
انقالب  عض��و ش��ورای عال��ی  فرهنگی با بیان اینکه تفکری که ی���ادم���ان
شهید بهشتی در مقابلش ایستاد، هم چنان در رسانه ها 
و فضای کشور فعال است، گفت: نگرانی من این است 
که برخی اتفاقات زمان ش��هید بهش��تی، ب��ا ادبیات 
دیگری توسط عده ای دیگر بازتولید شود و تا حدودی 

هم این اتفاق رخ داده است.
حس��ن رحیم پور ازغدی عضو ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی، در مراس��م بزرگداش��ت ش��هید بهشتی و 
شهدای هفتم تیر گفت: این محل که قتلگاه شهید 
بهشتی و یارانش است، در سال های ابتدایی انقالب، 

قرارگاه رهبری نیروهای مظلوم حزب اهلل بود.
وی با بیان اینکه آیت اهلل بهشتی عماًل رهبری اصلی 
فک��ری و سیاس��ی جبهه انقالب ب��ود، تصریح کرد: 
احترامی که این س��ال ها بهشتی دارد، در سال های 

ابتدایی انقالب وجود نداشت.
رحیم پ��ور ادامه داد: ش��هید بهش��تی چن��ان مورد 
بمب��اران رس��انه ای بود ک��ه در اف��کار عمومی کار 
به جایی رسید که نمی شد از ایشان دفاع کرد و حتی 
برخی از حزب اللهی ها با تردید از وی دفاع می کردند 
و می گفتند بهتر نیست یک خط عقب تر برویم و از 

خود امام دفاع کنیم؟
وی ش��هید بهش��تی را نظریه پرداز و اندیش��مندی 
مودب و منطقی دانس��ت و اظهار داش��ت: ش��هید 
بهش��تی با اینکه اهل گفت وگو بود و با اینکه فردی 
مجتهد و روشنفکر بود، به حدی مورد سم پاشی بود 
که در بخش هایی از جامعه، منفور بود و خون او بود 
که ورق را برگرداند، به طوری که خیلی ها ش��رمنده 

شدند.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی به دیدار ش��هید 
بهش��تی با انجمن اس��المی وزارتخانه ها در ۲۰ روز 
قبل از ش��هادتش اشاره کرد و گفت: شهید بهشتی 
می گوید حزب اللهی ها در جامعه اکثریت هستند اما 
در حکومت اقلیت هس��تند. ما باید با هم پیوس��ته 
باشیم. اگر نتوانیم ساختارها را عوض کنیم یا حذف 

می شویم یا هضم.
رحیم پ��ور، دومین کلیدواژه مهم ش��هید بهش��تی 
را خدمت به مردم دانس��ت و گفت: ش��هید بهشتی 
با اس��تناد به آیات و روایات می گوید تنها کس��انی 

ماندگار می ش��وند که بتوانند به مردم نفع برس��انند 
و خدمت کنند.

وی ادامه داد: شهید بهشتی می گوید باید هرجا افراد 
صالح تر را دیدیم وارد حکومت کنیم و هرجا کسانی 
را دیدی��م که نه تنه��ا صالح بلکه صالح تر نیس��تند 

نگذاریم وارد حکومت شوند.
رحیم پور، کدواژه جذب را یکی دیگر از دغدغه های 
ش��هید بهش��تی دانس��ت و گفت: ش��هید بهشتی 
می گفت باید در حکومت به اکثریت برسیم اما نه به 
این قیمت که در جامعه به اقلیت برسیم. وی افزود: 
شهید بهش��تی بنا را بر جاذبه  می دانست اما معتقد 
بود که نمی ش��ود نیروی انقالبی دافعه نداشته باشد. 
رحیم پور با اشاره به تحریم های آمریکا گفت: شهید 
بهش��تی می گوید ما اگر موفقی��ت می خواهیم باید 
حمله کنیم نه دفاع.  البته منظور ایش��ان از حمله، 

حمله گفتمانی بود نه نظامی.
وی ب��ا بیان اینک��ه ش��دیدترین تحریم های پس از 
انقالب را در ۳ مرحله داشته ایم، تصریح کرد: یک بار 
در دهه هفتاد بود که بحث تنش زدایی مطرح شد و 
غربی ها، مرحوم هاشمی رفسنجانی که رییس جمهور 
بود، تحریم کردند. در آن زمان حتی کس��انی تالش 
کردند که دیگر مرگ بر آمریکا و مرگ بر ش��وروی 
گفته نشود، با این حال آن ها گفتند اگر رییس جمهور 

شما وارد خاک اروپا شود دستگیر می شود.
رحیم پور با بیان اینکه دومین مقطع مربوط به اواخر 
دهه هفتاد اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: زمان خاتمی 
گفتند ش��عار انقالبی گری تمام ش��د و گفت وگوی 
تمدن ها مطرح ش��د، اما هم��ان زمان ایران را محور 
ش��رارت نامیدند با اینکه ای��ران در قضیه طالبان با 

آمریکایی ها همکاری کرد.
وی مقط��ع کنونی را س��ومین مقطعی دانس��ت که 
تحریم ها به اوج خود رسیده است و افزود: در حالی 
که بیشترین عقب نش��ینی چهل سال اخیر در برابر 
آمریکا را در این چند س��ال داش��ته ایم، بیش��ترین 
توهین و تحریم را هم در این چتدسال اخیر تجریه 

کرده ایم.
ازغ��دی ادامه داد: ش��هید بهش��تی می گفت بروید  
نیروهای متعهد را برای ده سال آینده انقالب کشف 

کنید؛ اگر نیست بسازید .

عضو ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی با بی��ان اینکه 
شهید بهشتی می گفت نباید برخورد قاطعانه را تکبر 
و توهین اشتباه بگیریم، گفت: شهید بهشتی معتقد 
بود برخی وقتی می خواهند متواضع ش��وند ضعیف 
می شوند و وقتی می خواهند انقالبی باشند دیکتاتور 

می شوند.
رحیم پور ادامه داد: شهید بهشتی می گفت نیروهای 
انقالبی جلس��ات خودانتقادی بگیرند. چون مشغول 
دفاع از دین هستیم و گاردمان بسته است، پس باید 

مراقب ایرادات خودمان هم باشیم.
وی ادامه داد: در حالی که برخی، ش��هید بهشتی را 
رهبر چماقداران، متفکر جناح ارتجاع و رهبر طیف 
راست افراطی می دانستند، او می گفت انقالبی ها باید 
بنش��ینند و ایرادات خود را بگویند. رحیم پور افزود: 
آی��ا ما امروز خودانتقادی می کنی��م؟ فردی به نظام 
حوزه نقد می کند، می گویند دش��من حوزه اس��ت؛ 
کس��ی به دانشگاه نقدی وارد می کند می گویند ضد 

علم و دانشگاه است.
عضو ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی با بی��ان اینکه 
شهید بهش��تی می گفت قرار نیست حاال که انقالب 
شد مردم را به خانه هایشان بفرستیم، افزود: بهشتی 
می گف��ت مردم، باید ما را زیر ذره بین بگذارید و اگر 

دیدید ما منحرف شده ایم به ما هشدار دهید.
رحیم پور ادامه داد: ش��هید بهش��تی سیستم اداری 
کش��ور را ضدانقالبی می دانس��ت چرا که برای حل 
مش��کالت م��ردم طراح��ی نش��ده بلکه بر اس��اس 
حاکمیت غرب طراحی شده است. بهشتی می گفت 
این سیس��تم به دنبال تحکم از باال و تملق در پایین 
است و ما این سیستم مدیریتی و حکومتی را قبول 
نداریم. وی تصریح کرد: ش��هید بهشتی معتقد بود 
ب��ا تس��ویه تع��دادی آدم متعلق به رژیم گذش��ته، 
مش��کل حل نمی ش��ود بلکه باید نظام و سیستم را 
به کلی واژگون کنیم. رحیم پور، با اش��اره به سخنان 
بنی صدر مبنی بر اینک��ه برخی افراد و نهادها اجازه 
نمی دهند دولت کار کند، گفت: ش��هید بهشتی در 
پاسخ می گفت این آقای رییس جمهور و هر فردی از 
مقامات اگر بخواهند طبق قانون اساسی و نظر  امام 
حرکت کنند، راه برایشان باز است در غیر اینصورت 

مردم جلویش خواهند ایستاد.  فارس
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رصدهای اطالعاتی ما جنگ
 را نشان نمی دهند

فرمانده کل ارتش جمهوری اس��المی ایران با تاکید 
بر اینک��ه توان بازدارندگی ارتش و نیروهای مس��لح 
جمهوری اس��المی ایران دش��من را مستاصل کرده 
اس��ت،  گفت: ما آماده باش ش��ب حمله ای هس��تیم 
و دش��من ب��ه دقت رصد می ش��ود ول��ی رصدهای 

اطالعاتی ما جنگ را نش��ان نمی دهد.
سرلش��کر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش 
جمهوری اس��المی ایران طی سخنانی اظهار داشت: 
توان بازدارندگی ارتش و نیروهای مس��لح جمهوری 

اس��المی ایران، دش��من را مس��تاصل کرده اس��ت.
فرمان��ده کل ارتش تصریح کرد: در ش��رایط کنونی 
ارتش آماده اس��ت در کنار انجام ماموریت س��ازمانی 
خود، برای رفع مش��کالت مردم ب��زرگ ایران، مردم 
ی��اری خود را  هرکجا که دول��ت نیاز دارد اجرا کند. 
ب��ه نظرم تمام توانمان را صرف حل مش��کالت مردم 

کنی��م.
سرلش��کر موس��وی با اش��اره به لفاظی ه��ای رئیس 
جمه��ور آمری��کا تاکی��د ک��رد: ترامپ را ره��ا کنیم 

مانوره��ای معم��ول خ��ود را انج��ام ده��د.
  فارس

تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 
آیین تش��ییع و خاکس��پاری پیکر مطهر دو ش��هید 

گمنام دوران دفاع مقدس امروز برگزار می ش��ود.
همزم��ان با ایام ش��هادت حضرت ام��ام صادق )ع(، 
آیی��ن وداع ب��ا پیکر مطهر دو تن از ش��هدای گمنام 
دوران دفاع مقدس امش��ب در دانشگاه هوایی شهید 

سرلش��کر س��تاری ارتش امروز برگزار می ش��ود.
همچنین مراسم تشییع این عزیزان از ساعت ۱۹:۳۰ 
بعداز ظهر روز گذش��ته )هش��تم تیرم��اه( با حضور 
پرش��ور امت ح��زب اهلل در دانش��گاه هوایی ش��هید 
سرلشکر س��تاری واقع در میدان فتح تهران، خیابان 

صفری، انتهای ۲۰ متری شمش��یری برگزار ش��د.
آیین تش��ییع و خاکسپاری پیکر مطهر این دو شهید 
گمن��ام دوران دفاع مق��دس نیز از س��اعت ۸ صبح 
امروز یکش��نبه )نهم تیرماه( با حضور پرشور جمعی 
از فرماندهان، مس��ئوالن، روحانیون و کارکنان ارتش 
جمهوری اس��المی ایران، خانواده های معظم شهدا، 
ایثارگ��ران و رزمندگان دفاع مقدس و ملت ش��هید 
پرور ایران اس��المی در ش��هرک ام��ام رضا )ع( و در 
جوار مس��جد فاطمه الزهرا )سالم اهلل علیها( واقع در 

منطقه مس��کونی چیتگر ارتش برگزار می ش��ود.
یک��ی از ای��ن دو ش��هید واالمقام، ۱۸ س��اله بوده و 
در منطقه ش��لمچه و در جری��ان عملیات کربالی ۵ 
و ش��هید دیگر ۲۲ س��اله و در منطق��ه زبیدات و در 
جریان تک دش��من در س��ال ۶۷ به فیض ش��هادت 

رس��یده اند.   روابط عمومی ارتش

برنامه  کمیسیون امنیت ملی مجلس برای 
بازدید از تأسیسات هسته ای

رئی��س کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی برنامه های این کمیسیون 

برای بازدید از تأسیسات هس��ته ای را تش��ریح کرد.
حجت االس��الم مجتبی ذوالن��ور از دور جدید بازدید 
اعضای این کمیس��یون از تأسیاس��ت هسته ای خبر 
داد و گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران 
گام های جدی��دی برای کاهش تعهداتش ذیل برجام 
را آغاز و ضرب االج��ل ۶۰ روزه ای را برای اروپایی ها 
تعیین کرده اس��ت، بنابرای��ن برنامه ریزی هایی برای 
بازدی��د از تأسیس��ات هس��ته ای نیز در دس��تور کار 

کمیس��یون امنیت ملی قرار گرفته اس��ت.
وی با تأکید بر اینکه بازدید از تأسیس��ات هس��ته ای 
ج��زو وظایف ذاتی کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس 
است، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی هایی که در این 
کمیس��یون انجام داده ایم، قرار است در دوره جدید 
ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس، بازدیدهایی را 
از تأسیسات هس��ته ای نطنز، فرود و نیز آب سنگین 
اراک داش��ته باش��یم، البته بازدید از نی��روگاه اتمی 

بوش��هر نیز در دس��تور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: قرار 
اس��ت در بازدید از آب سنگین اراک، میزان تعهدات 
ایران در برجام و نی��ز کاهش تعهدات برجامی ایران 
مرتبط با این مجموعه را بررس��ی کرده و گزارشی از 

آن را به هیئت رئیس��ه مجلس ارائه کنیم.
  تسنیم

ادامه از صفحه 1

ذوق زده نشدیم
قبال کان��ال مالی اروپا وجود ندارد و نمی توان آن را مولفه 
ای برای ورود به عرصه مذاکره دانست بلکه این اقدام اروپا 
بیانگر این حقیقت است که مقاومت تنها راه مقابله با بی 
تعهدی طرف های برجامی اس��ت که اجرایی ساختن گام 
دوم مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی درباره تعلیق گام به 
گام تعهدات برجامی مولفه ای مهم در این عرصه خواهد 
بود که اراده ایران برای تحقق حقوقشان را بر رخ طرف های 

مقابل خواهد کشید.

اخبار

اگر راست می گویند استعفا دهند
عضو شورای مرکزی فراکسیون والیی مجلس اختالفات روحانی و جهانگیری 
را دعوای زرگری انتخاباتی خواند و گفت: اصالح طلبان حاضر نیستند حتی برای 

آینده سیاسی خود از پست های مدیریتی صرف نظر کنند.
سید احسان قاضی زاده هاشمی اختالفات روحانی و جهانگیری را دعوای زرگری 
انتخاباتی اصالح طلبان خواند و گفت: اخیراً مباحثی در مورد اختالف اصالح طلبان با 
دولت مطرح شده در حالی که اصالح طلبان امتیازات زیادی در دولت های یازدهم و دوازدهم 
از دولت گرفته اند و در پُست های مهم مدیریتی حضور دارند. نماینده مردم فریمان در مجلس 
با بیان اینکه اصالح طلبان در قبال حمایت از دولت در انتخابات در ریاست جمهوری امتیازاتی 
حداکثری از دولت گرفتند اظهار داشت: اصالح طلبان به خاطر مقاصد انتخاباتی نمی خواهند 
پای عملکرد دولت بایستند. وی تأکید کرد: اگر نگاه انتقادی و اختالفی اصالح طلبان به دولت 

از ابتدا وجود داشت باید از ابتدای دولت دوازدهم ترک صحنه می کردند.  مهر

دست به نقد
نقش واعظی در دولت از جهانگیری هم بیشتر است

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی گفت: نقش واعظی در 
دولت از جهانگیری هم بیشتر است و همه امور دولت با تصمیم او پیش می رود.

حسینعلی حاجی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اختالف میان رئیس جمهور 
و جهانگیری اظهار داش��ت: رئیس جمهور، مقصر اصل��ی اختالفات درون دولت 

است چرا که وی اختیارات همه معاونان و وزرای خود را کاهش داده است.
وی با اش��اره به اینک��ه معاونان و وزرای دول��ت نمی توانند آن طور که باید و ش��اید 
اقدامات خود را در دولت انجام دهند گفت: اختالفات درون دولت در ش��رایط فعلی و با 

وجود مشکالت اقتصادی منجر به افزایش ناکارآمدی های دولت می شود.
نماین��ده مردم شاهین ش��هر در مجلس با بیان اینکه همه اختیارات دولت یا در دس��ت 
رئیس جمهور یا بر عهده واعظی است، گفت: رئیس جمهور حتی برای تغییر یک معاون 

یا مدیرکل در دولت هم از واعظی نظرخواهی می کند.  مهر

دیدگاه
تقدیر مطهری از رئیسی درباره حساب های قوه  قضاییه

نماینده اصالح طلب مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی از اقدام اخیر 
رئیس قوه قضاییه درباره ۶۳ حساب بانکی این قوه تقدیر کرد.

علی مطه��ری عضو فراکس��یون امید مجلس گفت: توضیح��ات رئیس قوه 
قضاییه مبنی بر اینکه درآمد و هزینه کرد حس��اب های قوهقضاییه در پایان هر 
سال به اطالع عموم می  رسد، رویکرد مثبتی است که اخیراً از سوی آقای رئیسی 
عنوان شد. وی افزود: اساساً سؤال مجلس و محمود صادقی از قوه قضاییه نیز همین 

مسئله بود که صورت هزینه کرد این حساب ها و سود ناشی از آن به مجلس اعالم شود.
ب��ه تازگی رئیس قوه قضاییه درباره سرنوش��ت ۶۳ حس��اب بانک��ی و اینکه آیا این 
حس��اب ها تعیین تکلیف شده است یا نه، گفته بود که ۶۳ حساب عدد درستی نبود که 
اعالم ش��د. این حساب ها یک امکانی بود تا در جایی که بودجه مصوب مشکالت را حل 

نمی کند برای ارائه خدمات استفاده شود.  خانه ملت

میزان

 نقش اصلی »مادر شوهر« را چه کسی
 در عقد برجام بازی کرد؟

هر چند که مردم به ادبیات رئیس جمهور  دو عادت کرده اند، اما باز این سوال برایشان گ���زارش 
مط��رح اس��ت که چرا وی ب��ه  جای رفع مش��کالت اقتصادی 

مردم، ادبیات کنایه آمیز را سرلوحه خود قرار داده است؟
بیانات اخیر حسن روحانی در مورد عدم برخورداری از شرایط 
مناسب پس از برجام توسط عده ای از منتقدین که با عنوان » مادر 
شوهر« از آن ها یاد شد ُمداقه و تدقیق مجدد در کارنامه سیاست 

خارجی دولت با نام »برجام« را مجدداً با اهمیت جلوه می دهد.
»بعضی ه��ا یک حالت مادر ش��وهری به خ��ود گرفتند و 
نگذاش��تند مردم در همان یکی دو س��ال گشایش برجام هم 
لذت ببرند. ش��رکت های خارج��ی می آمدن��د می گفتند چرا 
آمدن��د؛ قرارداد می بس��تیم، ایراد می گرفتن��د و وقتی قرارداد 
ب��ه هم می خورد باز ُغر می زدند! نگذاش��تند مردم لذت ببرند. 
هواپیم��ا می خریدیم می گفتند خیانت ش��د!« ای��ن اظهارت 
رئیس جمهور در اوج مشکالت تحریمی، سوء مدیریت برخی 
وزرا و اختالف��ات وی ب��ا معاون اولش در میان مدیران ارش��د 

وزارت بهداشت است.
گویا قرار نیس��ت ادبیات همیش��گی دولتمردان از داستان 
برجام تهی شود. برجام با همه داستان هایش، از تصویب بیست 
دقیقه ای در مجلس با فش��ار الریجانی و یارانش و عدم توجه به 
ش��روط ۹ گانه رهبر انقالب پس از جلس��ه  ۶۳۴ شورای عالی 
امنیت ملی از سوی دولت باالخره اجرایی شد. در این میان مرور 

مجدد برخی از تناقضات آقای روحانی خالی از لطف نیست.
به دنب��ال توافق گروه ۱+۵، برنامه جامع اقدام مش��ترک 
)Joint Comprehensive Plan of Action( موس��وم 
ب��ه »برجام« پس از ۲۰ ماه، کش و قوس دیپلماتیک در هتل 
کوبورگ وین مورد تایید کشورهای حاضر در این گفت وگو ها 

قرار گرفت و به حالت اجرایی در آمد.

وعده  پوشالی روحانی پس از برجام
رئیس جمهور کش��ورمان در آغازین س��اعات اعالم پایان 
گفت وگوهای منته��ی به برجام در بیانی��ه ای خطاب به ملت 
ایران گفت:»طومار تحریم درهم پیچیده شد، حقوق هسته ای 
ای��ران تثبیت گردی��د و اقتصاد ایران در م��دار اقتصاد جهانی 
ق��رار گرفت« »ما اکنون از گردنۀ خطرن��اک در اقتصاد، عبور 
کرده ایم« »می دانم در طول س��ال های تحریم و فشار، بر شما 

چه گذش��ته اس��ت. اما اکنون که زنجیره��ای تحریم از پای 
اقتصاد ایران گسس��ته شده و عزت و اس��تقالل کشور نمایان 
گش��ته است، اکنون زمان س��اختن و بالیدن است. شما ملت، 
با صبر و متانت و س��ربلندی، تحریم را پش��ت س��ر گذاشتید. 
امروز دوراِن گذار از تحریم به توس��عه اس��ت ک��ه نیاز به کار، 
ابتکار و س��رمایه گذاری و اس��تفاده از فرصت جدید از س��وی 
همگان به ویژه جوانان عزیز دارد.« اگر به عنوان یک ناظر تنها 
همین سخنان حسن روحانی را واکاوی کنیم مشاهده خواهیم 
کرد که آن کس��ی که نتوانسته موجبات خوشحالی مردم را از 
تعهدات س��نگین امنیتی و هسته ای فراهم کند دولت تدبیر و 

امید و در راس آن رئیس پاستور است.

مادر شوهر واقعی عقدنامه برجام کیست؟
دولت روحانی که در مقابل توهین های مادر شوهر فرنگی 
خ��ود یعنی ترامپ و اروپاییان توانایی دفاع حقوقی نداش��تند 
همانی اس��ت ک��ه منتقدان برج��ام را »مادر ش��وهر« خطاب 
می کنند. همی��ن رئیس جمهوری که منتق��دان داخلی خود 
را به ُس��خره گرفته اس��ت فراموش کرده که خودش در نطق 
خ��ود پس از خروج آمریکا از برجام گفت: »مردم هیچ نگرانی 
نداشته باشند؛ از مدتها پیش می دانستیم ترامپ قابل اعتماد 

نیس��ت«، »خوشحالم که ش��ر یک موجود مزاحم از برجام کم 
ش��ده است« و »آمریکا بگوید از زمان توافق هسته ای تا امروز 
چه زمانی به همه تعهدات خود عمل کرده بوده است؛ جز چند 
امضاء و چند بیانیه، آیا هرگز به نفع مردم ایران و در چارچوب 

تعهدات برجام عمل کرده بودند یا نه؟«

گالبی برجام چه شد آقای روحانی!
 آبان ۹۵ روحانی در س��فر به اراک در واکنش به نقد های 
مردم��ی ب��ه اینکه برجام عایدی برای کش��ور نداش��ه ، اظهار 
داش��ت:»ما غاصب را از باغ خود بی��رون کردیم و درب باغ به 
روی مردم باز شده است ولی امروز عده ای کودک به درب باغ 
آمده و می گویند، سیب و گالبی کجاست که می خواهیم میل 
کنی��م؟ امروز این باغ که نهال های آن تازه غرس ش��ده آماده 

باروری است، اما برای به ثمر نشستن صبر الزم است«.
اذعان شخص آقای روحانی به اینکه آمریکا در برجام هیچ 
اقدامی انجام نداده و اعتراف س��یف رئیس وقت بانک مرکزی 
در م��ورد برجام که از واژه »هیچ« اس��تفاده کرده بود نش��ان 
می دهد مادر شوهران واقعی در عقد برجام چه کسانی هستند. 
نه��ال گالبی برجام که تعریفی عجیب از س��وی آقای روحانی 

بود نیز بدون داشتن کوچکترین ریشه خشکید.  فارس

روز  تهران  ش��هیدپرور  مردم  مقدس پنجشنبه با حضوری پرشور و دف�اع 
گسترده در مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۵۰ شهید 
ت��ازه تفح��ص ش��ده دوران دفاع مق��دس حضور 

حماسه ای دیگر رقم زدند.
در میان جمع کثیر زنان و مردانی که همراه با 
کودکان و سالمندان، خود را به سمت درب اصلی 
دانشگاه تهران می رس��اندند، برخی جانبازان دفاع 
مقدس نیز به چشم می خوردند که با ویلچر، عصا و 
به هر تالش و همتی که بود، سعی داشتند همپای 

جمعیت خود را به مراسم تشییع برسانند.
در مس��یر میدان انقالب به س��مت دانش��گاه 
ته��ران صدای مداحی به گوش می رس��ید و مردم 
ش��عار هایی همچ��ون »ای رهب��رآزاده آم��اده ایم 
آم��اده«، »مرگ ب��ر منافقین و کف��ار«، »مرگ بر 
انگلیس«، »مرگ بر آمریکا« و »مرگ برضد والیت 

فقیه« سر می دادند.
 تابلو ه��ای عک��ِس مزین ش��ده ب��ه جمالتی 
معن��ادار از امام راحل ب��ر روی چارپایه های چوبی 
در پیاده رو منتهی به درب اصلی دانش��گاه تهران، 
خاطران دوران دفاع مق��دس را زنده می کرد. این 
تابلو ه��ا به همت ح��وزه مقاومت بس��یج کارکنان 

شهدای تهران تهیه شده بود.
برخ��ی حاضران در مراس��م بدرقه ش��هدا به 
منزلگاه ابدی شان، با شاخه های گل از دیگر شرکت 
کنندگان در این مراسم استقبال می کردند. شرکت 
کنندگان برای تبرک؛ تس��بیح، جانماز، س��ربند و 

چفیه خود را دس��ت به دس��ت به سربازانی که در 
کنار پیکر های شهدا قرار داشتند، می رساندند.

 همانند همه تجمع��ات و گردهمایی های بزرگ 
مردمی در تهران و س��ایر اس��تان های کشور؛ نیروی 
انتظامی، ماش��ین های آتش نشانی و آمبوالنس ها در 
نقاط مختلف مسیر تشییع پیکر شهدا برای خدمت 
رسانی و نظم بخشی بیشتر به مراسم، حضور داشتند.

شهداویژگی های اخالقی خاصی داشتند
برادر ش��هید حسن خنجری اس��ت، با گوشه 
چفیه اشک هایش راپاک می کند و  می گوید شهدا 
ویژگی های اخالقی خاصی داش��تند، برادرم خیلی 
مهربان بود، نس��بت به همه خانواده حس حمایت 
و دلس��وزی داش��ت و بس��یار اهل صله رحم بود. 
هنگام شهادت در سال ۶۶ در حدود ۳۲سال سن 
داش��ت و دو فرزند از خود به یادگار گذاشته است. 

امیدوارم بتوانیم راه شهدا را ادامه دهیم.

برادرش�هیدم پیک�ر  از  نیم�ی   تنه�ا 
 به کشور بازگشت

خانمی ک��ه روب��روی پیکر های مطهر ش��هدا 
ایس��تاده و اش��ک می ریخت، درباره برادر شهیدش 

به ما می گوید برادرم یحیی مصلح، متولد سال ۴۸ 
بود که در سال ۱۳۶۲ در جزیزه مجنون شهید شد، 
ایشان از ابتدای جنگ مدام در جبهه حاضر می شد، 
ی��ادم می آید آخرین ب��ار وقتی برای س��ر زدن به 
خانواده آمد، با موتور تصادف کرد و کتفش شکست، 
اما این اتفاق مانع از حضور مجددش در جبهه نشد، 
متاس��فانه این آخرین باری بود که او را می دیدیم. 
بعد از برگش��ت به جبهه، یک عکس فرس��تاد که 
دستم بسته اس��ت، ولی می توانم در جبهه خدمت 
کنم که ۱۵روز بعد خبر ش��هادتش را آوردند. تنها 

نیمی از پیکر ایشان به کشور بازگشت.

 اقدام شجاعانه 
یک شهید در روحیه بخشی به همرزمانش

حسن قمی پور از جانبازان جنگ تحمیلی در 
حال س��ینه زنی با مداحی مراس��م ب��ود که به ما 
گفت ش��هید حس��ین وفایی برادر همسرم بود که 
از ایش��ان سه فرزند ش��هید به یادگار مانده است، 
یکی از دوس��تانش نق��ل می کرد، این ش��هید در 
یک عملیات در س��مت مهران حضور داشته است، 
زمانی که تانک های عراقی به س��مت خاکریز های 
ما حمله می کنند، ایش��ان با ش��جاعت تمام به آن 

سمت خاکریز رفته و شروع به شلیک با آر پی جی 
می کند و این اقدامش باعث می شود تا دیگر افراد 
آن گروهان هم برای مبارزه بیش��تر ترغیب شوند 
و همانج��ا یکی از تیربار هایی ک��ه روی تانک های 
دش��من بود به ایشان شلیک می کند و او در سال 

۶۴ به شهادت می رسد.
 

جسارت رزمنده ۱۳ ساله روحیه و جان 
تازه ای به من بخشید

قمی پ��ور ادام��ه می دهد؛ بن��ده در عملیات 
والفج��ر ۴ ک��ه در ۱۳ کیلیومت��ری عم��ق خاک 
عراق با دیگر رزمندگان از پایین تپه ها ش��روع به 
باالرفتن کردیم تا پاسگاهی که در این منطقه بود 
فتح کنیم، همزمان  آیه شریفه »َو َجَعلَْنا ِمن بَْیِن 
أَیِْدیِهْم َس��ّداً َوِمْن َخلِْفِهْم َسّداً َفَأْغَشْیَناُهْم َفُهْم اَل 
یُْبِصُروَن« را می خواندیم که دشمن ما را نبیند. از 
تپه ها که ب��اال می رفتیم تیر بار عراقی ها جلوی ما 
بود اما حقانیت این آیه را به چش��م دیدیم چرا که 
با وجود حضور تیربار دشمن در مقابل  ما آنها هیچ 
کاری نکردن��د و تازه زمانی که رزمندگان ما آر پی 
جی را به سنگرشان زدند، تازه عراقی ها از این صدا 
فهمیدند که عملیاتی صورت گرفته است. پیشروی 
به سمت تپه ادامه یافت که یک خمپاره بین ما ۵ 
نفر خورد، من دیدم دوستانم که بچه های ۱۶-۱۵ 
س��اله بودند دیگر صدایش��ان در نمی آمد و من با 
باندی که آن اطراف بود، دستم را بستم و فرمانده 
گروه��ان کنارم آمد و من را به کناری کش��یدند، 

پشت این پاسگاه یک پادگان بود یکی از بچه های 
۱۳ س��اله گروهان ما که از خمینی شهر اصفهان 
بود کنار فرمانده آمد و گفت  چند آرپیچی زن به 
من بدهید، من پش��ت تپه ب��روم و پادگان را آزاد 
کنم، این روحیه ش��ان به من جان تازه ای داد و از 
ش��جاعت این رزمنده کم سن و سال جان تازه ای 
گرفتم. خداوند شهدا را رحمت کند و به ما توفیق 

دهد که ادامه دهنده راهشان باشیم.
 

 هیچگاه نمی توانیم زحمات شهدا
 را جبران کنیم

پیرم��رد جا افتاده ای اس��ت که بع��د از تبرک 
تسبیح اش با پیکر مقدس شهدا به ما می گوید شهید 
حسن و اکبر امینی از خانواده ما در جنگ تحمیلی به 
شهادت رسیدند و برادر همسرم نیز جانباز شیمیایی 

است که با دستگاه اکسیژن تنفس می کند.
 با بغض ادامه می دهد این عزیزان انس��ان های 
نمونه ای بودند و تنها خاطرات شان برای ما به جا مانده 
است؛ هیچگاه نمی توانیم زحمات شان را جبران کنیم. 
آنها از روح بزرگی برخوردار بودند که با نثار جان خود 
به ما زندگی بخشیدند. دلیری شان را تا زنده ایم از یاد 
نخواهیم برد. گرمای شدید هوا، مانع حضور باشکوه 
و گسترده مردمی در تشییع پیکر شهدا نشده بود و 
این مراسم با حضور مقامات لشکری، کشوری و جمع 
کثیری از مردم شهیدپرور تهران برگزار و پیکر شهدا 
تا معراج الشهدا روی دستان قدرشناس مردم تهران 

بدرقه شد.  میزان

حاشیه نگاری از مراسم بدرقه 1۵۰ شهید دفاع مقدس

بدرقه با اشک تا عرش

رحیم پور ازغدی:

 گفتمانی که شهید بهشتی در مقابل آن 
ایستاد امروز در جامعه ظهور و بروز دارد
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