیمشـک را مـورد هجـوم قـرار دادنـد. مـن هم به 
ایـن نیـت کـه از این فاجعـه، خبری مخابـره کنم، 
در محـل بمباران  حاضر شـدم. حملـه هوایی صدام 
آن چنـان غیرانسـانی و دلخراش بود کـه کار خبر را 

فرامـوش کـردم و به کمک مجروحان و حمل پیکر 
شـهدا پرداختـم. بدن های تکه تکه شـده مجروحان 
و شـهدا را از البـه الی شـاخه درختـان جمـع آوری 
کردیـم و در ایـن حمله حـدود 200 نفـر در محلی 
کـه ما حضور داشـتیم به شـهادت رسـیدند و ۵00 
نفـر هم مجـروح شـدند. آخرین هواپیماهـا درحال 
بازگشـت بودنـد کـه بمبـی به زمیـن اصابـت کرد 
و بعـد از آن نمی دانـم چـه شـد. موج انفجـار من را 
گرفـت و متوجـه شـدم پایـم مجـروح شده اسـت.

ازخیرارسالخبرگذشتید؟
خیـر. بعـد از آن قضیه به بیمارسـتان شـهید 
کانتـری آن زمـان اعـزام شـدم. وقتی عراق دسـت 

بـه چنیـن جنایتـی زد، خبرنگار بسـیار کم بـود و 
من تصور می کردم ممکن اسـت کسـی از جزئیات 
ایـن حملـه آگاه نشـود. بـه ایـن فکـر افتادم کـه از 
بیمارسـتان خبر را مخابره کنم. پرسنل بیمارستان 
تلفنـی در اختیـار مـن قـرار دادنـد و من به واسـطه 
دوسـتانم توانسـتم ایـن خبـر را بـرای روزنامه های 
کیهـان و جمهوری اسـامی گزارش کنـم و همان 
روز در صفحـه نخسـت آن هـا، بـه چـاپ رسـید.

بعدازواقعهدرشهرچهاتفاقیافتاد؟
پـس از این بمباران و جنایتی کـه صدام انجام 
داد، مردم مقاوم در اندیمشـک، پیکر شهدای چهارم 
آذرماه 136۵ را تشـییع و با حضور باشکوهشـان در 

هشـت سـال دفاع مقـدس ثابت کردند کـه همواره 
گـوش به فرمان امام خمینی )ره( هسـتند و چنین 
نخواهدکـرد. وارد  اراده آن هـا  وقایعـی خللـی در 

بـرایحفظخاطرۀاینحادثـه،چهکردید؟
خوشـبختانه پس از جنگ، موسسۀ فرهنگی 
غدیـر در زمینـۀ حملـه چهـارم آذرمـاه کارهـای 
فرهنگـی خوبـی در شهرسـتان اندیمشـک انجـام 
داده اسـت و تاکنـون بـه جمـع آوری خاطـرات و 
تاریـخ شـفاهی بازمانـدگان آن حادثـه پرداخته اند، 
امـا متأسـفانه بـا توجـه بـه این کـه ایـن بمبـاران 
پـس از جنـگ جهانـی دوم بی سـابقه بوده اسـت، 
رسـانه ها خیلـی کـم بـه آن پرداخته اند و ضـرورت 
دارد کـه ایـن حملـه هوایـی بـه ثبـت ملی برسـد 
و ایـن یکـی از مطالبـات جانبـازان، ایثارگـران و 
اقشـار مختلـف مـردم مقـاوم اندیمشـک اسـت. 

امیـر سـرتیپ دوم، احمد مهرنیـا از جمله 
دفـاع  سـال  هشـت  دوران  تیزپـرواز  عقابـان 
مقـدس اسـت که عاوه بـر انجـام عملیات های 
حسـاس در خـاک عـراق، به عنـوان پژوهشـگر 
و محقـق نیـز کتاب هایـی در زمینـه نبردهـای 
هوایـی خلبانان ایـران به نگارش درآورده اسـت. 
او معتقد اسـت در ماجرای بمباران اندیمشـک، 
دربـاره  را  مهمـی  اطاعـات  پنجـم  سـتون 
خاموش بـودن رادار منطقـه در اختیـار دشـمن 
قـرار داده بـود و همیـن مسـأله باعـث شـد تـا 

خلبانـان ایرانـی هـم غافلگیر بشـوند.
همزمـان بـا سـالروز بمبـاران ناجوانمردانه 
اندیمشـک، خبرنـگار هفته نامه حیـات طیبه با 
این پیشکسـوت نیروی هوایـی ارتش جمهوری 
اسـامی  ایـران به گفت وگـو نشسته اسـت. امیر 
سـرتیپ مهرنیا با اشـاره به این که در روز حمله 
جنگنده هـای عراقـی بـه اندیمشـک در پایـگاه 
وحدتـی دزفـول حضـور داشته اسـت، می گوید: 
مـن از خلبانـان پایـگاه چهـارم شـکاری 
وحدتـی دزفـول هسـتم. در روز چهـارم آذرماه 
سـال 136۵، حـدود ۵۵ فروند هواپیمای عراقی 
در منطقـه حضور داشـتند. آن روز کـه بمباران 
اندیمشـک آغـاز شـد، مـن در گـردان پـرواز 
مسـتقر بـودم. دامنـه کنـاری رودخانـه دزفـول 
-کـه بسـیجی ها بـرای حضـور در جبهـه آنجـا 
تمریـن می کردنـد-، پایـگاه چهـارم شـکاری و 
شـهر اندیمشـک، وسـعت حملـه جنگنده های 

عراقـی را تشـکیل داده بـود.

ویژگیهایاستراتژیکاندیمشک
در  بمبـاران  ایـن  بخـش  سـنگین ترین 
پایـگاه شـکاری و اندیمشـک انجـام شـد. در 
شـهر دزفـول هـم یـک فرونـد جنگنـده عراقی 
بـه عملیـات پرداخـت و ایـن شـهر را بمبـاران 
کـرد. اندیمشـک سـه ویژگـی خـاص داشـت؛ 

بـه جبهـه  نیروهـا  قـاب تقسـیم  این کـه  اول 
بـود. راه آهـن بسـیار مهمـی داشـت کـه نیروها 
را جابجـا می کـرد، همچنین ورودی اندیمشـک 
چندیـن پـل اسـتراتژیک قرار داشـت و شـمال 
کشـور را بـه جنـوب وصـل می کـرد. اگـر ایـن 
پل هـا منهـدم می شـدند، جایگزینـی برایشـان 
نبـود. در دوکوهـه هـم پادگانـی قـرار داشـت و 

زاغـۀ مهمـات هـم در آنجـا بـود.

حـدود80نفـردرپایگاهچهارمشـکاری
شـهیدشدند

از  فرونـد   12 یـا   10 مرحلـه،  سـه  در   
هواپیماهـای عراقـی آمدنـد و پایگاه شـکاری را 
بمبـاران کردنـد. محلـی را در پایـگاه هوایـی به 
دوسـتان بسـیجی اختصـاص داده بودیـم و این 
عزیـزان هـم اردوگاهـی بـرای خودشـان ایجاد 
کرده بودند. آن ها بیشـترین تلفـات را در پایگاه 
داشـتند. در قسـمت سـازمانی پایگاه هـم زن و 
بچه هـای مـردم و چنـد تـن از پرسـنل شـهید 
شـدند کـه در پـی ایـن بمبـاران، جمعـا حدود 
80 نفـر درون پایگاه به شـهادت رسـیدند. البته 

پشـت و جلـوی گـردان مـا و گردان پشـتیبانی 
را هـم زدنـد. لطـف خـدا شـامل حـال ما شـد 
کـه زنـده ماندیـم. اگـر ایـن بمب هـا 10 یـا 
1۵ متـر جابجـا بـه زمیـن اصابـت می کردنـد، 
حـدود 8 تـا 10 نفـر از بهتریـن خلبانان مـان 

بـه شـهادت می رسـیدند. برخـی از بمب هـا بـه 
مقـر آتش نشـانی پایـگاه اصابت کـرد و تعدادی 
در آنجـا شـهید شـدند. هم چنیـن در پایـگاه ما 
خانـواده ای بودنـد کـه 10 نفر مهمان داشـتند، 
پـدر خانـواده سـرکار رفته بـود. همسـرش هـم 
بـرای خریـد در بیـرون از منزل بـود و بچه های 
آن هـا بـه مدرسـه رفتـه بودنـد. هواپیماهـا این 
خانـه را کامـا منهـدم کردنـد و چنـد خانه در 

اطـراف آنجـا آسـیب دید.

ستونپنجماطالعاتمهمیبهدشمنداد
رادار منطقـه کـه نزدیـک سـد دز مسـتقر 
و  بـرای سـرویس  گاهـی،  از چنـد  هـر  بـود، 
اورهـال به طـور کاما محرمانه خاموش می شـد 
تـا تعمیـرات روی آن انجـام بگیـرد. در دوره ای 
کـه می خواهیم پیرامـون آن صحبت کنیم باید 
بگویـم کـه ایـن اطاعـات لـو رفته بـود و رادار 
مـا عملیاتـی نبـود. پـس بزرگتریـن مشـکل ما 
کـه در ایـن مقطـع قابـل بحـث می باشـد، این 
اسـت کـه چـرا هواپیماهـای ایرانـی وارد عمـل 
نشـدند؟ چون پیـش از آن که هواپیمـا از زمین 
برخیـزد، نیاز اسـت کـه راداری، نفوذ دشـمن را 
رصـد کرده باشـد و بـه پایـگاه گزارش دهـد. اما 
در آن زمـان، رادارهـا خاموش بودند و گزارشـی 
از هواپیماهـای دشـمن بـه مـا داده نشـده بود. 
خودمـان هـم هنـگام حملـه آن هـا در پایـگاه 

شـکاری غافلگیر شـدیم.
وقتـی رادار خامـوش می شـود، در اصـل 
غیـر عملیاتـی خواهـد شـد. ایـن اطاعـات به 
سـتون پنجم رسـیده بود و آن ها نیز به دشـمن 
اعـام کرده بودنـد. عراقی ها نیـز از این فرصت، 
نهایـت بهـره را بردنـد و با برنامه ریـزی دقیق به 
اندیمشـک حملـه هوایـی کردند. ممکن اسـت 
چنـد روز قبـل از این حمله، اطاعـات به عراق 
رسیده باشـد و آن هـا بـرای آن طـرح و برنامـه 

عملیاتـی در نظـر گرفتـه باشـند. هواپیماهـای 
آن هـا بـه خوبـی چیـده شـده بودنـد؛ یعنـی 
آرایـش هجومـی خوبی داشـتند. آن ها یک تیم 
پـروازی کامل بودنـد. دشـمن از هواپیمای ضد 
رادار اسـتفاده کـرد. پوشـش هوایـی و بمبـاران 

فراوانـی در منطقه داشـت. 
دربـاره زمانـی اختـالف یـک توضیـح

اندیمشـک بمبـاران
 رادار هایـی کـه در محـدوده نزدیک پایگاه 
قـرار داشـتند، بـا محدودیـت روبـه رو بودنـد و 
ماننـد رادار بـزرگ، ناتـوان از انجام جسـت وجو 
رادارهـای  آن هـا  دیگـر،  به عبـارت  بودنـد؛ 
تاکتیکـی هسـتند. وقتـی هدفـی در منطقـه 
تـا  می شـوند  روشـن  آن هـا  می شـود،  ظاهـر 
بتواننـد هواپیمـا را مـورد هـدف قرار دهنـد، اما 
هواپیماهای ضد رادار دشـمن در منطقه حضور 
داشـتند، دشـمن و ایـن رادارهـا نیـز کاربـردی 
نشـدند. چنـد پدافنـد محـدود در خـود پایگاه 
موجـود بـود کـه آن هـم درصـد اصابـت بمـب 

گلوله هایـش بـه هـدف کـم بـود.
در رابطـه بـا بمبـاران اندیمشـک برخـی 
می گوینـد: هواپیماهـای دشـمن یک سـاعت و 
نیـم اندیمشـک را مورد هدف قـرار دادند، اما ما 
می گوییـم ایـن حملـه ۵3 دقیقه طول کشـید. 
ممکن اسـت برای شما این پرسـش ایجاد شود 
کـه دلیل ایـن اختاف کجاسـت، بایـد توضیح 
بدهـم کـه وقتی ۵3 دقیقـه بمباران تمام شـد، 
هواپیمـای دشـمن کارشـان را انجـام دادنـد و 
محـل را ترک کردند، اما هواپیماهـای ضد رادار 
آن هـا در منطقه حضور داشـتند. این هواپیماها 
نیـز بایـد برمی گشـتند کـه این موضـوع هم به 
زمـان انجـام مأموریت دشـمن اضافه می شـود. 

نجاتیکخلبانعراقی
خلبـان یکی از این هواپیماهـای ضد رادار، 

جوانـی بـود کـه بـه هـر دلیلـی گیـج مـی زد و 
توانمند ی هـای مـورد نیـاز را بـرای این عملیات 
نداشـت. او خلبان یک هواپیمای »سـوخو 22« 
بـود و در نزدیکی هـای شـوش پـرواز می کـرد 
تـا اگـر راداری در آنجـا روشـن شـد، آن را بزند. 
ایـن خلبـان عراقـی هنگام بازگشـت به سـمت 
پایـکاه کـوت العماره، اشـتباهی به دزفـول آمد 
و تصمیـم داشـت تـا در پایگاه شـکاری وحدتی 
بنشـیند. ضدهوایـی داخـل پایـگاه به سـمت او 
چندین مرتبـه  خلبـان  ایـن  می کـرد.  شـلیک 
تـاش کرد، اما نتوانسـت و حتـی یک بار هم در 
نظر داشـت تا در بلوار بین دزفول و اندیمشـک 
بنشـیند، اما به دلیـل ترافیکی کـه در آن جا بود 
منصـرف شـد. در نهایـت بـه سـمت کوه هـای 
سـد دز رفـت. بنزینـش تمـام شـد و هواپیمـا 
را تـرک کـرد. هنگامـی کـه بـا چتـر بـر زمین 
فـرود آمد، مردِم عصبانی اندیمشـک از خجالت 
او درآمدنـد. همـکاران مـا از پایـگاه بـه سـمت 
او رفتنـد و نجاتـش دادنـد. »عصـام عبدالوهاب 
الزبیـدی« نـام ایـن خلبـان اسـت کـه کتـاب 
خاطراتـش با عنوان »پرواز شـماره 22« توسـط 

انتشـارات سـورۀ مهـر به چـاپ رسیده اسـت.

پایبندیخلبانانایرانیبهاخالقجنگ
در دوران دفـاع مقدس چندین مورد داریم 
کـه وقتی خلبانـان ایرانی برای انجـام مأموریتی 
می رونـد، وقتـی متوجـه می شـوند کـه مـردم 
عـادی در آن نقطـه حضـور دارنـد بـا پذیرفتن 
این ریسـک کـه ممکن اسـت مورد هـدف قرار 
بگیرنـد، چنـد لحظه بـا تأخیر عملیـات خود را 
انجـام داده انـد تـا مـردم عـادی آسـیب نبینند. 
وقتـی هـم جنـگ شـهرها آغـاز شـد، هـدف 
اساسـی خلبانـان ایرانـی، سـاختمان های اداری 
و مراکـز اسـتراتژیک در عـراق بـود و خلبانـان 

ایرانـی بـه اخاق جنـگ پایبنـد بودند.

نویسنده»اندیمشکدربارانآتش«:
این حادثه از ذهن شـاهدان پاک نمی شـود 

سـاکن اندیمشـک است و در سـال 1344 
بـه دنیـا آمـده  و در زمـان بمبـاران چهـارم آذر 
136۵ در دبیرسـتان شـهید باهنر شهر درحال 
تحصیـل بوده اسـت. »حسـین بذرافکـن« نیـم 
قـرن از زندگـی اش را سـپری کـرده و در قامت 
نویسـنده و پژوهشـگر در حـوزه دفـاع مقدس، 
بـا قلمـش قدمی بـرای حفظ و نشـر ارزش های 
دفـاع مقدس شـهر خـود برمـی دارد. او که خود 
از شـاهدان عینـی بمبـاران اندیمشـک اسـت، 

روایـت می کنـد:

شاهدعینی؛نقالذهنی
و  بـودم  سـاله  شـانزده  سـال 1361،  در 
به عنـوان بسـیجی بـه جبهـه اعـزام شـدم. در 
طـول هشـت سـال دوران دفـاع مقدس شـاهد 
بمباران هـای  بـودم.  دلخـراش  صحنه هـای 
مکـرر دزفـول، اندیمشـک و هجـوم به آبـادان، 
تنهـا چنـد نمونـه از ایـن صحنه هـا هسـتند. با 
پایان یافتـن جنـگ تحمیلـی، فرصتـی پیـش 
آمـد که به نوشـتن دربـاره جنگ بپـردازم. ابتدا 
در نشـریات مختلـف مانند اطاعـات، کیهان و 
همشـهری، خاطرات و داسـتان هایی به نگارش 
درآوردم تا این که نخسـتین کتابـم را در کنگره 

شـهدای اسـتان خوزسـتان در سـال 13۷9 بـا 
عنـوان »اقلیـم عشـق« منتشـر کـردم. پیـش 
از ایـن هـم داسـتانی بـه نـام »ُمشـتی آرد« در 
حـوزه هنـری 13۷4 منتشـر کرده بـودم. رمـان 
»نبـرد شـوش« را هـم در سـال 1380 به چاپ 
رسـاندم و در سـال 1382 رمـان »غوطـه ور در 
بی خـودی« را بـا حمایـت مالـی بنیاد شـهید و 
امور ایثارگران اسـتان خوزسـتان منتشر کردم و 
آثـارم تاکنـون به 10 عنوان کتاب رسیده اسـت.

ادبـی،  تجربه هـای  همیـن  اسـاس  بـر 
مؤسسـه فرهنگـی غدیـر جنوب در شهرسـتان 
اندیمشـک بـه مـن پیشـنهاد داد تـا رمانـی در 
ارتبـاط بـا بمبـاران چهـارم آذر بنویسـم. بـرای 
نـگارش این اثر، دو سـال پژوهش کـردم و پس 
از آن توانسـتم داسـتان بلنـدی در 120 صفحه 
بنویسـم. این اثر در سـال 1386 به چاپ رسید. 
هرچند مـن در بطن حادثۀ بمباران اندیمشـک 
نزدیـک شـاهد جنایـات  از  و  حضـور داشـتم 

وحشـتناک حمله هوایـی هواپیماهای دشـمن 
بـودم، امـا بـرای بـه تصویرکشـیدن جزئیـات 
بمبـاران بـه مصاحبـه بـا شـاهدان دیگـری هم 
کـه از دور یـا نزدیـک حادثـه را دیـده و درک 
کـرده بودنـد، پرداختـم و در ایـن رابطه با بیش 
از 100 نفـر از اقشـار مختلـف مـردم و کارکنان 
دولتـی و نظامـی گفت وگو کردم. 10 سـال بعد 
بـا تمامـی کمبودها و محدودیت هـا، فیلمی هم 
بـا هزینه شـخصی سـاختم که مـورد بی مهری 

مسـئولین قـرار گرفت. 

یکفاجعه؛یکعمرخاطره
فاجعـه بمباران شـهر اندیمشـک به عنوان 
طوالنی تریـن بمبـاران هوایـی پـس از جنـگ 
جهانـی دوم، اهمیت تاریخـی و تراژیک دارد. در 
ایـن بمبـاران بیش از 30 نقطه از شـهر بمباران 
شـد، صدهـا شـهید و هـزاران جانبـاز بـه جای 
گذاشـت، سـه یا چهـار گونی بـزرگ از تکه های 

بـدن شـهدا از فاصله صدهـا متر دورتـر از روی 
پشـت بام ها و روی شـاخ و بـرگ درختان و کف 
خیابـان جمـع آوری شـد. ایـن حادثـه اتفاقـی 
نیسـت کـه از ذهـن شـاهدان به راحتـی پـاک 
شـود و در ایـن رابطـه، اگرچه کارهای بسـیاری 
انجـام شده اسـت، امـا در گـذر زمـان، هر سـال 
رنـگ  بیشـتر  می شـویم،  دور  واقعـه  از  کـه 
تشـریفات بـه خـود می گیـرد. بودجـه فرهنگی 
هـم بـه حداقـل رسـیده و تقریبـا چیـزی در 
بسـاط نیسـت و این بیمـاری کرونا هم بیشـتر 

مـردم را از هـم دور می کنـد. 
این کــه اســم خیابانــی یــا میدانــی و 
ــام شــهیدی شــود، امــری  ــه ن مکانــی مزیــن ب
عــادی و پســندیده اســت، امــا فراتــر از آن 
ــی و  ــای فرهنگ ــوآوری نیروه ــت و ن ــه خاقی ب
کارگــزاران نیــاز داریــم. ممکــن اســت مردمــی 
کــه جنــگ را لمــس نکرده انــد پــس از گذشــت 
ــروز  ــل ب ــگ به دلی ــوادث جن ــال از ح ــا س ده ه

ســختی های اجتماعــی و اقتصــادی، آنچــه 
ــت،  ــران گذش ــت ای ــه مل ــگ ب ــه در جن را ک
فرامــوش کننــد و بــرای پرداختــن بــه موضــوع 
ــردم در دوران  ــت م ــی و مقاوم ــگ تحمیل جن
هشــت ســال دفــاع مقــدس، نیازمنــد همــکاری 
ــد  ــادم می آی ــتیم. ی ــددی هس ــای متع نهاد ه
ــاران  ــون بمب ــتندی پیرام ــاخت مس ــرای س ب
شــهر اندیمشــک بــه راه آهــن ایــن شــهر رفتــم 
تــا آن هــا موافقــت کننــد کــه بتوانــم در آنجــا 
ــن  ــت راه آه ــرکل وق ــم. مدی ــرداری کن فیلم ب
نامــه ام را بــه حراســت ارجــاع داد، حراســت هــم 
گفــت کــه درخواســت شــما بــه مرکــز )تهــران( 
ارســال خواهــد شــد و درصــورت موافقت، شــما 
ــد  ــن فراین ــد. ای ــرداری کنی ــد فیلمب می توانی
چنــد مــاه طــول کشــید و از ســالروز بمبــاران 
ــا  ــتم ب ــل توانس ــت و در مقاب ــت می گذش داش
شــرکت در نمایشــگاه پایــگاه چهــارم شــکاری 
ــا و  ــا و هواپیماه ــواع جنگنده ه ــول از ان در دزف
بانــد فــرودگاه و پــرواز هواپیماهــا فیلمبــرداری 
کنــم. بــرای همیــن تأکیــد می کنــم همــکاری 
تمامــی دســتگاه ها و نهادهــا بــرای پرداختــن به 
موضــوع جنــگ تحمیلــی یکــی از خواســته ها 
و دغدغه هــای اساســی مــا پژوهشــگران اســت.

بانـو ظهرابی فـر خلیلـی، مـادر شـش فرزنـد 
اسـت کـه هنـگام بمبـاران ناجوانمردانـه ۵4 فروند 
از هواپیماهـای رژیـم بعثـی عـراق، فرزنـدان قـد و 
نیم قـدش را بـه چنـگ و دندان کشـید تا جانشـان 
را حفـظ کند، اما حملۀ وحشـیانه کرکسـان عراقی 
در چهـارم آذرمـاه سـال 136۵ ایـن مـادر فـداکار را 
داغـدار دو فرزنـدش کـرد. او خـود هـم در بمبـاران 
هوایـی اندیمشـک آسـیب دیـد و در گفت وگـو 
می کنـد. روایـت  روز  آن  از  طیبـه،  حیـات  بـا 

یکصبحآرام،یکظهرناآرام
من مادر سـه دختر و سـه پسـر هستم. روز 
چهارم آذر سال 6۵ در خانه مشغول درست کردن 
ناهـار بـرای فرزندانـم بـودم. علـی و معصومه در 
مدرسـه بودند. کیومـرث کاس دوم ابتدایی بود 
و بـرای رفتـن به مدرسـه آمـاده می شـد. فرامرز 
هـم حـدود پنج سـاله بود. بـه او یک سـکه پنج 

تومانـی دادم تـا نـان بگیرد. دو تـا از دخترانم هم 
در کوچـه مشـغول بازی کـردن بودنـد. همسـرم 
هـم بـرای کار به اهـواز رفته بـود. مشـغول انجام 
کارهـای خانه بـودم که ناگهـان صداهای مهیب 
و پیاپـی در خانـه و سـطح شـهر پیچید. سـریع 
زیـر گاز را خامـوش کـردم و بـه بیـرون دویـدم. 
دسـت دو دختـرم را گرفتـم. به نانوایـی رفتیم و 
فرامـرز را در آنجا دیدم. در همین حین، مدرسـه 
بچه هـا را تعطیـل کـرد و علـی و معصومـه هـم 
بـه مـا پیوسـتند. کیومـرث بـه توصیـه یکـی از 
بـه مغـازه ماهی فروشـی رفته بـود.  همسـایه ها 
تمـام بچه هـا را زیـر بـال و پـر خـود گرفتـم.

بیپناهانغرقبهخون
نقـاط مختلـف شـهر بـا هجـوم دسـته  ای 
در  بچه هایـم  بـا  می شـد.  بمبـاران  هواپیماهـا 
کنـار دیـوار یکـی از همسـایگان پنـاه گرفتیـم. 
یکـی از همسـایه ها آمـد و از مـا خواسـت تـا 
بـه خانـه اش برویـم، امـا درون خانـه به دلیـل 
شـدت بمبـاران امـن نبـود. فرصتـی پیـش آمد 
و بـه سـمت جـاده کمربنـدی اندیمشـک فـرار 
گمـان  مـردم  سـایر  مثـل  هـم  مـن  کردیـم. 
فقـط  دشـمن  هواپیماهـای  کـه  می کـردم 
می خواهنـد شـهر را بزننـد، امـا آن هـا بیابـان را 
هـم با بمب هایـی کـه می انداختند ُشـخم زدند.

مـدام زیر لبم ذکر یـا ابوالفضل )ع( می گفتم 
و بـه ائمه توسـل کـردم. به نزدیکـی درختی پناه 
بردیـم. بمب اول و دوم سـمت راسـت ما به زمین 
خـورد و مـوج انفجـارش درونم دلهره ایجـاد کرد. 
درحـال ذکـر گفتن بـودم که بمب سـوم نزدیکی 
مـا بـه زمیـن خـورد. ترکـش و گـرد و خـاک 
همه جـا را فـرا گرفته بـود. فرزندانـم غـرق خـون 
بودنـد. کیومـرث و فرامـرز هر دو پسـرم همان جا 
درحالی کـه در آغوشـم بودنـد، جـان دادنـد و بـه 
شهادت رسـیدند. یکی از دخترانم شیرخواره بود، 
و به چشـم دختر بزرگم هم ترکشـی اصابت کرد 
و موجب شـد نابینا شـود. به سـینه پسـر دیگرم 

هم ترکـش خورده بود. بعد از چنـد دقیقه مردم و 
بسـیجی ها به کمک ما آمدنـد. پیکرهای بی جان 
دو پسـرم را بـه سـردخانه بردنـد و دختـرم را بـه 
بیمارسـتانی در اهـواز منتقـل کردند. خـودم هم 
راهی بیمارستان شدم. اقواممان در دزفول متوجه 
ایـن حمله شـدند و آمدند. به همسـرم زنگ زدند 
و ماجرا را برایش گفتند. پس از دو سـه روز، پیکر 
کیومـرث و فرامرز را در دزفول به خاک سـپردیم.

حالاینروزهایما
اکنـون کـه سـال ها از ایـن جنایـت صـدام 
می گـذرد، هـرگاه می خواهـم نمـاز بخوانـم یـاد 
صحنه هـای دردناک این بمبـاران می افتم. جگرم 
می سـوزد و هـر لحظه را بـا خودم مـرور می کنم. 
بچه هایـم را زیـر بـال و پـرم گرفته بـودم تا سـپر 
بایشـان بشـوم. ترکش هـا تن مـن را هم زخمی 
کرد و هم اکنون از عوارض آن روز هنوز رنج می برم.

روزتلخاندیمشکبهروایتیکمادر:
فـرزنـدانـم غـرق خـون بـودنـد 

خبرنــگار حادثــه دیــروز؛ راوی مطالبــه امروز
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درسـفررئیـسبنیـادشـهیدوامـور
ایثارگرانبهاسـتانمرکزیانجامشـد:

ــن  ــه تأمی ــای تفاهم نام امض
ــکونی  ــد مس ــن 2000 واح زمی
و 1000 شــغل بــرای ایثارگــران

قابلتوجهخوانندگانمحترم:
هفتـهنـامـهحیـاتطیبـهفقطروزهایجمعـه

منتشـرمیشــود.
ضمنــاًکلیــهشــمارههاینشــریهرامیتوانیــداز
 www.hayat.ir پایگاهخبــریحیــاتبــهآدرس

دریافــتنمایید.
نشریهآمادهدریافتاخبار،انتقاداتوپیشنهادهای

شــمامیباشــد.

ایثارگـران تأکیـد کـرد:  امـور  معـاون رئیس جمهـور و رئیـس بنیـاد شـهید و 
اخـاق، تواضـع و مدیریـت جهـادی بایـد سـرلوحه کار بنیاد باشـد، زیـرا هیچ خدمت 
و جریانـی پایـدار نمی مانـد، مگـر این کـه پیوسـت فرهنگـی و اخاقـی داشته باشـد.

مهندس سـعید اوحدی صبح روز شـنبه 24 آبان ماه در نشسـت صمیمی با جمعی 
از جانبـازان بصیر، ضمن شـنیدن درخواسـت ها و درد دل های این جانبـازان گفت: یکی 
از کارکردهای مهم تشـکل های ایثارگری، تقویت ارتباط بنیاد شـهید و امور ایثارگران با 
جامعه ایثارگری اسـت و اعتقاد قلبی ما بر این اسـت که تشـکل ها به عنوان محکم ترین 
پـل ارتباطـی مـا با خـود مجموعه تشـکل ها، جامعـه ایثارگـری و در نهایـت کل جامعه 
هسـتند. بـاور مـا بر این اسـت که بایـد از ظرفیت تشـکل های ایثارگری برای شناسـایی 
مشـکات مربـوط به جامعۀ ایثارگـری و هم فکری برای پیداکردن راهکار اسـتفاده کنیم.

وی افـزود: اگـر بسـتر هم فکـری بـا تشـکل ها کـه همگـی از نخبـگان جامعه هم 
هسـتند فراهم نباشـد، ممکن اسـت که تدبیر ما به سـوءتدبیر بدل شـود، چرا که این 
تشـکل ها هرکدام نمایندۀ قشـر خاصی از جامعه هدف ما هستند و به مسائل تخصصی 
آن حـوزه اشـراف دارنـد، لذا باید جایگاه تشـکل ها را یک جایگاه باال و بـا ارزش بدانیم.

اوحـدی دربـاره موضوعاتـی کـه یکی از جانبـازان حاضر در نشسـت به آن اشـاره 
داشـت، عنوان کرد: برخی از مسـائل جانبازان را می توان از طریق رسـانه ملی با مردم 
در میـان گذاشـت. همیـن امـروز صبح که در شـبکه یـک تلویزیون میهمان بـودم، در 
بحث درمان گفتم که بی انصافی مطلق اسـت جانبازی که سـامتی، چشـم، دسـت یا 
پای خود را برای سـامت جامعه از دسـت داده اسـت، امروز برای درمانش مضایقه شود.

وی افـزود: بـا توجـه بـه ظرفیتـی کـه وجـود دارد، خیلی از مسـائل با پشـتوانه و 
فشـار فرهنگـی حـل می شـود. خیلـی از مشـکات جانبـازان کـه بـرای مـردم عـادی 
غیرقابـل لمـس اسـت را می تـوان از طریق سـاخت یک مسـتند خـوب نشـان داد، لذا 

در حـوزه فرهنگـی بایـد فعالیـت خاقانه داشـت.
مسـئوالن  و  معاونـان  تمـام  گفـت:  خـود  سـخنان  دیگـر  بخـش  در  اوحـدی 
بنیـاد، از شـخص رئیـس گرفتـه تـا دیگـران، بایـد افتخارشـان ایـن باشـد کـه قـرار 
بدهنـد،  انجـام  را  شـهدا  معظـم  خانواده هـای  و  آزادگان  جانبـازان،  نوکـری  اسـت 
غیـر از ایـن باشـد، جـای آن هـا در بنیـاد نیسـت. اگـر حضـرت امـام )ره( خدمـت 
در بنیـاد شـهید را خدمـت بـه نبی اکـرم )ص( می دانسـتند، بـه ایـن خاطـر بـود کـه 
اعتبـار بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران بـه جانبـازان، آزادگان و خانواده هـای شـاهد و 
ایثارگـر اسـت و اگـر ایـن عزیـزان نباشـند، سـاختمان بنیاد که هیـچ قداسـتی ندارد.

رئیـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگران در ادامه ضمن اشـاره بـه رویکردهای جدید 
بنیـاد در خدمـت به جامعـه ایثارگری تصریح کـرد: اخاق، تواضـع و مدیریت جهادی 
بایـد سـرلوحه کار بنیـاد باشـد، زیـرا هیـچ خدمـت و جریانـی پایـدار نمی مانـد، مگـر 

این کـه پیوسـت فرهنگـی و اخاقی داشته باشـد.
اوحدی در پاسـخ به درخواسـت یکی از جانبازان حاضر در نشسـت درباره مسـأله 
مسـکن و اشـتغال جامعه ایثارگری گفـت: درحال حاضر بزرگترین دغدغـه ما در بنیاد، 
مسـأله اشـتغال اسـت کـه پیچیدگی هـای خاصی هـم دارد کـه از طریـق ظرفیت های 
قانونـی مجلـس، دولـت و... آن را دنبـال می کنیـم و پـای آن ایسـتاده ایم تـا مشـکل 

اشـتغال را حل کنیم.
همچنیـن مهندس سـعید اوحـدی، بعدازظهر روز شـنبه 24 آبان ماه در نشسـتی 
بـا اعضـای »جمعیـت آزادگان دفـاع مقدس« بـا بیان این کـه اخیرا صندوق اشـتغال و 
کارآفرینـی ایثارگران، تفاهم نامه همکاری با دانشـگاه صنعتی شـریف امضا کرده اسـت، 
گفـت: صنـدوق اشـتغال و کارآفرینـی ایثارگران بـرای حمایت از طرح هـای کارآفرینی 
جامعه ایثارگری نیاز به پشـتیبانی مالی دارد و بدین منظور تخصیص مبلغ قابل توجهی 
از منابـع صنـدوق توسـعه ملی برای اشـتغال و کارآفرینی ایثارگران مصوب شده اسـت.

رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در ادامـه گفـت: مـا در بحـث کارآفرینی، 
دو نـوع ارزش آفرینـی داریـم؛ یـک ارزش آفرینـی مـادی اسـت کـه به هرحـال، شـغلی 
ایجـاد شـده و عـده ای از آن منتفـع می شـوند؛ امـا یـک نـوع ارزش آفرینـی هویتـی 
را  آزادگان، طرحـی  فرزنـدان  از  می شـود جمعـی  اعـام  کـه  همیـن  مثـا  اسـت. 
ارائـه و بـه انجـام رسـانده اند و تعـدادی از افـراد را شـاغل کـرده و بازدهـی ایجـاد 
کرده انـد، یـک ارزش آفرینـی هویتـی اسـت که برای جامعه اسـامی ارزشـمند اسـت.

تفاهم نامه  تأمین زمین برای 2000 واحد مسکونی و 1000 شغل برای ایثارگران استان مرکزی 
در سـفر معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگران به این اسـتان به امضا رسید.

مهنـدس سـعید اوحـدی صبح روز سه شـنبه 2۷ آبان ماه در سـفر به اسـتان مرکزی 
بـا حضـور در گلزار مطهر شـهدای شـهر اراک به مقام شـامخ شـهدا ادای احتـرام کرد.

وی همچنیـن در دیـدار بـا آیـت اهلل قربانعلـی دری نجف آبادی، نماینـده ولی فقیه در 
اسـتان مرکـزی و امام جمعـه اراک بـا اشـاره بـه حجم بـاالی معوقـات ایثارگـران در بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران گفـت: ایـن مطالبـات بیـش از 8 هـزار میلیـارد تومـان بـود که 
خوشـبختانه بخـش عمده آن با تأکید شـخص دکتـر روحانی و همراهی سـازمان برنامه و 

بودجـه و از همـه مهم تـر عنایـت خود شـهدا، پرداخت شـد.
اوحـدی افـزود: پرداخـت این مطالبات، آرامشـی نسـبی را ایجاد کرد که توانسـتیم با 

خیالـی آسـوده تر به موضوعات فرهنگـی بپردازیم.
آیـت اهلل قربانعلـی دری نجف آبـادی نیـز در ایـن دیـدار، ضمـن خیرمقدم بـه رئیس 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران گفت: رسـیدگی به مسـائل معیشـتی خانواده های معظم 
شـهدا و ایثارگـران از اقدامـات مهمـی اسـت که بایـد با تدابیـر حکیمانه به آن رسـیدگی 
شـود، اما مسـأله مهم تـر، موضوعات معنـوی این عزیزان اسـت. خانواده های معظم شـهدا 
میراث دار شـهدا هسـتند و در مسـیر پاسداری از اسـام و انقاب از همه پیشتازتر هستند.

وی افـزود: کارهـای خوبـی در زمینـه بزرگداشـت شـهدا انجـام شده اسـت، امـا باید 
کارهـای بیشـتر و تأثیرگـذاری در ایـن زمینـه انجـام شـود. در اجـرای اقدامـات فرهنگی 
بایـد بازدهـی و اثـر آن را مـد نظـر داشته باشـیم. خانواده هـای معظـم شـهدا و ایثارگران، 
سـرمایه های مـا هسـتند و باید بـرای آینـدگان حفظ شـوند، به خصوص امروز که مسـأله 
گام دوم انقـاب از سـوی مقام معظم رهبـری مطـرح شده اسـت، لـزوم حفـظ و انتقـال 

فرهنـگ و معنویـات در ایـن گام دوم، بیـش از پیـش مشـخص شده اسـت.
آیت اهلل دری نجف آبادی در ادامه به بیان بخشـی از مسـائل و مشـکات خانواده های 

معظم شـهدا و ایثارگران استان مرکزی پرداخت.
معـاون رئیس جمهـور همچنیـن بـا حضـور در منـازل خانـواده معظم شـهید مدافع 
حـرم »عبـداهلل خسـروی«، جانبـاز گرامـی ۷0 درصد مدافـع حرم »حسـین رحیمیان« و 
جانبـاز ۵۵ درصـد و آزاده سـرافراز »حجت االسـام حسـین عسـگری« از نزدیـک بـا آنان 

دیـدار و گفت وگـو کرد.
اوحدی در پایان سـفر خود به اسـتان مرکزی با حضور در اسـتانداری این اسـتان به 
منظـور امضـای تفاهم نامه  تأمیـن زمین برای 2000 واحد مسـکونی و 1000 شـغل برای 
ایثارگـران اسـتان مرکـزی، یکـی از ویژگی های انسـان را نِسـیان دانسـت و گفت: نسـیان 
یـا فراموشـی می توانـد هـم مثبت باشـد و هـم منفی، اگـر انسـان مصیبت هـا را فراموش 
کنـد، می توانـد در ادامـه زندگی به موفقیت برسـد؛ امـا اگر دچار غفلت و فراموشـی درباره 
نعمت هـای الهی شـود، قطعا خسـارت خواهـد دید. توفیـق خدمت یکی از نعمات بسـیار 

بزرگی اسـت که ممکن اسـت انسـان از آن غافل شـود.
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران افزود: امـروز شـاهد بدترین و بی سـابقه ترین 
تحریم هـا علیـه کشـورمان هسـتیم و حتی دارو هـم وارد کشـورمان نمی شـود. در چنین 
شـرایط سـختی اسـت که باید همبسـتگی و همت برای رسـیدن به آرمان ها بیشتر شود.

اوحـدی بـا بیان این که در اسـتانی هسـتیم که بیـش از 6 هزار شـهید تقدیم انقاب 
کرده اسـت، گفـت: مـا امانـت دار این شـهدا و 230 هزار شـهید کشـورمان هسـتیم، آن ها 
رفتنـد و امانتـی بـزرگ را بـه دسـت ما سـپردند و بایـد تاش کنیـم به بهترین شـکل از 

آن پاسـداری کنیم.
وی افـزود: اگـر امـروز تفاهم نامـه ای برای تأمین مسـکن خانواده های معظم شـهدا و 
ایثارگـران بـه امضا می رسـد، قطـره ای ناچیز در برابـر عظمت و بزرگی آنان اسـت. هرچند 
عـزت نفـس ایـن عزیـزان آن قدر باالسـت کـه هرگز بـرای خـود درخواسـتی ندارنـد، اما 

وظیفـه ما حکـم می کنـد در خدمت آنان باشـیم.
آیـت اهلل دری نجف آبـادی نیـز در ایـن مراسـم تأکیـد کـرد: موضوع اشـتغال، دغدغه 
جـاری در تمـام کشـور اسـت و تـوان دولت نیز بـرای برطرف کـردن این دغدغـه، محدود 
اسـت و نبایـد انتظـار داشته باشـیم همـۀ افـراد در مجموعه هـای دولتـی مشـغول بـه کار 
شـوند. بایـد از ظرفیت هـای متعـدد ماننـد معـادن، کشـاورزی و تولیـد اسـتفاده شـود تا 
بخـش زیـادی از ایـن مشـکل از طریـق بخش هـای غیردولتـی برطرف شـود و به سـمت 

کوچـک و چابک سـازی دولـت برویـم.
سـید علی آقازاده، اسـتاندار اسـتان مرکزی نیز در این جلسـه تصریح کرد: خرسندیم 
کـه میزبـان یکـی از چهره های خدوم انقاب اسـامی هسـتیم که کارنامه درخشـانی چه 
در دوران خدمـت و چـه در زمینـه ایثارگـری دارند. امروز نیز خبر بسـیار خوبی از ایشـان 

شـنیدیم که مطالبـات خانواده های معظم شـهدا و ایثارگران پرداخت شده اسـت.
وی افـزود: امضـای ایـن تفاهم نامـه فرصـت بسـیار خوبـی بـرای خدمت رسـانی بـه 
ایثارگـران اسـتان مرکـزی ایجاد می کند. قدردانی و خدمت رسـانی به ایـن عزیزان، وظیفۀ 
همـه ماسـت و امیدواریـم بتوانیم قدم هایی هرچند کوچک در مسـیر این خدمات رسـانی 
برداریـم و شـاهد ایـن باشـیم که ایثارگران گرامی دغدغه مسـکن و شـغل نداشته باشـند.

در پایـان ایـن مراسـم، تفاهم نامه تأمین زمین بـرای 2000 واحد مسـکونی و 1000 
شـغل بـرای ایثارگـران اسـتان مرکزی بـه امضای رئیـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگران و 

اسـتاندار اسـتان مرکزی رسید.

دردیــداررئیــسبنیادشــهیدوامور
ایثارگــرانبــاجانبــازانمطرحشــد:

سفررئیسبنیادشهیدوامورایثارگرانبهاستانقم؛

اخــالق،تواضــعومدیریــتجهادی،
ســرلوحهفعالیتهــایبنیــادباشــد

فرهنگ ایثار و شـهادت رکن اصلی بسیج است
سرهنگفریبرزخزایی

فرماندهبسیجبنیادشهیدوامورایثارگران

من المؤمنیـن رجـال صدقـوا مـا عاهدوا 
اهلل علیـه فمنهم من قضـی نحبه و منهم من 
ینتظـر و مـا بدلوا تبدیـا )در میـان مؤمنان، 
مردانی هسـتند که بر سـر عهدی کـه با خدا 
بسـتند، صادقانه ایسـتاده اند. برخی از آنان به 

شـهادت رسـیدند و برخـی از آن هـا در همیـن انتظارنـد و هرگز 
عقیـدۀ خـود را تبدیل نکردند.( )سـوره احـزاب، آیه 23(

بی گمـان تأسـیس و تأثیـرات شـگرف و بی بدیـل بسـیج 
مسـتضعفان، بـه مثابـۀ رویـدادی عظیـم و اعجازگونـه در تاریخ 
انقـاب اسـامی، از اختصاصات خـاص جامعه اسـامی در ایران 
طـی چهار دهه اخیـر، ثمرات و برکات عالـی و عظیم حضور این 
شـجرۀ طیبـه در همه شـئون و ابعـاد زندگی فـردی و اجتماعی 
و در همـه عرصه هـای دفاعـی، فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی 
و اجتماعـی و در نهایـت در اعتـا، عـزت و اقتـدار نظـام مقدس 

جمهوری اسـامی ایران، نمایـان و رو بـه توسـعه اسـت.
و  پرچـم دار  بنیان گـذار،  )ره(،  امام خمینـی  کـه  آن گونـه 
مقتـدای ایـن لشـکر مخلـص خـدا فرمودند: »بسـیج، مدرسـه 
عشـق و مکتب شـاهدان و شهیدان گمنامی اسـت که پیروانش 
بر گلدسـته های رفیع آن، اذان شـهادت و رشـادت سـر داده اند.« 

)پیـام به ملـت ایـران و بسـیجیان سلحشـور- 136۷/9/2(
بسـیج در سـیر حرکت بالنده و مسـیر کمال خود، به عنوان 
خالص تریـن نیـروی بی همـاورد ملـت و نظـام اسـامی، در تمام 
عرصه های حیات اجتماعی کشـور به ایفای نقـش مؤثر و فراگیر 
پرداختـه و مصـداق عالـی و اصیل این بیان مقـام معظم رهبری 
)مدظله العالـی( گردیده که فرمودند: »بسـیج بـه معنی حضور و 
آمادگـی در همـان نقطه ای اسـت که اسـام و قرآن و امـام زمان 
)ارواحنـا فـداه(، و ایـن انقـاب مقـدس بـه آن نیازمنـد اسـت«.  

)بیانـات در دیدار جمعی از بسـیجیان- 13۷8/9/3(
از این روسـت کـه امـروزه با یقیـن می توان گفـت این مولود 
مبـارک و متعالـی انقـاب اسـامی ملـت بـزرگ ایران، یکـی از 

مهمترین منابع اقتدار، پیشـرفت و عزت کشـور اسـت و به عنوان 
الگـو و الهام بخـش دیگـر ملل مسـلمان و آزاده و اسـتقال طلب 

جهـان تبدیل شده اسـت.
بن مایـۀ عظمـت و اعتای بسـیج را بایـد در فرهنـگ ایثار 
و شـهادت جسـت وجو کـرد. ایـن آرمان وقتـی در بـود و وجود و 
جـان و جهـان میلیون ها مؤمن بیـدار و فداکار نهادینه می شـود، 
هیـچ نیرویـی را تـوان مقابلـه بـا آن نیسـت؛ چـرا کـه در عرصه 
خلـوص و ایثار و شـهادت، ضعف و شکسـت و ناامیـدی راه ندارد. 
آنان کـه با خـدای خویش، عهد می بندنـد و صادقانه بـدان وفادار 
می ماننـد، بـه حکـم خالـق هسـتی، وارثـان زمینند و هـم اینان 
یـاران اسـتوار و بی-تزلـزل و بی شکسـت منجـی عالـم بشـریت 
خواهنـد بـود که جهان را در پرتو قیام نهایی در فرجام شـکوهند 

تاریـخ، بـه سـرمنزل رهایی، عدالـت و آزدگی خواهند رسـاند. 
بسـیج مسـتضعفان در این مسـیر متعالـی، آن گونـه که در 
کشـورها و سـرزمین های محـور مقاومـت در منطقـه و جهـان 
می بینیم، در مسـیر رشـد و گسـترش قرار دارد و همین حرکت 
رو بـه گسـترش، بـه وضـوح رسـیدن بـه مرحلـه و مقطـع قیام 
جهانـی حق طلبـان رهایی بخـش در جهـان، تحت لـوای منجی 

عالـم بشـری را نویـد و نشـان می دهد.
صدها میلیون انسـان بـه جان آمده از جـور، جهل و جنایت 
مستکبران عالم، آمادۀ قیام و ایثار تحت لوای نجات بخش موعود 
و منتظـر آن روز بـزرگ هسـتند، در قیامی که نه دیر اسـت و نه 
دور. بسیج، میدان دار و میانه دار اصلی آن عصر و آن آستانه است.

در دوران انقاب و هشت سال دفاع مقدس، شهدا و ایثارگران 
بسـیجی نقش بسـیار مهمی ایفا نمودند. بسـیجیانی که با الهام از 
فرهنگ ایثار و شهادت پای در میدان نبرد حق علیه باطل نهادند و 
با نثار جان خویش استقال و شکوه را برای این مرز و بوم رقم زدند.

بی تردیـد فرهنگ ایثـار، شـهادت و مقاومت یکـی از ارکان 
اصلـی بسـیج اسـت کـه آن را بـه نیرویـی انقابـی و مخلص در 
راه دفـاع از آرمان هـا و ارزش هـای اسـامی و انقابـی تبدیـل 
کرده اسـت و مادامـی کـه ایـن تفکـر و ایـن انسـان های مخلص 
و مؤمـن در کشـور حضـور فعـال دارند، دشـمنان این مـرز و بوم 

نمی تواننـد توطئه هـای پلیـد خـود را عملی سـازند.

واحـد   3۵00 بـرای  زمیـن  تأمیـن  تفاهم نامه هـای 
اسـتان  ایثارگـران  بـرای  شـغل   6۷0 تأمیـن  و  مسـکونی 
بنیـاد  رئیـس  و  رئیسجمهـور  معـاون  سـفر  در  قـم 
ایـن اسـتان بـه امضـا رسـید. ایثارگـران بـه  شـهید و امـور 

مهندس سـعید اوحـدی بعدازظهـر روز سه شـنبه 2۷ آبان 
ماه در ابتدای ورود به اسـتان قم با حضور در گلزار شـهدای علی 
بـن جعفر )ع( شـهر قم به مقام شـامخ شـهدا ادای احتـرام کرد.

معـاون رئیسجمهـور در ادامـه بـا حضـور در اسـتانداری 
قـم بـه منظـور امضـای تفاهم نامه هـای تأمیـن زمیـن بـرای 
3۵00 واحـد مسـکونی و تأمیـن 6۷0 شـغل بـرای ایثارگـران 

ایـن اسـتان با پاسداشـت یـاد و خاطـره شـهدا و گرامی داشـت 
سـالروز شـهادت سـردار مهـدی زین الدین گفـت: امـروز توفیق 
حاصل شـد تا در سـالروز شـهادت این شـهید گران قدر در شـهر 
ایشـان حضور داشـته باشـیم و خداوند را از این بابت شکرگزاریم.

وی بـا تشـکر از تاش هـای اسـتاندار قم بابت ایجـاد زمینه 
امضـای این تفاهم نامه گفت: توفیق خدمـت به خانواده های معزز 
شـهدا و جامعه ایثارگری از نعمات بسیار بزرگی است که خداوند 
ممکن اسـت نصیب انسـان کند. امام )ره( خدمت به خانواده های 
معظـم شـهدا و ایثارگـران را همطـراز خدمـت به خداونـد و نبی 
اسـام )ص( دانسـته اند و مقـام معظـم رهبـری نیـز خدمت در 
بنیاد شـهید و امور ایثارگـران را افضل خدمت ها عنـوان کرده اند.

رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگران تصریح کرد: فرمایشات 
امـام )ره( و مقـام معظـم رهبری نشـان دهنده عظمـت و جایگاه 
ویژه بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـت، اما این اهمیت به دلیل 
ساختار اداری این مجموعه نیست. مجموعه اداری بنیاد شهید و 
امور ایثارگران نیز مانند سـایر دسـتگاه ها اسـت، اما این قداسـت 
بـه اعتبـار جامعـه مخاطبـان آن یعنی شـهدا و ایثارگران اسـت.

اوحـدی بـا تأکیـد بـر اهمیـت کار شـهدای مدافـع حـرم 
گفـت: زمانـی بیـش از 30 کشـور تمام تـوان خـود را در حمایت 
از نیروهـای تکفیری در سـوریه به کار گرفته بودند، اما سـرانجام 
شـاهد پیـروزی حق بـر باطل بودیـم. در دوران دفـاع مقدس نیز 
چنیـن شـرایطی حکم فرمـا بـود و کشـورهای مرتجـع منطقـه 
هـر نـوع حمایتـی از رژیـم بعـث عـراق کردنـد، امـا دیدیـم که 
سـرانجام کشـور مـا بـا تکیـه بـر فرهنـگ ایثـار و شـهادت بـه 
پیـروزی رسـید و امـروز می بینیم که دشـمنان آن زمـان ما کجا 
قـرار دارنـد و نظام جمهـوری اسـامی دارای چه اقتداری اسـت.

وی افزود: اگر بنا به فرمایش مقام معظم رهبری هیچ گزینه 
نظامی علیه کشـور ما مطرح نمی شـود به واسـطه اقتداری است 
که با خون پاک شهید زین الدین ها، شهید سلیمانی ها و شهدای 
مدافـع حـرم ایجـاد شـده اسـت. هرچند تحـت بی سـابقه ترین 
فشـارها و تحریم هـای اسـتکبار جهانـی قـرار داریـم، اما هـر روز 
شـاهد پیشـرفت ها و دسـتاوردهای جدید در کشورمان هستیم.

بـا اشـاره بـه امضـای تفاهم نامـه  معـاون رئیسجمهـور 
تأمیـن زمیـن بـرای 3۵00 واحد مسـکونی و تأمین 6۷0 شـغل 
بـرای ایثارگـران اسـتان قـم گفت: ایـن اقدامات بر اسـاس دین و 
وظیفـه ای انجـام می شـود که بر گردن مـا قرار دارد و قدم بسـیار 

کوچکـی در برابـر بزرگی و عظمـت این عزیزان اسـت. امیدواریم 
بـا امضـای ایـن تفاهم نامـه، عملیـات اجرایـی آن نیز آغاز شـود.

بهرام سرمسـت اسـتاندار قم نیز در این مراسـم ضمن خیر 
مقـدم بـه رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران گفـت: توفیق 
خدمـت در شـهر کریمـه اهـل بیـت )ع( و خدمت رسـانی بـه 
زائـران آن حضـرت توفیـق مضاعفـی اسـت که نصیب ما شـده 
و امیدواریـم از فرصـت پیـش آمـده بـه خوبـی اسـتفاده کنیـم.

وی افـزود: مـردم کشـورمان به دلیل تحریم هـای ظالمانه و 
همچنین شـیوع بیماری کرونا در شـرایط سختی به سر می برند 
و از خداونـد می خواهیم در چنین شـرایطی خدمت گزاران خوبی 

برای مردم باشـیم.
در پایـان این مراسـم تفاهم نامـه تأمین زمین بـرای 3۵00 
واحـد مسـکونی و تأمین 6۷0 شـغل بـرای ایثارگران اسـتان قم 
بـه امضـای رئیس بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران و اسـتاندار قم 
رسـید. معاون رئیسجمهور همچنین در دیدار با آیت اهلل سـید 
محمـد سـعیدی نماینده ولی فقیه در اسـتان و امـام جمعه قم و 
تولیت آسـتان مقدس حضرت معصومه )س( به تشـریح بخشی 
از فعالیت هـا و برنامه های بنیاد شـهید و امـور ایثارگران در زمینه 
خدمات رسـانی به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران پرداخت.

آیت اهلل سـعیدی نیـز در این دیدار خدمت بـه خانواده های 
معظم شهدا و ایثارگران را افتخار بسیار بزرگی دانست و در ادامه به 
بیان توصیه هایی در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پرداخت.

رئیـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران همچنین بـا حضور 
در منـازل خانواده معظم شـهیدان »مهدی و مجیـد زین الدین«، 
جانبـاز گرامی ۷0 درصد »علی بابکی« و جانباز 40 درصد و آزاده 
سـرافراز »سید حسـین میر سـید« با آنان دیدار و گفت وگو کرد.

امضای تفاهم نامه  تأمیـن زمین 3500 واحد 
مسکونی و تأمین 670 شغل برای ایثارگران

سالگردتشکیلبسیجمستضعفانمبارکباد.

مراسم ســالگرد تشییع پیکر مطهر 370 شهید 
اســتان اصفهـان بـرگـزار شـد

مراسـم گرامی داشت شهدای عملیات محرم و سالگرد 
تشییع پیکر مطهر 3۷0 شهید واالمقام استان اصفهان روز 
یکشـنبه 2۵ آبان با حضور معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد 

شـهید و امور ایثارگران برگزار شد.
سـردار یعقـوب سـلیمانی در مراسـم تجدیـد عهـد 
و میثـاق بـا شـهیدان اسـتان اصفهان کـه با رعایـت کامل 
پروتکل های بهداشـتی برگزار شـد، گفـت: تعداد زیـادی از 

شـهدای اصفهـان در سـال 61 در عملیـات محرم با خدای خود معاملـه کردنـد و 2۵ آبان روز 
فراموش نشـدنی اسـت و درواقـع روز تجلی سـتارۀ ایثار بی نظیـر اصفهانی هاسـت. 2۵ آبان در 
تاریـخ حماسه سـازی ملت ایران، نور افکنده اسـت و گرامی داشـت این روز بزرگ کـه در بیان و 

کام امـام راحـل و رهبـر معظـم انقاب نیـز آمده اسـت، توفیق بزرگی اسـت.
معـاون فرهنگی و آموزشـی بنیاد شـهید و امور ایثارگران خاطرنشـان کـرد: اصفهان 
در دفـاع مقـدس و از خودگذشـتگی و حتـی در راهیـان نـور، همیشـه پیشـرو بـوده و به 
نـام شـهدای واالمقـام عملیات محـرم و همچنین یاد و خاطره تشـییع پیکر 3۷0 شـهید 

واالمقـام، شـاهد افتتاحیـه راهیان نور مجـازی دانش آموزی هسـتیم.
وی تصریح کرد: تعدادی از شهدای عملیات محرم و شهدایی که امروز توفیق داشتیم بر مزار 
نورانی آن ها حضور پیدا کنیم، دانش آموز بوده اند و به برکت معنویت این روز و نگاهی که بر این 
عرصه هست، شاهد راه اندازی راهیان نور مجازی هستیم. یاد و خاطره شهدا را گرامی می داریم 
و از عزیزان و دسـت اندرکارانی که برای برپایی این برنامه زحمت کشـیدند، تشـکر می کنیم و 
امیدواریم فلسفه ترویج ایثار و شهادت به نتیجه رسیده و تداعی بخش مسیر و راه شهدا باشیم.

سـردار سـلیمانی با بیان این که تا زمانی که نام و راه شـهدا هسـت، انقاب اسـامی 
اسـتمرار دارد، افـزود: 3۷0 شـهید گرانقدر جـوان و نوجوان، دعوت بـه همدلی و هم افزایی 
داشـتند و امیدواریـم بـا ایـن واژه در راسـتای تحقـق اهداف انقـاب انجـام وظیفه کنیم. 
تردیدی نیسـت که شـهدا ناظر و حاضر هسـتند و حضور دارند و امیدواریم خداوند توفیق 

دهـد کـه با بصیـرت و آگاهی بتوانیم تداوم بخش راه شـهدای عزیز باشـیم.
معـاون فرهنگی و آموزشـی بنیاد خاطرنشـان کرد: الگوی راویـان راهیان نور حضرت 
زینـب )س( اسـت و اگر روایت ایشـان و امام سـجاد )ع( نبـود، واقعۀ کربا متوقف می ماند 
و راه کربـا تـا اکنـون ادامه پیـدا نمی کرد و ما امـروز آن اصالت را دنبال می کنیـم. درواقع 
بایـد بیانگـر راه همـۀ شـهدای دفاع مقدس باشـیم و امیدواریـم خداوند بـه خدمت گزاران 

این عرصه توفیـق عنایت فرماید.


