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دراینشمارهمیخوانید

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، »صدق« و »اخالص« را خالصه و نماد و نمایه مکتب سلیمانی 
خواندند و با اشـاره به الگو شـدن حاج قاسـم در میان جوانان منطقه افزودند: سـلیمانی عزیز، ملی ترین و امتی ترین شـخصیت ایران و دنیای اسـالم بود و هسـت. ایشـان 
شهادت سردار سلیمانی را حادثه ای ملی و حادثه بین الملل اسالمی برشمردند و افزودند: بزرگداشت مردمی و مبتکرانه حاج قاسم در سراسر ایران نشان دهنده ی پیشرو 

بودن ملت در قدرشناسی از این شهید واالمقام است. 
حضـرت آیت اللـه خامنـه ای بـا اسـتناد بـه آیات متعدد قـرآن کریم گفتند: صدق و اخالص، جوهره و شـکل دهنده مکتب سـلیمانی اسـت که هم زندگی و هم شـهادت او را 
پر برکت سـاخت و کیفیت شـهادت او نیز، به فضل الهی حجت را بر همه بندگان خدا و دشـمنان اسـالم تمام کرد. متن کامل بیانات معظم له به نقل از پایگاه اطالع رسـانی 

دفتر رهبر معظم انقالب Khamenei.ir به شرح زیر است:

بسم الله الّرحمن الّرحیم

الحمدلله رب العالمین و الّصاله و الّسالم علی سّیدنا محّمد 
و آله الّطاهرین سّیما بقّیه الله فی االرضین.

رحمـت خـدا، رضـوان خدا بـر شـهید عزیزمان کـه ماجرای 
شـهادِت ایـن عزیـز بزرگـوار یـک حادثـه ی مّلـی، بلکـه یـک 
حادثـه ی بین الملـل اسـالمی شـد. و خـب دّومیـن سـالگرد 
اسـت و مـردم دارند ایـن کارهارا ]در تجلیـل او[ می کنند که 
حـاال مـن به این مسـئله ی مـردم برمی گردم. مـا در حقیقت 
دنبـال مـردم حرکت می کنیم و نشسـت ما و حـرف زدن ما و 
امثـال اینها در واقع به دنبـال آن حرکت ابتکاری مردمی ای 

است که دارد در سراسر کشور انجام می گیرد.
مـا یک جمله عرض کردیم، گفتیم »مکتب سـلیمانی«. 
شـهید سـلیمانی یک مکتب شد یا یک مکتب بود و در مورد 
ایـن مکتب، من حـاال دیـدم بحمدالله کتاب هـای متعّددی 
چـاپ شـده که ندیده بودم این کتاب هـا را. اگر بخواهیم آن 
چیـزی را که اسـم اش را می گذاریم »مکتب سـلیمانی«، در 
یکـی دو جملـه ی کوتاه تبیین کنیم، باید بگوییم این مکتب 
عبارت اسـت از »صدق« و »اخالص«. این دو کلمه در واقع 
عنـوان و نمـاد و نمایـه ی مکتـب سـلیمانی اسـت. »صدق« 
یعنـی همـان چیـزی که در آیـه ی شـریفه ی »ِمـَن الُمؤِمنیَن 
ِرجـاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اللَه َعَلیه«اسـت که حاال مختصری 
توضیـح عـرض می کنم. »اخـالص« هم همین اسـت که در 
آیـات متعـّدد قرآن از جمله این آیه ی شـریفه »ُقل ِاّنی ُاِمرُت 
َان َاعُبـَد اللـَه ُمخِلًصـا َلـُه الّدیـن« ]آمـده[؛ ایـن دو عنـواِن 

قرآنی، تشکیل دهنده ی حرکت شهید سلیمانی بود.
این حرکت بابرکت، که هم زندگِی این مرد سـرتاپا برکت 
شـد، هـم شـهادت او -مـا در زیـارت ائّمـه )علیهـم الّسـالم( 
عـرض می کنیـم: َو َقَبَضـَک ِاَلیـِه ِباختیـاِره َو َالـَزَم َاعـداَءَک 
ه؛ جان تو را خدا گرفت، قبض روح دسـت خدا اسـت  الُحجَّ
اّمـا ایـن قبض روح موجب شـد کـه حّجت علیه دشـمنان تو 
و دشـمنان خـدا اقامـه بشـود؛ اینجا هم همین جور اسـت؛ 
خب، جان ها دسـت خدا اسـت؛ همه باید از دنیا بروند و هر 
کسـی یـک جـور از دنیا می رود؛ شـهید هـم از دنیـا رفت- و 
کیفّیت شـهادت او حّجت را تمام کرد بر دشـمن و بر همه ی 

بینندگان.
خـب، حـاال »َصَدقـوا ما عاَهـُدوا اللـَه َعَلیـه« یعنی چه؟ 
یعنـی بـا هدف، با عهـد الهی، بـا آرمان ها برخـورد صادقانه 
داشـته باشـند. مشـکل ما این اسـت دیگر؛ در موارد زیادی 
مشـکل مـا اینجـا اسـت کـه پـای صـدق در حرکـت مـا و در 
تعامـل مـا با آرمان هـای اسـالم و انقالب می لنگـد. این مرد 
بـه معنـای واقعی کلمه صادقانه عمل کرد و عمل می کرد در 
زندگـی اش، تـا آنجایی کـه ما این زندگـی را از نزدیک دیدیم 
و شـناختیم؛ چـه در دفـاع مقـّدس، چه بعد از دفـاع مقّدس 
تـا مسـئولّیت نیـروی قـدس، و چـه در نیـروی قـدس. رنـج 

مجاهدت را در راه آرمان ها بر خود هموار کردن؛ این معنای 
»صادقانه« است.

وفـادار ماندن به اسـالم و به انقالب؛ بـا همه ی وجود به 
اسـالم و انقـالب وفـادار ماند؛ بـه عهدی که با خـدا و با امام 
بسـته بـود وفادار ماند؛ بـه وظیفه ای که در قبـال مّلت ایران 
داشـت و در قبـال اّمـت اسـالمی داشـت، با کمـال دّقت در 
عمل و با همه ی وجود وفادار ماند؛ هم وظیفه در قبال مّلت 

ایران، هم وظیفه در قبال اّمت اسالمی.
بعضی هـا سـعی می کننـد یـک دوگانـه ی مّلـت و اّمـت 
درسـت کننـد؛ ریشـه ی ایـن کار در اختیـار دشـمن اسـت و 
آنهـا دارنـد ایـن کار را می کننـد. البّتـه بعضی ها هم اشـتباه 
می کننـد و غافالنـه همیـن خـط را می رونـد. در داخـل هـم 
گاهـی اوقات می بینیم که آن کسـی که برای اّمت اسـالمی 
کار می کند، دیگر نگاهش لزومًا به سمت مّلت ایران نیست؛ 
یا بعکس. شهید عزیز ما، شهید سلیمانی، ثابت کرد که هم 
می توان مّلی ترین چهره ی کشور بود، هم میتوان اّمتی ترین 

چهره ی کشور بود؛ در آِن واحد مّلی ترین و اّمتی ترین بود.

دو جنبه ملی و اّمتی سردار شهید

مّلی تریـن بـود؛ از کجا معلوم؟ از تشـییع جنـازه ی او! کدام 
اجتمـاع را مـا در ایـن سـال های متمـادی در دوران انقـالب 
-کـه دوران اجتماعـات عظیـم اسـت- داریـم مثـل تشـییع 
ده هامیلیونِی شهید سلیمانی؟ اینها چه کسی بودند؟ مّلت، 
این است دیگر. مّلت را در توّهمات که نمی شود تصویر کرد؛ 
مّلت این واقعّیت موجود اسـت. ده ها میلیون ]نفر[ این مرد 
را بعـد از شـهادتش تشـییع کردنـد؛ پـس مّلی تریـن اسـت. 
اّمتی تریـن هـم هسـت به خاطـر اینکـه در این دو سـال، نام 
و یـاِد روزافـزون او در دنیـای اسـالم نفوذ بیشـتری دارد پیدا 
می کنـد. مرّتبـًا نام شـهید سـلیمانی و یاد شـهید سـلیمانی 
در دنیـای اسـالم دارد تکـرار می شـود، و دائـم دارد افزایـش 
و  می کنـد  مشـاهده  دارد  انسـان  را  ایـن  می کنـد؛  پیـدا 
 می بینـد. حقیقتـًا مظهـر صدق بـود: َصَدقوا ما عاَهـُدوا اللَه 

َعَلیه.
آن ]طـور[ کـه ما از نزدیـک کار او را دیدیـم، واقعًا مظهر 
بـود؛ کار خسـتگی ناپذیر؛ خسـتگی ناپذیر. گاهـی  تـالش 
اوقات که مثاًل به یک کشـوری می رفت، برمی گشـت و برای 
مـا گـزارش می فرسـتاد، من وقتـی می خواندم ایـن گزارش 
را، حیـرت می کـردم از حجـم کار عظیمـی کـه در ایـن مثاًل 
چنـد روز اّتفـاق افتاده. من از تعـدادی از این گزارش ها یک 
نسـخه برداشته ام برای نگ هدارِی پیش خودم؛ روی آن هم 
نوشته ام که این را من نگه می دارم برای اینکه در آینده دیده 
بشـود، معلـوم بشـود که این مـرد چقدر کار انجـام می داده. 
االن چند نسـخه -دو سـه گزارش را- از این قبیل دارم. کار 

خستگی ناپذیر.

اخالص و شجاعت در عین عقالنّیت

همـراه بـا شـجاعت؛ یعنـی کاری کـه کار معمولـی نیسـت و 
احتیاج به شـجاعت دارد، احتیاج به شـهامت دارد؛ و مّتکی 
بـه عقالنّیـت؛ هـم شـجاعت، هـم عقالنّیـت؛ هـر دو در حّد 
تحسین برانگیز؛ با تدبیر. هم دشمن را درست می شناخت، 
هم ابزارهای دشـمن را هم می دانسـت؛ یعنی این جور نبود 
که شـهید سلیمانی نداند امکانات دشمن که می شود از آن 
امکانات استفاده کند و ضربه بزند چیست؛ امکانات دشمن 
را هم کاماًل می شـناخت اّما در عین حال با کمال شـهامت و 
قدرت وارد میدان می شد. از دشمن بیم نداشت و راِه  کار را 

با تدبیر انتخاب می کرد.
مـن در جمـع بعضـی از مسـئولین سـطح بـاالی کشـور 
کـه خـود شـهید هـم بـود -هـم در حضـور خـودش، هـم در 
غیـاب خـودش- چنـد بار این حرف را زدم کـه کار را با تدبیر 
انجـام مـی داد. شـجاعتش یـک جور، کـه قضایـای کارهای 
شجاعانه ی او حاال می بینم سر زبان ها است؛ کارهایی را که 
بـا تدبیـر انجام می داد، بـا دّقت ]بود[! »صدق« این اسـت؛ 

»َصَدقوا ما عاَهُدوا الله« یعنی اینها.
اّما اخالص او؛ صدق و اخالص. اگر اخالص نباشد کار 
بی برکت می شود؛ اینکه می بینید کار برکت پیدا می کند، به 
خاطر اخالص اسـت. اخالص او را از کجا می شـود فهمید؟ 
از اینجایی که اصاًل دنبال دیده شـدن نبود؛ یک ذّره ای هم 
از دیـده شـدن فرار می کـرد. او از دیده شـدن فـرار می کرد، 
حـاال جـوری شـده کـه همـه ی دنیـا دارنـد او را می بیننـد؛ 
همـه ی دنیـا دارنـد او را می بینند. کار را بـرای خدا می کرد، 
تظاهر نداشـت، الف زنی نداشـت؛ اّولین پـاداش دنیایی ای 
که خدای متعال به این اخالص او داد، همین تشـییع َده ها 
میلیونـی بـود. این تشـییع، اّولین جزای اخـالص او در دنیا 
بـود؛ حاال جزای آخرت کـه به جای خود محفوظ؛ این رواج 
اسـم شـهید سـلیمانی و رواج شـخصّیت او، یاد او و نام او در 
دنیا، جزای دنیوی ]او بود[. در این دو سـال هزاران هزار بار 
نام شـهید سـلیمانی بر زبان افراد،  بر قلم افراد جاری شده. 
امسال هم مردم به طور خودجوش دارند بزرگداشت درست 
می کنند -که گفتم به آن برمی گردم- این بر اثر اخالص این 

عزیز است.

رمز ماندگاری و محبوبیت

شـهید سـلیمانی الگو شـد؛ یکی از حقایق بسـیار برجسـته 
این اسـت که شهید سـلیمانی تبدیل شد به یک الگو. امروز 
بسـیاری از جوانـان در دنیـای اسـالم -بخصـوص در ایـن 
منطقـه، آنچـه من اّطـالع دارم مربوط به این منطقه اسـت- 
تشـنه ی حضور قهرمانهایی مثل شـهید سلیمانی اند؛ امروز 
تشـنه اند. هـر چـه یـاد سـلیمانی بیشـتر منتشـر می شـود، 

عالقه ی اینها، تشـنگی اینها به حضـور قهرمان هایی از این 
قبیل در کشـورهای خودشـان بیشتر می شـود. امروز شهید 
سـلیمانی در منطقه ِی ما نماد امید و اعتماد به نْفس است،  
نماد رشادت است، رمز استقامت و پیروزی است. این کارها 
را خدا می کند؛ اینها دسـت کسـی نیسـت؛ با هیچ تدبیری 
ماهـا بلـد نیسـتیم از این جور کارهـا بکنیم. ایـن کارها، کار 

خدا است.
یک نفری گفته بود که شهید سلیمانی برای دشمنانش 
خطرناک تر از سـردار سـلیمانی اسـت؛ درست فهمیده بود؛ 
واقعـاً  همیـن  جـور اسـت. آنهایـی کـه دو سـال پیش شـهید 
سـلیمانی را و شـهید ابومهدی عزیز را و دیگر همراهان شان 
را بـه شـهادت رسـاندند، فکـر می کردنـد کار تمام شـد؛ فکر 
می کردنـد کـه زدیم اینهـا را و تمام شـد، خالص شـد. امروز 
وضـع آنهـا را نگاه کنیـد ببینید در چه وضـع و وضعّیتی اند. 
وضـع آمریـکا را ببینیـد! از افغانسـتان آن جور فـرار می کند 
و در عـراق ناچـار اسـت که تظاهـر به خروج کنـد -البّته باید 
بـرادران عراقـی هوشـیارانه مسـئله را دنبـال کننـد- مجبـور 
اسـت کـه بگویـد کـه مـن بعـد از ایـن نقـش مستشـاری ایفا 
خواهـم کـرد؛ یعنی اقـرار کند بـه اینکه آنجا حضـور نظامی 
نمی خواهد داشـته باشد و نمی تواند داشته باشد. مسئله ِی 

یمن را مالحظه کنید، مسئله ی لبنان را نگاه کنید.
مقاومـت  جریـان  منطقـه،  در  ضّداسـتکباری  جریـان 
در منطقـه، امـروز از دو سـال پیـش، ُپررونق تـر و شـاداب تر 
و امیدوارتـر دارد حرکـت می کنـد و کار می کنـد. در سـوریه 
هـم اینها زمین گیر شـدند، در سـوریه هم هیـچ امیدی برای 
آینده شـان نیسـت؛ اینهـا بـرکات ایـن خـون عزیـز و خـون 

مظلومانه است.

ثمرات خون شهید

از قول شهید نقل شد، در یک سخنرانی گفته بود که کسی 
کـه شـهید زندگی کنـد، شـهید می شـود؛ و آن جـور زندگی 
کرد؛ واقعًا شـهید زندگی کرد؛ شـهیدانه زندگی کرد. برخی 
از خصوصّیـات اخالقـی شـهید هم ]قابل توجه اسـت[. من 
حـاال یـک کتابـی را دارم می خوانـم در همیـن شـرح وضـع 
اخالقی و زندگی شهید -»سلیمانی ای که من می شناسم«؛ 
به نظرم یک چنین عنوانی ]دارد[- که یک چیزهای جالبی 
آنجا هسـت. از قول یکی از دوسـتان قدیمی ایشـان نوشـته 
کـه نـوه ی یکی از دوسـتان شـهیدش را می خواسـتند عمل 
جّراحی کنند،رفت داخل بیمارسـتان و ایستاد تا عمل تمام 
بشـود. مـادر آن بّچـه گفت که خب حاج آقا عمل تمام شـد، 
دیگر بروید به کارتان برسید؛ گفت نه، پدر تو -یعنی پدربزرگ 
این بّچه- به جای من رفت شهید شد، من هم حاال به جای 
او اینجا می ایستم؛ ایستاد تا بّچه به هوش آمد، خاطرش که 
جمع شد، بعد رفت. رفتارش با خانواده ی شهید این جوری 
است، رفتارش با اشرار و با مفسدین هم آن جوری است؛ در 
بیرون کشـور یک  جور، در داخل کشـور یک  جور، در جنوب 
کرمـان و آن منطقـه ی جیرفـت و آن کارهایی که آن سـال ها 

انجام داد یک  جور. 
آن قدرتی که نشان می داد و حرکت قاطع و ُپرشّدتی که 
انجام می داد، جوری بود که وقتی به یک جایی وارد می شد 
و می فهمیدنـد کـه آمده، خوِد ورود او روحیه های دشـمن را 

ضایع می کرد، زایل می کرد.
ادامه در صفحه 2

 ای شهدای بزرگ و ای شاهدان زنده عزیز، اگر نبود مجاهدات شما و برادران 
و خواهران بزرگوار شما در جبهه ها و پشت جبهه ها که با اخالص خاص خود 
عنایات خاص خداوند قادر را جلب نمودید، کدام قدرت و کدام ابزار جنگی 
می توانست جمهوری اسالمی و کشور عزیز را از این دریای مّواج متالطم که 
شـرق و غرب و وابسـتگان به آنان دسـت به دسـت هم و بازو به بازوی یکدیگر 

داده و در پی غرق آن کوشیدند و می کوشند، نجات دهد.«
صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۱۴۴ـ۱۴۵.
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گفتوگوییباآزادهگرامی
کاظمماّلنوری

خاطره 3 برادر آزاده در اردوگاه 
رژیم بعثی

گفتوگوباحاجصفدرعسگریپدر
شهیدمدافعحرم،مسعودعسگری

 همسفر حاج قاسم در کاروان 
جهاد و شهادت

شهدای نامدار دی ماه از حاج احمد 
تا دانشمندان هسته ای

دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی تاکید کرد

ضرورت ارتقای سطح کیفی 
خدمت رسانی به ایثارگران

معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در 
دیـدار بـا جانبـازان بصیر تشـکل 
»خانه نـور ایرانیان بصیر«، تأکید 
کـرد: بـا ایجـاد یـک سـبد متنوع 
بودجـه  اصـالح  و  خدمـات  از 
مجلـس  تصویـب  بـا  تفصیلـی 

شـورای اسـالمی و هیئت امنای بنیاد به دنبال ارتقای سطح 
کیفی خدمات و رفع تبعیض در خدمت رسانی به جامعه معزز 
ایثارگری هستیم. دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
در نشست صمیمی با جمعی از جانبازان بصیر ضمن شنیدن 
درخواست ها و درد و دل های این جانبازان گفت: حقیقت آن 
اسـت که مقام ایثار جانبازان بصیر را نه می توانیم به درسـتی 

درک کنیم و نه توانایی جبران سختی ها و رنج آنان را داریم.
معـاون رئیـس جمهـور خطـاب بـه ایـن جانبـازان معـزز 
گفـت: باید از خانواده های شـما که صبوری می کنند و پا به 
پای شـما ایسـتادند، تقدیر کنیم. همسـران جانبازان بصیر، 
اعصـاب و روان و جانبـازان ضایعـه نخاعـی زحمـات بسـیار 
بزرگ و غیر قابل تصوری در طول سالیان متمادی نسبت به 
جانبـازان متقبل شـده اند. دکتر قاضی زاده هاشـمی افزود: 
خوشبختانه سطح دانش و بینش شما عزیزان نشان از ضمیر 
روشن و دل نورانی تان دارد که با این شرایط جسمی و فقدان 
قوه بینایی توانسـته اید مدارج علمی باال و تخصصی را طی 
کنید و به یاری سـایر همرزمانتان بپردازید و دعوت می کنم، 
مشـاوره های تخصصی و تجارب ارزشـمندتان را با هم افزایی 
بـا واحدهـای سـتادی و اجرایـی بنیـاد در میـان بگذاریـد و 

فعالیت تان را در این مسیر تداوم بخشید.
وی بـا بیـان اینکـه تبعیـض در ادای حقـوق ایثارگـران 
پذیرفتنـی نیسـت، تأکید کرد: همه خدمـات گوناگون بنیاد 
شهید و امور ایثارگران به جامعه معزز ایثارگری باید بر اساس 
ضوابـط و در چارچوب قانون ارائه شـود و هر برنامه ای که در 
چارچـوب حقوقی آن در اختیار ما نیسـت، برای اجرا نیاز به 

الیحه و اختصاص ردیف بودجه دارد.
معـاون رئیس جمهور افزود: با ایجاد یک سـبد متنوع از 
خدمات و اصالح بودجه تفصیلی با تصویب مجلس شـورای 
اسـالمی و هیئت امنای بنیاد به دنبال ارتقای سـطح کیفی 
خدمـات و رفـع تبعیـض در خدمـت رسـانی بـه جامعـه معزز 
ایثارگـری هسـتیم. رئیـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران در 
پایـان بـا بیـان اینکـه در حـال حاضر تمرکـز برنامه جـاری بر 
»پرداخـت معوقـات« و »پـاداش پایان خدمت« اسـت گفت: 
بـه هیـچ عنـوان قصـد نداریـم وعـده خدمتـی را بدهیـم کـه 
امـکان اجـرای آن با توجه بـه محدودیت منابع مالی، میسـر 
نیسـت. مسـکن و اشـتغال ایثارگران در چارچوب طرح های 
ملی مسکن و آزمون جذب سراسری و اختصاصی ایثارگران 
در حـال پیگیـری و اجـرا اسـت. به دنبـال مدلی بـرای ایجاد 
اشـتغال در بخـش خصوصـی هسـتیم و امیدواریم با کسـب 
مشـاوره های تخصصـی از تشـکل های ایثارگـری کـه دارای 
تجربـه و ارتبـاط نزدیک با جامعه ایثارگری هسـتند به سـوی 
تحقق اهداف عالی قانون گذار در خدمت رسانی شایسته به 

ایثارگران باشیم.
دکتر سـید امیرحسین قاضی زاده هاشمی همچنین در 
همایـش سراسـری روحانیـون شـاغل و ائمه جماعـات بنیاد 
شهید و امور ایثارگران گفت: برای اصالح جامعه نیازمند الگو 
هسـتیم و بهتریـن الگوها ایثارگران عزیز هسـتند. دشـمنان 
نیـز ایـن موضـوع را در نظـر دارند و بـه همین دلیل بـه دنبال 

ضربه زدن به ایثارگران به منظور تخریب وجهه آنان هستند.
وی ضمن تسلیت و گرامیداشت سالگرد شهادت شهید 
سـلیمانی با بیـان اینکه پایه گـذاری و ایجاد زیرسـاخت های 
بنیاد شـهید و امور ایثارگران توسـط علما انجام شـده است، 
افـزود: امـام خمینـی )ره( با هدفـی فراتر از خدمات رسـانی 
عـادی دسـتور تأسـیس بنیاد شـهید را صادر کردنـد، هدفی 
که در بردارنده حفظ کرامت و رسـیدگی به مسـائل معیشتی 
ایثارگران در راستای کمال معنوی آنان بوده است. مأموریت 
بنیاد شهید و امور ایثارگران حفظ انقالب اسالمی و پیشبرد 
اهداف آن در جهان اسـت و جمیع این موارد کارهایی است 

که روحانیون در انجام آن تأثیر بسیار زیادی دارند.
معـاون رئیس جمهور ادامـه داد: جامعه  ایثارگری مظهر 
از خودگذشـتگی و ایثار بوده و جان خود را در طبق اخالص 
گذاشته و به هیچ عنوان طالب جبران مادی نبوده است. وی 
خاطرنشان کرد: ما برای اصالح جامعه نیازمند الگو هستیم 
و بهتریـن الگوهـا همیـن عزیزان هسـتند. دشـمنان نیز این 
موضوع را در نظر دارند و به همین دلیل به دنبال ضربه زدن به 
ایثارگران به منظور تخریب وجهه آنان هستند. وظیفه امروز ما 
حفظ و حراست از این جامعه معزز و کرامت این عزیزان است 

و باید برای تحقق آن برنامه روشنی داشته باشیم.

رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند

جریان ضداستکباری 
ثمره خون هشید 
سلیماین است
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امام علی )ع(:
گواراترین زندگی، از آِن کسی است که به آنچه خدا 

قسمت او کرده، راضی باشد.
غرر الحکم حدیث ۳۳۹۷

گفتوگوییباآزادهگرامیکاظمماّلنوری

خاطره 3 برادر آزاده در اردوگاه رژیم بعثی
در میان خانواده بزرگ ایثار و شهادت، برادران ماّلنوری حکایتی شگفت و غرورانگیز دارد. پدر خانواده مرید مکتب امام خمینی)ره( بوده 
و با فرمان حضرت امام)ره( پسرانش را یکی پس از دیگری راهی میدان جهاد می کند. ابتدا برادر بزرگ تر در حالی که فقط ۱۶ سال داشته، 
لباس بسـیجی می پوشـد و در صحنه عملیات به اسـارت ارتش بعثی درمی آید. در نامه ای برای برادر کوچک خود می گوید ؛ بسـم الله را من 
گفتـم الرحمـن اش را کاظـم بگوید. با این دعوت نامه، کاظم سـالح در دسـت می گیـرد و داوطلبانه در خط مقدم جهـاد حضور می یابد. کاظم 
در چهارمین بار حضورش در میدان جنگ به اسارت نیروهای عراقی در می آید و تحت تأثیر تفکر جهادی برادر بزرگ ترش در دوران اسارت 
نامـه ای بـرای برادر کوچک تر، جعفر می نویسـد و می گوید؛ بسـم اللـه را قدمعلی گفت، الرحمن را من گفتم، الرحیـم را تو به جا بیاور. به این 

ترتیب  سومین برادر نیز لباس رزم می پوشد و هم چون قدمعلی و کاظم اسیر می شود.
سـه برادر سـال های سـخت اسـارت و مقاومت در برابر نظام جنایت پیشـه بعثی را همزمان و در یک اردوگاه سـپری می کنند. سرگذشت پراز 
حماسـه بـرادران مالنـوری بـرگ زرین را در دفتر تاریخ دفاع مقدس تشـکیل می دهد. فرصتی فراهم شـد تـا در گفت وگویی با کاظم مالنوری 

بخشی از این خاطرات غرورانگیز را مرور کنیم.

شـرحی از دوران حضورتـان در دفـاع مقـدس و نحـوه اسـارت خـود و 
برادران تان بفرمایید ؟

حضـور مـا در دفـاع مقـدس به تبعیـت از فرمان و فتـوای حضـرت امام)ره( 
صـورت گرفـت. پدرمـان مرید و شـیفته مکتب امـام خمینی)ره( بـود. او با 
آن که شغل  کشاورزی داشت اما از آگاهی سیاسی باالیی برخوردار بود. در 
روزهـای انقالب همه سـخنرانی های امام)ره( را گـوش می دادند و اعضای 
خانـواده و بسـتگان را از نهضتـی کـه بنیانگـذار انقـالب آغـاز کـرده بـود، 
آگاه می سـاخت. خودشـان در همـه صحنه هـای سیاسـی بویـژه تظاهرات 
و راهپیمایـی آن روزهـا شـرکت می کـرد. پـس از آن نیـز دائمـًا در نمازهـای 
جمعـه و اجتماعـات سیاسـی حضـور پیـدا می کـرد. وقتی جنـگ تحمیلی 
شـروع شـد، پـدر منتظـر فرمان حضـرت امـام)ره( امـام ماندنـد و به محض 
این که ایشان فرمودند؛ هرکس توانایی اش را دارد برای دفاع از آب و خاک 
ایران اسـالمی عازم جبهه ها شـود، اعضای خانواده ما یکی پس از دیگری 
داوطلب جهاد شـدند. پدر در واقع اولین مشـّوق ما برای حضور در صحنه 

دفاع مقدس بود.  
ابتـدا بـرادر بزرگ ترمـان قدمعلـی کـه آن روز ۱۶ سـال داشـت، لبـاس 
بسـیجی پوشـید. نکتـه جالب این بـود که قدمعلی شـرایط سـّنی الزم برای 
اعـزام بـه جبهـه را نداشـت و تشـکیالت بسـیج این اجـازه را نمـی داد، او در 
نهایـت شناسـنامه اش را دسـتکاری کـرد و مجـوز اعـزام به جنـگ را گرفت. 
قدمعلـی بعـد از آن کـه به اسـارت بعثی ها درآمـد نامه ای برای من فرسـتاد و 
گفـت؛ بسـم الله را من گفتم الرحمن اش را کاظم بگویـد و با این متن مرا به 
حضـور در جبهـه دعوت کـرد. من هم راه برادرم را ادامـه دادم. مدت زیادی 
را در جبهه حضور داشـتم. چهارمین باری که در میدان جنگ حاضر شـدم 
به اسـارت نیروهای عراقی درآمدم. تحت تأثیر تفکر برادر بزرگ ترم در دوران 
اسـارت نامـه ای بـرای جعفـر نوشـتم و گفتـم؛ بسـم اللـه را قدمعلـی گفت، 
الرحمن را من گفتم، الرحیم را تو به جا بیاور. به این ترتیب  ایشان نیر عازم 

جبهه شدند.

از اتفاقـات عجیـب در دوران زندگی جهادی شـما این بوده که هر سـه 
پس از حضور در خط مقدم جبهه به اسارت درآمدید و گویا در اردوگاه 

نیز کنار هم بودید، درست است؟
بله، ما سرنوشـت مشـترک و مشابه داشـتیم. من در شرق بصره اسیر شدم و 
۷ سـال را در زندان هـای بعثی گذارندم.با هم بـودن ما در یک اردوگاه بعثی 
به این صورت بود که ابتدا ما را به زندان های بصره منتقل کرده بودند، پس 
از یک دوره بازجویی توسـط سـازمان امنیت و اسـتخبارات به موصل انتقال 
دادند.چندمـاه از دوره اسـارت مان می گذشـت کـه اعـالم کردنـد، آنهـا کـه 
نسـبت بـرادری باهمدیگر دارند، می توانند در یک اردوگاه کنار هم باشـند. 
مـن نیـز درخواسـت کـردم تا قدمعلـی را بـه اردوگاه ما منتقل کننـد، پس از 
این درخواسـت ایشـان به جمع ما پیوسـتند. یک شب نیز که گروه جدیدی 

از اسرا را به اردوگاه آوردند، ناگهان متوجه شدم جعفر در میان آنهاست.

موقع بازگشت آزادگان به میهن اسالمی نیز به اتفاق هم آزاد شدید؟
نه، موقع بازگشت، ابتدا قدمعلی آزاد شد. بعد من و سپس جعفر.

وقتـی خاطـرات آزادگان عزیز را ورق می زنیم، آن روزها برای ما تجسـم 
آن دوران  از  اسـت، توصیفـی  ایمـان  و  ایثـار  واقعـی مفهـوم عشـق، 

حماسی برای ما ارائه کنید؟
همین طـور اسـت. حرکت بچه های جبهه اعـم از جانبازان، شـهدا و آزادگان 
ناشی از عشق و ایمان شان به هدف های بزرگی بود که انتخاب کرده بودند. 
آنها برای نجات سرزمین و حفظ دین و نظام اسالمی به جهاد رفتند. فعالیت 
بچه هـا در دوران اسـارت اوج ایمـان و مقاومـت آنهـا در راه خـدا بـود. همین 
ایسـتادگی آنهـا بر عقیده و باورهای شـان بعثی ها را کالفـه می کرد، تا جایی 
که مسـئوالن زندان می گفتند، ایرانی هـا اردوگاه موصل را به پایگاه مقاومت 
تبدیـل کرده انـد. بچه هـا تحت انواع فشـارها و شـکنجه ها همه مراسـم های 
مذهبی را برگزار می کردند. نمازهایمان را به جماعت می خواندیم. علی رغم 
آن کـه برای برگزاری این برنامه ها تـاوان زیادی می پرداختیم. ایمان و اعتقاد 
بچه هـا چنان اسـتوار بـود که ترسـی از خشـونت و شـکنجه زندانبانان بعثی 
نداشتند. دوران اسارت ما شاهد اوج خلوص رزمندگان بودیم. بچه ها در آن 
زندان هـای مخوف همیشـه بـرای حفظ انقالب مخصوصًا سـالمتی حضرت 
امـام)ره( دعـا می کردنـد. شـما حتمـًا خاطـرات آزادگان از تأثیـر خبر رحلت 
امام)ره( بر فضای اردوگاه را شـنیده اید که چه غوغایی در روز ۱۴ خرداد در 
بین بچه ها برپا شده بود. عراقی ها آن روز نشریاتی که خبر رحلت امام)ره( را 
درج کرده بودند به اردوگاه آوردند. برای ما تلخ ترین لحظه بود و سـاعت ها و 

روزها همه ما برای ارتحال امام)ره( گریه و عزاداری می کردیم.

خانـواده شـما سـه بـرادر چگونـه آن روزهای سـخت اسـارت را سـپری 
کردند؟

قبـل از ایـن اشـاره کـردم کـه خانـواده مـا بویـژه پـدر و مادرمـان بـا ایمان و 
اعتقادشـان به انقالب و راه امام)ره( در صحنه سیاسـی حاضر شـده بودند. 
آنهـا در روزهایـی که ما در جبهه بودیم یا به اسـارت درآمده بودیم نیز پشـت 
جبهـه کار جمـع آوری کمـک بـرای رزمنـدگان را انجـام می دادند. دوسـتان 
بسـیجی مـا بعـدًا تعریـف می کردند، مادر و پـدرم مواد خوراکـی که در طول 

هفته فراهم کرده بودند را تحویل ستاد پشتیبانی جنگ می دادند. 

بسیاری از لحظه های زندگی در جبهه یا اردوگاه های اسارت برای شما 
خاطره ساز بوده اما اینجا می خواهم شیرین ترین لحظه ای که داشتید 

را بگویید؟
لحظـه ای کـه مـادرم را بعد آزادی از اسـارت در آغـوش گرفتـم. واقعیت این 
اسـت کـه در دوران طوالنـی اسـارت با بی رحمی و توحشـی کـه در بعثی ها 
سـراغ داشتیم، امیدی برای آزادی نداشتیم. یکی از آرزوهای بزرگ من این 
بود که برای یکبار هم که شده، مادرم را ببینم لطف الهی شامل حال ما شد 
و بعد از آزادی چشم مان به چهره مادر روشن شد و لحظه دیدار دوباره مادر 
آن روز حقیقتًا برای من مثل یک تولد دوباره بود و شیرینی و لذت آن لحظه 

را می توانم با هیچ کلمه ای بیان کنم.

آقاکاظم دوران پس از آزادی چگونه گذشته است؟
 بعد از بازگشـت من و برادر کوچک ترم این توفیق را پیدا کردیم که در سـپاه 

مشـغول به خدمت شدیم.و برادر بزرگ ترمان نیز در کنار جهادگران سازمان 
جهـاد و کشـاورزی فعالیت دارد.بـدون اغراق عرض می کنم کـه روحیات ما 
نسـبت به دوران جبهه تفاوتی نکرده اسـت. همه تحت تأثیر تربیت پدرم به 
زندگـی سـاده قانـع بوده و هسـتیم. در این مـدت خیلی از افراد و بسـتگان 
گفته اند شـما سـه بـرادر موقعیت ویـژه ای دارید و چـرا از این سـوابق جبهه 
و اسـارت تان بـرای کسـب مقـام و گرفتـن امکانـات اسـتفاده نمی کنیـد اما 
هیچ گاه به این حرف های وسوسـه انگیز اعتنا نکرده ایم. همان طور که پدرم 
همیشـه خـودش را مدیـون امـام)ره( و انقـالب می دانسـت و سـعی می کرد 

فعالیت های ما فقط برای خدا باشد.  

چه انتظارات و خواسته هایی از مسئوالن جامعه دارید؟
ایثارگـران مـا حقیقتـًا افـراد متواضـع و صبـوری هسـتند. آنهـا از اوضـاع و 
مشـکالت جامعه آگاهی دارند. از دید من مهم ترین مسـئله توجه مسئوالن 
بـه شـرایط آن دسـته از عزیـزان جانبـاز یا آزاده کـه دچار برخی آسـیب های 
بایـد در اولویـت  افـراد آسـیب دیـده را  ایـن  یـا روحـی هسـتند.  جسـمی 

رسیدگی ها قرار دهند و گرنه توقع خاصی از مسئوالن نداریم.

سـوالی که شـاید بـرای بسـیاری از افـراد جامعه مطرح باشـد چنان که 
دشـمنان ایـران اسـالمی دوبـاره به آب و خاک ما متعرض شـوند، شـما 

عزیزان ایثارگر بازهم در صحنه حاضر می شوید؟
مـن شـخصًا پاسـخ این سـوال را در جریان جنـگ با داعـش دادم. وقتی آن 
جنایتکاران بعد از اشـغال شـهرهای عراق و سـوریه به سـمت مرزهای ایران 
حرکت کردند، داوطلب اعزام به صحنه جنگ با لشـگر تکفیری ها شـدم اما 
مسـئوالن ذیربـط قبـول نکردند. بعد پسـرم از من برای عزیمـت به جنگ در 

سوریه اجازه خواست و بدون درنگ اعالم کردم که برود.

آقـای مالنـوری برای اینکه جامعه مخصوصًا نسـل آینده قـدر و جایگاه 
قهرمانان جنگ را بدانند چه باید کرد؟

پاسـخ بـه ایـن سـوال خیلـی آسـان نیسـت. چـون نسـل جدیـد روحیـات و 
نگرش هـای متفاوتـی دارد. در سـال های اخیر تالش می شـود نسـل جوان 
مـا از طریـق کتـاب یـا فیلـم با تاریـخ دفاع مقـدس و اتفاقـات آن دوره آشـنا 
شـوند اما من معتقدم که نسـل جوان باید در گفت وگو و دیدارهای مستقیم 
بـا چهره هـای ایثارگـر بـا واقعیت هـای دوران جنـگ آشـنا شـوند و در ایـن 
نشسـت های صمیمی فضای آن دوران را لمس کنند. شـنیدن تاریخ دوران 
اسارت یا جهاد از زبان رزمندگان، جانبازان یا آزادگان تأثیرات زیادی دارد.
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عملیاتی که سرنوشت جنگ را رقم زد
عملیات کربـالی ۵ از مهم ترین رویدادهای دوران دفاع 
مقدس اسـت. چـرا که قرار بـود این عملیات سرنوشـت 
جنـگ را مشـخص کند. طـرح اولیه ایـن عملیات از دل 
کربـالی ۴ بیـرون آمد کـه عدم الفتح ایـران در آن باعث 
شـد، جبهه دشمن سودای زمینگیر کردن لشگر اسالم 

را در سر بپروراند.

نقطه عطف در تاریخ 8 ساله نبرد

در  کربـال  قـرارگاه  فرمانـده  غالمپـور  احمـد  سـردار 
خصـوص اهمیت ایـن عملیـات می گویـد: نوزدهم دی 
مـاه آغاز عملیات بـود. ایده اصلی کربـالی ۵ بالفاصله 
بعـد از عملیـات کربـالی ۴ طراحی شـد. پیـروزی ما در 
را محقـق  نظـام  ارشـد  کربـالی ۵ خواسـته مسـئوالن 
کـرد، چون بعـد از کربالی ۵ قطعنامه ۵۹۸ کامل شـد. 
تعییـن متجاوز و خسـارت بعد از کربـالی ۵ در قطعنامه 
گنجانده شـد. این در حالی اسـت که تا قبل از عملیات 
کربـالی ۵ قدرت های حامی صـدام حاضر نبودند، این 
شـرایط را بپذیرنـد. بنابراین عملیات کربـالی ۵ تکلیف 

جنگ را تا حدی روشن کرد.
سردار رحیم صفوی نیز در تحلیل خود از ویژگی های 
شـگفت انگیز عملیـات کربالی ۵ چنین بیـان می کند: 
دشـمن در آن زمـان به هیـچ عنوان تصـور نمی کرد، بعد 
از شکسـت عملیـات کربـالی ۴ طـی ۱۵ روز عملیـات 
دیگـری بـا شـرایط و ویژگی هـای خـاص انجـام شـود. 
منطقـه کانـال پـرورش ماهـی، جایـی بود که دشـمن با 
کمک کارشناسـان نظامی غربی مستحکم ترین خطوط 
دفاعی را در شـلمچه برای حفاظت از شـهر بصره ایجاد 
و اعـالم کرده بـود که ایرانی ها به هیچ عنوان نمی توانند 
از ایـن موانـع عبـور کننـد. سـرعت عملیـات کربالی ۵ 
به نحـوی بود که لشـکر 2۷ محمد رسـول الله)ص( فقط 
دو سـاعت بعد از آغـاز عملیات توانسـت از کانال ماهی 
عبور کند. در واقع عملیات به گونه ای انجام شـد که در 
دو روز نخسـت عراقی هـا متوجه حملـه نیروهای ایرانی 
نشـدند. سـه قـرارگاه کربال، قـدس و نجف بـا حدود 2۷ 

یگان سـپاه در این عملیات شـرکت داشـتند. شکسـتن 
خـط شـلمچه برای عـراق غیرقابـل تصور بود. روز سـوم 
عملیات، جانشـین و وزیر دفاع صدام همراه با دو سـوم 
ارتـش عـراق بـرای بازپس گیـری مناطـق تصـرف شـده 
توسـط نیروهـای ایرانـی وارد منطقه شـدند. با این حال 
دشـمن هرچه تالش کرد نتوانسـت رزمنـدگان ایرانی را 
که با شجاعت و مقاومت، حماسه عاشورایی آفریدند، از 

مناطق تصرف شده، بیرون کند.

ارزشمندترین منطقه جنگ

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شلمچه را ارزشمندترین 
منطقه جنگ نامیده است. بر همین اساس بازپس گیری 
این منطقه باعث شد، امیدها به اردوگاه ایران بازگردد و 
معادالت نظامی به ویژه توهم پیروزی و غلبه جبهه بعثی 

به هم بریزد.
عملیـات کربـالی پنـج ۱۹ دی مـاه ۶۵ در منطقـه 
شـلمچه و شـرق بصره آغاز شد و تا 2۵ اسفندماه همان 
سـال بـه طـول انجامید. محـور اصلـی در ایـن عملیات 
سـپاه پاسـداران بـود و توپخانـه و هوانیـروز ارتـش کار 
پشـتیبانی عملیات را برعهده داشـت. بیش از ۳۰ هزار 
نفـر از نیروهـای متجاوز عراقی در این عملیات کشـته و 

بیش از 2 هزار نفر به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند.
طبـق روایـت سـردار محسـن رضایـی، در عملیـات 
کربالی ۵، هفت هزار و ۶۵۱ رزمنده ایرانی به شـهادت 
رسـیدند کـه ۴۰۰ نفـر از آنهـا از فرماندهـان گردان هـا 
بودند. همچنین ۵۳ هزار و 2۹۹ نفر مجروح و ۳ هزار و 
۵22 نفر نیز مفقوداالثر شدند. در بحبوبه این عملیات، 
ایـران یکـی از مهـم تریـن و نامدارتریـن سـرداران خـود 

شهید »حسین خرازی« را از دست داد. 

روایت شنیدنی حاج قاسم 

نقـش  و   ۵ کربـالی  عملیـات  سـلیمانی،  قاسـم  حـاج 
حماسـی رزمنـدگان را چنیـن تشـریح می کنـد: یکی از 

پرافتخـار  تاریـخ  برگ هـای  مهم تریـن  و  پرخاطره تریـن 
جنـگ، عملیـات کربـالی ۵ اسـت. اگـر بگویـم در روز 
عملیـات کربـالی ۵، کربالیـی در جـوار کربـالی امـام 
حسـین )ع( به وقوع پیوست با همه آن فداکاری، ایثار، 
گذشـت و ارزش هایی که توسـط یاران امام حسـین )ع( 
به نمایش درآمد، سـخنی بـه گزاف نگفته ام. چهره های 
تابناک و بزرگی در بین خودمان داشتیم که انصافًا جای 

تک تک آن ها خالی است.
امروز در آن تابلویی که مقابل چشمم مجسم است، 
قامـت رسـای آن هـا را می بینـم. انـگار همـه آن ها حس 
کـرده بودند که ایـن عملیات جزء آخریـن عملیات های 
جنگ است و باید خود را به قافله ای که متعلق به آن ها 
اسـت برسـانند و ملحق شـوند. قبل از اینکه لشـکر ۴۱ 
ثاراللـه بـه شـلمچه برسـد، یـک اجتمـاع بسـیار دیدنـی 
و پرخاطـره اتفـاق افتاد.شـب وداع، لشـکریان ثاراللـه 
همه بودند. زندی، بینا، مشـایخی، طیـاری، عابدینی، 
محمـدی پور، میرحسـینی، دریجانـی، تهامی و گرامی 
همـه بودنـد. چراغ هـا خامـوش شـد، همـه دسـت در 
انداختـه بودنـد و وداع می کردنـد. شـهید  گـردن هـم 
مشـایخی گفت: »در همسـایگی خانه ما، هم در سمت 
راسـت و هم سـمت چپ، بچه یتیم بسـیار هسـتند. من 
روی بازگشـت بـه جیرفـت را نـدارم. تصمیـم گرفتـه ام 
پاهـای خـود را ببنـدم کـه عقـب نشـینی نکنـم. قصـد 
شـهادت دارم« کربـالی ۵ یـک نبرد خونین بسـیار مهم 

و سرنوشـت سـاز دفـاع مقـدس بـود. مـا ۱۵ روز قبـل از 
عملیـات کربـالی ۵، عملیـات کربـالی ۴ را کـه ناموفق 
بود داشتیم. از طرفی، دشمن در عملیات کربالی ۵ در 
اوج بالندگی بود. او سـازمان نظامی خود را به ۱۰ برابر 
افزایش داده و از نظر کیفی رشـد فزاینده ای یافته بود. 
حجـم نیروهای مسـلح عراق بـه اندازه هـر ۵۰ نفر، پنج 
نفـر نظامی بـود و از نظر تجهیزات نظامـی و امکانات از 
عملیات خیبر به این طرف، بخش عظیمی از تجهیزات 
بسـیار مهـم دنیـا در اختیـار دشـمن قـرار گرفـت. آمـار 
تانک های دشـمن به پنج هزار دستگاه و نفربرها بالغ بر 
چهار هزار دسـتگاه می رسید. در جنگ هوایی، دشمن 
همه ابزارهای روز دنیا را در اختیار داشت، لذا امکانات 
دشـمن یـک حرکـت و یک رشـد فزاینـده ای پیـدا کرده 
بـود. دشـمن از نظر اطالعاتی هم بـه یک مرحله باالیی 
رسـیده بود. هواپیماهای آواکـس و رادارها که در مقابل 
تنفـس و دمای بدن انسـان حساسـیت داشـتند کشـف 
عملیات ما را برای دشـمن را بسـیار آسـان کرده بود و ما 
بـرای مخفـی کردن عملیـات خود، مسـتلزم هزینه های 

سنگینی بودیم.
با در نظر گرفتن این حجم از پشـتیبانی قدرت های 
جهانـی از ارتـش صـدام در سـال های پایانـی جنـگ، 
عملیـات کربالی ۵ توانسـت طعم شکسـت را به حریف 
بعثـی بچشـاند و موازنـه نظامـی را در این نبرد سـخت و 

سرنوشت ساز دگرگون سازد.

پیام به مناسبت تشییع شهدای گمنام 
در روز شهادت حضرت زهرا )س(

رهبر انقالب اسـالمی به مناسـبت تشییع 2۵۰ شـهید گمنام در روز شهادت 
حضرت زهرا سالم الله علیها در سراسر کشور پیامی صادر کردند.

متن این پیام به این شرح است:
بسم الله الّرحمن الّرحیم

سـالم بـر شـهیدان گمنـام، گمنـام در میـان خاکیـان و معـروف در عرصه ی 
افالکیان. فداکارانی که پس از گذشـت سـالیان دراز از لحظه ی شهادتشـان 
کشور را با رائحه ی معنویت و جهاد، معّطر میسازند و پرچم افتخار به خونهای 
ریخته شده در راه اسالم و قرآن را، بیش از پیش به اهتزاز در میآورند. تقارن 
تشـییع پیکر این مسـافراِن به خانه  برگشـته، با روز شهادت صدیقه ی طاهره 
سـالم الله علیها مبّشـر ابدّیت یـاد و خاطره ی آنان و مژده بخـش خیر کثیری 
اسـت کـه از ناحیـه ی آنان برای کشـور امام زمـان روحی فـداه فراهم خواهد 

آمد ان شاءالله.
بـه ارواح طیبـه ی ایـن شـهیدان و بـه چشـمها و دلهـای منتظر پـدران و 
مـادران و همسـران آنان سـالم و درود میفرسـتم و فضـل و رحمت فزاینده ی 
سّیدعلی خامنه ای پروردگار را برای همه ی آنان مسألت می کنم. 
۱۴۰۰/۱۰/۱۵

مراسم عزاداری ایام فاطمیه در 
حضور رهبر معظم انقالب

مراسـم  عـزاداری ایام فاطمیه در حسـینیه امام خمینـی)ره( در حضور رهبر 
معظم انقالب اسـالمی برگزار شـد. طبق اطالعیه دفتر رهبر معظم انقالب، 
مراسـم عـزاداری در حسـینیه امـام خمینی)ره(، امسـال نیز به علـت تداوم 
شـیوع بیمـاری و لزوم رعایت کامل شـیوه نامه های بهداشـتی، بدون حضور 

جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک مداح برگزار شد.

"امضای شهادت" رهبر معظم انقالب 
بر کفن حاج قاسم

از  تصویـری  بـار  نخسـتین  بـرای 
بـر  انقـالب  معظـم  رهبـر  امضـای 
کفـن شـهید حاج قاسـم سـلیمانی 
بـرای  تصویـر  ایـن  شـد.  منتشـر 
اولین بار توسـط بنیـاد مکتب حاج 
قاسـم؛ حفـظ و نشـر آثار آن شـهید 
واالمقام به اشـتراک گذاشـته شـده 
اسـت. طبق ایـن گـزارش، آیت الله 
جوادی آملی از دیگر افرادی اسـت 

که سـردار شـهید سـلیمانی با ارائه کفن خود به ایشـان در خواسـت "امضای 
شهادت" کرده بود. امام صادق)ع( درباره گواهی ۴۰ نفر از مؤمنان بر جنازه 
مؤمـن می فرمایـد: »هـرگاه مؤمنـی از دنیا بـرود، ۴۰ نفر از مؤمنـان بر جنازه 
ا؛  ْعَلـُم ِبِه ِمنَّ

َ
ْنَت أ

َ
ـا اَل َنْعَلُم ِمْنـُه ِإالَّ َخْیرًا َو أ ُهمَّ ِإنَّ او حضـور یافتـه و بگوینـد: "اللَّ

بـار خدایـا! مـا جز خیـر و خوبی چیزی از او نمی دانیم و تو نسـبت بـه او از ما 
داناتری"، خداوند تبارک و تعالی فرماید: من گواهی های شما را بر خوبی او 
پذیرفتم و او را در مورد آنچه که خود می دانم و شما از آن بی خبرید آمرزیدم«. 

جریان ضداستکباری ثمره خون 
شهید سلیمانی است

ادامه از صفحه اول
امروز هم مسـتکبران از نام او وحشـت دارند، از یاد او وحشـت دارند؛ ببینید 
ـ با اسـم او چه  ــ البـد بیش تـر از من  اّطالع داریـد دیگر؛ـ  در فضـای مجـازیـ 
برخـوردی دارنـد می کننـد؛ این هم یـک تنبیه دیگری اسـت، تنّبه بیش تری 
است برای ما و مسئولین فضای مجازی کشور که بفهمند چه کار باید بکنند، 
تـا دشـمن نتواند هر جـور دلش می خواهد، با هر جایی کـه دلش می خواهد 
رفتار کند. و خب فضای مجازِی موجود دنیا زیر کلید مستکبران است دیگر؛ 
از اسمش هم می ترسند و از تکثیر او وحشت دارند؛  الگو یعنی این؛ می ترسند 
که تکثیر بشود. به  هر حال شهید سلیمانی ماندنی است، تا ابد زنده است؛ 
ـ جایشـان زبالـه دان تاریخ  ــ ترامپ و امثال اوـ  آنهایـی کـه او را شـهید کردندـ 
است و جزو فراموش شدگان تاریخ خواهند بود در زباله دان، اّما او تا ابد زنده 
اسـت؛ شـهید ایـن جوری اسـت و دشـمنان او گم و گـور خواهند شـد. البّته 

ان شاءالله بعد از آنکه تقاص دنیوی شان را بدهند، گم و گور خواهند شد.
شـماها هم، هم خانواده ی محترم شـان،  هم دوسـتان و هم رزمان شـان، 
هـم آقای سـردار قاآنی،که الحمدلله ایشـان خیلی خـوب دارد کار می کند، 
حرکت می کند، همه ی شما ان شاءالله این خط را دنبال کنید، پیش بروید. 
ِذیَن آَمُنوا؛  و خـدای متعـال به ما وعده ی پیروزی داده: ِانَّ اللـَه ُیداِفُع َعِن الَّ
وعده ی دفاع داده. خب ما داریم در راه اراده ی الهی و اهداف الهی حرکت 
می کنیم و مّلت برای اسالم کار می کند؛ این دفاع، بعد هم نصرت: َلَینُصَرنَّ 

ت َاقداَمُکم. اللُه َمن َینُصُره؛ ِان َتنُصُروا اللَه َینُصرُکم َو ُیَثبِّ
امیدواریـم ان شـاءالله همـه ی شـما موّفـق و مؤّیـد باشـید. کارهایی هم 
کـه ایـن خانـم ذکر کردنـد، کارهای خوبی اسـت؛ ان شـاءالله که بـه بهترین 
وجهـی همـه ی اینها ادامـه پیدا کند. پیش از سـخنان رهبـر معظم انقالب، 
خانم زینب سـلیمانی فرزند شـهید و مسـئول بنیاد شهید سلیمانی گزارشی 
از فعالیت هـای ایـن بنیـاد و همچنین اقدامات انجام شـده در سـتاد مردمی 
بزرگداشـت دومیـن سـالگرد شـهدای مقاومـت بیـان کـرد. همچنین سـردار 
سـالمی فرمانده کل سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی، شـهید سـلیمانی را 
حقیقتی جاری، جوشـان و الهام بخش برای جوانان امت اسـالمی برشـمرد 
و افـزود: دشـمن بـا آن جنایت به دنبال خاموش کردن نـور مقاومت بود ولی 
اعجـاز خـون آن شـهیدان پـر افتخـار موجب پیشـرفت مقاومـت و عقب زدن 

دشمن در همه جبهه های درگیری شد.



3
ــماره 498 ــه / 17 دی 1400 / ش جمع

پیامبر اکرم)ص(:
فراتر از هر نیکوکاری، نیکوکار ]دیگری[ است تا آن گاه که مرد در راه خدا 
کشـته شـود؛ پس چون در راه خدا کشـته شد، باالتر از آن نیکی )ارزشی( 
الکافی: ۴/۳۴۸/۲ وجود ندارد. 

روایت های تازه از حماسه  آفرینان 
دفاع مقدس 

کتاب ها و آثار حوزه دفاع مقدس گنجینه ای گرانبها از دانش و معرفت 
در خصـوص افـکار و سـبک زندگـی بهتریـن فرزنـدان ایـن مـرز و بـوم 
هستند. هر اثر و کتاب نو در این عرصه، دریچه ای تازه به دنیای زیبا و 
آرمانی شـهدا و ایثارگران ایران اسـالمی می گشـاید. با غور در این آثار، 
می توان حکایت فداکاری و جانفشانی دوران هشت سال دفاع مقدس 
را از نزدیـک لمـس کـرد. هنوز بسـیاری از زوایای دوران حماسـی دفاع 
مقـدس ناشـناخته و ناگشـوده مانـده اسـت و انتظـار مـی رود بـه همت 
محققـان و جوینـدگان حقیقـت، ایـن رشـته از ناگفته هـای مجاهـدت 
قهرمانـان شـهید ایـن سـرزمین بازگو شـود. در گزارش حاضـر به چند 

نمونه تازه از آثار و کتاب های منتشره در این حوزه نگاه انداختیم.

»سرباز سفید«

کتاب سرباز سفید دربردارنده دوازده داستان با محوریت سردار شهید قاسم 
سـلیمانی اسـت که به تازگی از سـوی انتشـارات سـوره مهر روانه بـازار کتاب 
شـده اسـت. این کتاب بـا حضور عباس محمدی )رئیـس مرکز آفرینش های 
حوزه هنری(، ساسان ناطق )مدیر دفتر ادبیات داستانی مرکز آفرینش های 
ادبـی حـوزه هنـری(، علـی داودی )مدیر دفتر شـعر حوزه هنـری( و جمعی 
از نویسـندگان ایـن مجموعـه و دیگر شـاعران و نویسـندگان در حـوزه هنری 
رونمایـی شـد. وحیـد حسـنی، داود خدایـی، حسـین قربـان زاده، مهـدی 
باتقـوا، فاطمـه بهبودی، محبوبه حاجیان نژاد، مریم السـادات میرحسـینی، 
مینا محمدحسـینی، وحیـد آقاکرمی، ابوالفضل عشـرب و خداداد حیدری 

نویسندگان کتاب »سرباز سفید« هستند.

»چهره به چهره دریا«

کتـاب »چهره به چهره دریا« خاطرات 
شفاهی ناخدا یکم کوروش بایندر نوه 
دریـادار بایندر بزرگ اسـت. این کتاب 
به همت »معارف جنگ شهید صیاد« 
گفت وگوهـای  اسـت.  شـده  منتشـر 
کتـاب توسـط سـعید فخـرزاده و کاوه 
خاتمـی در زمـان حیات ایشـان انجام 
شـده و تدوین این کتاب را محمدعلی 
بـر عهـده داشـته اسـت.  آقامیرزایـی 
ایـن کتـاب، روایتگر خاطـرات دریادار 
هجـوم  کودکـی  سـال های  از  باینـدر 

قـوای بیگانه به ایران )سـال ۱۳2۰( تا جنگ تحمیلـی و »عملیات مروارید« 
که منجر به نابودی نیروی دریایی عراق شد، می باشد.

رونمایی از »تب ناتمام«

بانـو شـهال منـزوی،  کتـاب خاطـرات 
مادر شهید حسین دخانچی با نام تب 
ناتمـام طـی مراسـمی در قـم رونمایی 
شـد. شـهید حسـین دخانچی جانباز 
قطـع نخاعـی کـه بیـش از ۱۷ سـال 
توسـط مادرش پرسـتاری شـد اسـفند 
سال ۱۳۸۰ به یاران شهیدش پیوست، 
کتاب تب ناتمام خاطرات شفاهی این 
مـادر در طـول مـدت پرسـتاری از ایـن 

شهید واال مقام است.در این مراسم ازخانم شهال منزوی مادرشهید دخانچی 
وخانـم زهـرا حسـینی مهرآبادی نویسـنده این کتاب تجلیل شـد. انتشـارات 
حماسه یاران ناشر این اثر پیش از این کتاب تنها گریه کن با موضوع خاطرات 

مادرشهید معماریان را هم به چاپ و نشر رسانده است.

»جنگ، بازیابی ثبات« 

کتـاب گویـای »جنگ، بازیابی ثبات« به نویسـندگی محمد درودیان و روایت 
حسـن آزادی، ابوالفضـل شـاه بهرامی و تینا میرکریمی بـر روی پایگاه کتاب 
گویای ایران صدا در دسـترس عالقه مندان قرار گرفته است. کتاب »جنگ، 
بازیابـی ثبـات« یکـی از مجموعـه پنج جلـدی "تجزیه وتحلیل جنـگ ایران و 
عراق" اسـت.  ناشـر این مجموعه مرکز اسـناد و تحقیقات دفاع مقدس است 
کـه در آن تـالش می کنـد، جنگ ایران و عراق را از ُبعد اســتراتژیک بررسـی 
و تحلیل  کند، در سـه جلد منتشـر شـده اسـت. بررسـی تحوالت سیاسـی - 
نظامـی از سـال ۱۳۵۹ تا سـال ۱۳۶۱، به صورت جمع بنـدی و تفصیلی، در 
کتاب »جنگ؛ بازیابی ثبات« گردآوری شـده اسـت. بررسـی و تشـریح ابعاد 
و ویژگی هـای هجـوم سراسـری عـراق به ایـران و علـل توقف آن و سـرانجام، 
چگونگـی بیـرون راندن نیروهـای متجاوز از خـاک ایـران از موضوعات مورد 

بررسی در این کتاب است.

»فرمانده در سایه«

کتاب »فرمانده در سـایه« مجموعه  ای 
از یادداشـت های یـک سـتون ثابت در 
نشـریه معروف نیویورکـر آمریکا درباره 
سـردار شـهید سـلیمانی اسـت کـه از 
حدود یک دهه پیش در این هفته نامه 
کتـاب  محتـوای  می شـد.  منتشـر 
گویـای این امر اسـت کـه آمریکایی ها 
و  فعالیت هـا  پیـش  سـال   ۱2  ،۱۰ از 
را  توجـه  شـهید  سـردار  اندیشـه های 
تعقیـب می کردنـد. البتـه بـه جـز ایـن 
نشـریه بسـیاری از رسـانه های مطـرح 
آمریـکا و اروپـا نیـز در سـال های اخیر 

مجموعـه گزارش هـا و مقاالتـی را در خصوص فرمانده بـزرگ جبهه مقاومت 
منتشـر کرده انـد. بـه گفتـه کارشناسـان، مجموعـه یادداشـت های نیویورکر 
ادبیـات و رنـگ و بـوی کتاب های مستشـرقین را دارد. یعنی شرقی شناسـی 
از دیدگاه غربی ها یا به تعبیر دقیق تر، سـردار شـهید به روایت دشمن. با این 
حـال ایـن اثر به عنوان مجموعه سـند، برای پی بردن به زوایای نگاه دشـمن 

نسبت به حاج قاسم مفید است. 

خاطرات 3 محافظ حاج قاسم 

خاطـرات شـفاهی شـهیدان؛ شـهروز مظفری نیـا، هـادی طارمـی و وحیـد 
زمانی نیـا، از محافظـان و همراهـان حاج قاسـم سـلیمانی در فـرودگاه بغداد 
به عنوان ۳ جلد از مجموعه کتاب های »محافظان آسمانی« توسط انتشارات 
شهید کاظمی منتشر شد. در این کتاب سعی شده خاطرات شفاهی این سه 

شهید از خانواده، دوستان، همکاران و همرزمان جمع آوری و تدوین شود.

شهدای نامدار دی ماه از حاج احمد تا دانشمندان هسته ای
ایـن روزهـای دی مـاه خاطـره شـهدای نامـدار تاریـخ انقالب اسـالمی را در 
اذهان عمومی زنده می کند. ماه دی نیز در تقویم ایثار و شـهادت، برهه ای 
مهـم و بـزرگ به حسـاب می آیـد. ۱۹ دی ۸۴ در سـانحه سـقوط هواپیمـای 
حامـل فرماندهـان سـپاه یـار و همسـنگر صمیمـی حاج قاسـم سـلیمانی، 

سردار احمد کاظمی به اتفاق شماری از همرزمانش به شهادت رسیدند.
دی مـاه همچنیـن آغـاز زنجیـره ترور دانشـمندان هسـته ای اسـت. 22 
دی ۱۳۸۸ شـهید مسـعود علی محمـدی اسـتاد فیزیـک دانشـگاه تهـران 
هنـگام بیـرون آمـدن از منزلش بر اثر انفجـار یک بمب کنتـرل از راه دور در 
قیطریـه تهـران تـرور شـد و به شـهادت رسـید و ۱۹ دی ماه شـهید مصطفی 
احمدی روشـن معاون بازرگانی سـایت هسـته ای نطنز و دانش آموخته رشته 
مهندسـی شـیمی از دانشـگاه صنعتی شـریف پس از خروج از منزل توسط 
یک راکب موتورسیکلت در حالی که یک بمب مغناطیسی به در ماشین اش 
چسـبانده شـد در خیابـان گل نبـی تهـران بـه همـراه رضـا قشـقایی فرد بـه 

شهادت رسید.

محبوبیت و نبوغ حاج احمد

سـردار شـهید احمد کاظمی از زمره فرماندهان محبوب دفاع مقدس اسـت 
که عملیات های حماسی در دفاع از آب و خاک ایران اسالمی رقم زده است. 
دفتر تاریخ دفاع مقدس مشحون از خاطرات رشادت  های این بزرگمرد است. 
از فرازهـای دلنشـین خاطرات شـهید احمد کاظمـی، رفاقت هـای او با حاج 
قاسم است. سردار سلیمانی می گوید: من همیشه به احمد می گفتم: »الهی 

دردت بخوره توی سـرمن« اصطالح من بود 
نسبت به احمد کاظمی.

هیچ نمـازی ندیدم، که احمـد بخواند و 
در قنوت یا در پایان نماز گریه نکند وپیوسته 
این ذکر: »یا رب الشهدا، یا رب الحسین، یا 
رب المهدی « ورد زبان احمد بود وبعد گریه 

می کرد.
نکته بارز که در تحلیل شخصیت سردار 

کاظمی، حاج قاسـم و اغلب فرماندهـان جنگ بر آن تاکید می کنند، نبوغ و 
خالقیت او در هدایت نبرد بوده اسـت. سـردار سـلیمانی می گوید: احمد در 
طراحـی و فرماندهـی، زیرکی و تدبیر فوق العاده ای داشـت. مثاًل در عملیات 
»رمضان«، شـما نگاه کنید احمد رو به کجا حمله می کند؟ در منطقه آبادان 
هرجـا می شـد خـط گرفت، امـا چرا احمـد »فیاضیـه« را انتخاب کـرد؟ چون 
می دانسـت اگـر فشـار بیـاورد، می تواند پـل عراقی ها را ببنـدد و تمام جبهه ر 
ا بی تأثیـر کنـد. همیـن فاصله محدود بین عراقی ها و ما که خیلی وسـیع هم 
نبـود، تبدیل شـد به نقطه شـکننده عراقی هـا که هم در جلوگیری از سـقوط 
آبادان  و هم در شکست حصر آبادان مؤثر بود.گوئی این زیرکی  و تدبیر از روز 

اول در احمد پیوسته نهفته بود.
سردار حسین عالیی از هم رزمان نزدیک شهید کاظمی می گوید: به گواه 

کسانی که احمد را از نزدیک می شناختند او فرماندهی برجسته و رزمنده ای 
سلحشور و سرداری تحسین برانگیز توصیف است. چرا که او محصول عینی 
پـرورش یـک انسـان در دوران دفاع مقدس و حاصل اندیشـه دفاعی حضرت 

امام خمینی)ره( بود.
شـهید کاظمی در همه عملیات هایی دوران جنگ حضور فعال داشـت. 
هـم در اول جنـگ در زمینه جلوگیری از پیشـروی ارتش عراق به خصوص در 
محـور دارخوئیـن در منطقـه آبـادان و هـم در دوران جنـگ که سـازمانی را در 
قالـب لشـکر قدرتمندی به وجود بیـاورد که تمام نیروهـای رزمی به خصوص 

رزمندگان استان اصفهان، به ویژه شهر نجف آباد را سازماندهی کرد.
شـهید احمد کاظمـی از زمانی که بعد پیروزی انقالب اسـالمی حوادث 
کردسـتان آغـاز شـد، در منطقـه حضـور پیـدا کرد و بـه مقابله با حزب مسـلح 
دمکـرات پرداخـت. او جـزء اولیـن افـراد و گروه هایـی بود که بـه محض اینکه 
جنـگ تحمیلـی از طرف صدام آغاز شـد، به اتفاق شـهید حسـین خرازی به 
جبهـه جنـوب آمدنـد. حـاج احمد هیچ گاه سـنگر مبـارزه را در دفـاع مقدس 
تـرک نکرد.تقریبـا از روزهـای اول جنگ تـا لحظات آخر جنـگ در جبهه بود. 
اولین عملیات مهمی را که رزمندگان استان اصفهان تحت فرماندهی حسین 
خـرازی و احمـد کاظمی انجام دادند، عملیـات ثامن االئمه بود که در جریان 
آن حصر آبادان شکست. در جریان این عملیات بود که حاج احمد استعداد 
شگرف خود را در نفوذ به قلب جبهه دشمن نمایان کرد. چنان که حاج قاسم 
توصیـف می کنـد این شـیوه منحصربه فرد حـاج احمد بود که می کوشـید در 
حمـالت خـود تک هـای احاطـه ای و حمالت دورانـی انجام دهد تـا بتواند به 

عقبه های یگان های ارتش عراق دسترسی پیدا کند.

ترورهای هدفمند پایه گذاران قدرت هسته ای ایران

چنان کـه اشـاره شـد، دی ماه سـال ۱۳۸۸ 
نقطـه آغـاز عملیات هـای تروریسـتی بـرای 
حذف فیزیکی دانشـمندان هسته ای ایران 
بـود و اسـتاد شـهید مسـعود علی محمـدی 
پـروژه  ایـن  در  هـدف  اولیـن  به عنـوان 
جنایتکارانـه انتخـاب شـد. ایـن فیزیکـدان 
متعهد سـاعت صبـح 22 دی ۱۳۸۸ هنگام 
اثـر انفجـار بمبـی کـه  خـروج از منـزل در 

در یـک موتورسـیکلت کنـار منزلش جاسـازی شـده بود، به شـهادت رسـید. 
دکتـر علی محمدی اسـتاد تمـام فیزیک دانشـگاه تهـران و نماینده ایـران در 
پروژه سـزامی )مرکز تابش سـینکروترون بـرای تحقیقات و علـوم کاربردی در 
خاورمیانـه( بـود. طبـق گـزارش وزارت علـوم شـهید علی محمدی نخسـتین 
دانش آموختـه دکتـری فیزیـک داخـل کشـور بـه شـمار می رفـت که تـا زمان 
شهادت بیش از ۵۵ مقاله در معتبرترین مجالت علمی جهان به چاپ رسانده 
و در سال ۸۶ در بیست و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی حائز رتبه برتر 

پژوهش های بنیادی شده بود.

او تـا لحظـه  شـهادتش  از آن چه در توان داشـت در جهت پیشـرفت روز 
افـزون کشـور در زمینـه  پژوهـش، آمـوزش و مدیریـت علمـی دریـغ نورزید. 
پژوهشـگاه دانش هـای بنیـادی بـا همـکاری انجمـن فیزیک ایـران به پاس 
بزرگداشـت ایـن دانشـمند هسـته ای، از سـال ۹۰ جایـزه ای به نـام »جایـزه 
شـهید علی محمـدی« را بـه پایـان نامه هـای برتـر دکتـری فیزیـک کـه در 
داخـل کشـور به انجام رسـیده باشـند، اعطـا می  کند. شـهید علی محمدی 
اولیـن دانش آموختـه دکتـری فیزیـک داخل کشـور بود که نقـش موثری در 

زیرسـاخت علمـی پژوهشـگاه دانش هـای 
بنیـادی داشـت. دو سـال بعد یعنـی در2۱ 
دی ماه ۹۰ شهید مصطفی احمدی روشن 
دانشمند هسـته ای ایران و معاون بازرگانی 
دسـت  بـه  ایـران  نطنـز  هسـته ای  سـایت 
عوامل موسـاد ترور شد و به شهادت رسید. 
او پـس از شـهیدان مسـعود علی محمدی، 
مجیـد شـهریاری و داریـوش رضایـی نـژاد 

چهارمین شـهید فناوری هسـته ای ایران قلمداد می شـود. احمدی روشـن 
دانش آموختـه مقطع کارشناسـی رشـته مهندسـی شـیمی در سـال ۱۳۸۱ 
از دانشـگاه صنعتی شـریف بود. همسـر وی، فاطمه بلوری کاشـانی، فارغ 
التحصیل کارشناسـی ارشـد رشته شیمی دانشـگاه صنعت شریف است که 
حاصل ازدواج آنها پسـری به نام »علی« اسـت که از شـهید احمدی روشـن 

به یادگار مانده است.
مصطفی احمدی روشـن، طبـق گفته همکاران دانشـگاهی اش، پس از 
اخذ مدرک کارشناسـی از رشـته مهندسـی شـیمی، علی رغم اینکه همزمان 
موقعیت های شغلی بسیاری پیش رو داشت اما با عشق و ایمان وارد سازمان 
انرژی اتمی شد و در این نهاد مهم در مرحله توسعه و تجهیز سایت هسته ای 
نطنز نقش بسـزا ایفا کرد و کار مهم تامین کاالها و خرید تجهیزات هسـته ای 

در حوزه غنی سازی در زمان تحریم ها را بردوش کشید.
ایـن عضـو کلیـدی مجموعـه مدیـران هسـته ای سـرانجام صبـح 2۱ دی 
مـاه ۱۳۹۰، در حالی کـه عـازم محل کار خود بود، در خیابان شـهید گل  نبی 
)میدان کتابی( و روبه  روی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طبابایی، 
هدف عملیات تروریستی دو موتورسوار قرار گرفت. دو تروریست موتورسوار با 
چسباندن یک بمب مغناطیسی به خودروی وی که یک دستگاه خودروی پژو 

۴۰۵ بود، او را به شهادت رساندند.
بعد از شـهادت مصطفی، رهبر معظم انقالب  با حضور در منزل شـهید، 
در فضایـی عاطفـی و معنـوی با خانـواده او دیـدار و گفت وگو کردنـد. یکی از 
خبرنـگاران در توصیفـی زیبا از نقش ماندگار این دانشـمند شـهید می گوید: 
این روز ها که صحبت از آغاز غنی سازی 2۰ درصد اورانیوم در محافل خبری 
مطرح شده، تمام چشم ها و گوش ها به سمت سایت شهید احمدی روشن در 
نطنز می چرخد. جایی که اورانیوم های ۳.۵ تا ۴.۵ درصد غنی می شـود و از 
نطنز روانه فردو می شوند تا در سانتریفیوژ ها به غنای2۰ درصد برسند. سایت 

نطنز با سردر شهید احمدی روشن، همیشه زنده و پرکار است.

گفتوگوباحاجصفدرعسگریپدرشهیدمدافعحرم،مسعودعسگری

همسفر حاج قاسم در کاروان جهاد و شهادت
هر چه زمان می گذرد، ارزش مجاهدت و فداکاری جوانانی که با عشـق و ایمان برای نجات سـرزمین های اسـالمی از شـرارت داعش در خط 
مقدم جنگ سـوریه و عراق حاضر شـدند، بیشـتر نمایان می شـود. ایران اسـالمی در سایه جانفشانی این نسـل خداجو، به کانون امنیت در 
منطقه تبدیل شـده اسـت. این در حالی اسـت که هنوز بسـیاری از کشـورها با حمالت تروریسـتی دسـت به گریبان هسـتند. دفتر خاطرات 
جوانان مجاهد ما در نبردهای بزرگ سـوریه و عراق، ناگفته های بسـیار برای نسـل امروز و آینده دارد. در ادامه سلسـله گفت وگو با خانواده 
مدافعان حرم، پای صحبت های حاج صفدر عسـگری پدر شـهید مدافع حرم، مسـعود عسـگری نشسـتیم. مسـعود در خانواده ای جهادی 
تربیت یافت حاج صفدر از جانبازان دفاع مقدس است و فرزند برومند او نیز از ابتدا وارد کانون نیروهای مذهبی و بسیجی شد سرانجام نیز 
در حالی که رتبه خلبانی هواپیما کسـب کرده بود با اقتدا به حاج قاسـم به قافله مدافعان حرم پیوسـت و در رکاب آن سـردار نامدار به آرزوی 

دیرین اش یعنی شهادت نایل آمد. گفت وگوی ما با پدر مجاهد این شهید واالمقام را می خوانید.

آقـا مسـعود یک فـرد شـناخته شـده در میـان چهره هـای ورزش رزمی 
بـود. رسـانه ها تاکنـون مطالـب زیـادی از موفقیت هـا و افتخـارات او در 
رشته های مختلف از جمله خلبانی منتشر کرده اند، می خواهم ابتدای 

مصاحبه سیر فعالیت های مختلف او در این رشته ها را بیان کنید ؟
مسـعود بعـد از گذرانـدن مقطـع تحصیلـی راهنمایـی ابتـدا بـا مجموعـه 
بسـیج آشـنا شـد و به صورت جدی و حرفه ای با این نهاد همکاری داشـت.

همان طور که اشـاره کردیـد، او مهارت ها و تجربه های زیادی در رشـته های 
مختلـف کسـب کرده بـود از دوران نوجوانی به ورزش هـای رزمی روی آورد. 
عالقـه و تـالش او در رشـته های مختلف ورزشـی بویژه رزمی واقعـًا غیرقابل 
وصف اسـت. در شـنا، غواصی، چتربازی، سـقوط آزاد، کیک بوکسـینگ تا 
مرحله اسـتادی و مربیگری پیش رفت. بعد از اتمام دوران مدرسـه در رشـته 
الکترونیـک مشـغول به تحصیـل شـد اما در ادامـه از این رشـته انصراف داد 
و بـه دنبـال حوزه مورد عالقه اش یعنی خلبانی رفت. مسـعود رشـته  خلبان 

هواپیمای فوق سبک را با موفقیت به پایان برد. 
در اغلـب ایـن رشـته ها مـدارج و مدال هـای افتخـار زیادی کسـب کرد. 
بسـیاری از دوسـتان و آشنایان او بعد از شـهادتش فهمیدند که مسعود این 

کارنامه تخصصی و ورزشی را داشته است.

آقـای عسـگری افرادی که در این رشـته های ورزشـی و رزمـی فعالیت 
می کننـد، دارای اخـالق و روحیـات خاصـی هسـتند، آقـا مسـعود چه 

خصوصیاتی داشت؟
حقیقتـًا مسـعود از ابتـدا فـردی بـا انگیـزه و آرمـان بـود. همیشـه می گفت، 
هدفش از کسب این مهارت ها و تخصص ها این است که برای جامعه منشأ 
اثـر باشـد. او در عیـن حال از ابتدا در محافل مذهبـی و به قول معروف پای 
منبر بزرگ شـده بود.بر اسـاس همین ایمان و اعتقادش فردی جسور بود از 
هیچ کسـی ترس نداشـت.اهل تبلیغ و شـهرت هم نبود. بارها بعد از کسب 
مدال رسـانه ها درخواسـت مصاحبه با او را کرده بودند اما از این کار امتناع 
کـرده بـود. مـا  بعـد از شـهادتش بیـش از 2۰۰ عکـس رزمـی و حماسـی او 

دریافت کردیم که قبل از آن ندیده بودیم. 
از دیگر خصوصیات مسـعود این بود که به شـدت مرید حضرت آقا بود. 
سـعی می کـرد فرمایشـات رهبر معظم انقـالب را به صورت کامـل در زندگی 
پیـاده کنـد. به همین دلیل وقتی حوادث مهمی مثل فتنه ۸۸ پیش آمد، او 

جزو اولین نفراتی بود که برای برقراری امنیت در شهر قدم برداشت.

رفتار و روابط اش با خانواده و بستگان چه گونه بود؟
مسـعود بـا آن کـه فعالیـت روزمـّره اش زیـاد بـود امـا از کارهای منـزل غفلت 
نمی کـرد. در امـور مربوط به معیشـت خانـواده کمک حال ما بود. سـاعاتی 
کـه منزل بود حتی در کار آشـپزخانه به مـادرش کمک می کرد. مدتی برادر 
کوچک ترش بیمار بود و مسـعود بسـیاری از شـب ها تا صبح از او پرسـتاری 
می کـرد. در کار تحصیـل و آمـوزش نیـز از هیچ کمکی به بچه هـای فامیل و 

آشـنا دریغ نمی کرد. با هوش و اسـتعداد باالیی که در درس داشت راهنما و 
پشتوانه بسیاری از بچه ها بود. 

آیا قبل از عزیمت به سوریه در مأموریت های جهادی دیگر حضور پیدا 
کرده بود؟ 

قبل از این اشاره کردم که مسعود از نوجوانی تقریبًا اکثر دوره های آموزش 
نظامـی را گذرانـده بود. ضمن این که به دلیل داشـتن تخصـص و مهارت در 
رشـته های رزمـی و نیـز تیرانـدازی مـورد توجه قـرار گرفته بود. یادم هسـت 
در اولیـن روزهـای رخنـه داعـش بـه عـراق، مسـعود و چنـد نفـر از خلبانان 
هواپیماهـای سـبک در مأموریتـی توانسـته بودنـد بـا انجـام یـک عملیـات 
ضربتـی نیروهای محاصره شـده عراقـی را نجات دهند. پـس از این بود که 

موضوع عزیمت به جبهه سوریه را با جدیت دنبال کرد.

چگونه شـما و مادرشـان را برای رفتن به میدان پرخطر جنگ سـوریه 
راضی کردند؟

بـرای رفتـن به جنگ سـوریه نزد مـن و مادرش آمد و تا موافقـت و رضایت ما 
را جلب کند. واقعیت قضیه این اسـت که حس و علقه پدری و مادری به ما 
اجازه نمی داد که پاره تن مان را راهی جنگ کنیم اما من به عنوان جانبازی 
کـه در ۸سـال دفـاع مقدس حضور داشـتم مقابـل  دالیلی که مسـعود برای 
ضـرورت حضـور در جهاد سـوریه می آورد نمی توانسـتم نه بگویـم. آن روزها 
چنـد تـا از جوانـان منطقه ما با وجود آنکه صاحب همسـر و فرزند بودند، در 
جهاد سـوریه شـرکت کـرده و برخی نیز به فیض شـهادت نایـل آمده بودند، 
مسـعود در بحثـی کـه باهم داشـتیم، اقدام ایـن جوانان را هم پیش کشـید 
و گفـت کـه آنها پیشـمرگ امنیت این مردم و کشـور شـده اند آن وقت من که 

حتی صاحب زن و بچه نیستم باید در خانه بمانم.

اشاره کردید به این که آقا مسعود تربیت یافته کانون های مذهبی بود، 
می خواهـم بیش تـر توضیـح دهیـد که در ایـن زمینه چـه فعالیت هایی 

داشت؟
مسـعود پـای ثابت برنامه های مسـجد و هیات های تعزیه اهـل بیت)ع( بود. 
عشـق و عالقـه عجیـب به سـفرهای زیارتی داشـت. ۱۹ سـاله بـود که گفت 
خیلـی دوسـت دارم بـه حج بروم مـن هم با خوشـحالی از این خواسـته اش 
استقبال کردم و با همان سن کم راهی حج شد. روز های شنبه و چهارشنبه 
به صورت مداوم جلسات هیئت شان برگزار می شد. در روزهای عزیز محرم و 

ماه رمضان نیز جلسات مفصل دعا و نیایش برپا می کردند.
خاطـره جالبـی از ایـن جلسـات برای تان نقل کنـم. یک بار کـه جوانان 
حاضر در جلسـه هیات به نوبت دعا می کردند وقتی به مسـعود رسـید گفت 
از خدا می خواهم به توفیق شـهادت دسـت پیدا کنم. آن روز حرف مسـعود 
باعث تعجب بزرگان مجلس شـد اما بعد از شـهادتش این خاطره را بسیاری 

از دوستانش بازگو می کنند و می گویند خداوند خواسته او را اجابت کرد.

در روزهای سـالگرد شـهادت سـردار دل ها حاج قاسـم سـلیمانی قرار 
داریـم کـه او را سیدالشـهدای مقاومـت نـام نهاده انـد، آقا مسـعود چه 

اندازه تحت تأثیر اندیشه و فعالیت این فرمانده بود؟
به نظـرم همه رزمندگان مدافع حرم به حاج قاسـم اقتدا کردند. مسـعود نیز 
عشق و ارادت عجیب به او داشت. گویی  در یکی از سفر ها و مأموریت هایش 
به سـوریه با سـردار سـلیمانی در هواپیما همسـفر شـده بـود. خاطرات این 
سـفر را بـا شـور و هیجـان زیـادی بـرای مـا تعریـف کـرده اسـت. می گفـت؛ 
وقتی بچه های جهادی از حضور حاج قاسـم در هواپیما مطلع شـدند، سـر 
ازپا نمی شـناختند. سـردار سـلیمانی بر قلـب و روح رزمنـدگان مدافع حرم 

حکومت می کرد.

آقـای عسـگری االن کـه حاصـل جهـاد لشـگر تحـت فرماندهـی حاج 
قاسـم و فـداکاری بچه هـای مدافع حرم را نگاه می کنیـد فکر می کنید 

اگر آنها در این جهاد حاضر نمی شدند چه اتفاقی می افتاد؟
من دو پاسـخ به این سـوال شـما دارم. اول این که بحث شـرکت بچه های ما 
در جهـاد سـوریه یا دفاع از حرم های شـریف در عراق، یک مسـاله اعتقادی 
بـود یعنـی ایـن یک تکلیف و مسـئولیتی اسـت که بـر عهده ما مسـلمانان و 
شـیعیان اسـت. امـا از طرف دیگـر در عمل دیدیـم که داعـش و تکفیری ها 
چـه هدف های شـومی را دنبال می کنند. هیچ کـس نمی تواند انکار کند که 
داعش در صورت تسلط بر عراق به این کشور بسنده نمی کرد. جنایت های 
وحشـتناک آنهـا واقعـا از ذهـن مـردم و از تاریـخ پـاک نمی شـود 2۰۰جوان 
عراقـی کـه به اسـارت آن از خدا بی خبـران درآمدند همه را بـا تیر خالص به 
شـهادت رسـاندند یادمان نرفته اسـت که در سـوریه چگونه مردهـا را مقابل 
چشـم همسـران و دختـران و فرزنـدان خردسال شـان به صـورت فجیع قتل 
عـام کردند سـپس زنـان و دختران معصوم شـان را در بازار برده هـا به فروش 
رساندند. تصور کنید یکی از این صحنه های فجیع در ایران رخ می داد.رهبر 
عزیزمان هم در صحبت هایشـان گفته بودند که اگر در سوریه و عراق مقابل 
تکفیری هـا نایسـتیم در کرمانشـاه و همـدان و تهـران بایـد با آنهـا بجنگیم.

مدافعین حرم ما در مقابل چنین دشمن خطرناک و پلید ایستادند.
مـن در همه این صحنه های جهاد و فداکاری بچه های مان برای انهدام 
قدرت اهریمنی داعش دست خداوند را می دیدم. به همین دلیل از صمیم 
قلـب خوشـحالم و بـه پسـرم افتخار می کنـم. مسـعود همیشـه می گفت که 
در جهـاد علیـه تکفیری هـا در سـوریه الگوی ما قیـام امام حسـین)ع( علیه 
یزیدیـان اسـت و بـا الهام از شـهدای کربال برای نجات حرم شـریف حضرت 

زینب)س( برخاسته ایم. 

به عنـوان کسـی کـه تجربـه حضور در دفـاع مقدس را داریـد و به جمع 
جانبازان عزیز تعلق دارید، چه پیشنهادی برای ثبت و انتقال ارزش ها 

و میراث شهدای گرانقدرمان دارید؟
یـک آقایی که فن بیان خوبی داشـت به دیـدار رهبر عزیزمان آمده بود و برای 
معرفـی شـهدای مدافعیـن حرم به نسـل های آینـده ایده و نظرهـای متفاوت 
پیشـنهاد مـی داد. در نهایـت حضرت آقا فرمودنـد؛ این ایده هایـی را که ارائه 
می کنید باید صد برابر عمل کنید تا ملکه ذهن نسل های آینده شود. شهدای 
مدافـع حـرم و امثال مسـعود دنیایـی از ایمـان و انگیزه بودند واقعـا به تصویر 
کشـیدن ایـن از خودگذشـتگی و ایثـار مدافعان حـرم کار بزرگی اسـت. برای 
انتقـال و زنـده نگه داشـتن نام شـهدای حرم مان باید از قالب ها و سـبک های 
متفاوتی مانند هنر، شـعر، داستان، هنر سینما بیش ترین بهره را ببریم. بشر 
خصلـت فراموشـی دارد امیـدوارم بـا تاکیـدات و توصیه هایی کـه حضرت آقا 
بویژه در روزهای اخیر به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم داشتند، شاهد 

کارهای جدی فرهنگی و هنری برای شهدای مدافع حرم باشیم.
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قابلتوجهخوانندگانمحترم:

 حضور زائران مزار سردار دل ها 
از ۶2 کشور

محمدرضا حسنی سعدی گفت: گلزار شهدای کرمان 
در سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی میزبان 
هزاران زائر عاشـق سردار دل ها از سراسر کشور و دنیا 

است.
گلـزار  سـردار محمدرضـا حسنی سـعدی مدیـر 
شـهدای اسـتان کرمان در گفت و گو با پایگاه خبری 
»حیات طیبه« با اشـاره به برنامه های گلزار شـهدای 
کرمان در سـالگرد شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی 
گفـت: در این گلزار از زمان خاکسـپاری حاج قاسـم 
بـزرگ بصـورت هفتگـی بـه طـور میانگیـن دو برنامـه 
بزرگ داشـتیم. گلزار شهدای کرمان از روز گذشته تا 
بـه حال میزبان زائران زیادی از سراسـر کشـور و دنیا 

بوده است.
وی ادامـه داد: از ۶2 ملیـت دنیـا به زیـارت مزار 

مطهر حاج قاسم آمده اند.

وی افـزود: در روزهای اخیر دویسـت و شـصت و 
دو زوج جـوان در ایـن گلزار در جوار مزار حاج قاسـم 

خطبه عقد خواندند.
مدیر گلزار شـهدای اسـتان کرمان بـا بیان اینکه 
مردم حضور پر شوری برای زیارت مزار شریف سردار 
گذشـته  روز  چنـد  در  گفـت:  داشـته اند  سـلیمانی 
موکب هـای زیادی در محدوده گلزار شـهدای کرمان 
بـرای پذیرایـی از زائـران حاج قاسـم در این ایـام برپا 

شده  است.
مدیـر کل سـابق بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران 
ادامـه داد: برنامه های مختلفی توسـط سـخنرانان و 
مداحان کشـوری و استانی در حال اجرا است. مردم 
نیـز در اینجـا حضـور پر شـوری دارند. برای هر شـب 
برنامه هـای متفاوتی چـون پرده خوانی در نظر گرفته 

شده است.

مسابقه فرهنگی »نماز، مقاومت، شهادت« 
برگزار می شود

بـا  شـهادت«  مقاومـت،  »نمـاز،  فرهنگـی  مسـابقه 
همـکاری حـوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شـهید 
طیبـه  حیـات  خبـری  پایـگاه  در  ایثارگـران  امـور  و 

hayat.ir/farhang آغاز شد.
داوود نورچـه ای مدیـرکل فرهنگـی و تبلیغـات بنیـاد 
شـهید و امـور ایثارگـران در گفتگـو بـا خبرنـگار ایـن 
پایـگاه خبـری گفـت: بـه مناسـبت دومیـن سـالگرد 
و  شـهادت سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی و چهـل 
سـومین فجر پیروزی و روز شـهید، مسابقه سراسری 
فرهنگی »نماز، مقاومت، شهادت« با همکاری حوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران 

برگزار می شود.
و  شـهید  بنیـاد  تبلیغـات  و  فرهنگـی  مدیـرکل 
»نمـاز،  فرهنگـی  مسـابقه  افـزود:  امورایثارگـران 
فرهنگـی  برنامه هـای  از  یکـی  شـهادت«  مقاومـت، 

بنیاد در دومین سـالگرد شـهادت سـپهبدحاج قاسم 
روز  و  پیـروزی  فجـر  سـومین  و  چهـل  و  سـلیمانی 

بزرگداشت مقام شهید است.
نورچه ای در ادامه گفت: شرکت در این مسابقه 
برای عموم عالقه مندان آزاد است و تعداد ۴۳ سوال 
چهار گزینه ای پیرامون نماز از کتاب راه های تکمیل 

نماز و جهاد و شهادت در قرآن طراحی شده است.
مدیـرکل فرهنگی و تبلیغات  بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران در پایان اظهار داشـت: در روز 22 اسـفند 
مـاه )روز شـهید( از بین شـرکت کنندگانی که پاسـخ 
صحیح ثبت نموده اند، ۴۳ نفر را به قید قرعه انتخاب 
و بـه هـر نفـر مبلـغ ۵ میلیـون ریـال بـه عنـوان هدیه 
اهـداء می کنـد. اسـامی نهایـی برگزیـدگان روز 22 
 اسـفند  در پایگاه خبری حیات طیبه اعالم و منتشـر 

می شود.

حضوررئیسبنیادشهیدوامورایثارگراندرمراسمتشییعشهدا

عطر 2۵۰ الله فاطمی در فضای ایران اسالمی
مراسـم تشـییع پیکـر مطهـر 2۵۰ شـهید گمنـام در 
سـالروز شـهادت حضـرت زهـرا )س( بـا حضـور ملـت 
شـهیدپرور و مسـئوالن کشوری و لشـکری در تهران و 

2۴ استان کشور برگزار شد.
همزمان با سـالروز شـهادت حضرت زهـرا )س( و 
ایام دومین سـالگرد شـهادت سردار شهید حاج قاسم 
سـلیمانی، تشییع پیکرهای مطهر 2۵۰ شهید گمنام 
دفـاع مقـدس در تهران و 2۴ اسـتان کشـور بـا حضور 
مردم مؤمن، انقالبی و شهیدپرور ایران اسالمی برگزار 

شد.
شـهید   ۱۵۰ پیکرهـای  تشـییع  مراسـم  در 
گمنـام در تهـران دکتر سـید امیرحسـین قاضـی زاده 
هاشـمی معـاون رئیـس جمهـور و رئیس بنیاد شـهید 
و امـور ایثارگـران نیز حضور داشـت و دکتـر محمدباقر 
قالیبـاف، رئیـس مجلس شـورای اسـالمی سـخنرانی 
کرد و پس از آن تشییع پیکرهای مطهر شهدا تا معراج 

شهدا برگزار شد.
آیت الله سـید ابراهیم رئیسـی، رئیس جمهور نیز 
همراه با مردم والیت مدار، با شهدا تجدید میثاق کرد.
تهـران،  اسـتان های  در  شـهدا  تشـییع  مراسـم   
اردبیـل،  غربـی،  آذربایجـان  شـرقی،  آذربایجـان 
بختیـاری،  و  چهارمحـال  بوشـهر،  ایـالم،  اصفهـان، 
خوزسـتان،  جنوبـی،  خراسـان  رضـوی،  خراسـان 
سـمنان، سیسـتان و بلوچسـتان، فارس، قزوین، قم، 

کهگیلویـه  کرمانشـاه،  کرمـان،  کردسـتان، 
مازنـدران،  لرسـتان،  گیـالن،  بویراحمـد،  و 

مرکزی و همدان برگزار شد.
گفتنـی اسـت، ایـن ۱۵۰ شـهید گمنام 
مربـوط بـه عملیات کربـالی ۵ در شـلمچه، 
در  دشـمن  تـک  شـلمچه،  در   ۸ کربـالی 
سـال ۶۷ در شـلمچه، تک دشـمن در سـال 
۶۷ در زبیـدات، عملیـات خیبـر در جزیـره 
مجنـون، تـک دشـمن در جزیـره مجنـون، 
عملیـات  فکـه،  در  یـک  والفجـر  عملیـات 
والفجـر مقدماتـی در فکـه، عملیـات والفجر 
۹ در چوارتـا سـلیمانیه، عملیـات کربـالی 
۶ در سـومار، عملیـات بـدر در شـرق دجله، 

عملیات رمضان در شرق بصره هستند.
حضـرت  شـهادت  روز  بـا  همزمـان 

فاطمه)س( و با گرامی داشت دومین سالگرد شهادت 
حاج قاسـم سـلیمانی، پیکر مطهر 2۵۰ شهید گمنام 
در 2۴ شـهر در سراسـر کشـور تشـییع شـد. روز پنـج 
شـنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۰ مصادف با شهادت حضرت 
زهـرای مرضیه سـالم اللـه علیها که نخسـتین شـهید 
گمنام اسـالم بود، پیکرهای طیبه شـهدای گمنام در 

2۴ شهر مختلف کشور تشییع شد.
امسـال سـالروز شـهادت بانـوی اسـالم، حضـرت 
تشـییع  بـا سـالروز  زهـرا)س( مصـادف شـد  فاطمـه 

تاریخی سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی، از این 
رو تشـییع شـهدای دفاع مقدس امسـال باشـکوه تر از 

سال های گذشته برگزار شد.
از مجمـوع 2۵۰ شـهید گمنامـی کـه ۱۶ دی ماه 
تشـییع شـد، ۱۵۰ شـهید در تهران و ۱۰۰ شـهید در 
2۳ شـهید دیگـر تشـییع شـدند. مراسـم تشـییع این 
شـهدا، سـاعت ۱۰ صبح از میدان انقالب آغاز شـد و 
بـه سـمت چهـارراه ولیعصـر و از آنجا به سـمت معراج 
شـهدای مرکـز واقـع در خیابـان بهشـت ادامـه یافت. 

مشـایعت کنندگان شـهدا نمـاز ظهـر و عصر 
را در جـوار شـهدا در معـراج شـهدای تهران 
اقامـه کردنـد و زیارت عمومی این شـهدا در 

معراج تا مغرب ادامه یافت.
در کنار تشـییع پیکر مطهر 2۵۰ شـهید 
در سراسـر کشـور، پیکرهای مطهـر تعدادی 
از شـهدای شناسایی شـده نیز در شهرهای 
مختلف برگزار شد. این شهدا در زادگاه های 

خود خاکسپاری شدند.
پیکـر مطهـر ۱۵۰ شـهید گمنامـی کـه 
در روز شـهادت حضرت زهـرا)س( در تهران 
تشـییع شـدند. پیکر مطهر این شهدا، برای 
مـردم در حسـینیه شـهدای  زیـارت عمـوم 
معراج شـهدای مرکز واقع در خیابان وحدت 
اسـالمی، ضلـع جنوب پـارک شـهر، انتهای 
خیابـان بهشـت، کوچـه معـراج قـرار گرفـت و مـردم 
پایتخت تا نماز مغرب و عشاء برای زیارت این شهدای 

گمنام دفاع مقدس مراجعه کردند.
مراسـم وداع بـا پیکـر مطهـر ۱۵۰ شـهید گمنـام 
روز چهارشـنبه، ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ در مصالی تهران 
برگزار شد. این مراسم با حضور عموم مردم تهران بعد 
از نماز مغرب و عشـا از سـاعت ۱۸ تا 2۱ برگزار شـد و 
مراسم با ذکر مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 

توسط مداحان همراه شد.

دیدار ویدئوکنفرانسی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با ایثارگران استان همدان
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگـران در دهمیـن دیـدار ویدئوکنفرانسـی 
دیـدار  همـدان  اسـتان  ایثارگـران  بـا  خـود 
سیدامیرحسـین  دکتـر  کـرد.  گفت وگـو  و 
قاضـی زاده هاشـمی در ایـن نشسـت پـس از 
شـنیدن درخواسـت ها و مشـکالت ایثارگران، 
بـه ارائـه دسـتورات و نـکات الزم به منظـور حل 
مشکل این عزیزان در موضوعاتی چون تأمین 
مسـکن، معیشـت و درمـان پرداخـت. معـاون 
رئیس جمهـور بـا بیان اینکـه دیدار بـا خانواده 

رئیـس  خطیـر  وظایـف  از  یکـی  ایثارگـران  و  شـهدا 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـت گفـت: دیـدار با 

جانبازان و خانواده شـهدا گامی برای رسیدگی و حل 
مشـکالت این عزیـزان اسـت. مدیران اسـتانی تالش 

کننـد ایثارگران عزیزی که مشـکالتی از جهت 
معیشـتی و درمانـی دارنـد را بـه ایـن جلسـات 
دعـوت کنند تا بتوانیم مشـکلی از دوش آن ها 

برداریم.
و  بهداشـت  معـاون  عباسـپور  عبدالرضـا 
درمـان بنیاد شـهید و امور ایثارگـران و محمود 
پاکـدل معـاون تعـاون و امـور اجتماعـی بنیـاد 
شهید و امور ایثارگران نیز در این دیدار به بیان 
نکاتی در راسـتای حل مشکالت خانواده های 

شهدا و ایثارگران استان همدان پرداختند.
گفتنی است در این نشست، »اعظم جهانبخش« 
مـادر شـهید، »اقـدس غـالم دوشـانی« مـادر شـهید، 

»رقیـه سـتاری« همسـر شـهید، »سـیروس کـودری« 
جانبـاز و آزاده ۳۰ درصـد،  »علی اکبر مرادی« جانباز 
۴۵ درصد، »فاطمه میرزا عیسـی وزیر« همسر جانباز 
متوفی 2۵ درصد، »احسـان بسـاطی« فرزند شـهید، 
پیمـان« جانبـاز ۵ درصـد، »علـی  »حسـن صالحـی 
ورمزیـار« فرزنـد جانباز 2۵ درصد، »مهدی شـیرزادی 
جاویـد« فرزند جانبـاز ۳۵ درصـد، »محبوبه همتیان« 
مـادر شـهید، »اکـرم محمـد شـریفیان« مادر شـهید، 
»محمـد سـجاد صلواتیـان« فرزنـد جانبـاز ۷۰ درصـد 
طریـق  از  شـهید،  نامـادری  ابراهیمـی«  »کبـری  و 
و مسـائل خـود  بـه طـرح دغدغه هـا  ویدئوکنفرانـس 

پرداختند.

اعالم آمادگی برای خدمت رسانی به همه خانواده های ایرانی هواپیمای اوکراینی
مراسم عطرافشـانی و گلباران مزار شهدا 
و گرامیداشـت دومین سـالگرد شـهدای 
بـا حضـور  سـقوط هواپیمـای اوکراینـی 
بنیـاد  رئیـس  و  جمهـور  رئیـس  معـاون 
شهید و امور ایثارگران در قطعه ۵۰ گلزار 

شهدای بهشت زهرا )س( برگزار شد.
دکتـر سـید امیرحسـین قاضـی زاده 
هاشـمی با حضور در این مراسـم و ادای 
احتـرام بـه شـهدای سـانحه هواپیمـای 
خبرنـگاران  بـا  گفت وگـو  در  اوکراینـی 
گفـت: در دومین سـالگرد حادثـه غمبار 
شـهادت مسـافران هواپیمـای اوکراینـی 
در یکـی از تلخ تریـن برهه هـای حسـاس 
کشـور به مقام شـهدای ایـن حادثه ادای 

احتـرام می کنیـم و یـاد و خاطـره آن عزیـزان را گرامی 
 می داریم.

دربـاره  ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد  رئیـس 
اقدامـات صـورت گرفتـه در مورد خانواده این شـهدا، 

گفـت: عزیـزان حاضر در ایـن هواپیما در زمره شـهدا 
بـه  خدمت  رسـانی  در  تمهیداتـی  و  شـده  محسـوب 
بازمانـدگان شـهدای سـانحه هواپیمـای اوکراینـی در 
نظر گرفته شده است. تاکنون از ۱۳۳ خانواده ایرانی 

پرونـده ۷۳ خانـواده معـزز  واقعـه،  ایـن 
تشکیل شده و درباره سایر خانواده های 
معظم نیز آمادگی برای تشـکیل پرونده و 

ارائه خدمات وجود دارد.
تأکیـد  هاشـمی  قاضـی زاده  دکتـر 
کـرد: امیدواریم مسـیر قانونـی و مراحل 
رسـیدگی بـه پرونـده این حادثه بـه پایان 
معرفـی  و  نتیجـه  حصـول  بـا  و  برسـد 
مقصریـن و یـا قصـور کننـدگان، شـاهد 
خانـواده  و  بازمانـدگان  قلـوب  آرامـش 

شهدا باشیم.
رئیـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 
بـا اعالم اینکه تعدادی از این خانواده ها 
در خارج از کشور حضور دارند گفت: در 
بنیاد شـهید و امور ایثارگران  برای تشـکیل پرونده  این 

عزیزان نیز آمادگی داریم.
معاون رئیس جمهور افزود: امروز با حضور بر سـر 
مـزار پنـج نفـر از قربانیان حادثـه هواپیمـای اوکراینی 

در بهشـت زهـرا)س( از طـرف قوای سـه گانـه، رئیس 
جمهـور محتـرم و هیئـت دولـت بـه مقـام ایـن شـهدا 
ادای احتـرام می کنیـم و بـه حضور ایـن خانواده های 
سـایر  مـزار  داریـم.  تعزیـت  و  تسـلیت  عـرض  شـهدا 
قربانیان این حادثه تلخ در ۱۴ اسـتان کشـور پراکنده 
اسـت کـه مسـئوالن بـر اسـاس برنامـه بـه تمـام ایـن 
گلزارهـا خواهنـد رفـت. همچنیـن در ایـن ایـام دیدار 
بـا خانواده هـای ایـن عزیـزان بـرای عـرض تسـلیت و 
 دلجویـی در دسـتور کار بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 

قرار دارد.
 در ایـن مراسـم جمعـی از خانواده های شـهدای 
سـانحه هواپیمـای اوکراینی، سـردار احمدی نماینده 
و مدیـرکل اشـراف نیـروی انسـانی سـپاه پاسـداران، 
سـردار عبدی مشـاور فرمانده ناجا و رئیـس مرکز امور 
ایثارگران، محمد غفوری سرپرست بنیاد شهید و امور 
ایثارگـران تهـران بـزرگ و عبداللـه مرتضـوی مدیـرکل 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران شهرسـتان های اسـتان 

تهران حضور داشتند.
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خانواده های با بصیرت شهدا و ایثارگران سرمایه های نظام اسالمی هستند
معـاون رئیس جمهـور و رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در ادامـه 
بـه منـزل جانبـاز ۷۰ درصـد »هـادی  ایثارگـران  بـا  دیدارهـای مسـتمر 
خیـاط زاده« کـه در جریـان حـوادث فتنـه سـال ۱۳۸۸ بـه درجـه رفیـع 
جانبـازی نائـل شـد، رفت و از ایـن جانباز گران قدر و خانـواده وی تجلیل 
کرد. دکتر سـید امیرحسـین قاضی زاده هاشـمی در ابتدای این دیدار با 
ابالغ سـالم رئیس جمهوری به این خانواده ایثارگر گفت: شـما از افرادی 
هستید که در راه خدا حرکت کردید و در زندگی مسیر خود را گم نکردید 
و بـا اسـتقامت در راه حـق ثابت قدم ماندیـد. افتخار می کنیـم که افرادی 

ماننـد شـما و خانـواده بـا بصیـرت شـهدا و ایثارگـران در کشـور عزیزمان 
حضـور دارند که از جانشـان بـرای دفاع از مردم، انقالب و نظام اسـالمی 

مایه می گذارند و ایثار می کنند.
در ایـن دیدار صمیمی جانباز معزز ۷۰ درصد »هادی خیاط زاده« در 

سخنانی به روایت نحوه جانبازی  خود پرداخت.
معـاون رئیس جمهـور و رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در این 
دیـدار در جریان برخی مسـائل و مشـکالت این جانبـاز معزز قرار گرفت و 

دستورات الزم برای تسریع در پیگیری و حل آن را صادر کرد.

افتتاح نمایشگاه گروهی هنرهای 
تجسمی »بصیرت سلیمانی« 

نمایشـگاه بین المللـی گروهـی هنرهـای 
تجسـمی »بصیرت سـلیمانی«« با حضور 
نماینـده ولی فقیـه در بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران افتتـاح شـد. حجـت االسـالم و 
المسـلمین یوسـفعلی شـکری، نماینـده 
ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در 
این مراسم که به منظور تجلیل از خانواده 
مرکـزی  مـوزه  در  حـرم  مدافـع  شـهدای 
شـهدا برگزار شد، ضمن تقدیر و تجلیل از 

خانواده شـهدای مدافع حرم و خانواده شـهدای هسته ای، گفت: اگر خانواده معظم 
شهدا صبوری نمی کردند امروز درخت تنومند انقالب اسالمی پر آوازه نبود. نماینده 
ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به دومین سالگرد شهید سردار حاج 
قاسم سلیمانی گفت: امروز در همه رسانه ها و شبکه های تلویزیونی صحبت از شهید 
سـلیمانی اسـت. شهید حاج قاسم سلیمانی تجسمی از همه شهدا بود و شهدا برای 

امنیت ما از همه چیز خود گذشتند.
از  یکـی  بـه  اشـاره  بـا  مراسـم  ایـن  در  المسـلمین شـکری  و  االسـالم  حجـت 
داسـتان های عبرت آموز قرآن در سـوره بقره به داسـتان سـپاه طالوت و جالوت و به 
اهمیت اطاعت از والیت برای پیروزی در مقابل اسـتکبار اشـاره کرد و گفت: سـپاه 
طالـوت بـا اطاعت از رهبری که خدا برای آن ها فرسـتاده بود در مقابل سـپاه عظیم 
جالوت مقاومت کردند. توانایی و دانایی از مهمترین صفات رهبری بود که خداوند 

برای سپاه جالوت فرستاد زیرا خداوند به او علم و حکمت عنایت کرد.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر الگو قرار دادن زندگی 
شـهدا در جامعه گفت: شـهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و شهدای مدافع 
سـالمت مجاهدت هـای درخشـانی داشـتند و بـا الگـو قـرار دادن آن ها می تـوان یک 
امت را نجات داد. معصومه پاشـایی، نماینده مجلس شـورای اسـالمی و فرزند شهید 
حسین پاشایی نیز در این مراسم با اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی و نقش 
الگو قرار دادن شـهدا در جامعه، گفت: حاج قاسـم سـلیمانی نماد شخصی است که 
مسـئولیت پذیر بـود و امنیـت را بـه جامعه هدیه داد و باید نگاه درسـتی از شـهدا را در 
جامعـه بـه جوانان نشـان داد. نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شـورای اسـالمی 
خطاب به هنرمندان ایثارگر، گفت: باید از شهدا الگو بگیریم و هنرمندان باید چهره 

واقعی شهدا را نمایش دهند و مسئولیت مهمی در این زمینه به عهده دارند.
مدیـرکل اسـناد و انتشـارات بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران نیـز در ایـن مراسـم 
گفـت: امـروز در ایـن مراسـم در خدمـت هنرمندانی هسـتیم که قصد دارنـد با خلق 
اثر هنری فاخر و متعهدانه راه سـردار شـهید حاج قاسـم سلیمانی را ادامه دهند. در 
این نمایشگاه ۴۰ هنرمند از شاخه های مختلف هنرهای تجسمی با آثارشان حضور 
دارند. رحیم نریمانی با اشاره به اینکه شهیدان مظهر ایثار و ازخودگذشتگی هستند، 
گفت: شهیدان جایگاه واالیی دارند که قابل درک نیست. باید توجه داشته باشیم که 
هنرمنـدان با خلق اثر هنری به سـردار دل هـا ادای دین می کنند. این دغدغه مندی 
آن ها بسیار ارزشمند و ستودنی است.  باید شاخصه های مکتب حاج قاسم در میان 
جامعه به ویژه نسـل جوان ترویج یابد و گفتمان سـردار دل ها بین آحاد مختلف مردم 
نهادینه شـود. اجرای سـرود گروه نور مشـکات و تجلیل از خانواده شهید »مظفرنیا« 
از شـهدای مدافع حرم، همسـر شهید »مرادعلی عباسـی فر«، همسر شهید »احمد 
اسماعیلی«، همسر شهید »بیدی«، خانواده شهید »جالل ملک محمدی« با حضور 
سـردار یعقوب سـلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشـی بنیاد شـهید و امور ایثارگران و 
سـعید حقیقی، مشـاور عالی و مدیرکل حوزه ریاسـت بنیاد شـهید و امور ایثارگران از 
بخش های دیگر این مراسـم بود. در این مراسـم از کتاب »نقاشـی اجتماعی ایران و 
جهان« اثر سمیه ولیان رونمایی شد و عالوه بر این، پرتره شهید پاشایی به فرزندش 
کـه در مراسـم حضـور داشـت اهـدا شـد.  نمایشـگاه بین المللـی گروهـی هنرهـای 
تجسـمی »بصیـرت سـلیمانی« با حضـور ۴۰ نفـر از هنرمندان ایثارگر در رشـته های 
نقاشـی، خوشنویسـی، نقاشـی خـط، عکـس طراحـی، کوئیلینـگ، اینستالیشـن ، 

پوستر، دیجیتال پینت و موشن در پایان مراسم افتتاح شد.

اقدامات الزم جهت شایسته گزینی 
مدیران در بنیاد شهید و امور ایثارگران

بنیـاد  انسـانی  منابـع  توسـعه  مدیـرکل 
شـهید و امـور ایثارگـران بـا بیـان اینکـه 
ثبت نـام در سـامانه شمسـا و مصاحبـه بـا 
افـراد تعهـدی را به منظـور ارتقـای فـوری 
نمی کنـد،  ایجـاد  دسـتگاه  بـرای  افـراد 
افـزود: انجـام این مراحل صرفـًا به منظور 
شناسـایی ظرفیت هـای نیـروی انسـانی 
و تکمیـل بانـک اطالعاتی بنیاد شـهید و 
امـور ایثارگـران بـرای تصـدی پسـت های 

مدیریتـی در آینـده اسـت. افشـین کرمـی با اشـاره بـه فعالیت سـامانه شمسـا برای 
انتخاب مدیران بنیاد شـهید و امور ایثارگران گفت: تاکنون بخشـی از افرادی که در 
سـامانه شمسـا ثبت نام کرده اند، جهت طی مراحل بعدی به کانون ارزیابی مدیران 

ارجاع شده اند و مصاحبه های الزم با آنان صورت گرفته است.
وی افزود: بدیهی اسـت که تمام انتصابات در سـتاد و اسـتان ها از طریق فرایند 
مذکور و دسـتورالعمل مربوطه انجام می شـود و الزم اسـت که مدیران کل محترم از 
ظرفیت افرادی که عالوه بر احراز شـرایط پسـت سازمانی، فرایند مربوطه قبولی در 
سامانه شمسا و کانون ارزیابی مدیران را طی کرده اند جهت شایسته گزینی مدیران 
اقدام کنند. مدیرکل توسعه منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه 
ثبت نـام در سـامانه شمسـا و مصاحبه با افراد تعهدی را به منظـور ارتقای فوری افراد 
بـرای دسـتگاه ایجـاد نمی کند، افـزود: انجام ایـن مراحل صرفًا به منظور شناسـایی 
ظرفیت هـای نیروی انسـانی و تکمیـل بانک اطالعاتی بنیاد شـهید و امور ایثارگران 
بـرای تصـدی پسـت های مدیریتی در آینده اسـت. کرمی در پایـان تأکید کرد: عدم 
به کارگیری افراد پس از طی این فرایند به معنی منتفی بودن موضوع ارتقای شغلی 
وی در سمت های مدیریتی نیست و بر اساس نیاز در فواصل زمانی آینده از حضور 

سایر عزیزان نیز در انتصاب های جدید استفاده می شود.


