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گفت وگو با رحمت اهلل شیشه گر جانباز دوران دفاع مقدس
روزهای آغازین جنگ عرصه ای برای 

آزمودن ایمان بود
کیماس نوروزی پور  در تاریخ پر فراز و نشیب انقالب اسالمی هر روز و هر ماه 
یادآور خاطرات تلخ و شیرینی است؛ خاطراتی که با ریشه های انقالب اسالمی پیوندی 
ناگسس��تنی دارد. دی ماه در روزش��مار انقالب مصادف با اتفاقاتی همچون فرار شاه از 
کشور، بمباران موشکی مناطق مسکونی شهر اهواز، عملیات های نصر، کربالی 4 و 5 و 
شهادت شهیدانی همچون علم الهدی و ستاری می باشد. فرزندان سرفراز میهن اسالمی 
تنها با کمک نیروی ایمان که ریشه در اعتقادات آنها داشت نه تنها در برابر رژیم بعثی 
بلک��ه در برابر تمامی غرب پایداری کردند و این امر میس��ر نش��د مگ��ر با رهبری امام 
راحل )ره( و مقام معظم رهبری. بدون ش��ک ش��هدا، رزمندگان و آزادگان سرفراز دفاع 
مقدس شایسته زیباترین واژه ها هستند که زبان ناقص نگارنده ناتوان از توصیف تمامی 
هیبت این ابرمردان اس��ت. به بهانه این ماه تاریخی به س��راغ یکی از رزمندگان دوران 
جنگ تحمیلی رفتیم. مهندس رحمت اهلل شیشه گر جانباز شیمیایی زمانی پا در میدان 
نبرد گذاش��ت که هنوز دوران نوجوانی را س��پری می کرد. وقتی از او در مورد روزهای 
نخست جنگ سوال کردیم، گفت: روزهای آغازین جنگ عرصه ای برای آزمودن ایمان 

ب��ود، ایمانی که نیروه��ای تا دندان مس��لح بعثی 
نتوانستند ذره ای در آن تزلزل ایجاد کنند. 

مهندس شیشه گر در مورد رشادت هم تبارانش 
در دوران جن��گ تحمیل��ی گف��ت: تاریخ نش��انگر 
استبداد س��تیزی مردم غیور قوم بختیاری اس��ت، 
مردمی که چه در دوران مش��روطه و چه در دوران 
پهلوی ها ظلم س��تیزی و ناس��ازگاری خود را ثابت 
کردند. با آغاز جنگ 8 ساله نیز با سالح های ابتدایی 
خود شانه به ش��انه سایر هموطنانش��ان شجاعانه 
در مقاب��ل تانک ها و س��الح های نیرومند دش��من 
ایس��تادگی کردند. این تعهد باعث گسیل نیروهای 
چش��مگیر شهرهای ایذه و باغملک در قالب گردان های انصار و حضرت رسول )ص( به 
فرماندهی سرداران شهید نوری ممبینی و علی محمدی به سوی جبهه های جنگ شد. 
دو گردان فوق در بیشتر عملیات های افتخارآفرین از جمله عملیات بدر، کربالی 4 و 5 
، والفجر 8 و نصر 4 و 8 حضور داشتند. شیشه گر با حسرت از 300 شهید، صدها جانباز 
و هزاران رزمنده این دو گردان یاد کرد که در بین آنها تعداد زیادی به دفعات به جبهه 
اعزام می ش��دند و این نش��ان دهنده تعهد و دین داری مردمان بختیاری و اهالی شریف 

شهرستان های ایذه و باغملک به نظام و انقالب اسالمی می باشد. 
شیش��ه گر با اشاره به نقش و حضور دکتر محس��ن رضایی در طول دوران دفاع 

مقدس گفت: اگرچه مردان بزرگ از جمله س��رداران و فرماندهان و رزمندگان جنگ 
تحمیلی همگی مدافع حریم کش��ور عزیزمان بودند و نباید این اشخاص را محدود و 
محصور به مکان و قوم خاصی دانس��ت اما نمی توان آنان را از ریشه و اصالتشان جدا 
دانس��ت. یکی دیگر از افتخارات قوم بختیاری وجود دکتر محس��ن رضایی به عنوان 
یکی از فرماندهان ش��اخص دوران دفاع مقدس اس��ت که بطور قطع و یقین خدمات 
ایش��ان در تاریخ اس��الم و ملت ایران جاودانه خواهد ماند. شیش��ه گر مقاومت مردم 
خوزستان را در ابتدای جنگ چنین توصیف کرد: با شروع جنگ مقاومت های مردمی 
نقش بسزایی در جلوگیری از پیشروی دشمن داشت. من هم مانند بسیاری از جوانان 
برای دفاع از کش��ور و انقالب در قالب تیم های ده الی پانزده نفره به همراه تجهیزات 
انفرادی از شهرس��تان ایذه به سمت بستان اعزام شدیم. در آن زمان کمبود امکانات 
از جمله غذا و آب ش��دیداً احساس می شد. گاهاً رزمنده ها تا چندین روز متوالی آب 
برای وضو و طهارت نداش��تند. مقایس��ه امکانات و تجهیزات نظامی نیروهای بعثی با 
رزمندگان ما اوج مظلومیت پاس��داران جان بر کف اس��الم را نش��ان می دهد. به یاد 
دارم در حالی که رزمنده های ما س��نگر و سرپناه نداشتند و تنها با داشتن 3 موشک 
آر پی جی که حداقل تجهیزات انفرادی س��بک ضد رزه می باش��د، توانس��تیم دشمن 
بعثی را از مقابل کوره های آجرپزی بس��تان به عقب برانیم. همچنین به علت کمبود 
فشنگ به هر رزمنده تنها 20 عدد فشنگ داده می شد! کمبود خودرو، دارو و امکانات 
بهداش��تی و البته تجهیزات نظامی نتوانس��ت ایمان قوی رزمن��دگان را ضعیف کند 
بطوری که با همین بضاعت در دو نوبت حمله ارتش تا دندان مسلح بعثی دفع شد.

وی همچنی��ن گفت: با توجه به نزدیکی زمان یادواره ش��هدای شهرس��تان های 
ایذه و باغملک جا دارد از ش��هیدان این دو شهرستان یاد کرد. شهیدانی مانند بهروز 
محمدی، ظفر سعیدی، جهانگیر مرادی، منوچهر شیخ زاده، علی ممبینی و بسیاری 

دیگر، کسانی بودند که از بذل جان خود ابایی نداشتند. 
این جانباز ش��یمیایی از همرزم ش��هیدش علی محمدی نیز یاد کرد، کسی که 
در کار و مس��ئولیتش بسیار پیگیر و خستگی ناپذیر بود. شیشه گر گفت: وی همیشه 
در کار کردن خود را مقدم بر س��ایرین می دانست و در استراحت و مرخصی سایرین 
را محق تر می ش��مرد، همواره زودتر از دیگران به خط مقدم جبهه می رفت و آخرین 
نفر بر می گش��ت. ش��هید محمدی مس��ئولیت تخلیه پیکر پاک شهدا و مجروحین و 
بازگرداندن آنها را عهده دار بود که طی دوران خدمتش توانس��ت پیکر پاک بسیاری 
از ش��هدا را ب��ه دامان میه��ن باز گرداند و از ای��ن لحاظ به بس��یاری از خانواده های 
ش��هدا و جانب��ازان خدمت کرد. حساس��یت و دقت نظر وی تا ح��دی بود که حتي 
مرخصی ه��ای س��اعتی خود را هم برای محاس��بات اداری به ثبت می رس��اند. بدون 
ش��ک اخ��الق و مدیریت و ایثار این ش��هید واالمقام با چنی��ن ویژگی هایی می تواند 
الگویی مناسب برای مدیران و کارکنان در کشور باشد. شناخت چنین شخصیت های 
واالی��ی برای مدیران محترم نظام جمهوری اس��المی و کارکنان زیرمجموعه آنها که 
 عموماً از متعهدین به ظوابط ش��رعی و قانونی هستند بسیار الزم و ضروری می باشد. 
در پایان هم از مجموعه روزنامه سیاس��ت روز سپاس��گزارم زیرا همواره در راه امام و 

شهیدان و انقالب اسالمی گام برداشته اند.

دانش��جوی رشته مهندسی مکانیک دانش��گاه ارومیه آنقدر در 
کارش مصمم و اعتماد به نفس داش��ت که در همان دوران جوانی 
بر صندلی دادس��تانی ارومیه و بعد به عنوان شهردار شهر منصوب 
شد ولی کسی فکر نمی کرد که او روزی نامش به عنوان یک سرباز 

و فرمانده قهرمان در تاریخ ایران ماندگار می شود.
نامش را مهدی گذاشتند. کودکی بازیگوش که در سال 1333 
در شهرس��تان میاندوآب به دنیا آمد ولی تنها چند س��ال از نعمت 
مادر برخوردار بود و بعد از آن پدر هم برایش مادر شد و هم پدر.

روزگار س��خت مهدی در همان روزهای دبس��تان آغاز ش��د و 
وقت��ی هنوز مهر مدرک دیپلم و خوش��حالی اش ب��رای آغاز دوران 
دانش��گاه تمام نشده بود خبر ش��هادت برادرش »علی« را به دلیل 

مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی به او دادند.
با این حال مهدی با تمام داغی که دیده بود وارد دانشگاه شد 
و در رش��ته مهندس��ی مکانیک تحصیل کرد. روزهای دانش��جویی 
مه��دی در تبریز همراه با برادرش حمید هم حال و هوایی داش��ت 
ولی این جوان نمی دانس��ت که فعالیت های سیاسی و ضد حکومت 
شاهنشاهی اش برایش دردسر می شود و دائم تحت مراقبت ساواک 

قرار دارد.
 پ��س از مدتی حمید را برای برقراری ارتباط با س��ایر مبارزان 
پی��روزی انقالب، به خارج از کش��ور فرس��تاد تا در ارس��ال س��الح 
گ��رم برای مبارزین داخل کش��ور فعال ش��ود و خ��ود وارد خدمت 
 س��ربازی شد. مهدی در دوره س��ربازی با تبعیت از اعالمیه حضرت 
امام خمینی )ره( در حالی که در تهران افس��ر وظیفه بود از پادگان 
فرار و مخفیانه زندگی کرد ولی همچنان به مبارزات خود ادامه داد.

وقتی مهدی دادستان و شهردار ارومیه شد
مه��دی باک��ری بع��د از پیروزی انق��الب و به دنبال تش��کیل 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المی به عضویت این نهاد در آمد و در 
سازماندهی و استحکام سپاه ارومیه نقش فعالی را ایفا کرد. پس از 

آن بنا به ضرورت، دادستان دادگاه انقالب ارومیه شد.
همزمان با خدمت در س��پاه، به مدت 9 ماه با عنوان ش��هردار 

ارومیه خدمات ارزنده ای را از خود به یادگار گذاشت و جالب اینجا 
بود که اصال حقوق و دستمزدی نمی گرفت.

شهرداری که جوی آب تمیز می کرد
دوس��تان مهدی باکری می گویند: آقا مهدی از وقتی ش��هردار 
ارومیه ش��د همه دغدغه اش حل مش��کالت مردم به خصوص قشر 

کم برخوردار شهر بود.
باره��ا اتفاق افتاده بود به صورت ناش��ناس بین مردم می رفت 
مش��کالت آنها را از نزدیک می دی��د و حل می کرد اما مردم متوجه 
نمی شدند او مهندس مهدی باکری شهردار ارومیه است. یک روز با 

لندرور شهرداری راه افتادیم توی شهر ارومیه.
آقا مهدی همیش��ه ناشناس به مردم س��ر می زد. نزدیکی های 
ف��رودگاه یک حلبی آباد بود. کوچه پس کوچه هایش پر بود از آب و 

گل و شل. آب وسط کوچه صاف می رفت توی یکی از خانه ها.

مهریه همسر آقای دادستان »کلت کمری«
ازدواج شهید مهدی باکری مصادف با شروع جنگ تحمیلی بود. 
مهریه همسرش اسلحه کلت او بود. دو روز بعد از عقد به جبهه رفت 
و پس از دو ماه به شهر برگشت و بنا به مصالح منطقه، با مسئولیت 

جهاد سازندگی استان، خدمات ارزنده ای برای مردم انجام داد.
 مهدی باکری در مدت مس��ئولیتش به عنوان فرمانده عملیات 
س��پاه ارومی��ه تالش های زیادی را در برقراری امنیت و پاکس��ازی 
منطق��ه از وجود وابس��تگاه و مزدوران ش��رق و غ��رب انجام داد و 
به رغم فعالیت های ش��بانه روزی در مسئولیت های مختلف، پس از 
ش��روع جنگ تحمیلی، تکلیف خوی��ش را در جهاد با کفار بعثی و 

متجاوزین به میهن اسالمی دید و راهی جبهه ها شد.

استعدادهای فرماندهی مهدی باکری در جنگ تحمیلی
ام��ا آیا مهدی باک��ری تنها یک رزمنده و فرمانده س��اده بود؟ 
پاس��خ به این پرس��ش چندان س��اده نیس��ت.  مه��دی باکری با 
 اس��تعداد خود توانست در عملیات فتح المبین با عنوان معاون تیپ 

نجف اشرف در کسب پیروزی ها موثر باشد.
در ای��ن عملیات یکی از گردان ها در محاصره قرار گرفته بود، که 
مهدی به همراه تعدادی نیرو، با شجاعت و تدبیر بی نظیر از محاصره 
بیرون آمد. در همین عملیات در منطقه رقابیه از ناحیه چشم مجروح 
ش��د و به فاصله کمتر از یک م��اه در عملیات بیت المقدس )با همان 

عنوان( شرکت کرد و شاهد پیروزی ایران بر متجاوزین بعثی بود.

فرماندهی که چندین بار مجروح شد
مهدی باکری در مرحله دوم عملیات بیت المقدس از ناحیه کمر 
زخمی شد و با وجود جراحتهایی که داشت در مرحله سوم عملیات، به 

قرارگاه فرماندهی رفت تا رزمندگان را از پشت بی سیم هدایت کند.
فعالی��ت ه��ای باکری در حالی ادامه داش��ت ک��ه در عملیات 
رمضان با عنوان فرمانده تیپ عاش��ورا وارد خاک عراق ش��د و برای 
بار چندم در این عملیات مجروح شد. اما با هر نوبت مجروحیت باز 

هم سکان هدایت لشکر و تیپ را از دست نمی داد.
مهدی باکری در عملیات مس��لم بن عقیل با فرماندهی لشکر 
عاش��ورا بخش عظیمی از خاک ایران و چند منطقه اس��تراتژیک را 
آزاد ش��د. همچنین در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر یک، دو، 
س��ه و چهار با عنوان فرمانده لش��کر عاش��ورا چندین پیروزی باور 

نکردی به همراه داشت.
 اما متاسفانه مهدی برادرش حمید را در عملیات خیبر از دست 
داد. ولی هنگام شنیدن این خبر بسیار مقاوم بود و بدون ابراز اندوه 
در نام��ه ای خطاب به خانواده اش نوش��ت: من ب��ه وصیت و آرزوی 
حمید که باز کردن راه کربال می باشد همچنان در جبهه ها می مانم 

و به خواست و راه شهید ادامه می دهم تا اسالم پیروز شود.
 باید گفت که نقش ش��هید باکری و لش��کر عاشورا در حماسه 
قهرمانانه خیبر و تصرف جزایر مجنون و مقاومتی که آنان در دفاع 

پاتک های دشمن از خود نشان دادند بر کسی پوشیده نیست.
 همرزمان شهید مهدی باکری می گویند: شهید باکری، پاسدار 
نمون��ه، فرماندهی فداکار و ایثارگ��ر، خدمتگزاری صادق، صمیمی، 
مخلص و عاش��ق حضرت امام خمینی)ره( و انقالب اس��المی بود. 
ب��ا تمام وجود خود را پیرو خط امام می دانس��ت و س��عی می کرد 
زندگی اش را براس��اس رهنمودها و فرمایش��ات آن بزرگوار تنظیم 
کند، با دقت به س��خنان حض��رت امام)ره( گوش م��ی داد، آنها را 
می نوش��ت و در مع��رض دید خود قرار می داد و آنق��در به این امر 
حساسیت داشت که به خانواده اش سفارش کرده بود که سخنرانی 

آن حض��رت را ضبط کنند و اگر موفق نش��دند، متن صحبت را از 
طریق روزنامه بدست آورند.

 او معتقد بود سخنان امام الهام گرفته از آیات الهی است، باید جلو 
چشمان ما باشد تا همیشه آنها را ببینیم و از یاد نبریم. زندگی ساده و 
بی ریای او زبانزد همه آشنایان بود. با توانایی هایی که داشت می توانست 
مرفه ترین زندگی را داشته باشد؛ اما همواره مثل یک بسیجی زندگی 
می کرد. از امکاناتی که حق طبیعی اش بود چشم می پوشید. تواضع و 
فروتنی اش باعث می ش��د که اغلب او را نشناسند. او محبوب دلها بود. 
همه دوستش می داشتند و از دل و جان گوش به فرمان او بودند. او نیز 

بسیجیان را دوست داشت و به آنها عشق می ورزید.
 ش��هید باکری می گفت: وقتی با بسیجی ها راه می روم، حال و 
هوای دیگری پیدا می کنم، هرگاه خس��ته می شوم پیش بسیجیها 

می روم تا از آنها روحیه بگیرم و خستگی ام برطرف شود.
  حجت االس��الم شهید محالتی در مورد ش��هید باکری اظهار 
می دارند: وی نمونه و مظهر غضب خدا در برابر دشمنان خدا و اسالم 
بود. خش��م و خروشش فقط و فقط برای دش��منان بود و به عنوان 
فرمانده و باتقوا، الگوی رافت و محبت در برخورد با زیردستان بود.

 همس��ر ش��هید باکری در مورد اخالق او در خانه می گوید: با 
وجود همه خس��تگی ها، بی خوابی ها و دویدن ها، همیش��ه با حالتی 
ش��اد بدون ابراز خس��تگی به خانه وارد می شد و اگر مقدور بود در 
کارهای خانه به من کمک می کرد؛ لباس می شست، ظرف می شست 
و خودش کارهای خودش را انجام می داد. اگر از مسئله ای عصبانی 
و ناراحت بودم، با صبر و حوصله س��عی می کرد با خونس��ردی و با 

دالیل مکتبی مرا قانع کند.

روزی که مهدی باکری به شهادت رسید
مه��دی باکری بعد از ش��هادت برادرش حمید می دانس��ت که 
به زودی ش��هید می ش��ود. پانزده روز قبل از عملیات بدر به مشهد 
مقدس مش��رف ش��د و  از علی بن موس��ی الرضا)ع( خواس��ته بود 

 ک��ه خداوند توفیق ش��هادت را نصیبش کن��د. بعد خدمت حضرت 
امام خمینی)ره( و حضرت آیت اهلل خامنه ای رسید و با گریه و اصرار 

و التماس درخواست کرد که برای شهادتش دعا کنند.
 ای��ن فرمانده دالور در عملیات بدر در تاریخ 25 بهمن 1363، 
به دلیل ش��رایط حس��اس عملیات، طبق معمول، به خطرناکترین 
صحنه های کارزار وارد ش��د و در حالی که رزمندگان لش��کر را در 
ش��رق دجله از نزدیک هدایت می کرد، تالش کرد تا مواضع تصرف 
ش��ده را در مقابل پاتک های دش��من تثبیت کند، ک��ه در نبردی 
دلیرانه، بر اثر اصابت تیر مس��تقیم دشمن، شهید شد اما وقتی که 
پیک��ر مطهرش را از طریق آبهای هورالعظیم انتقال می دادند، قایق 
حامل پیکر وی، مورد هدف آرپی جی دشمن قرار گرفت و پیکرش 

سوخته و تکه تکه شده در آبهای هورالعظیم مدفون شد.)مهر(

کلت کمری، مهریه همسر آقای دادستان

شهرداری که فرمانده لشکر شد

نخستين يادواره شهداى هنرمند «شاهدان شيدايى» در قزوين برگزار شد
طى مراسمى باشكوه نخستين يادواره شهداى هنرمند با حضور محمدحسن 
خارجه،مهدى  امور  وزارت  استراتژيك  علوم  عالى  كارشناس  قديرى ابيانه 
قزوين،  استان  (عج)  صاحب االمر  سپاه  هماهنگ كننده  معاون  طاهرخانى 
حجت االسالم مرتضى حسينى و داوود محمدى نماينده مردم قزوين، آبيك 
بسيج  سازمان  سوى  از  وديگرمسئولين  اسالمى  شوراى  مجلس  در  البرز  و 
هنرمندان قزوين برگزار شد و از خانواده هاى شهدا على اصغر عاملى، على 
تاج احمدى، جعفر پاو، محمود رفيعى، براتعلى سياهكالى مرادى به نمايندگى 

از 44 خانواده شهيد هنرمند استان قزوين تجليل وقدردانى گرديد.

محمداميرى مقدم:رئيس سازمان بسيج هنرمندان استان قزوين 
وحضورخود  باسايراقشارباهنرمندى  همگام  جنگ  دردوران  هنرمندان 

درجبهه ها جاودانه شدند
اميرى مقدم دبيراولين يادواره شهداى هنرمند استان قزوين درآيين معنوى 
اظهارداشت:ستاد  قزوين  هنرمنداستان  شهداى  يادواره  نخستين  وباشكوه 
با  مشاركت دستگاه  قزوين  استان  يادواره شهداي هنرمند  اولين  برگزاري 
يادواره در سازمان بسيج  اجرايي  و دبيرخانه  استان تشكيل  هاي فرهنگي 
هنرمند  خواهران  از  نفره   5 تيم  يك  و  گرديد  مستقر  استان  هنرمندان 
فعاليت خود  و  بسيجي جهت شناسايي شهداي عزيز هنرمند تشكيل شد 

را از شهريور سال 92 بصورت تمام وقت آغاز كرد .
ايشان افزود:پس از 4 ماه فعاليت و شناسايي شهداي هنرمند از دستگاه ها 
وسياهكلى  احمدى  تاج  همچون  هنرمند  شهيد   44 تعداد  مربوطه  منابع  و 
مرادى و.....شناسايي شدند كه در زمينه هاي مختلف هنري اعم از خوشنويسي ، 
عكاسي ، نقاشي ، طراحي ، سرود وغيره فعاليت داشتند وآثارارزشمند وبى 

بديلى راخلق كرده اند.
سخنانش  درادامه  قزوين  استان  هنرمندان  بسيج  سازمان  رئيس 
درعرصه  كه  هنرمندانى  فعاليت  ماندگاربودن  به  اشاره  ضمن 
خوشنويسى،نقاشى،تئاتروبازيگرى گام برمى دارند،برتالش آنان تاكيدنمود.

باسايراقشار  همگام  جنگ  دردوران  يادآورشد:هنرمندان  مقدم  اميرى 
باحضورخوددرجبهه ها، هنرمندى خود را به رخ همه جهانيان كشيدند وبراى 

هميشه جاودانه شدند..

بسيج  سازمان  كه  عزيزاني  ي  كليه  كرد:از  خاطرنشان  درخاتمه  وى 
قزوين  استان  هنرمند  شهداي  يادواره  اولين  دربرگزاري  را  هنرمندان 

ياري نمودند تشكر و قدرداني مى كنيم.

امور خارجه قديرى ابيانه: كارشناس علوم استراتژيك وزارت 
يادواره شهدا بايد در سطح جهانى برگزار شود

محمدحسن قديرى ابيانه اظهار داشت: امروز هنرمندان براى مقابله با دشمنان 
اسالم بايد با زبان هنر به عرصه جهاد اقتصادى بپردازند و جوانان را تشويق به 

رعايت آن كنند تا در برابر آنان به پيروزى برسيم.
قديرى ابيانه افزود: بايد هنرمندان مفاهيمى مانند حماسه اقتصادى و پرهيز 
به  و موسيقى  نقاشى، شعر  به شيوه هاى مختلف  قالب هنر  در  را  اسراف  از 

مخاطبان معرفى كنند كه متأسفانه ما در اين زمينه كم فعاليت كرده ايم.
اين مسئول با بيان اينكه با زنده  نگه داشتن ياد شهدا مى توانيم وجود اين 
شخصيت هاى واال در كشورمان را به رخ جهانيان بكشانيم، ابراز داشت: در 8 
سال دفاع مقدس همه قدرت ها از صدام و متجاوزان حمايت كردند تا بتوانند 
كشور ما را شكست دهند ولى شهدا و رزمندگان اسالم با فداكارى و ايثار 

خود دشمنان را به زانو در آوردند.
وى ادامه داد: تحقق اين مهم در 8 سال دفاع مقدس بسيار ارزشمند است و بايد 
فداكارى و ايثار آنان را زنده نگه داريم و آن را با هدف پيشگيرى از تجاوز دشمن 

و ايجاد امنيت در كشور حفظ كنيم.
بيدارى  اينكه كشورهاى  بيان  با  انجمن نخبگان جهان اسالم  مدير تأسيس 
اسالمى از جنگ تحميلى ما الگوبردارى مى كنند تا بتوانند در برابر حاكمان 
ارزشمند  الگوگيرى حركت  اين  محور  كرد:  عنوان  برسند،  پيروزى  به  ظالم 
شهدا است بر اين اساس بايد آنان را بيشتر به اين كشورها معرفى كرد تا به 

پيروزى نزديك شوند.

محمدى: نماينده قزوين در مجلس شوراى اسالمى
بانك جامع اطالعاتى هنرمندان شهدا در قزوين راه اندازى شود

درنخستين  اسالمى  درمجلس شوراى  قزوين  مردم  نماينده  داود محمدى 
شاهدان  عنوان»  با  قزوين  استان  هنرمند  شهداى  باشكوه  يادواره 

شيدايى» اظهار داشت: بعد از پيروزى انقالب اسالمى تاكنون بانك جامع 
اطالعاتى هنرمندان شهدا در قزوين راه اندازى نشده است.

ايشان با اشاره به اينكه شهداى هنرمند سرمايه بزرگ كشور ما هستند، 
و  دارند  ديگران  به  نسبت  امروز وظيفه سنگين ترى  كرد: هنرمندان  بيان 

بايد در اين مسير گام بردارند تا شهدا را بيشتر به مردم معرفى كنند.
اين مسئول با اشاره به سخنان امام خمينى(ره) مبنى بر اينكه خون پاك 
عنوان  ماست،  هنرمندان  حاضر  نسل  سرمايه  بهترين  هنرمند  شهداى 
كرد: ايشان شهادت را به عنوان هنر مردان مى دانستند كه برگزارى اين 

همايش باشكوه نيز نويد بخش اين موضوع است.
وى با بيان اينكه برگزارى يادواره شهداى هنرمندان مانند شهدا مظلوم واقع شده 
است، ابراز داشت: اين مراسم نخستين يادواره اى است كه بعد از پيروزى انقالب 

اسالمى برگزار مى شود كه اين بيانگر مظلوميت اين شهدا است.
رئيس مجمع بسيج هنرمندان استان قزوين تصريح كرد: زندگى پر افتخار 
و خون پاك شهداى هنرمندى كه به گفته امام راحل بهترين سرمايه هاى 
كشورند براى نسل هنرمند امروز الگوى مناسبى است كه مى تواند مسير 

درست را به همه نشان دهد.

حجت االسالم مرتضى حسينى:نماينده قزوين در مجلس شوراى اسالمى
هنرمندان خالق مى توانند فرهنگ وارداتى غرب را خنثى كنند

عرصه هاى  در  ما  كشور  داشت:  اظهار  حسينى  مرتضى  حجت االسالم 
چراكه  دارد  هنرمند  تاريخ  قدمت  به  نقاشى  و  مختلف شعر، خوشنويسى 
اين هنرمندان  به وضوح مى توان حضور  تاريخ  اين  از  زمان  هر  بررسى  با 

را مشاهده كرد.
نماينده مردم قزوين، آبيك و البرز در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
محتواى برنامه هاى هنرى در قالب فيلم و سريال تأثير بى شمارى در فرهنگ 
جامعه دارد و كسى نمى تواند اين مهم را انكار كند، بيان كرد: ما نبايد از فكر 
و انديشه هاى كه متعلق به غربى هاست استفاده كنيم بلكه بايد با به كارگيرى 

از ابتكار، ايده و خالقيت خودمان تحولى در عرصه هنر به وجود آوريم.
اينكه نخستين يادواره شهداى هنرمند مقدمه اى  با اشاره به  اين مسئول 
است تا هنرمندان در عرصه ايثار، شهادت و معرفى بيشتر مفاهيم اسالم 

در قالب نقاشى، فيلم و سينما قدم بردارند، اضافه كرد: ما آرامش و امنيت 
در  تحولى  اين خون  بركت  به  بايد  و  مديون خون شهدا هستيم  را  امروز 

عرصه هنر ايجاد كنيم كه در دنيا بى نظير باشد.
بيان  با  اسالمى  شوراى  مجلس  در  البرز  و  آبيك  قزوين،  مردم  نماينده 
اينكه يادواره شهدا بايد در سطح جهانى برگزار شوند، اذعان داشت: بايد 
مسئوالن مربوطه زندگى نامه و وصيت نامه ها شهدا را جمع آورى و آنها را 
براى مردم بازخوانى كنند و آن را به رخ دشمنان بكشانند تا با تحقق اين 

مهم دشمنان بدانند كه ما در چه ملتى زندگى مى كنيم.
متعهد سيدجوادهاشمى، حماسه خوانى هشت سال دفاع  اجراى هنرمند 
و  بيگى  حسن  مجتبى  بسيجى  هنرمند  نقالى  پور،  كويتى  توسط  مقدس 
اين  هاى  ازديگربرنامه  سكاك  اسماعيل  توسط  شاعربسيجى  شعرخوانى 
دست  به  راحل  امام  تمثال  ازنقاشى  همچنين  بود.  يادماندنى  به  مراسم 

استاد زنده دل رونمايى گرديد.

به همت سازمان بسيج هنرمندان استان قزوين:
«بسم رب الشهدا و الصديق»


