ضمی
این عید ســعید پانزده شعبان را به همۀ مسلمین و به همۀ ملت ایران تبریک عر 
کنم .عید تولد حضرت مهدی (عج) بزرگترین عید اســت برای تما مبشر؛ [چراکه] تما م
بشر را ایشان هدایت خواهند کرد و ظلم و جور را از تمام روی زمین ب رمی دارند به همان
معنای مطلقش .باید در اینطور روزها و در اینطور ایام ا ...توجه کنیم که خودمان را مهیا
کنیم،برای آمدن آن حضرت .من نمی توانم اسم رهبر روی ایشان بگذارم؛ بزرگتر از این
است ...ایشان رانمی توانیم ما با هیچ تعبیری تعبیر کنیم ا ّال همین که مهدی موعود است.
آنی است که خداذخیره کرده است برای بشر.
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در این شماره میخوانید
سرگذشت چریک شکست ناپذیر
انقالب از زبان فرزندش

شهید مجتبی هاشمی از مبارزه مخفی
با ساواک تا شکست حصر آبادان

2

انتخابات در دوران جنگ تحمیلی
به روایت رزمندگان

خاطراتی از ضرورت ملی
انتخابات در دوران دفاع مقدس

2

گفت و گو با پدر شهید علیرضا مشجری
در سالروز عروج او

شهید مدافع حرم مسافر
نیمه شعبان

3

سخنی درباره میالد مسعود
حضرتمهدی(عج)

جایگاه «منجی» و اندیشه «ظهور»

نزد شیعیان و پیروان ادیان الهی

حضور و سخنرانی فرمانده کل قوا در مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع)

در انتخابات باید امنیت به صورت کامل محفوظ بماند
مراسم دانشآموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری
دانشگاه امام حســین (ع) با حضور حضرت آیتا ...خامنهای
فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.
رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای ورود به میدان ،با حضور
بر مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه ،یاد و خاطرهی شهیدان
دفاع مقدس را گرامی داشتند و از خداوند متعال ،عل ّو درجات
آنان را مسئلت کردند.
فرمانده کل قوا سپس از یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.
حضرت آیتا ...خامنهای همچنین جانبازان سرافراز حاضر در
میدان و چند تن از فرزندان شهیدان مدافع حرم را مورد تفقد
قرار دادند.
در این مراسم حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره به عوامل اقتدار
کشــور و ملت ایران و علت مخالفت بدخواهان با این عوامل
اقتدار ،به تبیین «اهداف کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت»
دشمنان نظام اسالمی پرداختند و با تأکید بر اینکه امنیت و
آرامش موجو ِد کشور در منطقهی پرآشوب ،یکی از افتخارات
جمهوری اسالمی است که مورد هدف قدرتهای استکباری
نیز قرار دارد ،کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را به چند
موضوع مهم از جمله «اعالم صریح و قاطعانهی اینکه مسائل
اقتصادی و معیشــت مردم در اولویت آنها است» ،سفارش
کردند و گفتند :امنیت ملی و آرامش کشور بسیار مهم است و
کاندیداهای محترم مراقب باشند بهخاطر خطای در تشخیص،
گسلهای اعتقادی ،جغرافیایی ،زبانی و قومی را تحریک نکنند
و در مســیر طراحی ناتمام دشمن قرار نگیرند ،زیرا اگر کسی
بخواهد برخالف امنیت کشور اقدام کند ،قطعاً با سیلی سختی
مواجه خواهد شد.
رهبر انقالب اســامی با تبریک ایام ســالروز والدت حضرت
بقیةا( ...عج) ،به عوامل اقتدار کشور اشاره کردند و با تأکید بر
اینکه دشمنان همواره نسبت به عوامل اقتداربخش جمهوری
اســامی بغض و کینه دارند ،افزودند :سپاه پاسداران انقالب
اســامی یکی از عوامل اقتدار کشور است که نشانهی خشم
و ناراحتی از آن ،در تبلیغات بینالمللی و اظهارات سیاسیون
استکبار کام ً
ال آشکار است.
حضرت آیتا ...خامنهای« ،علم و پیشرفت علمی» را از دیگر
عوامل اقتدار کشور برشمردند و خاطرنشان کردند :به همین
علت است که آنها با اعزام مزدوران خود ،دانشمندان هستهای
ما را ترور کردند ،چون نسبت به پیشرفت علمی ایران ،غضب
و کینه دارند.
ایشان با تأکید بر اینکه «اقتصاد قوی و مستقل» از جمله عوامل
اقتدار است ،گفتند :علت تحریم ایران و اتخاذ تدابیر گوناگون
برای ضربه زدن به اقتصاد کشــور ،همین موضوع است و ای
ِ
مختلف بدخواهان را
کاش اقتصاددانان مؤمن کشــور ،تدابیر
بهمنظور ضربه زدن به اقتصاد ،برای مردم کشور تشریح کنند.
رهبر انقالب اســامی به «قدرت نظامی» بهعنوان یکی دیگر
از عوامل اقتدار اشــاره و خاطرنشــان کردنــد :جنجالهای
گستردهای که در مورد توان موشکی جمهوری اسالمی بهراه
انداخته میشود ،بهدلیل خشم و کینهای است که از این عامل
اقتدار در دل دارند.
فرمانده کل قوا تأکید کردند :ما موشــک داریم و موشکهای
ما بســیار دقیق است و اهداف مورد نظر را از فاصلهی هزاران
کیلومتری با دقت باال هدف قــرار میدهد و این توانایی را با

قدرت حفظ خواهیم کرد و با قدرت هم آن را افزایش خواهیم
داد.
ایشان «عناصر نظامی فداکار» همچون شهیدان صیاد شیرازی
و شوشتری را از دیگر عوامل اقتدار دانستند و افزودند« :ایمان،
حیا و اخالق جوانان» و همچنین «روحیهی جهاد و مقاومت
در ملت» ،از دیگر عوامل اقتدار هستند و به همین علت است
ِ
تهمت «خشونت و تندروی»
که به روحیهی مقاومت و جهاد،
میزنند و متأســفانه برخی هم این ادبیات اســتعماری را در
داخل تکرار میکنند.
رهبر انقالب اســامی «مجموعههای حافظ امنیت» از جمله
«نیروهای مسلح» را از دیگر عوامل اقتدار برشمردند و تأکید
کردند :بســتر امنیت برای هر کشوری ،الزمتر و مهمتر از هر
چیزی است ،زیرا اگر امنیت نباشد ،پیشرفت علمی و اقتصاد
هم وجود نخواهد داشت.
حضــرت آیتا ...خامنهای بعد از برشــمردن عوامل اقتدار به
ِ
«دولت مقاومــت» پرداختند و گفتند :امروز
تبییــن موضوع
دولت مقاومت است و ِ
جمهوری اسالمی ایرانِ ،
دولت مقاومت
یعنی تسلیم زورگویی نشدن و در موضع اقتدار ،ایستادن.
ایشــان با تأکید بر اینکه دولت مقاومت با عنصر یا ســازمان
مقاومت در فالن کشور ،قابل مقایسه نیست خاطرنشان کردند:
ِ
دولت مقاومت دارای سیاست ،اقتصاد ،نیروهای مسلح ،تحرک
بینالمللی و منطقهی نفوذ وسیع است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ِ
دولت مقاومت همواره
از طرف قدرتطلبان و نوکران آنها هدف دشمنی قرار دارد،
ِ
دولت مقاومت ،نه اهل سلطهطلبی و دستاندازی به
گفتند:
کشورها است و نه اهل قرار گرفتن در موضع دفاعی و انفعالی.
حضرت آیتا ...خامنهای افزودند :برخی تصور میکنند برای
ِ
تهمت سلطهطلبی و اقتدارطلبی بینالمللی و
اینکه خود را از
منطقهای دور کنیم باید در الک دفاعی فرو برویم درحالیکه
چنین تفکری اشتباه است.
ایشان با اشاره به آیاتی از قرآن کریم ،خاطرنشان کردند :موضع
دولت مقاومت« ،قدرت بازدارنده» و «اقتدار بازدارندگی» است
و جمهوری اســامی ایران همچون گذشــته ،مسیر «اقتدار
بازدارنده» را با اتکا به همت و تالش و ابتکار و اســتعدادهای
خود ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب اســامی هدف از سیاســت «قدرت بازدارندهی
نظام اســامی» را جلوگیری از تصور تعرض به ایران از جانب
زورگویان بینالمللی دانستند و تأکید کردند :دشمنان بدانند
اگر به فکر تعرض به ایران بیفتند ،با واکنش ســختی مواجه
خواهند شد زیرا همانطور که قب ً
ال هم گفته شده ،دوران «بزن
دررو» گذشته است و آنها ممکن است شروعکننده باشند اما
پایان کار دست آنها نخواهد بود.
حضرت آیتا ...خامنهای ســپس به تبیین اهداف دشمن در
مقابله با جمهوری اســامی پرداختند و افزودند :دشمن ،سه
هدفِ کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت را در دستور کار خود
قرار داده اســت که هدف کوتاهمدت آنها «برهم زدن امنیت
کشور و ایجاد آشوب و فتنه» است.
ایشــان با تأکید بر اینکه یکی از افتخارات جمهوری اسالمی
بهوجود آوردن محیطی امن در منطقهی پر از ناآرامی و دنیای
پر از تشنج کنونی است ،گفتند :این امنیت را ملت و مسئوالن
دلسوز بهواسطهی آگاهیها و هوشیاریها و بهروز بودنها ایجاد

کرده اند.
رهبر انقالب اســامی ،موضوع «اقتصاد و معیشت مردم» را
هدف میانمدت دشــمنان خواندند و خاطرنشان کردند :در
طراحی بدخواهان ،اقصاد کشــور نباید حرکت کند ،معیشت
مردم باید لَنگ بماند ،کار و تولید رونق نگیرد و بیکاری بهعنوان
یک بال باید عمومیت پیدا کند تا در نهایت ،مردم از جمهوری
اسالمی ناامید شوند.
حضرت آیتا ...خامنهای تنها راه مقابله با این هدفِ دشمن را
«اجرای شعار سال» و «عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی»
و «رونق تولید ملی و ایجاد اشتغال» دانستند و تأکید کردند:
اگر این مسیر دنبال شود ،قطعاً دشمن به هدف خود نخواهد
رسید.
ایشــان هدف بلندمدت دشمنان را «از بین بردن اصل نظام»
بیان کردند و با اشاره به اینکه این موضوع برخالف سالهای
اول انقالب ،دیگر صراحتاً اعالم نمیشود ،خاطرنشان کردند:
اکنون مقابله با اصل نظام از طریق «تغییر رفتار» در دســتور
کار آنها قرار گرفته است و تغییر رفتار هم یعنی با راه اسالم
و انقالب و خط امام بهتدریج زاویه ایجاد شود و در نهایت ،در
مقابل انقالب حرکت شود.
مسیر
ِ
رهبر انقالب اســامی ســپس بــه موضــوع «انتخابات ۲۹
اردیبهشت» اشاره کردند و گفتند :انتخابات یکی از زمینههایی
اســت که هم میتواند مایهی اعتال و آبروی کشور شود و هم
میتواند مایهی ضعف و سستی و ایجاد مشکالت شود.
حضرت آیتا ...خامنهای تأکید کردند :اگر مردم در انتخابات
حضــور یابند و این حضور همراه بــا «نظم و اخالق و رعایت
حدود اسالمی و قانون» باشــد ،قطعاً انتخابات مایهی آبرو و
عزت نظام جمهوری اسالمی خواهد شد ،اما اگر در انتخابات،
قانونشــکنی و بداخالقی شود و با حرفهای خود ،دشمن را
امیدوار کنیم ،انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد.
ایشــان با تأکید بر اینکه نظام اسالمی در برگزاری انتخابات،
تازهکار نیست و در  ۳۸سال گذشته انتخابات متعددی را برگزار
کرده و با محیطهای فکری و وسوســهها آشنا است ،گفتند:
من چند توصیه به آقایان محترم نامزدها دارم؛ نخســت آنکه
قاطعانه در برنامهها و اظهارات خود بگویند «مسایل اقتصادی
و معیشــت مردم اولویت آنها اســت و برای حل مشکالت
اقتصادی تالش خواهند کرد».
رهبر انقالب اســامی افزودند :توصیهی دوم آن است که
باید در اظهارات و برنامههای نامزدها ،موضوع «اســتقالل
ملی و عظمت و ســربلندی ملت ایران» خودنمایی کند و
برجسته باشد.
حضرت آیتا ...خامنــهای تأکید کردند :ملت ایران یک ملت
انقالبی و سرافراز است و نباید این ملت را در مقابل قدرتهای
بزرگ به تسلیم واداشت و آن را تضعیف و سرشکسته کرد ،زیرا
ملت ایران به اقتدار زنده اســت و اگر این اقتدار نبود ،دشمن
همچون برخی کشــورهای وابسته و مزدور منطقه ،بر کشور
مسلط میشد.
ایشــان گفتند :آقایان نامزدها باید صراحتاً نشان دهند که در
مقابل زیادهخواهی آمریکا و خباثت صهیونیستها ایستادهاند.
توصیهی ســوم رهبر انقالب اسالمی به کاندیداهای انتخابات
ریاست جمهوری« ،حفظ امنیت ملی و آرامش کشور» بود.
حضرت آیتا ...خامنهای گفتند :آقایان کاندیداها مراقب باشند

میالدت مبارک باد ،ای سپیده پنهان که اهل زمین در آرزوی بوی بهشتی تو،هماره دعای فرج را زمزمه می کنند

میالد با سعادت منجی عالم بشریت ،حضرت ولیعصر
مهـدی موعـود (عج) بر عموم مسلمانـان جهان مبارک باد

«گســلهای اعتقادی ،جغرافیایی ،زبانی و قومی» را در کشور
تحریکنکنند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :دشمن ،سالهای متمادی بهدنبال
این هدف بوده است اما مردم مؤمن ُکرد ،مردم غیور آذربایجان،
مردم عرب خوزســتان و مردم بلوچســتان و ترکمن بهعنوان
صاحبان انقالب با مشت به دهان دشمن کوبیدند و در مقابل او
با قدرت ایستادند.
ایشان با تأکید بر اینکه موضوع امنیت بسیار مهم است ،افزودند:
کاندیداها مراقب باشند بهخاطر خطای در تشخیص ،طراحی
نیمهکارهی دشمن را تکمیل نکنند.
رهبر انقالب اسالمی ،مسئوالن امنیت و آرامش کشور بهویژه
قوهی قضائیه ،نیروی انتظامی و وزارت کشور را به مراقبت و
حفظ کامل امنیت توصیهی مؤکد کردند و گفتند :اگر کسی
بخواهد در انتخابات برخالف امنیت کشور اقدامی انجام دهد،
قطعاً با واکنش و سیلی سختی مواجه خواهد شد.
حضرت آیتا ...خامنهای با تأکید بر اینکه دشــمنان در ســال
 ۸۸حماقت به خرج دادند و کشــور باعظمت ایران را با برخی
کشــورهای دســت چندم که قب ً
ال با چند ده میلیون دالر در
آنها آشوب و ناامنی ایجاد کرده بودند ،اشتباه گرفتند ،افزودند:
نتیجهی آن حماقت ،برخورد با دیوار مستحکم اراده و عزم ملی
مردم بود.
ایشان بار دیگر تأکید کردند :امنیت برای کشور و مردم و به تبع
آن برای من بسیار مهم است و باید در انتخابات ،امنیت بهطور
کامل حفظ شود.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان ،سپاهیان
دانشجو در دانشگاه افسری امام حسین (ع) را به مغتنم شمردن
فرصت ارزشمند تحصیل در این دانشگاه توصیه و خاطرنشان
کردند :این دانشــگاه میتواند انسانهای مستعد را به نقطهای
برســاند که هر انسان بامعرفت و حکیم و عالمی به آن جایگاه
غبطه بخورد.
حضرت آیــتا ...خامنهای همچنین ماه شــعبان را ماه بارش
رحمت الهی خواندند و با سفارش به همهی مردم بهویژه جوانان
شب نیمهی شعبان،
برای استفاده از برکات این ماه بهویژه اعمال ِ
گفتند :ماه شعبان سراسر الطاف الهی و شادی است اما متأسفانه
امسال با حادثهی معدن در استان گلستان و حادثهی شهادت
مرزبانان در اســتان سیستان و بلوچســتان مواجه شدیم ولی
بههرحال این ماه ،ماه دلباختگی به اهلبیت (ع) است.
ایشــان توسل به امام زمان (عج) را وسیلهای برای اظهار ارادت
و عبودیت در پیشــگاه خداوند متعال دانستند و تأکید کردند:
معتقدین به ظهور ،هیچگاه دچار یأس و ناامیدی نمیشــوند و
میدانند که بعد از ظلمت ،قطعاً خورشید طلوع خواهد کرد و
این وعدهی قطعی پروردگار است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ما مأمور به انتظار هستیم،
خاطرنشــان کردند :انتظار به معنای بیصبری کردن نیســت
بلکه انتظار به معنای «آماده باش دائمی» اســت و منتظر باید
بهگونهای عمل و خود را اصالح کند که دل آن بزرگوار را شــاد
کند.
حضرت آیتا ...خامنــهای تأکید کردند :قدرت و دلها متعلق
به خداوند متعال است و ملت ایران با اتکا به لطف الهی مسیر
خود را با قدرت طی خواهد کرد و در این مســیر ،جوانان نقش
برجستهای دارند.
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 126هزار نفر از ایثارگران تحت پوشش
برنامه پایش سالمت قرار میگیرند

نماینده ولیفقیه ،معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید
و امور ایثارگران از تحت پوشــش قرار گرفتن  126هزار نفر از
ایثارگران در برنامه پایش سالمت خبر داد.
حجتاالسالموالمسلمین سید محمدعلی شهیدی در نشست
شورای معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اهمیت
برنامهریزی جدی برای ارتقاء خدمات بهداشــتی و درمانی به
ایثارگران گفت :در شــرایط فعلی  93درصد از والدین شهدا،
 65درصد از جانبازان و  27درصد از همسران شهدا در شرایط
ســالمندی قرار دارند و همین موضوع ضرورت ارتقاء خدمات
بهداشتی و درمانی به ایثارگران را به دنبال دارد.
وی با اشــاره به سابقه طرح پایش سالمت ایثارگران و شرایط
ســالمندی گفت :در ســال جاری  126هزار نفر از ایثارگران
بهصورت ویژه در قالب طرح پایش ســامت تحت مراقبت و
درمان قرار میگیرند و همچنین برنامههای متعدد بهداشتی
درمانی برای ایثارگران سالمند ،جانبازان شیمیایی ،اعصاب و
روان ،نخاعی ،قطع عضو ،همسران جانبازان ،والدین ،همسران
شهدا و سایر ایثارگران اجرایی میشود.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص
برنامههای متعدد در حوزههای مختلف بهداشت و درمان برای
جامعه ایثارگری گفت :هرچنــد تالشهای صورت گرفته در
حوزه بهداشــت و درمان در  3سال و نیم گذشته نتیجهبخش
بوده و رضایت  80درصد جامعه ایثارگری را به دنبال داشــته
است ،اما باید با شناسایی نیازهای جدید و نقاط قوت و ضعف
برنامهها برای ارتقاء خدمات درمانی و بهداشــتی به ایثارگران
تالش بیشتری داشته باشیم.
معاون رییس جمهوری همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده
بــرای راهاندازی ســامانه جامع اطالعات پزشــکی جانبازان
شــیمیایی بر ضرورت برگزاری برنامه گرامی داشت جانبازان
شیمیایی سردشت و نیز پیگیری مشکالت آنان تأکید کرد.
همچنین وی در دیدار با جمعی از فرزندان شــهدا در آستانه
روز جوان از اشــتغال بیش از  64هزار ایثارگر جویای شغل در
سه سال گذشته خبر داد .و گفت :صاحبان اصلی و واقعی بنیاد
شهید و امور ایثارگران ،فرزندان شهدا و ایثارگران هستند و بنیاد
باید به ســمتی حرکت کند که روزی به صورت کامل توسط
خود این عزیزان اداره شود .وی گفت :خوشبختانه فرزندان معزز
شهدا در زمینه علمی و تحصیالت موفقیت های بسیار خوبی
داشته اند که این مسئله باعث افتخار است.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شــهید و امور ایثارگران در بخش
دیگری از صحبت های خود با اشــاره به اقدامات انجام شــده
توسط بنیاد در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
گفت :یکــی از مهم ترین اقدامات بنیاد در طول چند ســال
گذشته ،برگزاری مراسم ویژه روز بزرگداشت شهدا در روز 22
اسفندماه بوده است که خوشبختانه با تالش های انجام شده در
این زمینه ،بر اساس نظرسنجی ،میزان آشنایی مردم کشورمان
با این روز از  1/6درصد در سال  1392به بیش از  50درصد در
سال  1395رسیده است.
معاون رییس جمهوری پرداخت معوقات خانوادههای شهدا و
ایثارگران را یکی از اقدامات انجام شــده در بنیاد عنوان کرد و
افزود :معوقات ایثارگران از ســال  1376تا  1392باقی مانده
بود که خوشبختانه با برنامه ریزی انجام شده تمامی معوقات
خانوادههای معظم شهدا پرداخت شده و برای اولین بار پرداخت
مطالبات آنان به روز شده است.
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مروری بر عمليات بيت المقدس 6

نبردی حماسی در آخرین
روزهایجنگتحمیلی
مقدمه
عملیات بیت المقدس 6در شمار عملیاتهای ماههای پایانی جنگ بود که
در منطقه عمومی سلیمانیه عراق و در پاسخ به شرارت های دشمن بعثی
در خلیج فارس صورت گرفت .این عملیات بر ارتفاعات غرب کشور متمرکز
شد .از جمله اهداف عملیات این بود که رزمندگان اسالم از تیررس دشمن
خارج شــوند و ایران بتواند بر ّسد استراتژیک دوکان اشراف پیدا کند .در
این عملیات رزمندگان اسالم ،در وضعیت سخت کوهستانی ،با سرعتی
قابل توجه ارتفاعات شیخمحمد ،آسوس و استروگ را در دست گرفتند.
موقعیت جغرافیایی منطقهی عملیات
استان سلیمانیه از استانهای شمالی و کوهستانی کشور عراق به شمار
میآید .منطقهی عمومی عملیات بیتالمقدس ،6در حدود  15کیلومتری
ل غرب شهر ماؤوت از استان ســلیمانیه روی ارتفاعات مهم شیخ
شــما 
محمد ،آسوس و استروگ در خاک عراق قرار داشت .منطقهی عملیاتی
از غرب به شــهر و دریاچهی دوکان؛ از شرق به شهر ماؤوت و رودخانهی
قلعه چوالن؛ از شمال به مرز ایران و عراق ،محدودهی مرزی جنوب شهر
سردشت در ایران؛ از جنوب به ارتفاعات پیرمگرون و در شمال مرکز استان
سلیمانیه شهر سلیمانیهی عراق محدود بود.
شــهر و منطقهی عمومی مــاؤوت حدود  40کیلومتری شــمال مرکز
استان سلیمانیه (شهر سلیمانیه) واقع شده است و از طریق تنها جادهی
آسفالتهی منطقه ،به مرکز استان متصل میشود.

دالیل انتخاب منطقه عملیات
نیروهای ایرانی با اجرای عملیاتهای نصر 8و بیتالمقدس 2توانسته
خ محمد
بودند بخش مهم ارتفاعات گردهرش ،شاخ بالوسه ،قمیش ،شی 
و اســتروگ در غرب رودخانهی قلعه چــوالن را به تصرف درآورند و
ارتباطات نیروهای اطالعاتی و نامنظم را از طریق دشــت هرمدان به
خ محمد و سپس به یاغسمر در شمالغرب شهر سلیمانیه ،برای
شــی 
اجرای عملیاتهای نامنظم در عمق خاک عراق به ویژه مرکز اســتان
(ســلیمانیه) فراهم نمایند .ضمن آنکه با اســتقرار بر این ارتفاعات
خ محمد  -که بلندتریــن ارتفاع منطقهی عمومی ماؤوت
به ویژه شــی 
بعد از گامو اســت  -موفق شــده بودند دید و تیر دشمن را نسبت به
عقبهی خودی از پل سیدالشهدا تا دشت هرمدان سلب کنند و همهی
تحرکات نظامی دشــمن در محدودهی قلعه دیزه و ســد دوکان را در
تیررس خود قرار دهند.
طرحعملیاتیبیتالمقدس6
ارتش عــراق در ماههای پایانی جنگ بــرای بازپسگیری فاو ،حمالت
گســترده ای را شروع کرد و سرانجام توانست با اجرای آتش سنگین در
سراسر خطوط و عقبه یگانهای رزمندگان ایرانی و استفاده از سالح های
شیمیایی ،این منطقه را در فروردین ماه  1367باز پس گیرد و همزمان
با این حمالت گســترده ،حمالت موشکی و هوایی خود را هم به مناطق
مسکونی و زیرساختهای ایران شدت داد.
فرماندهان عالیرتب ه ایرانی که قبل از حمالت گستردهی ارتش عراق  ،طی
سال  1366با تغییر در منطقهی نبرد از جنوب به شمال عراق ،ابتکار عمل
و برتری نظامی را در دست داشتند و با اجرای عملیاتهای منظم و نامنظم
ارتش عراق را به انفعال کشــیده بودند ،با موج جدید حمالت گستردهی
عراق و با توجه به شــرایط سیاسی و نظامی حاکم بر جنگ ،پیشبینی
کردند وضعیــت به نفع عراق تغییر نماید ،بدین جهت تنها پس از چند
روز از ســقوط فاو ،برای جلوگیری از شرایط نامطلوب سیاسی و نظامی،
به سرعت اجرای عملیات بیتالمقدس 6را در منطقهی عمومی ماؤوت در
دستور کار قرار دادند و در روزهای نخستین اردیبهشت ماه ،دستور هرچه
سریعتر طراحی و اجرای عملیات در منطقهی عمومی ماؤوت را به قرارگاه
نجف اشرف سپاه صادر کرد.
شهید نورعلی شوشــتری فرمانده قرارگاه نجفاشرف سپاه با همکاری
فرماندهان یگانها و معاونتهای اطالعات و عملیات ،طی  10روز تالش
شبانهروزی و شناساییهای مکرر و بررسی مناطق عملیاتی ماؤوت ،توان
رزمی یگانها و وضعیت دشمن ،سرانجام طرح عملیات بیتالمقدس 6را
تهیه و در  15اردیبهشت  1367به یگانهای عملیاتی ابالغ کرد.
شرح عملیات
پس از ابالغ دستور العمل عملیات توسط سردار شهید نورعلی شوشتری،
رزمندگان اسالم به تدریج در  24و  25اردیبهشت  1367وارد منطقهی
عملیاتی شدند و با استفاده از تاریکی هوا در روز یکشنبه  25اردیبهشت
 ،1367گردانها طبق زمانبندی قبلی در ساعات متفاوت حرکت خود را
در معابر به سمت اهداف آغاز کردند.
آن گونه که رزمندگان حاضر در عملیات توصیف کرده اند حوالی ساعت 1
نیمه شب که سکوت منطقه را فراگرفته بود ،نیروهای ایرانی خیز بلند خود
را برای رسیدن به خطوط عراقی ها در ارتفاعات این منطقه آغاز می کنند.
در خاطرات یکی از رزمندگان حاضر در عملیات آمده اســت :از ســاعت
 2بامداد تیرهای رسام در منطقه دیدهشدند .بیسیم گردانها کماکان
خاموش بود .تیراندازی دشمن به سمت معابر لشکر 6ویژه آغاز شده بود.
با این حال فرماندهان گردانها در عین خونســردی نیروها را با سرعت
بیشتری به سمت باالی ارتفاعات هدایت میکردند و سرانجام عملیات
"بیتالمقــدس "6با رمز "یا امیرالمؤمنین(ع)" در  2:35دقیقه بامداد 26
اردیبهشت  1367آغاز شد.
به این ترتیب اهداف عملیات با تالش فداکارانه رزمندگان لشــگر نجف
و دیگر یگانها محقق شــد فرماندهان از موفقیت عملیات بســیار اظهار
خوشــحالی کردند .یگانهای رزم در عملیات با کمترین تلفات توانسته
بودند ارتفاعات پیش بینی شده را از چنگ دشمن خارج سازند.
تلفات و خسارات دشمن
در ایــن عملیات بیش از  1300تن از نیروهای عراقی کشــته یا زخمی
و حدود  320نفر اســیر شــدند .تیپهای  448 ،76و  606نیز از  20تا
 80درصد منهدم شــدند .همچنین  3توپ ضد هوایــی 14/5م.م10 ،.
خمپارهانداز  606م.م .و سالح های دیگر به غنیمت گرفته شد.

حضرت ولی عصر (عج)
نفع بردن از من در زمان غيبتم مانند نفع بردن از خورشيد هنگام پنهان شدنش در پشت
ابرهاست و همانا من ايمني بخش اهل زمين هستم ،همچنانکه ستارگان ايمني بخش اهل
آسمانند.
(بحاراألنوار ،ج  ،53ص )181
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سرگذشت چریک شکست ناپذیر انقالب از زبان فرزندش

شهیدمجتبیهاشمیازمبارزهمخفیباساواکتاشکستحصرآبادان
در تاریخ دفاع مقدس و انقالب اسالمی نام شهید مجتبی
هاشــمی همواره در کنار ســردار نامدار دکتر مصطفی
چمران دیده می شــود .کسی که همچون شهید چمران
تخصص و تجربه ارزشمند در جنگ های نامنظم کسب
کــرده بود و در طول عمر گرانمایــه اش این تجربه را در
مسیر آموزش و سازماندهی رزمندگان و نیروهای انقالب
بکار گرفت .سید مجتبی هاشمی همرزم شهید چمران از
جبهه لبنان تا میادین نبرد با بعثی ها بوده است .او متولد
آبان ماه  1319و نخستین فرمانده کمیته انقالب مرکزی
تهران به حساب می آید.
آن گونــه که فرزندش ،روح ا ..توصیف می کند؛ شــهید
هاشــمی پس از طی دوران تحصیالت متوسطه به ارتش
می پیونــدد .او در کنــار حرفه نظامی بــه ورزشهای
باستانی و ُکشتی همواره مبادرت داشته است و به دلیل
برخــورداری از توانایی رزمی و فیزیکــی عضو نیروهای
ویژه کاله ســبز می شود ،اما پس از مدت کوتاهی ارتش
شاهنشاهی را ترک می کند.
او توصیــف می کند که فصــل اول زندگی توأم با مبارزه
شهید هاشمی قبل از انقالب و آغاز دهه  40رقم میخورد.
در سال  ١٣٤٢به هیئتهای مذهبی می پیوندد و بارها به
دلیل مبارزاتش ،توسط نیروهای ساواک تحت تعقیب قرار
می گیرد .شــهید هاشمی به طور مشخص اولین فعالیت
انقالبی خود را از سال  1342در همکاری با شهید اندرزگو
شــروع می کند .از خاطرات شیرین مبارزاتی اش در آن
سال ها این بوده که سید مجتبی گروهی  40نفر تشکیل
داده بود که به عنوان بچه مسلمان های محل شب ها به
شعار نویسی روی دیوارها بر علیه رژیم منحوس مبادرت
می کردند.
ســید مجتبی و گــروه جوانان همفکــرش در جریان
قیــام  15خرداد  42حضور پیدا می کنند و در اقدامی
تاثیرگذار چنــد خودرو نظامیان شــاه را به آتش می
کشــند .بعد از ایــن حرکت او تحــت تعقیب قرار می
گیــرد و به همین دلیــل مدتی را بــه زندگی مخفی
عمدتاً در نواحی جنگلهای شــمال می گذارند .اما در
همه ســالهای منتهی به انقالب  ،او به تبلیغ و ارتباط
گرفتن با جوانان مومن اقدام می کند .سید مجتبی به
اتفاق شبکه دوستان همرزمش در این مقطع عکسها،
نوارها و اعالمیههای حضــرت امام را در نقاط مختلف
پخش می کنند ضمن آنکه جلسات مخفیانه شان برای

سازماندهی بچه های انقالبی و پیشبرد مبارزه در نقاط
مختلف رونق می گیرد.
در اولین روزهای انقالب ،سید مجتبی به عضویت کمیته
استقبال امام در می آید .عالوه بر این در روزهای انقراض
نظام سلطنتی و مبارزه با بازماندگان رژیم ،به صورت همه
جانبه ایفای نقش می کند .پس از پیروزی انقالب اسالمی
در  22بهمن ،او به سرعت
نیروهــای انقالبی منطقه
 9را ســازماندهی کرده و
کمیته انقالب اســامی
منطقه  9را تشــکیل می
دهد .سید مجتبی با نفوذ
و محبوبیتی که در محله
شــاپور داشته  ،با سرعت
جوانان انقالبی را دور هم
سازماندهی کرده و هسته
هــای دفــاع از انقالب را
شــکل می دهد و به این
ترتیب یکــی از قویترین
شــعبه های کمیته های
تهران شکل می گیرد.
با شروع غائله کردستان،
شــهید هاشمی به همراه
عده ای از افــراد کمیته
منطقــه  9در پی فرمان
بســیج عمومی امام عازم
غرب کشــور می شود و
در آزادی و پاکسازی این
منطقــه نقش بســزا ایفا
میکند.
زمان چندانی از پایان غائله
کردستان نمی گذرد که با
آغاز تجاوز عراق به خاک
کشورمان ســید مجتبی ،به همراه عده ای از دوستان و
همرزمانش داوطلبانه عازم جنوب می شود .آنها در مدرسه
فداییان اسالم ،واقع در شهر آبادان مستقر می شوند و در
اینجا است که اولین نیروی نا منظم برای مقابله با تهاجم
بعثیون در آبادان و خرمشهر را شکل می دهند .نام گروه
تحت فرماندهی سید مجتبی عمدتاً بعد از شکستن حصر

آبادان بر زبان ها جاری می شود
فرزند شهید هاشمی تاکید می کند که پدرش همیشه
کارهایش را با گمنامی پیش می برده اســت .به خاطر
شدت عالقه و عشق اش به امام نام من را روح ا ...گذاشت.
او در عین حال از مظلومیت پدرش و ایام بیمهری نسبت
بــه وی در دوران بنی صدر می گویــد :در آن روزهای
فتنــه انگیزی بنی صدر
خوشبختانه ،مقام معظم
رهبری که در آن زمان
نماینده حضــرت امام
خمینــی (ره) و امــام
جمعــه تهــران بودند،
متوجه تبلیغات مسموم
آنها می شــوند .آیت ا...
خامنــه ای وقتی برای
بازدید از خــط فدائیان
اســام به آبادان و هتل
کاروانسرا (محل تجمع
نیروهای فدائیان اسالم)
می روند از فعالیت رزمی
فدائیان اسالم قدردانی
میکننــد و خطاب به
پدرم می گویند :ما نقش
فدائیان اسالم را بارها در
جاهای مختلف یاد آوری
کردیم و از شما تعریف
کردیــم ولــی اآلن که
اینجــا آمدیم ،میبینیم
که خیلی پرنشــاطتر و
بهتر از آن چیزی که ما
تعریف میکردیم و تصور
می کردیم ،هستید( .نقل
به مضمون)
همچنین در صفحه  254از جلد پانزدهم «صحیفه امام»
و در نامه تشــکر امام خمینی (ره) از فرماندهان ارتش
و ســپاه در شکست حصر آبادان ،از گروه فداییان اسالم
قدردانی شدهاست.
سال  1364وقتی سید مجتبی از جبهه بر می گردد در
مغازه لباس فروشی مشغول کار می شود .اما طبق گفته

انتخابات در دوران جنگ تحمیلی به روایت رزمندگان

خاطراتـیازضـرورت ملـی انتخابـات

در دوران دفـاع مقـدس

بــا آنکه قانون اساســی این اجازه را به مســئوالن نظام
جمهوری اســامی داده است که در شرایط ویژه جنگی
انتخابات را متوقف یا به تأخیر اندازند اما حضرت امام(ره)
در طول هشت سال دوران دفاع مقدس مانع از آن شد که
روند انتخابات تحت الشعاع پدیده جنگ قرار گیرد.
ایــن رویه بنیانگذار انقالب به یکی از آموزه های مهم در
تاریخ نظام اسالمی تبدیل شد که ارزش و جایگاه واالی
انتخابات و مردم ساالری را به نسل های آینده گوشزد کرد.
بنابرایــن برپایی صندوق های رای در میان موج حمالت
ارتش بعثی و زیر موشــکباران به یکی از پدیده های نادر
در تاریخ این ســرزمین تبدیل شــد .در دفتر خاطرات
رزمنــدگان ،این همزمانی دو پدیده انتخابات و جنگ به
زیبایی توصیف شده است.
درســال های دفاع مقدس ،انتخابات دو دوره ی مجلس
شــورای اسالمی برگزار شد؛ دوره دوم و دوره ی سوم .در
نیمه اول ســال  ، 1366موشک باران شهر تهران توسط
رژیم بعث عراق ،به اوج خود رسید .به همین جهت پناهگاه
های بتونی متعددی در ســطح شهر و خصوصاً میادین
اصلی احداث شد.
خاطرات رزمندگان از حضــور در پای صندوقهای رأی،
آن هم در شرایط جنگی جبههها شنیدنی است که بخش
هایی از آن را مرور می کنیم .
«سکینه هورسی» از بانــوان رزمنده که در  35روز،
مقاومت شــهر خرمشهر حضور داشــته است میگوید:
بــا پیروزیهای رزمندگان اســام در ســال دوم جنگ
تحمیلی دشــمن چهره جدیدی را از خود با ترور برخی
شــخصیتهای عالیرتبه و تاثیرگذار کشــور به نمایش
گذاشــت .یکی از این ترورها که منجر به شهادت شهید
باهنر و رجایی شد در سال  60به وقوع پیوست .از آنجایی
که شــهید رجایی رئیس جمهور بود باید برای انتخاب
رئیس جمهور انتخابات برگزار میشد.
با پیام امام خمینی(ره) مبنی بر حضور در انتخابات تصمیم
گرفتیم که در آن شــرایط حساس از جنگ در انتخابات
شرکت کنیم و به همین دلیل به یکی از شعبههای اخذ
رأی شــهر آبادان رفتیم .اگر اشــتباه نکنم این شعبه در
مسجد «پیروز» آبادان قرار داشت .حضور گسترده مردم و
رزمندگان باعث شده بود که دشمن حمالت توپخانهای
خــود را افزایش دهد .اما مــردم اعتنایی به این بمباران
نکردند و با استقبال بسیاری برسر صندوقهای رأی حاضر
شدند
عبدالكریم گلپیچی :من به خوبــی آن روزها را به
خاطر میآورم .صندوقهایــی را در جبهه و در پادگان و

ســنگرها آورده بودند تا رزمنــدگان بتوانند در انتخابات
شــركت كنند .انتخابات فرقی نمیكرد كه برای ریاست
جمهوری،مجلس یا خبرگان باشد ،همه میخواستند در
انتخابات نقش و تأثیر داشته باشند .خودم شاهد شركت
رزمندگان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بودم و
در چند مرحله هم شركت كردم .خاطرات مربوط به آن
روزها برایم خیلی شیرین است .از خاطرات خوش آن ایام
میتوانم به شــور و نشاط خاصی كه بچهها در زمان رأی
دادن و انتخابات پیدا میكردند اشاره كنم.
بچهها با اشتیاق زیادی حاضر میشدند
و رأی خود را در صندوقها میریختند.
بعضی از بچهها كه شناســنامه نداشتند
بــا كارت شناســایی و پالكشــان رأی
میدادنــد .من چون در قســمت تعاون
بودم ،كارم صدور پالك برای رزمندگان
بود .پالكی كه روی سینه نیروهای ایرانی
بود به عنوان كارت شناسایی مالك قرار
میگرفت و با آن میتوانستند رأی بدهند.
رزمندگانی كه برای شهرهای دیگر بودند
و در منطقه حضور داشتند برای نماینده
شــهری كه در آنجا حضور داشتند رأی
میدادند .یادم اســت ما زمان انتخابات
مجلــس درحلبچــه و خرمــال و در
منطقه عملیاتــی والفجر ۱۰بودیم .آنجا
برای ما صندوقهای رأیگیری پــاوه را آوردند،چون ما
نمیتوانستیم برای دزفول یا خوزستان كه شهر خودمان
بود رأی بدهیم .در آنجا یكی از نمایندههای حزباللهی
را پیدا كردیم و به او رأی دادیم .اما در انتخابات ریاســت
جمهوری همه رزمندهها در جبهه برای نامزدی كه مورد
نظرشان بود تالش میكردند .آن زمان آیت ا ...خامنه ای
كاندیدای مورد نظر اغلب رزمندگان بود و خودمان هم به
ایشــان رأی دادیم .بعد از جنگ هم كه شرایط فرق كرد
ولی رأیدادنهای ما هیچ تفاوتی نكرد و ما هنوز مثل آن
سالها پای صندوقحاضر میشویم و رأی خود را میدهیم.
یادم اســت برای شهید رجایی هم در جبههها رأی دادم.
زمان جنگ بود و بنیصدر هم وضعیت خاصی برای كشور
و رزمندگان در جبهه درست كرده بود .كارهای بنیصدر
باعث شد تا بچههای حزباللهی خونشان به جوش بیاید،
به همین خاطر یكی از فرزندان انقالبی به نام رجایی را علم
كنند و ریاست جمهوریاش افتخاری برای همه ما شد،
هر چند او چند روزی بیشتر رئیسجمهور نبود و منافقان
رجایی را خیلی زود از ما گرفتند.

رزمندگان برای شــركت در انتخابات صف میكشیدند.
فكر نمیكنم آن زمان رزمندهای در مناطق جنگی حضور
داشــته و رأی نداده باشد .،حتی آن زمان صندوقها را به
خط مقدم میآوردند .مسئوالن آمار ِ پادگانها ،یگانهای
رزم و خط مقدم را داشــتند و با هماهنگی فرماندهان با
ماشین تا خط مقدم میرفتند و بچهها در انتخابات شركت
میكردند.
رزمندگان در انتخابات ریاســت جمهوری مشكلی بابت

شناخت نامزدها نداشتند .تعداد نفرات كمتر بود و در افكار
عمومی شناختهشدهتر بودند .راحتتر میشد كاندیدای
مورد نظر را پیدا كرد ولی در انتخابات دیگر غیر از ریاست
جمهوری شــناختن افراد سخت میشد و بچهها از ائمه
جماعات و افراد بزرگ و مورد اعتماد شــهر برای انتخاب
اصلح پرس و جو میكردند .جویا میشــدند چه كســی
كاربلد ،كاردان و والیی اســت ،چه كسی میتواند برای
مردم كار انجام دهد و گرهی از مشكالت مردم باز كند.
آن زمان ما در چند جبهــه میجنگیدیم .یك جبهه با
دشــمن بعثی ،یك جبهه با منافقان و یك جبهه هم با
جهالت و انحراف بنیصــدر .ما باید بهترین فرد اصلح را
انتخاب میكردیم تا بتواند این مســائل را مدیریت و بر
آنها غلبه كند .همان زمان دشــمنان در میان ما نفوذ و
خرابكاری میكردند .امروز هم مانند زمان جنگ وظیفهای
بر گردن همه است تا پای صندوق رأی برویم و بهترین و
اصلحترین فرد را انتخاب كنیم ،البته باید این را بگویم كه
هنوز پاسداران و نگهبانان مرزهای كشور باید در مناطق
مرزی بمانند و برایشان صندوقهای رأی برده شود.

روح ا ...هاشمی آن شهید در این مقطع تحت تعقیب منافقین
قرار می گیرد.
فرزند شــهید خاطرات بسیار از تعقیب و عملیات های ترور
منافقین علیه پدر در ذهن دارد :تشــکیالت منافقین بارها
طرح ترور پــدرم را می ریزند اما به دلیل آنکه یک چریک
مسلح و همیشه آماده بود ،طرح هایشان ناکام می ماند .یک
بار عوامل منافقین قفل در خانه شــهید را قیر می مالند تا
کلیــد مجتبی داخل در گیر کند و در این معطلی ایشــان
را هــدف قرار دهند اما در حملــه ای که صورت می گیرد
ایشان داخل یک جوی کنار خانه سنگر می گیرند و عناصر
منافقین را از پای در می آورند .در حرکت دیگر آنها همسر
سید مجتبی را گروگان میگیرند و داخل ماشین میبرند و
همسر ایشان نیز که دوران آموزش رزمی و چریکی طی کرده
بود موفق به خلع سالح عامل منافقین می شود و این گونه
خود را نجات می دهد
اما روح ا ...توصیف می کند که منافقین سرانجام نقشه ترور
او را در مغــازه ای اجرا می کنند که ســید مجتبی آن را به
فروشگاه تعاونی برای یاری نیازمندان و افراد مستمند تبدیل
کرده بود
روز حادثه ،چند نفر از منافقین در پوشش افراد نیازمند به
مغازه اش مراجعه می کنند و مدعی می شــوند که از راه
دور آمدهاند سید مجتبی که مسلح نبوده کرکره تعاونی
را باال می کشــد تا اجناس مورد نیاز آنها را تحویل دهد،
در همین هنگام تیم تروریســتی منافقین با شلیک چند
گلوله سید را از پشت سر هدف قرار می دهند به شهادت
می رسانند.
در وصیتنامه ای که از این شــهید بزرگوار مانده است
فراز پایانی آن شــنیدنی اســت خطاب بــه فرزندانش
مــی گوید« :آری ،هر آنچه دارم فــدای جوانان عزیزم.
عزیزانم ،و ای جوانان وارســته وطن ،من فقط به عشق
شــما و حفظ اسالم شــما دردها و زخمهایم را تحمل
می کنم و طاقت میآورم هر آنچه ســختی اســت در
این عالم ،دســتان خســته و ناتوان پدرتان را با اطاعت
از خداوند مهربان یاری بخشــید و مرحمی بر زخمهای
فــرو رفته در پیکر جانم .رهبر عزیزتان را یاری نمایید،
گوش به فرمان او باشــید و خدا را فراموش نکنید ،نماز
اول وقت را رها نکنید .وقت رها شــدن روحم از زندان
تنم بزودی فرا می رســد و شما را به خدا می سپارم و
به سوی تمام هستیم پرواز میکنم».

عبدالحمید سلمان خاكســار :انتخابــات یكی از
محورهای مهم برای مردم شهرهای جنوبی بود .آن مردم
با اینكه شهرشان زیر آتش موشك و خمپاره قرار داشت
اما به هیچ عنوان از مسئله انتخابات غافل نمیشدند .مانع
و ترسی كه بخواهد در برگزاری انتخابات اخالل ایجاد كند
نداشتیم و در دوران دفاع مقدس در جنوب كشور و دیگر
شهرها هیچ انتخاباتی تعطیل نشد.
در شــهرهای مرزی ،بعضی مناطقی كه امنیت بیشتری
داشــتند تجمع صندوقها و مردم برای رأی دادن بیشتر
بود و جاهای دیگری كه در معرض موشــك و توپ قرار
داشت ،این تجمع كمتر میشــد .تمام جاهایی كه الزم
بود صندوقها را میگذاشــتیم و مردم با شــور و شعفی
كه همیشــه در زمان برگزاری انتخابــات وجود دارد در
انتخابات شــركت میكردند ،به عنوان مثال در انتخابات
مجلس شورای اسالمی ،شهر دزفول  ۱۰كاندیدا داشت.
رقابتهای انتخاباتی هم وجود داشــت .خاطرم اســت
یكی از نامزدها جلوی مســجدی ســخنرانی میكرد و
قصد ســیاهنمایی بعضی موضوعات را داشت .مردمی كه
آنجا حضور داشــتند با شنیدن حرفهای او
همان لحظه به حرفهایش واكنش نشان
دادند و اعتــراض كردند یا فرد دیگری كه
از تهران آمده بود و در دزفول كاندیدا شده
بود ،مردم استقبال كمتری به او نشان دادند.
زمان انتخابات هیچ مشــكلی در برگزاری
انتخابات نداشــتیم و انتخابات مانند روال
ی و بدون وقف ه برگزار میشد .در
همیشــگ 
جبههها هم وضعیت تفاوتی با پشت جبهه
و درون شهرها نداشت .ما در جبهه كرخه
كه تا منطقه شــوش ادامه داشت ،حضور
داشتیم .زمانی كه صندوقهای سیار رأی با
سالم و صلوات و تكبیر به منطقه میآمدند،
انگار صندوقهای حوزههای داخل شهر را
برای بچهها آوردهاند .بچهها خیلی راحت به
حوزه انتخابی میرفتند و رأی خودشان را
میدادند.
حميد داودآبادي از رزمندگان دفاع مقدس :قرار
بود در آخرين روزهاي مرداد ماه ،انتخابات چهارمين دوره
رياست جمهوري برگزار شود ،تمام رزمندگان مستقر در
منطقه براي رأي دادن شناسنامه همراه نداشتن ،صبح روز
جمعه  25مرداد سال  64كوه پيمايي صبحگاهي برگزار
نشــد و راحت باش دادند ،صبحانه را كه خورديم نزديك
ساعت هشت بود كه دو دستگاه نيسان پاترول به اردوگاه
آمدند ،بلندگوي تبليغات اعالم كــرد :همه نيروها براي
شركت در انتخابات در محوطه صبحگاه حاضر شوند.
اعالم شــد كه كارت پالك خود را همراه بياوريم قبل از
اينكه فرم مخصوص را پر كنيم و رأي خودمان را بياوريم
نمايندگان وزارت كشور تذكراتي دادند از جمله اينكه هيچ
كــدام از برادران حق ندارد اطراف صندوق به تبليغ براي
كانديداي خاص بپردازند.
هر چند كه همه بچه ها زير لــب نام آقاي خامنه اي را
زمزمه مي كردند ،او تذكر داد :هر رزمنده فقط حق يك
رأي دارد و اگر كسي تخلف كند ،شرعاً حرام است.

امیرالمؤمنین (ع)
انتظار فرج بکشید و از رحمت خدا ناامید نگردید ،زیرا محبوبترین اعمال نزد خداى عزوجل،
انتظار فرج است .و همانا منتظران فرج مانند شهیدانى هستند که در راه خدا ،در خون خود
مى غلتند.
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گفت و گو با پدر شهید علیرضا مشجری در سالروز عروج او

شهید مدافـع حـرم ،مسافر نیمه شعبان
شــهید علیرضا مشجری نه تنها برای ایرانی ها بلکه برای
مجاهدان عراقی و لبنانی نامی آشــنا است .او جزو اولین
داوطلبانی است که به عشــق دفاع از حرم اهل بیت (ع)
و دور کردن فتنه تکفیری ها ســاح در دست می گیرد.
تصویر او زینت بخش اتاق بسیاری از فرماندهان جنگ با
داعش و دشمنان اهل بیت (ع) از دمشق تا سامرا است.
تصمیم شهید مشــجری برای عزیمت به جبهه جنگ با
تکفیری ها رنگی از عشق و حماسه داشته است .علیرضا
حدود  27ســالگی و در حالی که کمتر از  3ســال از بهار
زندگی مشترکش می گذشت ،راهی میدان نبرد می شود.
آن گونه که دوســتانش روایت کرده اند ،این شهید ایرانی
مدافع حرم در سنین جوانی از درک و بصیرتی مثال زدنی
برخوردار بوده اســت و در رسالتی که برای دفاع از حریم
و حــرم اهل بیــت (ع) بر دوش حس می کــرده همواره
همکاران و همقطارانش را به حضور در این عرصه مقدس
فرا میخوانده است.
شهید مشــجری در دامان خانواده جهادی پرورش یافته
بود .پدرش آقای حســین مشــجری در زمره جهادگران
و رزمندگان دفــاع مقدس بوده اســت .دایی بزرگوارش
شــهید «اصغر نظری» نیز در نبرد دشمن بعثی به فیض
شهادت نایل آمده است .دوستان نقل می کنند که همیشه
کتابهای دفاع مقدســی را مطالعه میکرده و به زندگی
معنوی مجاهدان راه اسالم و انقالب غبطه میخورده است.
طبق گفته همسرش حاصل دو سال و نیم زندگی مشترک
با علیرضا ،یادگاری گرانقدری و دختری به نام محدثه است
که در زمان شهادت پدر یک ساله بوده است.
در سالروز شهادت این جوان برومند پای سخن پدر بزرگوار
ایشان نشستیم .پدری که با غرور و افتخار از آرمان و عشق
فرزند به اســام و کشــور می گوید و تأکید می کند که
علیرضا امانت الهی در اختیار او بوده است و بعد از تربیت
در مسیر اهل بیت (ع) به حضرت ربوبی برگردانده است.
پدر شهید مشجری سرشار از خاطرات دوران دفاع مقدس
و جنگ با تکفیری ها است .نقل می کند که « :در دیداری
که در اواخر ســال  93به خدمت امام خامنه ای رسیدیم،
خدمت ایشان گفتم :خیلی دوست داشتم شهادت نصیبم
شــود اما در این راه علیرضا از ما ســبقت گرفت ،سپس
حضرت آقا خطاب به خانوادههای شــهدا بیان کردند :این
شــهدا به یقین پای قبه امام حســین(ع) به درجه رفیع
شهادت نائل شدند و هیچ شکی در آن نیست و صبر شما

مانند اجر شــهید است پس قدر خودتان را بدانید .پس از
سخنان بسیار ارزنده حضرت آقا ،ما آرام گرفتیم و آرامش
خاصی به ما دست داد».
از انس و ارتباط عاطفی اش با خانواده بگویید؟
بسیار خوشرو و صبور بود .در منزل هیچ گاه خواهرش یا
دیگر اعضای خانواده به تندی رفتار نمی کرد .
حتــی اگر کســی تند
خویی می کرد علیرضا با
آرامش با او رفتار میکرد
و همــه چیــز فراموش
میشد .
حقیقتش این است که
من همیشه در مأموریت
بودم و علیرضا بیشــتر
کنار مــادرش بــود .با
مادرش ارتبــاط و انس
خاصی داشت و همیشه
احترام زیادی به مادرش
می گذاشت و مثل سرباز
در خدمت او بود.
از این نظر واقعاً علیرضا
با بچه های دیگر تفاوت
داشت .این شدت عالقه
و دلبستگی اش به مادر
و بچه ها باعث می شــد
اعضای خانواده نیز محبت خاصی نســبت به وی داشته
باشند.
خاطره ای از دوستان و همرزمان علیرضا در ذهن
دارید ؟
دوستانش می گفتند علیرضا همیشه در جهاد پیش قدم و
داوطلب بود .یکی از دوستانش که در آن روز همراه علیرضا
بود می گفــت  :روز آخر موقع اذان صبــح در راه بودیم.
بالفاصله پس از اذان ،علیرضا مدام اصرار داشت تا برای نماز
ماشین را نگه داریم ،ما هم می گفتیم برای نماز وقت داریم،
اجازه بدهد یک مقدار از راه را طی کنیم بعد نگه می داریم
اما از ما اصرار و از او انکار بود تا این که باالخره برای جلب
رضایت او توقف کردیم و نماز خواندیم .درست همان روز
یک ساعت پس از نماز صبح در روز جمعه اول نیمه شعبان
علیرضا در مسیر سلیمانیه به شهادت رسید .

در مصاحبه های دوستان و همسرش خواندم که از
ابتدای جوانی اش عشق و عالقه خاص به شهدا و
ایثارگران نشان می داد و در مراسم هایی که برای
شهدا برگزار می شد حضور مداوم داشت در این
باره توضیح دهید؟
عالقه علیرضا به شهدا ،اهل بیت (ع) و خانواده ایثارگران
قابل وصف نیســت .همیشه
کتــاب هــای مربــوط به
رزمندگان و سرداران شهید
را مطالعه می کرد .در محل
کار همیشه پای ثابت مجالس
مربوط به اهل بیت (ع) بود.
هر هفته که به مزار شــهدا
از جمله دایی شــهیدش سر
میزد حــس و حال خاصی
پیدا می کرد.
بعدا ٌ شــنیدم که در آخرین
روزهای منتهی به شهادتش
به دوستانش گفته بود مسئله
شــهادت را کام ً
ال برای خود
حل کرده ام و به زبان آورده
بود که مــی خواهد با قصد
شــهادت برای دفاع از حرم
اهل بیت (ع) عازم عراق شود.
خبرهــا و تصاویــری که از
یورش وحشیانه داعشــی ها و تکفیری ها به حریم اهل
بیت (ع) می شــنید و می دید بر روحیاتش تأثیر زیادی
داشت .شکســت دادن این گروه از دشمنان واقعاً برایش
یک آرزو شده بود .همیشه می گفت :دشمنان می خواهند
آثار امامان را از بین ببرند مگر ما مرده باشم آن ها به حرم
ائمه دست درازی کنند.
یادم می آید که پس از تهدید های داعش که گفته بودند
می خواهند به ایران و قم و مشهد یورش بیاورند حالش
بسیار دگرگون شــده بود و بسیار از شنیدن این خبرها
ناراحت می شد و می گفت ما باید مقابل اینها بایستیم و
دست آخر در همین راه نیز شهید شد .
شما هیچ وقت نخواســتید مانع رفتن اش به این
جنگ های سخت بشوید یا مخالفتی نداشتید؟
خیر من هیچ وقت مانع او نشدم و همیشه پشتیبان این

آرمانها و عقاید پسرم بودم .
وقتی وارد سپاه شد از خطرات شغل خود به خوبی آگاه بود و
می دانست در چه راهی قدم می گذارد  .علیرضا با عشق این
شــغل را انتخاب کرد همیشه با عالقه کار های خود را انجام
می داد .ضمن این که یک جوان شــیفته والیت بود .عاشق
رهبر بود و آرزو داشت ایشان را از نزدیک ببیند .می گفت ای
کاش قسمت باشد یکبار آقا را از نزدیک زیارت کنم .
از ماجرای عزیمت ایشان به میدان جنگ با تکفیری ها
که منجر به شهادتش شد بگویید؟
شــهادت علیرضا در دفاع از حرم حضرت سیدالشــهدا(ع)
اتفاق افتاد .قبل از آن دو بار به ســوریه رفت اما قســمتش
شــهادت در جوار حرم اباعبدا ...بود .حمالت تروریست ها و
تکفیریها به عراق شدت گرفته بود و هر روز خبرهای جدید
از جنایت آنها در خاک عراق و به خصوص در ســامرا و حرم
ائمه معصومین(ع) شنیده می شد تا جایی که حتی تهدید به
تخریب حرم سیدالشــهدا (ع) کرده بودند .در این مقطع بود
که علیرضا و دوستانش جزو اولین گروهی بودند که مأموریت
یافته و عازم کشور عراق شدند .آن موقع خاطرم هست علیرضا
به مدت سه ماه به سوریه برای مقابله با تعرض تروریست ها
رفته بود و پس از سه ماه که برگشت برای مأموریت بعدی
داوطلب شد .با این که تازه از مأموریت آمده بود اما با شوق و
اشتیاق برای مأموریت جدید داوطلب شد .چون بحث تهدید
تکفیریها به حرم امامان بویژه در کربالی معال و نجف اشرف
جدی شده بود .موقع برگشت در سلیمانیه با شلیک دشمنان
به خودروشــان به شهادت رسید ،یعنی دقیقا روز جمعه۲۳
خرداد مصادف با روز نیمه شعبان سال .۹۳
مکرر از دوستان و همرزمانش شنیده ام که شخصیت
خاصی داشته اســت و روحیاتش با بسیاری از افراد
متفاوت بوده است.اما دوست دارم از زبان شما به عنوان
مربی و پدرش درباره اخالق و رفتارش بشنوم.
درست است ،علیرضا از ابتدا خلق و خوی یک فردی معنوی
را داشت .به همین خاطر دوستانش نیز عالقه خاصی به وی
نشان می دادند .البته پایبندی او به عقاید و معنویت به معنی
گوشه گیری نبود بلکه بسیار شوخ طبع بود و در محیطی که
بود ،واقعا احســاس نشاط خاصی وجود داشت  .همکارانش
نیز بویژه بعد از شهادتش از مزاح و شوخ طبعی اش خاطرات
زیادی نقل می کردند.
در پایان صحبت و توصیه ای بویژه اگر برای همساالن
علیرضا و نسل جوان دارید بفرمایید؟
از جوانان می خواهم راه شهدا را ادامه بدهند و اجازه ندهند
خون شهدا پایمال شود  .نه تنها در راه جنگ بلکه در راه های
دیگر برای شکوفایی و رشد کشور و جمهوری اسالمی ایران
تالش کنند .
شهدای ما در راه نبرد با دشمنان گام نهادند تا کشور به دست
دشــمن نیفتد و جوانان امروز هم می توانند با پیشرفتهای
علمی و فرهنگی به مردم و آبادانی سرزمین شان کمک کنند .

نامه شماره دو

سالم من به خدا ،خدایی که من و شما را آفرید
بنیاد شــهید و امور ایثارگران با همکاری
وزارت آموزش و پرورش به مناســبت 22
اسفند ماه «روز بزرگداشت شهدا» جشنواره
ملی نامه ای به یک شهید را با هدف آشنایی
نسل سوم و چهارم انقالب با فرهنگ ایثار و
شهادت برگزار کرد و دانش آموزان در این
راستاتوانستند حرف دلشان را با شهدا در
میانبگذارند.
در همین راســتا  46هزار نامه ارسالی به
دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در نهایت
با رأی هیأت داوران 36 ،نامه انتخاب شــد
که با هدف توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
در نشــریه حیات طیبه چاپ می شــوند.
امیدواریــم با اقدامات آتی در راســتای
نشر فرهنگ ایثار و شهادت گامهای
بیشتری بر داریم.

سالم من به خدا ،خدایی که شهدا را آفرید.
یــا رب چگونه آغاز کنم؟ با نام تو آغاز می کنم
و تصمیــم گرفتم برای بابای خوبم یک انشــا
بنویســم .نمیدانم بعد از خوانــدن این نامه به
من چــه خواهی گفت؛ ولی بابای خوبم از االن
صدای آفرین گفتن هایت را می شــنوم ،بابای
عزیزم ،من امیرحســین ،تازه گرمای دستانت
را در  6ســالگی در آغوشت حس کردم ،که از
پیش ما پر کشــیدی  .مثل همین باباهایی که
برای زیــارت خانه خدا پیش خدا رفتند و االن
پیش بچه هاشون نیستند و مانند اون بچه هایی
که پدرانشــان برای دفــاع حرم حضرت زینب
(س) رفتند و در ســوریه به شهادت رسیدند.
پــدرم وقتی رفتــی دلم گرفت بــا تو دلم چه
آرامش غریبی داشــت .بگو برای دیدن تو باید

از کدام کوچه گذشت؟ پدر جان همان روز که
دســتان گرم و مهربانت را بر سرم کشیدی و با
بوسههایت به تمام وجودم طراوت را بخشیدی،
نمیدانستم که آخرین دیدار من و توست آن روز
بچه بودم و بودنت را احســاس نکردم اما با دور
شــدن از تو گویی تمام دنیا در نظرم تیره و تار
گشــت .بابای من تو رفتی تا دلهای غفلت زده
روشن شود پدر شــهیدم با ذره ذره وجودمان
راهت را ادامه خواهیم داد.
انشام دوباره بیست ،بابای گلم
موضوع :کسی که نیست ،بابای گلم
دیشب زن همسایه بمن گفت یتیم
معنای یتیم چیست ،بابای گلم
من منتظرم عزیزم حتماً برگردد
از این سفر دراز لطفاً برگرد

دعوت شده ای به مدرسه باباجان
یک لحظه فقط بیا و فورأ برگرد ،بابای گلم
برای شادی روح تمام پدرهایی که االن دیگه پیش
ما نیستن یک شاخه گل به زیبایی حمد و سوره
بفرستیم.
امیر حســین جاویدپور -اســتان خراسان
جنوبی-پایههفتمراهنمایی،فرزندشهید

سخنی درباره میالد مسعود حضرت مهدی(عج)

جایگاه «منجی» و اندیشه «ظهور» نزد شیعیان و پیروان ادیان الهی
«منجــي» نه تنها در ادبیات شــیعه بلکه در قاموس
همه ادیان الهی مفهومی آشــنا است .اعتقاد به آخر
الزمان و ظهور منجی ویژگی مشــترک همه پیروان
مذاهبی اســت که پایــان جهان هســتی را بر پایه
رســتگاری و عدالت تحلیل می کنند .منجی کســی
اســت که در جهان آشفته و نابسامان ،نظامی مبتنی
بر قوانین الهی ایجاد می کند و به ستم ظالمان پایان
می دهــد و آرزوی احقاق حقوق مظلومان را برآورده
میکند.به این ترتیب ظهور منجی  ،اعتقادی است که
پیروان ادیان و مذاهب مختلف و بســیاری از ملل در
مورد آن اتفاق نظر دارند.
چنانکه یهودیان به ظهور ماشــیع به معنای «مســح
و تدهین شــده» و مسیحیان به بازگشت عیسى(ع)،
باور دارند .زرتشــتیان در انتظار رجعت سوشیانت یا
سوشیانس و مســلمانان منتظر ظهور مهدی موعود
هســتند.حتی در آییــن های دیگر نیز مشــابه این
اعتقاد درباره موعود وجــود دارد .هندوها به خروج

ویشــنو باور دارند ،بودایى ها منتظــر باز آمدن بودا
و ...هســتند(.منجي باوري در اديان ابتدايي و اديان
توحيدي،عبدالزهراجاللي)1387،
اما سوال جدی این است که تفکر عصر ظهور منجی
و امام غایب از کجا نشات می گیرد؟
اعتقاد به بازگشــت و ظهور منجــی قبل از هر چیز
از میل باطنی هر انســانی بــه برپایی حکومت حق و
عدل و برقراری نظام صلح و امنیت در سراسر جهان
ناشــی می شود در مرحله بعدی این باور از نویدهای
پیامبران الهی در طول تاریخ نشأت می گیرد.
مقام ّ
معظم رهبری مدظلــه العالی در این باره می
فرمایند ...«:البته اعتقاد به ظهور مهدی در دورانی از
تاریخ ،مخصوص شیعه نیست؛ همه مسلمانان ،اعم از
شیعه و س ّنی به این معنا معتقدند؛ بلکه غیرمسلمانان
هم به یک صورت معتقدند .منتها امتیاز شیعه در این
اســت که این شــخصیت نجاتبخش بشریت را با نام
خصوصیات می شناســد و معتقد است او
و نشــان و
ّ

همواره برای دریافت دستور الهی ،حاضر و آماده است.
هر وقت پــروردگار عالم به او دســتور دهد ،او آماده
شروع آن کار عظیمی است که بناست بشریت و تاریخ
را متح ّول کند.»...
مســلمانان جهان با همین اعتقاد میالد مصلح الهی و
دوازدهمین اختر آســمان امامت و والیت را در نیمه
شعبان جشن می گیرند .امامی که مومنان ،مسلمانان
و عاشــقان طریق الهی اشــک در فراغش می ریزند و
دعــای فرج را در آرزوی دیــدار وی زمزمه می کنند.
نیمه شعبان عید امید منتظران واقعی است که سالها
ظهور منجی بشریت را انتظار می کشند و در همراهی
و حضور در رکابش حسرت می برند..
در فضیلــت روز میــاد حضرت مهــدی (عج) امام
باقر(ع) می فرمایند«:شــب نيمهي شــعبان بعد از
ليله القدر ،برترين شبهاســت .خداوند در آن شب
فضل خود را به بندگان عطا ميفرمايد و ايشــان را
به كرم خويش ميآمرزد .پس در تقرب جســتن به

سوي خداي تعالي كوشــش كنيد زيرا خداوند به ذات
مقدسش قسم ياد فرموده اســت كه هيچ سائلي را در
آن شــب از درگاه خود دســت خالي برنگرداند مادامي
كه خواســتهي او معصيت نباشــد و خداوند آن شب را
به ما اختصاص داده اســت .پس در دعا و ثنا بر خداي
تعالي در آن شب كوشش نماييد».
این روز نزد شــیعیان دارای اعمال و ادعیه های فراوانی
اســت که از جمله آنها می توان به اقامه نماز صد رکعتی،
روزه ،غســل و قرائت زیارت عاشورا ،قرائت دعای کمیل،
صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و ...اشــاره کرد .در این
روز بیش از همه دعای فرج زمزمه می شــود برای ظهور
آن منجــی عالم بشــریت ،اگرچه زمان ظهور مشــخص
نیســت ولیکن نشــانه هایی برای آن زمــان در روایات
مختلف مطرح شــده اســت .آنچه که مسلم است وظیفه
هر مسلمانی است که برای فراهم شدن زمینه های ظهور
موالی خویش تالش ورزد و تحقــق عدالت و برانداختن
بساط ظلم را وجهه همت خویش قرار دهد.
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معرفـی کتـاب
گذری بر زندگی و خاطرات سرلشکر
شهیدنورعلیشوشتری

سـردار وحـدت
کتاب ســردار وحدت با موضوع زندگی و خاطرات سرلشکر شهید
نورعلی شوشــتری تألیف علیرضا غالمی ،در سال  1395به همت
نشر شاهد چاپ و منتشر شد.
ایــن کتاب در  400صفحه و  5فصل نگاشــته و در انتها با عکس
هایی از سردار شهید ،به زیور طبع آراسته شده است.
نویسنده کتاب در مقدمه می نویسد :بی تردید در مسیر حرکت هر
انقالبی ،چهره هایی هستند که بیش از دیگران بر روند رویدادهای
آن انقالب تأثیر می گذارند .ســردار شــهید نورعلی شوشتری به
شهادت همرزمان و همراهانش از چنین ویژگی برخوردار بود.
او از صبح پیروزی انقالب اســامی مردم ایران به رهبری حضرت
امام خمینــی (ره) در خطرخیزترین صحنه هــای انقالب حضور
یافــت و با رشــادت و تدبیر بــه مدیریت بحران هــای کوچک و
بزرگ پرداخت ،به طوری که دوســتانش می گویند« :هر وقت می
خواستیم سراغ او را بگیریم ،باید به دشوارترین صحنه های ادارهی
کشور سر می زدیم».
روح بلند سردار سرلشکر همواره در افق شهادت در پرواز بود و یاد
دوستان و هم رزمان شهیدش لحظه ای او را رها نمی کرد و پس از
سی سال مجاهدت هنوز در حال و هوای شهادت بود و این روحیه
به او اخالص و معنویتی بخشیده بود که دل از دنیای فانی بکند و
در حسرت پیوستن به سینه سرخان مهاجر باشد.
ســرانجام در یکشــنبه خونین 26
مهر  1388در منطقهی
«پیشــین» سیستان و
بلوچســتان ،بــه همراه
یاران به آرزوی دیرینش
«شــهادت» نائــل آمد.
آری ،او با شهادت خود
مشعل باشکوهی را در
بلنــدای ابدیــت پیش
روی آینــدگان و نیک
اندیشان این مرز و بوم
روشن کرد.
رهبر معظــم انقالب به
مناسبت شــهادت این
ســردار رشــید و دیگر
فرماندهان پیامی صادر
نمودند کــه در صفحه
 45کتاب بدین شــرح
آمده است:
بسما ...الرحمنالرحیم
جنایت تروریســتهای خونخوار در بلوچســتان چهرهی اهریمنی
دشــمنان امنیت و وحدت را که از ســوی سازمان های جاسوسی
برخــی دولت های اســتکباری حمایت می شــوند ،بیش از پیش
آشکار ساخت .به شهادت رساندن مؤمنان فداکاری همچون سردار
شــجاع و با اخالص شهید نورعلی شوشتری و دیگر فرماندهان آن
بخش از کشور و ده ها نفر از برادران شیعه و سنی و فارس و بلوچ،
جنایتی در حق ملت ایران و بخصوص منطقهی بلوچســتان است
که این انسانهای شریف ،همت خود را بر امنیت و آبادی آن نهاده
و مخلصانه برای آن تالش می کردند.
دشــمنان بدانند که این ددمنشــی ها نخواهد توانست عزم راسخ
ملت و مســئوالن را در پیمودن راه عــزت و افتخار که همان راه
اســام و مبارزه با جنود شــیطان است ،سست کند و به وحدت و
همدلی مذاهب و اقوام ایرانی خدشه وارد سازد.
مزدوران حقیر و پلید اســتکبار نیز یقین داشــته باشند که دست
قدرتمند نظام اسالمی در دفاع از امنیت آن منطقهی مظلوم و آن
مردم وفادار ،لحظه ای کوتاهی نخواهد کرد و متجاوزان به جان و
مال و امنیت مردم را به سزای اعمال خیانتکارانه خواهد رسانید.
اینجانب شــهادت جان باختگان این حادثه بویژه سرداران شهید
شوشتری و محمدزاده و دیگر پاســداران عزیز را به خانواده های
محترم آنان تبریک و تســلیت گفته ،علو درجات آنان و شــفای
عاجل آسیب دیدگان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.
سیدعلی خامنهای
 ۲۷مهر ۱۳۸۸
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صاحب امتیاز :بنیاد شهید و امور ایثارگران
مدیر مسئول :علیرضا کریمیان  /مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
سامانه دریافت پیامک - 20001279 :رایانامه info@isaar.ir :
آدرس :خیابان آیت ا ...طالقانی ،خیابان ملک الشعراء بهار ،پالک  ،5طبقه اول
نشریه آماده دریافت اخبار ،انتقادات و پیشنهادهای شما میباشد.

حضورجانبازانشیمیاییکشورمان
در پارلمان هلند
«علی جاللی فراهانی» و «شبنم شیخی»
از جانبازان شــیمیایی کشــورمان به
مناسبت بیستمین سال تأسیس سازمان
منع سالح های شیمیایی( )OPCWدر
پارلمان هلند حضور یافتند.
بیستمین سالگرد تأسیس سازمان منع
سالح های شــیمیایی با حضور پادشاه
هلند ،مقامات عالی رتبه و دیپلمات های
 192کشور جهان در پارلمان هلند در شهر الهه برگزار شد.
بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه کشورمان و هماهنگی های به عمل
آمده از سوی اداره کل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران« ،علی
جاللی فراهانی» جانباز  70درصد شیمیایی دوران دفاع مقدس و «شبنم
شیخی» جانباز  65درصد از مصدومین شیمیایی شهر سردشت به همراه
نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران به این اجالس دعوت شدند.
جانبازان شیمیایی کشورمان در حاشیه این اجالس با وزیر امور خارجه،
مقامات عالی رتبه سازمان منع سالح های شیمیایی و همچنین با سفرای
برخی از کشــورها و تعدادی از رســانه های خارجی دیدار داشــته و در
خصوص مشکالت جسمی و درمانی و درد و رنج هایی که تمامی جانبازان
شیمیایی در سال های گذشته تحمل کرده اند ،توضیحاتی را ارائه دادند.
اجالس ســاالنه سازمان منع سالح های شــیمیایی هر ساله در آذرماه و
همچنین اجالس بازنگری این سازمان هر  5سال یک بار در مقر سازمان
و در شــهر الهه هلند با حضور دیپلمات های  192کشور عضو از جمله
جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود.
از جمله دستاوردهای حضور جانبازان در اجالس های گذشته می توان به
نصب یادمان قربانیان سالح های شیمیایی کشورمان در مقر سازمان منع
سالح های شیمیایی اشاره کرد.

افزایشرضایتمندیدانشجویانشاهدو
ایثارگر از خدمات آموزشی بنیاد
نشســت هماهنگی به منظور
ایجاد زمینه رصد سیســتمی
وضعیت تحصیلی دانشجویان
شــاهد و ایثارگر و همچنین
اجــرای تفاهم نامــه تبادل
اطالعــات با دانشــگاه جامع
علمــی کاربردی بــا حضور
مدیر کل آموزش بنیاد شهید
و امــور ایثارگران ،مدیرکل شــاهد و ایثارگر دانشــگاه جامع علمی
کاربردی ،مدیران کل فناوری اطالعات و مالی بنیاد و دانشــگاه جامع
علمی کاربردی در محل اداره کل امور دانشــجویان شــاهد و ایثارگر
این دانشگاه برگزار شد.
مدیرکل آموزش بنیاد در خصوص موضوعات مطروحه در این نشست
اظهار داشــت :در این نشســت مقرر شد رصد سیســتمی وضعیت
تحصیلی دانشــجویان شاهد و ایثارگر ،اطالعات آموزشی ،تحصیلی و
مالی آنان بر اساس تفاهم نامه فیمابین از نیم سال دوم سال تحصیلی
 95-96از طریق وب سرویس شبکه ملی اطالعات انجام شود.
محمد علی فقیه در خصوص اهداف و ثمرات مجموعه تفاهم نامههای
تبادل اطالعات با دســتگاههای آموزشی کشور گفت :هدف از انعقاد
تفاهــم نامههای تبــادل اطالعات ،اصالح روندها و شــفاف ســازی
اطالعات و در نتیجه افزایش رضایتمندی دانشجویان شاهد و ایثارگر
است و به عنوان مثال در سال گذشته با تمرکز بخشیدن به پرداخت
شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد
اسالمی ،دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در این دانشگاه
که قریب  70درصد کل دانشــجویان شهریه پرداز شاهد و ایثارگر را
شامل میشوند از چرخه پرداخت شهریه خارج شدند.
وی افزود :دانشــجویان شاهد و ایثارگر طبق قانون از مرحله ثبت نام
تا اخذ مدرک تحصیلی بدون دغدغــه مالی به تحصیل میپردازند و
مســائل مالی صرفاً فیمابین بنیاد و دانشگاه حل و فصل خواهد شد و
این موضوع موجب افزایش رضایتمندی این عزیزان شــده است و در
این جلسه نحوه اجرای تجربه موفق دانشگاه آزاد اسالمی در دانشگاه
علمی کاربردی مورد بررســی و تصویب قرار گرفت که حاصل اجرای
آن در سال  96به افزایش رضایت مندی تعداد دیگری از دانشجویان
شاهد و ایثارگر خواهد انجامید.
مدیــرکل آموزش بنیاد در پایان خاطرنشــان کــرد :با اخذ اطالعات
تحصیلی و آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر امکان رصد تحصیلی
در قالب ســامانه یکپارچه رصد تحصیلی (سیرت) امکانپذیر خواهد
شد و کاربران بنیاد در سراسر کشور صرف ٌا بهصورت سیستمی نسبت
به بررسی و پایش وضعیت تحصیلی و مالی دانشجویان تحت پوشش
اقدام خواهند کرد.

ایثارگران به اردوهای مشهد ،قم و
کرمانشاه اعزام می شوند
جمعــی از ایثارگران و
خانوادههــای آنــان به
مناسبت اعیاد شعبانیه
بــه اردوهــای زیارتی و
سیاحتی مشــهد و قم
و همچنیــن بازدیــد از
مناطق جنگی کرمانشاه
اعزام میشوند.
تعــداد  320نفــر از
ایثارگران و خانوادههای آنان به مناسبت والدت حضرت قائم (عج) در قالب
 12کاروان از سراسر کشور توسط اداره کل ورزشی و اردویی بنیاد شهید و
امور ایثارگران به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.
این عزیزان در کالسهای اخالق مهدویت ،مهدویت در قرآن و شاخصهای
حکومت مهدوی که در حرم مطهر برگزار میشود ،شرکت خواهند کرد.
به همین مناســبت بیش از  500نفر از خانوادههای معزز شاهد و ایثارگر
اســتانهای کرمان ،یزد ،سیستان و بلوچستان و البرز به شهر مقدس قم
اعزام میشوند.

هدف حضور نشر شاهد در
نمایشگاهبینالمللی  ،ترویج
افکارشهداست
معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد:
فلســفه ایجاد نشر شاهد و حضور در نمایشــگاه بین المللی کتاب ،نشر
اندیشه و افکار شهداست.
حجت االسالم سید حسن مؤذنی در بازدید
از غرفه نشر شاهد ،استقبال بازدیدکنندگان
از این غرفه را در «سی اُمین» دوره نمایشگاه
بین المللی کتاب ،خوب ارزیابی کرد و گفت:
برای نمایشگاه کتاب ســال جاری تبلیغات
زیــادی انجام نشــده ولی با ایــن حال آمار
بازدیدکنندگان مناسب است و فروش کتب
در این غرفه نیــز روند خوبی دارد و باید در
نظر داشت که در ســال گذشته  45عنوان
کتاب توسط نشر شاهد منتشر شده است.
حجت االســام مؤذنی با اشاره به فعالیتهای نشــر شاهد تأکید کرد:
فلســفه ایجاد نشر شــاهد و حضور در نمایشــگاه بینالمللی کتاب نشر
اندیشه و افکار شهدا است .شهدای دانش آموز ،دانشجو ،طلبه و روحانی
با افکار و اندیشه های اسالم ناب محمدی پرورش فکری یافتند و رهسپار
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جبهههای دفاع از اسالم و انقالب شدند و امروز جامعه ما نیازمند دریافت
اندیشه و پیام شهداست.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد:
هم اکنون کمیسیون انتشــارات فعال شده و از همه نظرات کارشناسی
در نشر شاهد استفاده میکند .وصیت نامه شهدا نمایه گذاری موضوعی
شــده و بخشهایی هم منتشــر شده ،ســایتهای فرهنگی بنیاد فعال
شدهاند و مجموعه کتاب وصیت نامه کامل شهدا به صورت سراسری در
سطح کشور با مشارکت استانداریها منتشر میشود.
وی به تشــریح موضــوع برخی از کتابهای جدید و رونمایی شــده در
این دوره از نمایشــگاه پرداخت و گفت« :ســردار وحدت» نوشته علی
غالمی به زندگی و مجاهدت شــهید نورعلی شوشتری ،فرمانده قرارگاه
قدس زاهدان میپــردازد که از فرماندهانی
بود که میکوشــید وحدت میان شــیعه و
ســنی در منطقه زاهــدان را افزایش دهد،
کتاب «من خواب دیده بــودم» زندگینامه
شــهید غالمحســین حقانی به قلم همسر
وی ،معصومه امیرزاده اســت ،کتاب «فغان
نیزارها» روزنوشــتههای مصور از  10روز از
عملیات بدر (روزهای  18تا  28اســفندماه
 )1363بــه همــراه تصاویر و قلــم مجید
کریمیان روایت شــده و کتــاب «قلمهای
بهشتی» اســتان خراسان شمالی نیز شماری از گزیده وصایای شهیدان
این استان را در بر دارد.
گفتنی اســت سیامین نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران از  ۱۳تا ۲۳
اردیبهشتماه در شهر آفتاب پذیرای عموم مردم است.

طرح سپاس از علمداران حماسه
در سراسر کشور اجرا شد
مدیرکل مددکاری و امور
اجتماعی بنیاد شــهید و
امور ایثارگران گفت :طرح
سپاس از علمداران حماسه
روز  11اردیبهشت ماه سال
جاری مصادف با ســالروز
والدت حضــرت ابوالفضل
العبــاس (ع) و روز جانباز
اجرا شد.
حجت االسالم والمسلمین محمد حسن کاویانی راد مدیرکل مددکاری
و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعالم خبر اجرایی شدن
طرح سپاس از علمداران حماســه گفت :با توجه به اجرای موفق طرح
سپاس از علمداران حماســه از سال  1392تاکنون و دیدار ائمه جمعه
سراسر کشــور با جانبازان در زادروز حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز
جانباز ،این طرح در سال جاری نیز اجرا شد.
وی ادامه داد :در روز  11اردیبهشت ماه ،در طی اجرای این طرح با تعداد
 3230نفر از جانبازان ،همسران و خانواده های آنها توسط نمایندگان ولی
فقیه و ائمه جمعه سراسر کشور به همراه مسئولین دیدار و ضمن حضور
در محل زندگی آنها به نمایندگی از رهبر معظم انقالب ،سالم ایشان به
جانبازان ابالغ شد.

تخصیصسهمیهحجتمتعخانواد ههای
شاهد و ایثارگر به استانها

برگزاریپنجمیندورهمسابقاتباستانی
قهرمانیکشورویژهجانبازان

جشنوارهفرهنگی،ورزشی«علمداران
عشق» برگزار شد

نشست شــورای حج بنیاد
شــهید و امور ایثارگران به
ریاست حجت االسالم سید
حسن موذنی معاون فرهنگی
و امور اجتماعــی بنیاد و با
هــدف بررســی اولویت ها
و مســائل مربوط بــه اعزام
خانواده های شاهد و ایثارگر
به حج برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد که دستورالعمل حج تمتع در سال جاری تهیه و
تعداد  6000هزار سهمیه حج تمتع که در گذشته از سازمان حج و زیارت
اخذ شــده بود به استانها ابالغ شود تا اقدامات الزم برای ثبت نام خانواده
های شاهد و ایثارگر واجد شرایط صورت گیرد.
گفتنی است ،تعدادی سهمیه نیز برای خانواده های شهدای منا برای حج
تمتع تخصیص پیدا کرده است.

پنجمیــن دوره مســابقات
باســتانی و ورزش هــای
زورخانه ای قهرمانی کشور
ویژه جانبــازان ،پــدران و
فرزندان شــاهد و ایثارگر و
نخســتین دوره مســابقات
کشــتی پهلوانــی قهرمانی
کشور ویژه فرزندان شاهد و
ایثارگر مصادف با یوم اله فتح
خرمشهر و تحت عنوان «گرامیداشت روز مقاومت ،ایثار و پیروزی» برگزار
می شود.
این مســابقات به صورت همزمان از تاریخ  30اردیبهشت تا  4خرداد ماه
 96در شهرستان رامسر ،استان مازندران با حضور  300نفر از ورزشکاران
شاهد و ایثارگر برگزار می شود.
نتایج نهایی این دوره از مسابقات متعاقبا از سایت ایثار اعالم خواهد شد.

جشــنواره فرهنگــی،
ورزشــی «علمــداران
عشق» ویژه جانبازان 70
درصد ویلچری در رشــته
هــای فوتبــال روی میز،
پرتاب تــوپ روی حلقه
(بســکتبال) ،تیرانــدازی
با تپانچه بــادی و دارت،
توســط انجمن جانبازان
نخاعی در مجموعه ورزشــی شــهدای مخابرات به مناســبت میالد
باسعادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز برگزار شد.
در مسابقات دارت این جشنواره در گروه «الف» ،علی خوبی زاده ،شعبان
پیرحیاتی و محبی ،در گروه «ب» مجید کیقبادی ،وحید ایرانی مقدم
و محمدحســین دانشور و در گروه «ج» علیرضا تاج دولتی ،عزیز حاج
بانی و هادی خیاط زاده به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
در همین رشته و در گروه ایردارت گردنی نیز مهران وصفتی ،محمدرضا
طباطبایی و کاظم مقدسی رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند و
جایزه اخالق این رشته نیز به علیرضا شیرازی تعلق گرفت.
در مسابقه تیراندازی با تپانچه و در گروه «الف» ابوالقاسم پورمحمدی،
ایــرج رضایی راد ،منصور فرج نیا و حمیدرضا زارعیان و در گروه «ب»
مهدی زمانی ،نادر سید امیر ،حسین علیزاده و مسعود بهاری رتبه های
اول تا چهارم را کسب کردند و در همین رشته جواد غایب زاده جایزه
اخالق را کسب کرد.

انتشارنخستيننسخهاپليكيشن
اندرويدي زخم فشاري
ریيــس مركــز ضايعــات نخاعي
بنیاد شــهید و امــور ایثارگران از
انتشار نخستين نسخه اپليكيشن
اندرويدي زخم فشــاري خبر داد.
مســعود جوادی يكــي از عوارض
ثانويه شايع براي افراد دچار آسيب
نخاعي را ايجاد زخم فشاري يا بستر
عنوان کرد و گفت :این زخمها در اثر عدم آشــنايي با روشهای پيشگيري
و درمان میتواند عوارض خطرناكي را براي افراد مبتال در پی داشته باشد.
وی افزود :در ماده  9كنوانسيون بینالمللی حقوق افراد داراي معلوليت ،بر
توانا ســاختن افراد داراي معلوليت جهت زندگي مستقل و مشاركت كامل
در تمامي جنبههای زندگي و دسترسي به اطالعات و ارتباطات تأکید شده
اســت .در ماده  8این کنوانســیون نیز بر ارتقاء برنامههای آموزشي تأکید
شده است.
ریيس مركز ضايعات نخاعي بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد :طراحی
نسخه اپليكيشن اندرويدي زخم فشاري پاسخي به اين درخواست است تا
فرصتهای الزم را براي دسترسي بيشتر جامعه هدف به اطالعات علمي و
آموزشي زخم فشاري بر پايه فناوریهای اطالعات و ارتباطات فراهم کند تا

بتوان در عرصه توانمند ساختن افراد داراي آسيب نخاعي به موفقیتهای
ت یافت.
الزم دس 
جوادی بر لزوم افزایش اطالعات افراد مبتال به آسیبهای نخاعی در مورد
زخمهای فشــاری تأکید کرد و گفت :عزيزان دچار آسيب نخاعي به علت
محدودیتهای حركتي ،اگر آگاهیهای خود را در مورد زخم فشــاري ،باال
نبرند مستعد ابتال به آن خواهند بود.
وی افزود :متأســفانه در دنياي امروز بسياري از انسانها از اين عارضه رنج
میبرند و به همين دلیل مركز ضايعات نخاعي بهمنظور رشــد آگاهیهای
جامعه و ايجاد فرصتي براي گســترش آموزشهای الزم در اين خصوص،
اقدام به ساخت اپليكيشن زخم فشاري کرد تا عالقهمندان با نصب اين برنامه
در تلفن همراه و تبلت خود به مطالبی چون «مطالب آموزشي مرتبط با زخم
فشاري»« ،دسترسي به فیلمهای آموزشي و فایلهای صوتي زخم فشاري»،
«اطالع از خبرهاي آموزشي مربوط به زخم فشاري»« ،امكان ارسال سؤاالت
بــه متخصصان و كارشناســان»« ،برقراري ارتباط بــا تيم تخصصي زخم
فشاري» و «امكان برقراري ارتباط براي انجام فعالیتهای مشترك در زمينه
زخم فشاري» دسترسی داشته باشند.
ریيس مركز ضايعات نخاعي بنیاد شــهید و امور ایثارگــران در پایان ابراز
امیدواری کرد تا با ساخت اين برنامه كاربردي بتوانيم فرصتي پديد آوريم
تا با رشد آگاهي جامعه و يك تالش جمعي در جهت پيشگيري و درمان
اين عارضه قدمهای ارزشــمندي برداشته شود و افزود :ان شاء ا ...بهزودی
نســخه «آي او اس» آن نيز براي استفاده ساير دارندگان گوشي ها منتشر
خواهد شد.

استان کرمان  -شهرستان کرمان  -گلزار مطهر شهدای کرمان
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رهبر معظم انقالب کدام عامل را از جمله عوامل اقتدار دانستند که
دشمنان برای مقابله با آن ،راه تحریم و ضربه زدن به اقتصاد کشور
را در پیش گرفتهاند؟
 .1اقتصاد قوی و مستقل
 .2علم و پیشرفت علمی
 .3سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 .4قدرت نظامی
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برای جواب مسابقه لطفا فقط موارد زیر را ارسال فرمائید:
نام و نام خانوادگی  -شماره نشریه  -عدد گزینه مورد نظر

سامانه دریافت پیامک20001279 :

قابل توجه خوانندگان محترم :
هفته نامه حیات طیبه فقط روزهای جمعه پخش می شود   .
ضمن ًا کلیه شماره های نشریه را می توانید از وب سایت
پایگاه خبری حیات به آدرس زیر دریافت نمائید .
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