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گفتاری از سیدمحمدتقی شاهچراغی، استاندار قم چرایی اهمیت ترویج فرهنگ شهادت و تبیین پیام شهدا در 
کالم امام خامنه ای؛

کنگره ای 
در تــــراز آبـــــروی 

انقالب اسالمی 

تبیین پیام شهیدان؛ 
راز و رمز تداوم سربلندی 

ملت ایران 
صفحه 1 صفحه 2

شهدای  ملی  کنگره      ◄
 ۱۳۷۳ سال  در  قم  استان 
کنگره  نخستین  به عنوان 
و  کرد  آغاز  را  خود  کار  استانی 
مقام  تأکیدات  و  تأییدات  از  بعد 
این  که  شد  مقرر  رهبری  معظم 
در  یکبار  سال  چند  هر  کنگره 
برگزار  کشور  استان های  همه 
جوان  نسل  و  مردم  تا  گردد 
بهتر  و  بیشتر  چه  هر  ما  جامعه 
و شهادت  ایثار  تفکر  و  با فرهنگ 
نورانی  سیره  خصوص  به  و 

شوند. آشنا  شهیدان 
بیان  آن  در  آقا  حضرت 
فرمودند  تأکید  خویش  معروف 
شهدا  یاد  داشتن  نگه  "زنده  که 
از  و  نیست"  شهادت  از  کمتر 
که  کرد  تأکید  باید  حیث  این 
برگزاری کنگره ها و یادواره های 
به  عمل  جهت  در  تالش  شهدا 
عزیزمان  رهبر  فرمایش  همین 

. ست ا
شهدای  کنگره  خصوص  در 
بیان  قابل  چه  آن  قم  استان 
است این که قرار بود این کنگره 
به  اما  شود  برگزار   ۱۳۹۸ سال 
نیاز  مورد  بسترهای  که  آن  خاطر 
فراهم  عظیم  رویداد  این  تحقق 
برگزار نشد  لذا در آن سال  نبود، 
های  سال  یعنی  بعد  سال  دو  و 
جهت  به  نیز   1400 و   1399
محقق  مسأله  این  کرونا  شیوع 
هماهنگی  از  بعد  که  این  تا  نشد 
که  شد  مقرر  متعدد  جلسات  و 
امسال  ماه  آبان  کنگره  این 

شود. برگزار 
در  که  داشت  توجه  باید  البته 
فعالیت  سال  سه  دو  این  طول 
و  بوده  برقرار  کنگره  ستاد  های 

دانم  می  الزم  خود  بر  رو  این  از 
آقای  جناب  های  تالش  از  که 
تصدی  مدت  در  زاده  حاجی 
تشکر  کنگره  ستاد  ریاست  گری 
اکنون  هم  که  آن  ضمن   ، کنم 
گفتار  خوش  دکتر  آقای  نیز 
دار  عهده  را  مسئولیت  این 
در  انصافًا  نیز  ایشان  که  هستند 
مخلصانه  و  وقفه  بی  مدت  این 
تالش  و  رسانی  خدمت  مشغول 

قم  شهدای  ملی  کنگره  تا  بودند 
شهیدان  واالی  جایگاه  شأن  در 
و  مقدس  خطه  این  مردم  و 

شود. برگزار  والیتمدار 

و  رهنمودها  به  نگاهی  با 
در  رهبری  معظم  مقام  بیانات 
مختلف  دیدارهای  و  جلسات 
متوجه می شویم  با شهدا  مرتبط 
مطالبات  و  انتظارات  از  یکی  که 
برگزاری  مسئوالن  از  ایشان 
شهدا  کنگره های  و  ها  یادواره 
معرفی  راستای  در  که  است  آن 
آن  های  برنامه  و  سیره  و  شهدا 
غفلت  تولیدمحوری  اصل  از  ها 

که  بگویم  باید  انصافًا  و  نشود 
مسئوالن  همت  و  الهی  لطف  به 
نهادها  و  کنگره  ستاد  عوامل  و 
آن،  برگزاری  در  دخیل  مراکز  و 
تولید  زمینه  در  خوبی  کارهای 
رسانه  محوریت  با  ویژه  به  محتوا 
و  کتاب  چاپ  و  مجازی  فضای  و 
... صورت  و  نمایش  آماده کردن 
قابل  خود  جای  در  که  گرفته 

است. تشکر  و  تقدیر 
ناظر  دیگر  اهمیت  حائز  نکته 
استان  شهدای  کنگره  شعار  به 
شهادت  سرآمد  "قم  بر  مبنی  قم 
شعار  این  که  این  سرافرازی"  و 
مقدس  قم  اهل  برازنده  حقیقتًا 
والیتمدار  و  مؤمن  مردمی  است؛ 
مدح  مورد  همواره  که  انقالبی  و 
قرار  انقالب  امامین  ستایش  و 

اند. گرفته 
های  فعالیت  خوشبختانه 
ماه  در  ای  ارزنده  و  خوب  بسیار 
ترویج  راستای  در  اخیر  های 
تجلیل   ، شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
و  شهدا  معظم  های  خانواده  از 
ایثاگران و نیز آشنا نمودن بخش 
با  جامعه  مردم  از  بیشتری  های 
صورت  شهدا  فرهنگ  و  سیره 
تقدیر  قابل  حقیقتًا  که  گرفته 
فعالیت  این  شاءالله  ان  و  است 
ها برای همه ما به عنوان باقیات 
حق  قبول  مورد  الصالحات 
معصومین)ع(  حضرات  و  تعالی 
قطب  نازنین  وجود  خصوص  به 
الله  بقیه  حضرت  امکان  عالم 
► گیرد.   قرار  االعظم)عج( 

◄    به تعبیر رسا و زیبای قرآن مجید، شهدا زنده هستند و نزد خدای 
و  توصیف  همین  ما  که  این  است  مهم  چه  آن  و  خورند  می  روزی  متعال 
مفهوم متعالی از جایگاه شهید و شهادت را به خوبی برای آحاد مردم به 

کنیم. تبیین  جوان  نسل  ویژه 
یادواره  دیگر  و  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  تالش  و  همت  واقع  در 
همین  به  معطوف  باید  ها  برنامه  ارایه  و  محتوا  تولید  در  ها  مراسم  و  ها 

باشد. هدف 
اخیر،  های  ماه  و  ها  سال  در  کنگره  همین  برگزاری  برکت  به 
برنامه هایی خوبی در سطح استان در راستای انتقال پیام شهدا در ابعاد 
و عرصه های مختلف، اجرا شده، ضمن آن که در عین حال تالش بر این 
یا کاهش  و  به رفع  ایثار و شهادت نسبت  بوده که در کنار ترویج فرهنگ 
آسیب های فرهنگی و اجتماعی در قم نیز به برکت نام و یاد شهدا، گام 

شود. برداشته  استواری  های 
اعم  شهیدان  پاک  خون  که  است  این  دارد  وجود  که  مسلمی  واقعیت 
مدافع  شهدای  کشور،  امنیت  از  دفاع  شهدای  مقدس،  دفاع  شهدای  از 
و  اسالمی  انقالب  تداوم  ساز  زمینه   ... و  سالمت  مدافع  شهدای  حرم، 
برکت  به  و  است  بوده  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  استحکام 
همین خون های مطهر، آرمان های این انقالب و ملت انقالبی ما روز به 
باعث  امر  همین  شاءالله  ان  و  گیرد  می  خود  به  تری  جهانی  ابعاد   ، روز 

شد. عصر)عج(خواهد  ولی  حضرت  ظهور  مقدمات  شدن  فراهم 
حرف  نیز  شهادت شان  از  پس  شهدا  که  این  دیگر  اهمیت  حائز  نکته 
زنده  به صورت دنیوی  آن که وقتی  برای گفتن دارند، چه  های بسیاری 
منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  فریضه  احیای  سخنشان  و  حرف  بودند، 
از  دفاع  برای  تالش  حجاب،  و  عفاف  فرهنگ  تقویت  و  حفظ  به  سفارش 
امروز  و  بود  فقیه  از ولی  تبعیت  به  التزام نسبت  به خصوص  و  وطن عزیز 
مورد  را  مطالب  همین  بینیم،  می  را  شهدا  های  نامه  وصیت  ما  که  نیز 
هستند  تاریخ  حقیقی  زندگان  شهدا  که  جا  آن  از  و  اند  داده  قرار  تأکید 
آرمان  برای تحقق  ارزش ها و تالش  از  به دفاع  نیز توصیه  ما  امروز  برای 

دارند. اسالمی  انقالب  مقدس  های 
شهیدان  خواسته های  و  مطالبات  که  معتقدم  بنده  اساس  این  بر 
را  ها  آن  باید  و  است  باقی  همچنان  کشور  مسئوالن  و  مردم  از  واالمقام 
اهداف  و  ها  آرمان  تحقق  برای  را  شرایط  و  داد  قرار  جدی  توجه  مورد 
تکلیف  عزیزان  آن  مطهر  خون  برابر  در  ما  که  چرا  نمود،  فراهم  شهدا 

داریم. انسانی  و  الهی  دینی، 
امام  رهنمودهای  و  بیانات  به  عمل  با  بتوانیم  ما  همه  که  شاءالله  ان 
عظیم الشان)ره( و مقام معظم رهبری و مجاهدت همه جانبه در راستای 
اهل  و  متعال  خدای  پیشگاه  در  شهیدان،  اهداف  و  ها  آرمان  تحقق 
بیت)ع( سربلند و سرافراز باشیم و نام خود را در کتاب مروجین فرهنگ 

► نماییم.     ثبت  و شهادت  ایثار 

شاهد  امسال  ماه  آبان  الهی،  لطف  به  سال   28 گذشت  از  پس      ◄
قرن  در  واقع  در  هستیم؛  استان  شهدای  ملی  کنگره  دومین  برگزاری 
جدید این نخستین کنگره ملی شهدا در بین استان های کشور به شمار 
به خوبی  برنامه های متنوع و جانبی آن  تاکنون  می رود که خوشبختانه 
برگزار شده و به یاری خدای متعال، اجالسیه نهایی کنگره نیز با حضور 
خانواده معظم 6090 شهید استان قم، آحاد مردم و مسئوالن کشوری و 

برگزار می شود. ماه  آبان  و ششم  بیست  استانی، 
نهادها  ملی،  و  فرهنگی  عظیم  رویداد  و  مهم  کنگره  این  برگزاری  در 
از  دارد  جا  که  اند  داشته  همکاری  مختلفی  های  دستگاه  و  ها  ارگان  و 
باشم  داشته  تشکر  و  تقدیر  به سهم خود  ها  آن  و زحمات همه  ها  تالش 
و ان شاء الله تجربه ارزشمند این قبیل فعالیت ها و هم افزایی ها باعث 
استان  سطح  در  مؤثرتری  و  بهتر  عملکرد  آتی،  های  برنامه  در  که  شود 
به تعبیر رسای  داشته باشیم و اهمیت این موضوع بدان خاطر است که 

است. اسالمی  انقالب  آبروی  قم  رهبری،  معظم  مقام 
استان،  شهدای  ملی  کنگره  با  مرتبط  شاخص  های  فعالیت  کنار  در 
قرارگرفت،  نیز  ویژه مردم  توجه  مورد  بسیار خوب که  برنامه های  از  یکی 
سازمان  همت  به  امسال  که  است  شیدایی"  "فصل  سینمایش  اجرای 
های  فعالیت  قبیل  این  به  ما  شد.  برگزار  قم  در  اوج  ای  رسانه   – هنری 
پرمحتوا و جذاب هنری در سطح استان که بتواند فرهنگ و سیره شهدا 

هستیم. نیازمند  شدت  به  کند،  منتقل  جوان  نسل  و  مردم  به  را 
یکی از مؤلفه های کنگره ملی شهدای استان، بهره گیری از ظرفیت 
هر  که  اند  داده  نشان  قم  والیتمدار  مردم  انصافًا  و  است  بوده  مردمی 
جان  با  باشد،  میان  در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  و  شهید  یاد  و  نام  کجا 
نظام  و  انقالب  برکات  از  ها  این  و  هستند  کار  پای  بسیار،  عالقه  و  دل  و 
نقش  ارزشی،  های  برنامه  در  خصوص  به  بینیم  می  که  است  اسالمی 
بسیار  انقالبی  و  مؤمن  جوانان  جمله  از  و  مردمی  های  تشکل  و  مردم 

است. ممتاز  و  پررنگ 
کمتر  شهدا،  خاطره  و  یاد  داشتن  نگه  زنده  ای،  خامنه  امام  تعبیر  به 
از شهادت نیست و بر همین اساس باید گفت که هر تالش مخلصانه در 
راستای ترویج این امور، واجد باالترین اجر و مزد نیز خدای متعال است 
جهاد  و  علم  مهد  دیرباز  از  که  قم  مقدس  شهر  با  رابطه  در  خصوص  به 

یاد شهدای سرافراز گره خورده است. و  نام  با  نام آن  و  و شهادت بوده 
تکریم  و  تجلیل  همچنین  کنگره  این  برپایی  اصلی  اهداف  از  یکی 
از  یکی  با  دیدار  در  که  طور  همان  بنده  و  بوده  شهدا  معظم  خانواده 
واقعی  معنای  به  ما  کردم  مطرح  استان  در  شهید  بزرگوار  های  خانواده 
شاءالله  ان  و  هستیم  شهدا  معظم  خانواده  خیر  دعای  محتاج  کلمه، 
بتوانیم  استان  مسئوالن  ما  همه  واالمقام،  شهیدان  یاد  و  نام  برکت  به 
سیره  و  مرام  و  راه  به  تأسی  با  والیتمدار،  و  عزیز  مردم  این  به  خدمت  در 

► باشیم.      موفق  و  سربلند  گزاری  خدمت  آزمون  در  شهدا، 

سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه استان و دبیرکل کنگره ملی شهدای استان قم

کنگره ای در شأن واالی شهدا و مردم قم

آیت الله سیدمحمد سعیدی، رئیس شورای سیاست 
گذاری کنگره ملی شهدای استان قم

پیام شهیدان برای مردم و 
مسئوالن

گفتاری از سیدمحمدتقی شاهچراغی، 
استاندار قم

کنگره ای در تراز آبروی انقالب 
اسالمی 

رئیس شورای سیاست گذاری کنگره ملی شهدای استان قم

پیام شهیدان برای مردم و 
مسئوالن                                                    

صفحه 1

معاون سیاسی- امنیتی استاندار قم:

ترویج سبک زندگی شهدا، 
ضرورتی انکار ناپذیر است                                                    
صفحه 3

سردار موحد، دبیرکل کنگره ملی شهدای استان قم

 کنگره ای در شأن واالی شهدا 
و مردم قم                                                    

صفحه 2

دکتر سقائیان نژاد در گفت وگویی مطرح کرد؛ 

 شهرداری قم در خط مقدم 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت                                                     
صفحه 4

در گفتگو با  دکتر  خوش گفتار رئیس ستاد کنگره مطرح شد؛

 اجالسیه پایانی کنگره ملی شهدا، 26 آبان 

در مسجدجمکران برگزار می شود                                                     
صفحه 3

دلنوشته ای توصیفی از توفیق دیدار با امام خامنه ای؛

 تجلیل سکاندار انقالب از شهر 
قیام و اقامه                                                      
صفحه 3

در حال و هوای کنگره ملی شهدای استان؛  

شهید و شهادت؛ مهم ترین ارزش خبری 
این روزهای قم                                                    

صفحه 2

در یادواره های شهدای ارتش استان قم مطرح شد؛  

پیشرفت های ملت ایران؛ مرهون حماسه 
و رشادت شهدا                                                     
صفحه 2

  

صحبت های شخصیت ها درباره 
"فصل شیدایی"                                                    

صفحه 4

  

گذری بر خاطرات 
شهید مهدی زین الدین                                                    
صفحه 4

گزیـده مطالب گزیـده مطالب



و  تعابیر  ترین  دقیق  و  ترین  ناب      ◄
ایثار  فرهنگ  اهمیت  و  عظمت  از  تفاسیر 
و شهادت و چرایی ماندگاری شهیدان و به 
خصوص پیام متعالی آنان را باید در بیانات 
بیدار  و  حکیم  سکاندار  رهنمودهای  و 

کرد. جستجو  اسالمی  انقالب 
و  دیدارها  در  رهبری  معظم  مقام 
بر  بارها  و  بارها  مختلف  های  سخنرانی 
ضرورت توجه جدی اقشار گوناگون جامعه 
به خصوص مدیران و متولیان امور فرهنگی 
و رسانه ای کشور به این مقوله تأکید کرده 
راستای  در  جانبه  همه  اهتمام  خواستار  و 
تبیین و ترویج پیام شهدای عزیز شده اند، 
ای  بایسته  متوجه  را  همگان  که  آن  ضمن 
چون لزوم تجلیل و تکریم از خانواده های 

اند. کرده  شهیدان  معظم 
آن چه در ادامه می خوانید، گزیده ای 
که  راهگشاست  نکات  و  رهنمودها  این  از 
مردم  با  دیدار  در  و  مختلف  های  سال  در 
است؛ شده  مطرح  شهدا  های  خانواده  و 

زوایای  از  شهادت  العاده  فوق  پدیده 
ن گو نا گو

مهرماه سال  پنجم  انقالب،  رهبر معظم 
خانواده  های  از  جمعی  دیدار  در  در   77
شهدا با اشاره به این که به پدیده شهادت، 
از چند طرف می توان نگاه کرد، گفتند:" 
از هر طرف هم که نگاه کنیم، این پدیده، 
بسیار باشکوه و پر از تأللؤ است. یک بار از 
طرف ارزش شهادت در پیشگاه پروردگار، 
قاصر  ما  زبان  مینگریم؛  پدیده  این  به 
است که بتوانیم در این باب، ارزش واالی 
است  روایتی  در  کنیم.  بیان  را  شهادت 
مالحظه  ارزشی  هر  و  خیر  هر  وقتی  که 
تا  هست،  آن  از  واالتری  ارزش  میشود، 
از  باالتر  میرسد؛  »شهادت«  ارزش  به 
یک  از  نیست...  چیزی  »شهادت«  ارزش 
میبینیم  باز  میکنیم،  نگاه  که  دیگر  ُبعد 
است؛  فوق العاده  پدیده  یک  شهادت  که 
که  نیکی  کارهای  و  خیرات  همه  چون 
خود  کار   - انسانی  هر   - میکند  انسان 
تالش  از  محصولی  شهادت  ولی  اوست؛ 

است  انسان  مجموعه  یک  دست جمعی 
که یک نفر شهید میشود...از ُبعد سوم که 
پدیده،  این  که  میبینیم  باز  میکنیم،  نگاه 
نزدیکتر  انسان  هرچه  است!  عظیم  چقدر 
مثل  میگردد.  بیشتر  آن  عظمت  میشود، 
میبیند  هم  دور  از  انسان  بلند؛  کوههای 
میشود،  نزدیک  وقتی  اما  است،  کوه 
احاطه  قابل  پدیده،  این  عظمت  میبیند 
در  پدیده  این  تأثیر  ُبعِد  نیست.  فکری 

هر  است.  ملتی  هر  عظیم  پیشرفتهای 
یعنی   - شد  شهادت  به  مّتکی  که  ملتی 
یاد  را  شهادت  هنر  و  بود  بلد  را  شهادت 
گرفت - برای همیشه سربلند است و هیچ 

شد." نخواهد  پیروز  ملت  این  بر  قدرتی 
راه  تداوم  در  مجاهدت  و  صبر  لزوم 

ا شهد
ماه  بهمن  ُام  سی  همچنین  ایشان 
خانواده های  از  جمعی  دیدار  در   70 سال 
سایه  در  را  شهدا  راه  تداوم  قم،  شهدای 
تأکید  و  دانسته  انقالبی  مجاهدت  و  صبر 
باید  را  شهدا  راه  میگوییم  اگر  کردند:" 
ادامه بدهیم، یعنی این احساس که اسالم 
و  مجاهدت  و  تالش  به  اسالمی،  انقالب  و 
صبر ما نیازمند است. این احساس، همان 
از  را  ما  عزیز  شهدای  که  است  احساسی 
و  کار  و  درس  و  آسایش  و  کاشانه  و  خانه 

به  و  کرد  جدا  زندگی  روزمره ی  تالشهای 
خاطراتی  این  کشانید.  نبرد  جبهه های 
این  میشود،  منتشر  عزیزان  این  از  که 
قلم  به  امروز  که  ُپرشکوهی  بسیار  حوادث 
صفحه ی  بر  ما  شهدای  بعضًا  و  رزمندگان 
است،  همه  اختیار  در  و  بسته  نقش  کاغذ 

است." درس  ما  برای 
موتور حرکت و نشاط جامعه

تیرماه  شانزدهم  رهبری  معظم  مقام 

خانواده  های  از  جمعی  دیدار  در   83 سال 
از  انتقاد  ضمن  همدان  استان  شهدای 
بدستان  قلم  برخی  ناسپاسی  و  نافهمی 
تصریح  شهادت  و  ایثار  مقوله  به  نسبت 
ایثارگری،  و  شهید  "مسأله ی  کردند: 
حرکت  موتور  این،  نیست؛  کهنه شدنی 
غفلت  نکته  این  از  بعضیها  است؛  جامعه 
سخن،  با  بعضی  میبینید  که  این  میکنند. 
و  ایثار  به  نگاهی  خود،  حرکات  و  قلم 
و  منفی  نگاه  آن  که  میاندازند  شهادت 
آنهاست؛  غفلت  اثر  بر  است،  ناسپاسانه 
شهیدان  حرمت  از  پاسداری  نمیفهمند 
ملت  و  جامعه  یک  برای  چقدر  ایثارگران  و 
از  من  است...اگر  اهمیت  دارای  کشور  و 
اخالص  اظهار  اگر  میکنم،  احترام  شهدا 
ِصرف  این  میکنم،  شهدا  خانواده های  به 
نیست؛  خالی  و  خشک  احساسات  یک 

راهبرد  یک  این  که  است  این  معنای  به 
باید  شهدا  یاد  ماست؛  ملت  برای  حقیقی 
گرامی داشته شود. این جوانان عزیز، این 
خانواده های ُپرطاقت، این پدران و مادران، 
با  که  اینهایی  فرزندان؛  و  همسران  این 
صبر و پایداری خودشان توانستند این راه 
عبور  دشوار  گردنه های  این  از  را  طوالنی 
بگیرند،  قرار  تجلیل  مورد  بایستی  بدهند، 
تا برای نسل جوان ما و برای آینده ی کشور 

بماند." پا  سر  بر  پرچم  این  ما 
به  انقالب  سکاندار  جدی  توصیه 

کشور داران  تریبون 
مهم  نکته  به  دیدار  همین  در  ایشان 
مطالبی  "ما  گفتند:  و  کرده  اشاره  دیگری 
افسانه  مثل  بودیم،  خوانده  تاریخ  در  که 
زندگی  در  را  آنها  اما  میآمد؛  ما  گوش  به 
به  را  این  من  دیدیم.  خودمان  واقعِی 
فرزندان شهدا  به  بگویم؛  جوانها میخواهم 
که  عظمتی  آن  آنها:  خانواده های  به  و 
و  مادرها  و  پدرها  و  شهدا  خانواده های 
خود  عظمت  از  داده اند،  نشان  همسرها 
پدرانی  و  مادران  ما  نیست.  کمتر  شهدا 
و  سنگین  حادثه ی  با  اینها  که  دیدیم  را 
مثل  خودشان  فرزند  فقدان  کوبنده ی 
میدانستند  چون  کردند؛  برخورد  بشارت 
که فرزند آنها در چه راهی حرکت میکند...
نویسندگان  گویندگان،  همه ی  به  من 
دارند،  اختیار  در  تریبونی  که  کسانی  و 
و  کشور  این  صالح  اگر  میکنم:  توصیه 
نام  شهیدان،  یاد  میخواهند،  را  ملت  این 
بازماندگان  و  شهیدان  خاطره ی  شهیدان، 

بدارند." گرامی  را  جانبازان  و  آنها 
و  راه  تداوم  به  شهدا  گرامیداشت 

است آنان  اهداف 
همچنین  قوا  کل  معظم  فرمانده 
در  و   87 سال  ماه  اردیبهشت  سیزدهم 
خانواده های  و  ایثارگران  جانبازان،  دیدار 
اهتمام  خواستار  فارس  استان  شهدای 
اهداف  و  راه  تداوم  برای  ملت  جانبه  همه 
داشتند:  بیان  و  شده  شهیدان  نورانی 
عزیزترینند  که   - عزیزند  شهیدان  "اگر 

گرامیترینند  که   - گرامیند  ما  برای  اگر   -
که  این است  معنای  به  آنها  - گرامیداشت 
اهدافشان  و  بدهیم  ادامه  را  راهشان  ما 
آنها  راه  کردن  دنبال  کنیم.  دنبال  را 
اسالمی  جمهوری  اهداف  بایستی  یعنی 
پایه های  این   - اسالمی  ارزشهای  و 
که  نمایان  شاخصهای  این  و  مستحکم 
دنیوی  افتخار  اوج  به  را  ملت  این  میتواند 
باشیم  داشته  نظر  در   - برساند  اخروی  و 
جهت  این  در  مرد  و  زن  کنیم.  دنبال  و 
یکسانند؛ پسران و دختران شهید، برادران 
با  نسبتی  که  آنهائی  و  شهید  خواهران  و 
هر  یکسانند.  جهت  این  در  دارند  شهید 
بیشتر  افتخارتان  نزدیکترید،  شهید  به  چه 

است." سنگین تر  مسئولیت تان  و 
ماندگاری  عامل  شهید؛  خون  حقانیت 

اسالمی انقالب 
 91 سال  مهرماه  دوم  و  بیست  ایشان، 
ایثارگران  و  شهدا  خانواده های  دیدار  در 
این  بر  تأکید  با  شمالی  خراسان  استان 
که ما امروز همه مان بر سر سفره ی شهدا 
"بقای  کردند:  خاطرنشان  نشسته ایم، 
شهیدان  خون  خاطر  به  انقالب  این 
است  نکاتی  همین  از  یکی  این  و  است؛ 
کردند  صحبت  اینجا  که  عزیزانی  این  که 
کردند.  تکیه  آن  بر  خواندند،  شعر  و 
که  است  شهادت  است؛  درست  بله، 
ارزشها  بقاء  و  پایداری  و  ماندگاری  پای 
در  که  اجری  بزرگترین  میکند.  امضاء  را 
و  بقاء  میشود،  داده  شهید  به  دنیا  این 
شهید  که  است  حقیقتی  آن  استحکام 
کرده  فدا  حقیقت  آن  برای  را  خود  جان 
به  را  حقیقت  آن  متعال  خدای  است. 
سازوکار  میکند.  حفظ  شهید  خون  برکت 
است؛  معلوم  هم  این  عقالئِی  و  منطقی 
از  خود،  جان  از  جامعه ای  یک  وقتی 
یک  برای  خود،  راحتی  از  خود،  هستی 
حقانیت  میگذرد،  حقیقتی  یک  ارزشی، 
و  میرساند؛  اثبات  به  دنیا  در  را  خود 
که  است  حق  میماند،  که  است  حقانیت 
باقی میماند؛ این سنت الهی است."   ►

مقدس  کالنشهر  در  ها  هفته  و  روزها  این      ◄
یاد  و  نام  به  محافلی  برگزاری  و  شهادت  و  شهید  قم، 
خبری  ارزش  ترین  مهم  به  واالمقام  و  عزیز  شهدای 
در  که  آن  خاصه  است،  شده  تبدیل  دیارمان  و  شهر 
استان  شهدای  ملی  کنگره  پایانی  اجالسیه  آستانه 

داریم. قرار  نیز 
کنگره  پایانی  اجالسیه  ی  آستانه  در  و  روزها  این 
ششم  و  بیست  است  قرار  که  قم  استان  شهدای  ملی 
سردار  شهادت  سالروز  به  مانده  روز  ماه-یک  آبان 
برگزار  جمکران  مقدس  مسجد  الدین-در  زین  مهدی 
شود، حال و هوای شهر مقدس قم با برگزاری یادواره 
ها و اجالسیه های شهدای اقشار، گروه ها و اصناف 
مختلف، رنگ و بویی معنوی تر از هر زمان دیگری به 

است. گرفته  خود 
روزگار  ُعرفای  ترین  عارف  یقین،  به  شهیدان 
صمیمی  مرگ  فهماندند  و  فهمیدند  که  بودند  خویش 
و هدف،  راه  که  آن  به شرط  البته  است،  زندگی  از  تر 

که  روست  این  از  و  باشد  خالق  حضرت  رضای  کسب 
ترجمان  شهادت،  همچون  چیز  هیچ  اند  گفته  نیک 

نیست. آدمی  توانایی 
عزیزمان  رهبر  که  بود   ۸۴ سال  ماه  اردیبهشت 
مرگ  و  تاجرانه  مرگ  شهادت،  فرمودند:"  جمعی  در 
ما  زمان  در  را  حقیقت  این  و  است"  زرنگ  آدم های 
کردند. ثابت  خوبی  به  ها  قاسم  حاج  و  قاسم  حاج 

بزرگی می گفت:" طوری بمیریم که مزارمان معبد 
این  شهدا  که  ندارم  شک  و  باشد"  عاشق  های  دل 
از هر کس دیگری، شیوه ی  بهتر  بودند چرا که  گونه 
عاشقی را در مکتب عشق و خون آموختند و به ما هم 
یاد دادند و به راستی مگر مزار حاج قاسم امروز محل 
ایضًا  و  نیست  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  عشاق  اجتماع 

گلزار شهدایی. در هر  مزار هر شهیدی 
ای  خامنه  امام  را  شهید  گیری  موضع  اولین 
که  جا  آن  اند  کرده  تشریح  خوبی  به  برایمان  عزیز 
یعنی  "ایثار،  ۷۶فرمودند:  سال  ماه  اردیبهشت 

اّولین  این،  خود.  نیاوردن  حساب  به  و  ندیدن 
" است.  شهید  موضعگیرِی 

بی  حامیان  و  وحشی  های  گرگ  که  روزها  این 
نظام  به  ضربه  برای  پیش  از  بیش  ها،  آن  آبروی 
عرصه  به  را  خود  ایران،  اسالمی  جمهوری  مقدس 
نبرد رسانده اند، باید همچون همیشه بر این حقیقت 
کاربردی  و  ترین  مهم  جمله  از  که  کرد  تأکید  مسلم 
و  ایثار  فرهنگ  بر  تکیه  ما،  دفاعی  ابزارهای  ترین 
اعتبار شهیدان  و  آبرو  و  نام  از  و مدد ُجستن  شهادت 

است. واالمقام 
آذرماه سال  نبود مقام معظم رهبری  این گونه  اگر 
این  اگر  نبود،  ها  شهادت  این  اگر  فرمود:"  نمی   ۹۵

ماند" نمی  باقی  نظام  این  نبود،  فداکاری ها 
اسالمی،  انقالب  بیدار  و  حکیم  سکاندار  نگاه  از 
جامعه  حرکت  موتور  ایثارگری،  و  شهید  مساله ی 
که:  معتقدند  جدی  طور  به  ایشان  رو  این  از  و  است 
و  حیاتی  کشور،  این  آینده ی  برای  شهدا  "بزرگداشت 

" است.  ضروری 
اجالسیه  و  ها  یادواره  همین  برکت  به  که  آن  ُامید 
به  تأسی  و  یاد شهدا  و  نام  روز  به  روز  ها،  کنگره  و  ها 
و  فردی  زندگی  در  ها  آن  نورانی  و کالم  رفتار  و  سیره 
گونه  این  و  کند  پیدا  ی  بیشتر  رواج  مان  اجتماعی 

► گردد.    پربرکت  ما  زندگی  سبک 
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معرفی کتاب؛ "چشم احمد"

جاویدان  بندگی  و  زندگی  از  خواندنی  است  روایتی  احمد"  "چشم 
تیپ  تاکتیک  و  آموزش  مسئول  اولین  مقدم،  رستگار  تقی  محمد  اثر، 
انبارداران  امیرحسین  قلم  به  که  الله)ص(  رسول  محمد  حضرت   27
شهادت  و  جهاد  تخصصی  ناشر  یاران،  حماسه  انتشارات  همت  به  و 

شد. آراسته  طبع  زیور  به  امسال  تابستان 
از  پرافتخار و سرافراز قمی است که  از جمله رزمندگان  رستگار مقدم 
او به عنوان رفیق شفیق حاج احمد متوسلیان یاد می کنند؛ رزمنده 
متوسلیان،  احمد  حاج  با  همراه   ۱۳۶۱ تیر  چهاردهم  که  انقالبی  ی 
اسارت  به  بیروت  در  ایران  سفارت  کاردار  موسوی،  و  اخوان  کاظم 
صهیونیستی  غاصب  رژیم  به  وابسته  فاالنژ  نظامی  شبه  نیروهای 
درآمدند و تا به امروز خبر قطعی از وضعیت آن ها مخابره نشده است.
با انتشار کتاب "چشم احمد"  پس از حدود ۴۰ سال در غبار ماندن، 
پیگیر  مخاطبان  تهران،  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  در  آن  عرضه  و 
جاویداالثر  عزیز  این  های  رشادت  و  زندگی  با  حدودی  تا  مهربان  یار 

شوند. می  آشنا 
الزم به ذکر است که این اثر خواندنی همچنین چندی پیش به همت 
ستاد کنگره ملی شهدای استان قم در شهر مقدس قم با حضور تنی 

چند از مسئوالن فرهنگی رونمایی شد 
زندگی رستگار مقدم  روان و صمیمی  با قلمی  این کتاب  نویسنده در 
در هفده وصل روایت کرده است و در انتهای کتاب نیز ضمائم شامل 

مستندی برای تاریخ و نیز تصاویر آورده شده است.
عنوان"بیروت،  با  سیزدهم  فصل  به  مربوط  که  کتاب  از  بخشی  در 
پادگان  در  احمد  حاج  نیروهای   " خوانیم:  می  است"  خرمشهر 
اند.  شده  کشورمان  سفارت  اتومبیل  نگین  انگشتری  زبدانی، 
روی  هم  موسوی  محسن  سید  فرمان.  پشت  نشسته  رستگار  تقی 
فرمانده شان  با  ندارند  دل  احمد  حاج  نیروهای  است.  صندلی عقب 

کنند. خداحافظی 
جاری  آورند،  می  زبان  بر  که  هایی  کلمه  از  اضطراب،  و  شوره  دل 
ها  آن  به  زبدانی  و  دمشق  در  حضور  روز  چند  آن  ی  تجربه  است. 
بایستی  و  است  ملت  دو  و  هفتاد  سرزمین  لبنان،  و  سوریه  فهمانده، 
انتظار هر چیزی را داشته باشند... حاج احمد که دل نگرانی یارانش 

گفت: اش  همیشگی  صالبت  همان  با  دید،  را 
و  بیروت  رویم  می  اآلن  ما  برنگردیم!  که  نیست  مگر؟قرار  شده  -چی 
یا فردا صبح برمی گردیم. مثل دیشب که رفتیم بعلبک و همان  شب 

برگشتیم. هم  شبانه 
نیروها اطاعت را از فرمانده شان آموخته اند. سردر گریبان، اتومبیل 
سفارت را بدرقه می کنند. صدای صلوات های پی در پی به بیرون از 
در  ایران  سفارت  سوی  به  رستگار  تقی  رسد.  می  هم  زبدانی  پادگان 
دمشق می راند. قرار است کاظم اخوان، عکاس خبرگزاری جمهوری 
زده  جنگ  بیروت  از  تا  بپیوندد  ها  آن  به  سفارت  در  هم  اسالمی 

بفرستد.  کارش  محل  برای  و  کند  تهیه  تصاویری 
راه  کیلومتر   50 حدود  دمشق،  در  ایران  سفارت  تا  زبدانی  پادگان  از 
نیروهای  و  گذشته  رستگار  تقی  و  احمد  حاج  رفتن  از  ساعتی  است. 

هستند..."   نگرانی  در  غرق  همچنان  فرماندهان،  ویژه  به  ایرانی 

چرایی اهمیت ترویج فرهنگ شهادت و تبیین پیام شهدا در کالم امام خامنه ای؛خبـر

●  تبیین پیام شهیدان؛ راز و رمز تداوم سربلندی ملت ایران    ●
تجلیل از شهدا و خانواده های آنان، راهبرد حقیقی ملت ماست 
گرامیداشت شهدا منوط به تداوم راه و اهداف نورانی آنان است

در حال و هوای کنگره ملی شهدای استان؛

● شهید و شهادت؛ مهم ترین ارزش خبری این روزهای قم    ●

استان  ارتش  شهدای  های  یادواره  در      ◄
تکریم  و  شهیدان  از  تجلیل  لزوم  بر  تأکید  با  قم 
خانواده معظم آن ها بر این مساله تأکید شد که 
اخیر،  دهه  چهار  در  ایران  ملت  های  پیشرفت 
مرهون حماسه و رشادت شهدای واالمقام است.
های  یادواره  و  ها  برنامه  سلسله  قالب  در 
مربوط به کنگره ملی شهدای استان قم، یادواره 
جمهوری  ارتش  سرافراز  شهید   ۵۶۵ های 
اسالمی ایران در استان قم در ماه های گذشته 
دریادار  امیر  یادواره،  نخستین  در  که  برگزار شد 
کننده  هماهنگ  معاون  سیاری،  الله  حبیب 
به تعبیر رسای مقام  اینکه  بر  با تاکید  کل ارتش 
خاطره  و  یاد  داشتن  نگه  زنده  رهبری،  معظم 
داشت:  اظهار  نیست،  شهادت  از  کمتر  شهدا 
و  بودن  پایبند  یعنی  شهدا  یاد  داشتن  نگه  زنده 
متعهد بودن به آرمان و ارزش های واالی شهدا 
و این که ما با این بزرگداشت ها و نکوداشت ها 
ادامه  را  شهدا  نورانی  و  مقدس  راه  حقیقت  در 

دهیم.
ایران  آنچه  هر  امروز  که  این  به  اشاره  با  وی 
به  مختلف  های  ساحت  و  ها  حوزه  در  اسالمی 
دست آورده همه مرهون و مدیون خون شهدا و 
در  ایثارگران است، گفت:  و  رزمندگان  پایمردی 
داریم؛  قرار  نرم  جنگ  کوران  در  ما  حاضر  حال 
نبردی که دشمن در آن به دنبال تسلط بر افکار 

پیاده  را  فرانو خود  استعمار  تا  است  نسل جوان 
سازی کند.دشمن با وجود برخی موفقیت ها در 
نتوانسته  فرهنگی هنوز  و شبیخون  ناتو  تهاجم، 
باید  البته  برسد،  پیروزی  به  نیز  نرم  جنگ  در 
در  شکست  از  بعد  دشمنان  که  داشت  توجه 
اقتصادی  جنگ  قالب  در  امروز  سخت،  جنگ 
شدید  همجمه  اسالمی  انقالب  علیه  فرهنگی  و 

دهند. می  انجام  را  خود 
امنیت  و  کشور  استقالل  که  این  بیان  با  وی 
پایدار از جمله افتخارات نظام مقدس جمهوری 
و  قیام  و  خون  شهر  قم  افزود:  است،  اسالمی 
شهید،   ۹۰ و  هزار   ۶ تقدیم  با  و  است  شهادت 
نقش مهمی در پیروزی انقالب اسالمی و دوران 

است. داشته  مقدس  دفاع 
احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس 
و  حفظ  اهمیت  بر  تاکید  با  نیز  اسالمی  شورای 
نشر ارزش های دفاع مقدس و تالش برای تحقق 
بیان  اسالمی  انقالب  واالی  های  آرمان  همه 
و  شهدا  های  یادواره  برگزاری  شک  بی  داشت: 
اهمیت  از  فرهنگی  مسایل  و  امور  به  پرداختن 
به  مقدس  دفاع  های  ارزش  انتقال  در  ویژه ای 

دارد. جوان  نسل 
بسیاری از موفقیت ها را مدیون شهدا هستیم
فرمانده  ایرانی،  شهرام  دوم  دریادار  امیر 
نیروی دریایی ارتش در یادواره شهدای این نیرو 

در استان قم با بیان این که بسیاری از موفقیت 
و  یاد  و  نام  مدیون  را  کشور  در  ها  گشایش  و  ها 
نیروی  امروز  گفت:  هستیم،  شهیدان  استقامت 
معظم  مقام  اشراف  و  فرمان  تحت  مسلح  های 
آمادگی  و  نظامی  سطح  باالترین  در  رهبری 
هستند و قطعًا این آمادگی لرزه بر اندام تمامی 

اندازد. می  مرزوبوم  این  دشمنان 

صنعت  حسین  والمسلمین  حجت االسالم 
پور، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی 
راه  در  که جهاد  این  به  اشاره  با  ارتش  راهبردی 
کریم  قرآن  گفت:  است،  مؤمنان  شرافت  خدا 
اکرم  پیامبر  و  خدا  به  ایمان  را  پرسود  تجارت 

و  می خواند  متعال  خدای  راه  در  جهاد  و  )ص( 
و  پیروز  حقیقتًا  مقدس  دفاع  رزمندگان  و  شهدا 

بودند. میدان  این  سرافراز 
امروز  افتخار  و  عزت  کرد:  خاطرنشان  وی 
جمهوری اسالمی ایران، مدیون جانفشانی های 
خانواده های  مجاهدت های  و  صبر  و  شهدا 
و  قدردانی  همگان  وظیفه  و  است  شهدا  معظم 
و  ایثارگران  شهدا،  منزلت  و  مقام  از  پاسداشت 

است. آنان  محترم  خانواده 
تجلیلی که خود یک تکلیف است

جمعه  امام   ، سعیدی  محمد  سید  آیت الله 
پدافند هوایی  نیروی  یادواره شهدای  در  نیز  قم 
خاطره  و  یاد  تبیین  که  این  بر  تأکید  با  ارتش 
شهدا و تجلیل از خانواده های معظم آنان یکی از 
رسالت ها و ویژگی های مکتب اسالم و آموزه های 
تجلیل  داشت:  ابراز  رود،  می  شمار  به  ما  دینی 
کار  و  ساده  مراسم  یک  شهدا  خانواده های  از 
شکلی نیست، بلکه یک تکلیف است و یک نگاه 
مخاطبان  به  قاطعیت  با  کریم  قرآن  که  عمیق 
و زنده کننده  زنده اند  خود می فهماند که شهدا 

هستند. مردم  قلوب 
)س(  معصومه  حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
با بیان اینکه امروز ارتش در کنار سپاه و نیروهای 
ارتش  پاسداران،  سپاه  افزود:  است،  مسلح 
راستای  در  که  دادند  نشان  مسلح  نیروهای  و 

حجت  حضرت  حکومت  و  اسالمی  امت  تحقق 
فرماندهی  تحت  یکدیگر  کنار  در  الله(  )عجل 
نگذاشتند  و  هستند  متحد  رهبری  معظم  مقام 
شهدا  همراه  به  خمینی)ره(  امام  که  پرچمی 
به  شهدا  امانت  از  و  بیفتد  زمین  بر  افراشتن  بر 

می کنند. حراست  خوبی 
فرمانده  صباحی فرد،  علیرضا  سرتیپ  امیر 
مراسم  این  در  نیز  ارتش  هوایی  پدافند  نیروی 
در  سامانه ای  هیچ  امروز  که  این  به  اشاره  با 
در  و  نیست  بومی  غیر  ارتش  هوایی  پدافند 
راداری  و  پدافندی  تجهیزات  ساخت  زمینه 
هیچ  به  دشمنان  گفت:  نداریم،  مشکلی  هیچ 
به  ما  بازدارندگی  نیروی  نمی کردند  فکر  وجه 
متجاوزی  هیچ  ورود  اجازه  که  برسد  مرحله ای 
پرنده ای  اگر  ندهیم؛  آنان  به  را  مسیری  هیچ  از 
داشته  کشور  مرزهای  به  تجاوز  قصد  دشمن  از 
باشد با پاسخ کوبنده پدافند هوایی ارتش مواجه 
می شوند و ما بارها به قلب سیاه دشمن فراتر از 
آسمان ایران اسالمی حمله کردیم و دشمنان بر 

هستند. واقف  امر  این 
اینکه نیروی پدافند هوایی ارتش  بیان  با  وی 
که  می دهد  ایران  بزرگ  ملت  به  را  اطمینان  این 
و  امام  آرمان ها  از  تا آخرین قطره خون در دفاع 
شهدا در صحنه حضور دارد، خاطر نشان کرد: 
و  شود  محاسباتی  اشتباه  دچار  نباید  دشمن 

نحوی  به  که  دارد  ضعیف  بسیار  احتمال  گرچه 
آنان  خروج  که  بدانند  باید  اما  شود  کشور  وارد 

نیست. خودشان  دست  دیگر 
قم خاستگاه انقالب اسالمی است

فرمانده  واحدی،  حمید  خلبان  سرتیپ  امیر 
این  شهدای  یادواره  در  نیز  ارتش  هوایی  نیروی 
مسئولیت  بدانیم  باید  همه  داشت:  اظهار  نیرو، 
و امانتی که امروز به ما سپرده شده به چه بهایی 
بوده و لذا قصور و کوتاهی در انجام وظایفمان، 
ما را مدیون چه خون های پاک و خانواده های 

کند. می  صبوری 
خاستگاه  قم  مقدس  شهر  اینکه  بیان  با  وی 
انقالب اسالمی و پایگاه مرجعیت شیعی است، 
گفت: همه ما در برابر عظمت و منزلت خانواده 
آوریم  می  فرود  تعظیم  سر  شهدا  معظم  های 
از  تالش،  و  اعتقاد  سایه  در  که  داریم  ایمان  و 

برخورداریم. شهدا  مطهر  خون  مصونیت 
به  اشاره  با  ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده 
جنگ  در  دشمنان  شوم  های  نقشه  و  اهداف 
ترکیبی با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، 
کنار  در  ارتش  هوایی  نیروی  امروز  کرد:  تصریح 
تبیین  جهاد  در  اثرگذار  حضوری  جامعه  آحاد 
خواهد داشت و در سایه بصیرت و ایمان به خدا 
به ترویج مکتب اسالم و دفاع از آرمان ها و ارزش 
► پردازد.    می  اسالمی  انقالب  واالی  های 

در یادواره های شهدای ارتش استان قم مطرح شد؛

● پیشرفت های ملت ایران؛ مرهون حماسه و رشادت شهدا    ●



از  صحبت  نامداری.وقتی  احمد      ◄
به  را شهدا  بهانه  و  باشد  یار  دیدار حضرت 
شهدا  گلزار  از  بهتر  مکانی  چه  بدهند،  ما 
مبدأ  کردن  مشخص  و  گذاشتن  قرار  برای 

. سفر
پیامک رسید و محل قرار، گلزار شهدای 
هم  زمان  و  شد  معین  جعفر)ع(  ابن  علی 
کمی  هوا  صبح.  نیم  و  پنج  ساعت  البته 
سرد بود اما شوق این دیدار، چنان گرمایی 
به من بخشیده بود که حتی حاضر باشم تا 
خود تهران پیاده راه بیفتم چه برسد به این 

که به موقع سر قرار حاضر باشم.
رزمنده  رفقای  تا  شد  جور  خوبی  بهانه 
از  شود؛  تازه  دیدارشان  ها  مدت  از  پس 
فرمانده  تا  بگیر  لشکر  جانشین  و  فرمانده 
ستاد  رئیس  از  گردان،  فرمانده  و  تیپ 
و  آماد  های  بچه  تا  گردان  چی  بیسیم  و 
مهندسی و ...، خالصه همه دور هم بودند. 
این سوِی دیوار  بود.  برایم خیلی جالب 
هنوز  که  داشتند  قرار  هایی  رزمنده  گلزار، 
همان  با  سوتر  آن  و  بودند  حیات  قید  در 
آسمانی  ،رفقای  ها  و مسئولیت  ها  کسوت 
مان ناظر ما بودند؛ آنانی که به افتخارشان، 
دومین کنگره ملی شهدای استان را برگزار 
می کنیم و به این بهانه نیز توفیق دیدار با 

کردیم. پیدا  را  المهدی)عج(  نائب 
همه  شهدا  خانواده  و  لشکر  های  بچه 
پراکنده  استانی  مسئوالن  و  مدیران  بین 
سمت  به  سفر  برای  اتوبوس  سه  بودند. 
تهران مهیا شده بود. یادش بخیر آن زمان 
شده  استتار  و  بود  مالی  گل  های  اتوبوس 
سوارشان  خط،  سمت  به  حرکت  برای  که 
را  ما  بود  ممکن  که  آنجایی  تا  و  شدیم  می 
به سمت خط مقدم با همین ها انتقال می 

دادند.
صدای  ُافتاد،  راه  به  اتوبوس  وقتی 
صلوات ها به همان رسم زمان اعزام دوران 
برخی  مسیر  در  شد.  بلند  مقدس  دفاع 
تهران  به  بودند.  خاطرات  تعریف  مشغول 

اسالمی،  جمهوری  خیابان  در  و  رسیدیم 
مغازه هایی را می دیدم که هنوز باز نکرده 

بودند. 
دیگری  چیز  مجازی  فضای  تبلیغات 
چیز  موجود  واقعیت  و  کند  می  تعریف  را 
دیگری. شهر کاماًل در حالت عادی و مردم 
خیابان  نبش  بودند.  شد  و  آمد  حال  در 
شد.  متوقف  اتوبوس  رهبری،  بیت  ورودی 
جمع  که  دیدم  و  زدم  کنار  را  اتوبوس  پرده 
لشکر  قدیمی  رفقای  و  کاروان  های  بچه 
بر  قدم  بیت  ورودی  سمت  به  شتابان   ۱۷
و  بجا  هم  خیلی  جا  این  شتاب  دارند.  می 
با  توأم  خود،  درون  در  که  آن  چه  زیباست 
شوق دیدار با رهبری مقتدر و مظلوم است.
زین  شهیدان  مادر  دیدار  حسینیه،  در 
 الدین داغ دلمان را تازه کرد. چقدر چهره 
میان  در  را  زاهدلویی  شهید  پدر  آشنا، 
جمع دیدم و یاد آن شعر معروف افتادم که 
حاج قاسم در جلسه ای پشت تریبون می 
خواند؛"هر که را صبح شهادت نیست شام 
خسران  با  مرگ  شهادت  بی  هست،  مرگ 

کند؟!" می  فرقی  چه 
مسیر  در  شدیم  وارد  که  در  اولین  از 
و  جوان  پاسدارهای  حسینیه  به  رسیدن 
ورود  محض  دیدم.به  را  بازرسی  های  گیت 
برای تجدید وضو و آمادگی برای حضور در 
فضای متبرکی که حاج قاسم و بسیاری از 
دلدار  حضرت  مقابل  آن  در  نظام  شهدای 
خواستم. راهنمایی  بودند،  کشیده  نفس 
مضاعف  شوقی  با  گرفتن،  وضو  از  پس 
گام  حسینیه  اصلی  ورودی  سمت  به 
کشیدم  خجالت  ورود  محض  برداشتم.به 
جلوتر از خانواده شهدا و بزرگترهای لشکر 
بنشینم، به همین خاطر آخرهای شبستان 
نشسته بودم که دیدم فرمانده لشکر، حاج 
آقا  جانشین  زمانی  که  جعفری  غالمرضا 
نشسته  سرم  پشت  بود  الدین  زین  مهدی 

است.
نرفت.  جلو  ولی  کردند  تعارفش  خیلی   

مداحی  مشغول  نژاد  مالکی  علی  حاج 
چه  داشتیم  خدایی  شور  میاد  یادم  شد... 
حاج  بود  قرار  داشتیم...  صفایی  با  بزم 
او  اما  کند،  مداحی  نژاد  مالکی  حسن 
مالکی  علی  حاج  برادرش  از  و  کرد  ادب 
نژاد دعوت کرد. حاج علی از مردان رشید 
بود.  لشکر  در  مقدس  دفاع  ایام  دالور  و 
گردان  جمع  در  حسینیه  در  بخیر  یادش 
امروز  می زدیم.  سینه  خاصش  صدای  با 

روضه مادر می خواند، با خودم گفتم قلب 
بچه های شهدا االن به تپش افتاده است. 
نژاد  مالکی  حسن  حاج  نوبت  آن  از  پس 
بود که با شعرهای حماسی همه را به وجد 
عوض  فضا  آقا  حضرت  ورود  لحظه   . آورد 
از  بازدید  از ورود مشغول  شد. ظاهرًا پیش 
تبلیغات  های  بچه  که  بودند  نمایشگاهی 
و  تهیه  زحمت  استان،  شهدای  کنگره 
بودند.  کشیده  را  آن  اجرای  و  طراحی 
طراح  بدیل  بی  استاد  نظارت  تحت  البته 

. نجابتی  خان  مسعود  ایران؛  گرافیست 
لحظه ی ورود آقا را با تحرک خاص تیم 
دل  در  صلواتی  و  شدیم  متوجه  حفاظت 
به  نگاهم  ناگهان  و  کردیم  وجودش  نثار 
کور  دشمنانش  چشم  ُافتاد،  ماه  حضرت 

زدن  قدم  هنگام  در  .هنوز  الل  ،زبانشان 
آقا همان صالبت سالهای دور موج می زد، 
به  و  داشت  برمی  قدم  خاصی  استواری  با 

. بود  نافذ  نگاهش  خصوص 
همگی شعار دادیم همراه با حاج حسن 
جمعه  امام  سعیدی  الله  آیت  نژاد.  مالکی 
سپس  و  کرد  شروع  را  سخنانش  شهرمان، 
پایان  در  و  قم  استاندار  شاهچراغی،  آقای 
علی  امام  سپاه  فرمانده  موحد،  سردار  نیز 

و  دادند  گزارش  ترتیب  به  ابیطالب)ع(  بن 
جالب بود که در این میان یادی هم از بچه 
مرکزی شد  استان  و  قزوین  و  های سمنان 
که زمان جنگ با بچه های سپاه قم همراه 
بچه های  برای  دلم  چقدر  راستی   . بودند 

بگذریم.. شده.  تنگ  روح الله  گردان 
سردار موحد در بین سخنانش نام آقا را 
برد و چه کیفی داشت در حضور خود ولی 
صلوات  اش  سالمتی  برای  مسلمین  امر 
به  آغاز  در  استان  سپاه  فرمانده  بفرستیم. 
رسم ادب از آقا رخصت خواست و شروع به 
صحبت کرد؛ کارنامه عملیاتی لشکر ۱۷ را 
آقا مهدی زین الدین  از  قرائت کرد و نامی 

ُبرد و گزارش را ارایه کرد.
به  کرد  شروع  آقا  حضرت  بعد  دقایقی 

حساسی  نقطه  روی  دست  و  سخنرانی 
گذاشت. همان سفارش همیشگی که گاه 
و  اداری  مناسبات  و  تشریفات  البالی  در 

شود. می  گم  فرهنگی 
باید  فعالیتی  هر  فرمود  عزیزمان  رهبر 
این  بر  همچنین  باشد.آقا  همراه  پیامی  با 
نکته تأکید کردند که فکر نکنید همه اقشار 
مردم پیام شهدا را می دانند .شاید در بین 
از  خوبی  اطالعات  که  باشند  کسانی  شما 
زمان شهدا و رزمنده ها داشته باشند ولی 
کنار  در  .آقا  ندارد  اطالعی  جوان  نسل 
شهر  هم  "قم  فرمودند:  مهمشان  توصیه 
را  ایران  قم  اقامه".  شهر  هم  و  است  قیام 
به اقامه و قیام وادار کرد و در ادامه برکات 
وجود  با  معصومه)س(  فاطمه  حضرت 
نقطه   . برشمردند  را  علمیه  های  حوزه 
با  شهدا  مهم  معامله  ایشان  بیانات  عطف 
خدای بزرگ بود .زمان خیلی زود گذشت و 

فرارسید.  کندن  دل  موقع 
فضای  ایشان  رفتن  و  سخنرانی  از  بعد 
که  دیدارهایی  برای  شد  مهیا  حسینیه 
بود.  گذشته  شدنشان  تازه  از  ها  مدت 
جای  در  که  دیدیم  را  متفاوتی  های  چهره 
و  بخند  و  بگو  مشغول  حسینیه  جای 
نفر  سه  دو  به  نگاهم  بودند.  احوالپرسی 
عکاس  لطف  با  خواستند  که  افتاد  رفقا  از 
سریع  بگیرند.  یادگاری  عکس  آقا،  دفتر 
تمام  انگار  و  رساندم  جمعشان  به  را  خودم 
یادگاری  عکس  و  شدند  متوجه  حسینیه 
سال  تصاویر  همان  از  یکی  به  شد  تبدیل 

دور.  های 
گرفتیم  را  عکس  حسین)ع(  یا  یک  با 
خیلی  و  شد.  گرفته  هم  فیلمی  قطعه  و 
با  جمعیت  و  شد  جمع  عیش  بساط  زود 
سر  پشت  به  نگاهی  و  رو  پیش  به  نگاهی 
سمت  به  حسینیه  محوطه  و  ساختمان  و 
اتوبوس ها حرکت کردند با این امید که ان 
دیداری،  چنین  دیگر  بار  زودی  به  شاءالله 

► شود.  قسمتمان  و  روزی 

تأکید  با  قم  استاندار  امنیتی  معاون سیاسی-      ◄
بر لزوم ترویج سبک زندگی شهدا گفت: اهتمام نسبت 
فرهنگ  ترویج  و  شهیدان  رشادت  و  حماسه  تبیین  به 
و کسب  متعال  مایه خشنودی خدای  و شهادت،  ایثار 
امام  خصوص  به  معصومین)ع(  حضرات  رضایت 

است. حسین)ع( 
با  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  زاده  حاجی  احمد 
الزمه  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  که  این  به  اشاره 
انقالب  و  ملت  دشمنان  برابر  در  استقامت  و  پایمردی 
ترین  اصلی  جمله  از  داشت:  اظهار  است،  اسالمی 
اهداف برگزاری یادواره ها، اجالسیه ها و کنگره های 
شهدا در سطح کشور از جمله استان قم، ترویج همین 
صورت  این  در  که  چرا  است  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
است که از هویت و عزت ملی ما بر اساس آموزه های 

آید. می  عمل  به  حراست  اسالمی  ناب 
وی با بیان این که ریشه بخش مهمی از مشکالت و 

گرفتاری های کشور به جهت غفلت از سیره و فرهنگ 
این  بر  بارها  انقالب  معظم  رهبر  افزود:  شهداست، 
و  یاد  نباید  که  داشته اند  تاکید  کلیدی  و  مهم  مسأله 
فراموشی سپرده  به  و فرهنگ شهدا در جامعه  خاطره 
شود، کما این که ایشان به طور خاص تأکید فرمودند 
که اجر و پاداش زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا، کمتر 

نیست. شهادت  از 
قم  استان  شهدای  ملی  کنگره  ستاد  سابق  مسئول 
همچنین خواستار توجه و اهتمام ویژه نسبت به تداوم 
برنامه های مرتبط با دیدار و سرکشی از خانواده های 
معظم شهدا در قم شد و گفت: در حال حاضر از بیش 
از ۶ هزار شهید استان قم، تنها حدود هزار پدر شهید 
قید  در  شهید  مادر   300 و  هزار   ۲ حدود  همچنین  و 
حیات هستند و لذا باید به صورت هدفمند در راستای 
این  زندگی  سبک  و  سیره  ترویج  و  شهدا  با  آشنایی 
عزیزان، به دیدار خانواده های آن ها به خصوص برای 

رفت. بزرگوار شهدا  والدین  بوسی  دست 
وی بر لزوم بهره گیری حداکثری از ابزار هنر و رسانه 
معرفی  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  راستای  در 
در  البته  ابراز داشت:  و  کرد  تأکید  نورانی شهدا  سیره 
بخش ها و کمیته های مختلف کنگره شهدای استان، 
تیزر،  نماهنگ،  تولید  کتاب،  انتشار  و  تولید  به  نسبت 
بسیار  کارهای  شهدا  خصوص  در   ... و  مستند  کلیپ، 
خوبی صورت گرفته که ان شاءالله این روند مبارک در 
راستای تبیین کالم و سیره نورانی شهیدان واالمقام در 

باشد. تداوم داشته  استان قم همچنان  سطح 
زنده  به  نسبت  اهتمام  که  این  بیان  با  زاده  حاجی 
در  برکت  عامل  شهدا،  راه  و  یاد  و  نام  داشتن  نگه 
مسیر  در  برداشتن  گام  گفت:  ماست،  همه  زندگی 
که  ایشان  حقیقی  محبان  و  یاران  و  سیدالشهدا)ع( 
دنیا  سعادت  ضامن  هستند،  سرافراز  شهیدان  همین 
حماسه  تبیین  جهت  در  تالش  لذا  و  ماست  آخرت  و 

ایثار  فرهنگ  بزرگداشت  و  عزیزان  این  رشادت  و 
کسب  و  متعال  خدای  خشنودی  مایه  شهادت،  و 
امام  خصوص  به  معصومین)ع(  حضرات  رضایت 

► است.    حسین)ع( 

شهدای  ملی  کنگره  ستاد  رئیس      ◄
ترین فعالیت  استان قم ضمن تشریح مهم 
های  ماه  در  کنگره  این  های  برنامه  و  ها 
ملی  کنگره  پایانی  اجالسیه  گفت:  اخیر 
مسجد  در  ماه  آبان   26 استان،  شهدای 

گردد. می  برگزار  جمکران  مقدس 
در  مقدم  خوش گفتار  علی اکبر  دکتر 
گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این که یکی 
ناظر  کنگره،  فرهنگی  مهم  های  برنامه  از 
ابراز  است،  بوده  کتاب  چاپ  و  تولید  به 
همکاری  با  که  بوده  قرار  ابتدا  از  داشت: 
کتاب  جلد   ۵۰ جمکران  کتاب  انتشارات 
برسد  چاپ  به  استان  شهدای  محوریت  با 
کتاب ها  این  از  جلد   7 البته  تاکنون  که 
منتشر شده و مراسم رونمایی از آن ها نیز 
از  با حضور خانواده معظم شهدا و جمعی 
مسئوالن و چهره های فرهنگی برگزار شده 

است.
فعالیت  دیگر  از  افزود:  همچنین  وی 
و  فرهنگی  های  عرصه  در  کنگره  های 
تولید  سفارش  به  توان  می  ای  رسانه 
فیلم  برگزاری جشنواره  مقاومت،  سمفونی 
فرماندهان  از  مستند   ۶۰ تولید  شامل   ۱۷
شهید استان قم، برگزاری جشنواره سرود، 
سینمایی،  فیلم  دو  تولید  و  تهیه  همچنین 
تهیه دو مستند ۲۶ قسمتی و ۱۰ قسمتی 
زین الدین  مهدی  شهید  سردار  زندگی  از 
و  قم  شهدای  تئاتر  نمایش  و  تولید  نیز  و 
اشاره  نمایشنامه نویسی  جشنواره  برگزاری 

کرد.
جمع آوری  که  این  به  اشاره  با  وی 
جانبازان،  شهدا،  سوابق  و  خاطرات 

ثبت  همچنین  رزمندگان،  و  ایثارگران 
از  جبهه  پشتیبانی  سوابق  و  خاطرات 
دیگر فعالیت های کنگره بوده است، بیان 
برنامه  ترین  مهم  از  دیگر  یکی  داشت: 
های کنگره ، تهیه حدود 4 هزار تابلوفرش 
استان  شهدای  نورانی  تصاویر  به  منقش 

همت  به  ها  این  از  کدام  هر  که  است 
خانواده  به  مسئوالن  و  مدیران  از  جمعی 
های معظم شهدا در منازلشان تقدیم شده 

. ست ا
استان  رئیس ستاد کنگره ملی شهدای 
ویژه  برگزاری  داد:  ادامه  همچنین  قم 
فعالیت  دیگر  از  شیدایی«  »فصل  برنامه 
خود  که  بوده  کنگره  با  مرتبط  اصلی  های 
و  سینما  از  ترکیبی  واقع  در  برنامه  این 
نمایش است و به مدت 15 شب در مهرماه 
سال جاری انجام شده و تولید و اکران این 
اوج  هنری  سازمان  همکاری  با  سینمایش 
همراه  قم  مردم  زایدالوصف  استقبال  با 
ها  شب  از  برخی  که  جا  آن  تا  است  شده 
جمعیتی حدود 10 هزار نفر به تماشای آن 

اند. نشسته 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
معظم  مقام  خاص  تأکیدات  به  اشاره  با 
نسبت  اهتمام  لزوم  بر  مبنی  رهبری 
برای  جذاب  و  خوب  محتوای  تولید  به 
یادواره  و  ها  اجالسیه  و  ها  کنگره  برگزاری 
در  راستا  همین  در  گفت:  شهدا  های 
فضای  نیز  و  ها  یادواره  به  مربوط  کمیته 
و  بسیار خوب  فعالیت های  کنگره  مجازی 
متنوعی صورت گرفته و محتواهای جذاب 
با رویکرد معرفی سیره شهدا  و پرمحتوایی 
و فرهنگ ایثار و شهادت به جامعه تولید و 
انتشار یافته است، ضمن آن که در راستای 
جمع آوری و انتشار اسناد و تصاویر مربوط 
انجام  ارزشمندی  کارهای  نیز  شهدا  به 

است. شده 
اشاره  با  همچنین  مقدم  گفتار  خوش 
ملی  کنگره  نهایی  اجالسیه  که  این  به 
آبان  ششم  و  بیست  قم،  استان  شهدای 
زین  سردار  شهادت  شب  با  همزمان  ماه 
برگزار  جمکران  مقدس  مسجد  در  الدین 
برگزاری  از  پیش  داشت:  ابراز  شود،  می 
نیز  دیگر  اجالسیه  هفت  نهایی،  اجالسیه 
تاکنون  که  توضیح  این  با  شود  می  برگزار 
و  اسالم  جهانی  نهضت  شهدای  اجالسیه 
شده  برگزار  اصناف  شهدای  اجالسیه  نیز 
اجالسیه  پنج  اصلی،  مراسم  از  قبل  تا  و 
فرماندهی  شهدای  اجالسیه  شامل  دیگر 
بانوان،  شهدای  ارتش،  شهدای  انتظامی، 
سازان  سنگر  اجالسیه  و  جوانان  اجالسیه 

گردد. می  برگزار  نیز  بی سنگر 
نشان  بررسی ها  گفت:  همچنین  وی 

از  شهدا  درصد   ۹۰ از  بیش  می دهد 
عروج  شهادت  معراج  به  مسجد  خاستگاه 
ملی  کنگره  که  زیباست  چه  و  کرده اند 
حرکت  مبدا  در  قم  استان  شهید   ۶۰۹۰
یعنی  شهادت  فرهنگ  پایگاه  و  شهدا 
شود. برگزار  جمکران«  مقدس  »مسجد 

وی با اشاره به این که یکی از رویکردهای 
های  کمک  انجام  به  ناظر  کنگره  مهم 
با  محرومان  به  رسانی  خدمت  و  مؤمنانه 
از  گفت:  است،  بوده  شهیدان  یاد  و  نام 
ابتدای سال ۱۴۰۰ در راستای کمک های 
محرومان،  به  خدمت رسانی  و  مومنانه 
زندانیان  آزادسازی  همچون  فعالیت هایی 
بسته های  توزیع  و  تهیه  غیدعمد،  جرایم 
منازل  تعمیر  تحصیلی،  کمک  و  معیشتی 
معظم  خانواده های  و  نیازمندان  مسکونی 

است. گرفته  صورت  و…  شهدا 
استان  رئیس ستاد کنگره ملی شهدای 
ایثار  فرهنگ  ترویج  که  این  به  اشاره  با  قم 
واالی  های  ارزش  معرفی  و  شهادت  و 
های  سالح  ترین  اصلی  جمله  از  شهیدان 
و  فرهنگی  پیچیده  و  سخت  نبرد  در  ما 
داشت:  بیان  است،  دشمن  با  اعتقادی 
دشمن  اهداف  از  یکی  که  این  به  توجه  با 
ایجاد  و  باورها  تضعیف  فرهنگی  تهاجم  در 
شک و تردید در بین مردم به خصوص نسل 
جوان است، لذا ما با تأسی به مکتب شهدا 
خواهیم  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  و 
زمینه  این  در  دشمن  با  مقابله  به  توانست 
با  مرتبط  حقایق  بیان  ضمن  و  بپردازیم 
به  امید  تقویت  ساز  زمینه  شهدا،  سیره 

باشیم. اسالمی  ایران  جامعه  در  آینده 

و  یاد  نگه داشتن  زنده  اینکه  بیان  با  وی 
ماست،  همه  کلیدی  وظیفه  شهدا  خاطره 
انقالب  معظم  رهبر  که  طور  همان  گفت: 
شهدا  یاد  داشتن  گه  ن  زنده  فرمودند  نیز 
کمتر از شهادت نیست و لذا همه عزیزانی 
می  فعالیت  به  مجاهدانه  راستا  این  در  که 
پردازند در نزد خدای متعال مأجور هستند 
و بی شک برکت این فعالیت ها را در زندگی 

کرد. خواهند  مالحظه  نیز  خود 
بدون  کرد:  اضافه  مقدم  خوش گفتار 
تردید چنانچه یاد و خاطره شهدا زنده نگه 
آسیب های  کاهش  شاهد  ما  شود،  داشته 
این  که  فرهنگی  معضالت  و  اجتماعی 
دیده  مجازی  فضای  طریق  از  روز ها 

بود. خواهیم  می شود، 
زندگی  سبک  بایستی  امروز  گفت:  وی 
آن  جانبازی های  و  ایثارگری ها  و  شهدا 
و  جوان  نسل های  به  روزگار،  مردان  بزرگ 
فرزندان ما بیش از پیش تبیین شود چراکه 
عنوان  به  تبیین  جهاد  مصادیق  از  یکی 
همین  به  توجه  فوری،  و  قطعی  فریضه 

است. مسأله 
استان  رئیس ستاد کنگره ملی شهدای 
از  گذشته  داشت:  اظهار  خاتمه  در  قم 
از  یکی  عزیز  شهدای  یاد  گرامیداشت 
تکریم  و  تجلیل  کنگره،  مهم  اهداف 
و  پدران  شهداست؛  معظم  خانواده های 
مادرانی که جوانان شجاعی را تربیت کرده 
میهن  و  انقالب  و  اسالم  فدای  را  ها  آن  و 
شهدای  این  گونه  این  تا  کردند  عزیزمان 
ُاسوه  و  الگو   ، تاریخ  همیشه  برای  عزیز 
► باشند.   بشریت  همه  بلکه  و  ما  جامعه 
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به مناسبت کنگره ملی شهدای استان قم
معرفی کتاب؛ "و دریا آتش 

گرفت"

در  نویسنده  مطالعه  و  مصاحبه  ساعت ها  رهاورد  گرفت"  آتش  دریا  "و 
صفحه   ۱۷۷ در  که  بوده  مرتبط  وقایع  و  اویسی  محمد  شهید  خصوص 

است. شده  آراسته  طبع  زیور  به  بزرگسال  سنی  رده  برای 
گرچه زمان انتشار چاپ نخست کتاب »و دریا آتش گرفت« به زمستان 
سال گذشته آن هم به همت انتشارات جمکران باز می گردد، اما اوایل 
عنوان  به  خواندنی  رمان  این  از  رونمایی  مراسم  که  بود  امسال  تیرماه 
یکی از محصوالت کنگره ملی شهدای استان با حضور خانواده شهید، 

برگزار شد. و فعاالن فرهنگی  از مسئوالن  اثر، جمعی  نویسنده 
شهدای  یادبود  و  اویسی  محمد  شهید  زندگانی  شرح  واقع  در  اثر  این 
تعبیر دکتر محمد حسنی، مدیرعامل  به  که  حادثه سیل چالوس است 
و  آماده است  فیلمنامه  انتشارات مسجد مقدس جمکران، خودش یک 
کارهای دراماتیک و جذاب سازی و پرکشش کردن داستان در این کتاب 
به نحوی صورت گرفته که می توان بر اساس آن یک فیلم سینمایی تولید 

کرد.
نویسنده این رمان، خانم فاطمه سلطانی است که در مراسم رونمایی آن 
چنین گفت: "در این کتاب حداکثر تالشم را انجام داده ام تا در ضمن 
شرح داستانی زندگی نامه شهید محمد اویسی به قدر ُوسعم بتوانم نسل 
جدید را که چهل سال با شهدای دفاع مقدس فاصله زمانی دارد، جذب 

این مفاهیم ناب و متعالی کنم."
احمد  حاج  ربوده شدن  واقعه  به  پرداختن  ضمن  نویسنده  واقع  در 
حزب  توسط  )ص(  الله  رسول  محمد   ۲۷ لشکر  فرمانده  متوسلیان، 
سکوالر فاالنژها در لبنان به شرح زندگی شهید محمد اویسی از مربیان 

می پردازد. اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  آموزشی 
او در گفت و گویی بیان می دارد:" ۲۰ ماه مشغول به نوشتن ای کتاب 
بودم و به معنای واقعی کلمه، با داستان شهید اویسی زندگی کردم.یعنی 
صبح که از خواب بیدار می شدم، همه ی ذهنم را شهید اویسی اشغال 
ماجرا  این  از  من  و  داشت  ادامه  شب  آن  پایان  تا  روند  این  و  بود  کرده 
شدنی  فراموش  که  بود  برایم  خوبی  خیلی  حس  هستم؛  و  بودم  راضی 

نیست." هم 
نام  به  قهرمان  ضد  شخصیت  کردن  اضافه  با  همچنین  سلطانی  خانم 
یوزف به داستان، تقابل بین حق و باطل را به خوبی به رشته تحریر در 

است.  آورده 
ساعت ها  رهاورد  گرفت"  آتش  دریا  "و  که  این  دیگر  اهمیت  حائز  نکته 
مصاحبه و مطالعه نویسنده پیرامون شهید و وقایع مرتبط بوده و در ۱۷۷ 
صفحه و با قیمت ۵۴ هزار تومان برای رده سنی بزرگسال به زیور طبع 

است. آراسته شده 
تا  شد  نیم خیز  اینکه  محض  "به  می خوانیم؛  کتاب  این  از  بخشی  در 
خودش را به او برساند، جنگنده اسرائیلی باالی سرش بود. ثانیه ای بعد 
ماشین رفت روی هوا. بعد از صدای مهیبی که انگار پرده گوش هایش 
را پاره کرد، همه جا ساکت شد. سکوت مطلق. انگار که زمان ایستاده 
باشد. همان طور چهار چنگولی خیره شد به تکه آهن های خنجر مانندی 
که پیش رویش معلق بودند. تکه ای آهن داغ، پوست صورتش را شکافت. 
و  سوزش  و  درد  هیکلش.  تمام  روی  شد  پاشیده  خون  و  شن  و  خاک 
سمت  دوید  و  پرید  جا  از  آورد.  هجوم  سمتش  به  هم  با  انفجار  صدای 
ماشینی که می سوخت. تنها کاری که می توانست بکند، این بود که با 
مشت هایش خاک را بپاشد روی ماشین؛ ولی بعد از چند ثانیه دید که 
کارش معنایی ندارد. فقط مجسمه ای از پیکر سوخته شریف در میان دِر 
نیمه باز ماشینی که دیگر ماشین نبود، باقی مانده بود. کمی آن طرف تر 

پای مصنوعی او با آتشی که رویش افتاده بود، ُگر می گرفت. "
گفتنی است، پاسدار شهید محمد اویسی نخستین روز از مهرماه سال 
عملیات  واحد  مسئولیت  آمد.او  دنیا  به  قم  پنجعلی  محله  در   ۱۳۳۶
سپاه تهران و منطقه ۱۰ کشور را به عهده گرفت و سرانجام در تاریخ ۲۸ 
اردیبهشت ۱۳۶۲ زمانی که جهت آموزش نظامی در ساختمان آموزش 
نیروی تکاوری در چالوس به سر می برد، طی حادثه سیل به درجه رفیع 

آمد. نائل  شهادت 

خبـر دلنوشته ای توصیفی از توفیق دیدار با امام خامنه ای؛

●  تجلیل سکاندار انقالب از شهر قیام و اقامه    ●

معاون سیاسی- امنیتی استاندار قم:

● ترویج سبک زندگی شهدا، ضرورتی انکار ناپذیر است    ●

در گفتگو با  دکتر  خوش گفتار رئیس ستاد کنگره مطرح شد؛

● اجالسیه پایانی کنگره ملی شهدای استان قم، 26 آبان در مسجد مقدس جمکران برگزار می شود    ●
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قم  شهرداری  گفت:  قم  شهردار      ◄
شهدای  کنگره  برگزاری  برای  تعامل  در 
مختلف  سرفصل   80 ذیل  قم،  استان 
فرهنگی،  عمرانی،  متعدد  پروژه های 
است. کرده  اجرایی  را   ... و  فضاسازی 
در  سقائیان نژاد  مرتضی  سید  دکتر 
شهدای  کنگره  خبری  ستاد  با  گفت وگو 
اهتمام  به  اشاره  ضمن  قم  استان 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  برای  قم  شهرداری 
برگزاری  در  همکاری  و  شهر  در  شهادت 
اظهار  قم  استان  شهدای  ملی  کنگره 
فرهنگ  ترویج  حیطه  در  کار  داشت: 
اقدامات  باارزش ترین  از  مقاومت  و  ایثار 

می رود. شمار  به  شهر  در  فرهنگی 
 48 نصب  و  ساخت  به  اشاره  با  وی 
استان  و  کشور  شاخص  شهدای  سردیس 
معابر  در  یادمان ها  این  بیشتر  افزود:  قم 
نمادهایی  و  نصب شده  قم  شهر  مختلف 
و  ایثار  پایگاه  به عنوان  شهر  هویت  برای 

می شوند. محسوب  کشور  در  شهادت 
میلیارد   96 هزینه  به  قم  شهردار 
اشاره  سردیس ها  این  ساخت  ریالی 
شهدای  سردیس  ساخت  افزود:  و  کرد 
عابدی،  زین الدین،  سلیمانی،  واالمقام 
صدوقی،  خمینی،  عطاران،  ثابت،  نظری 
اوسطی،  بی طرفان،  فهمیده،  مطهری، 
دل آذر،  اکبری،  فراشاهی،  آوینی، 
مهندس،  مهدی  ابو  کریمی،  صادقی، 
فصیح،  همایی  نیا،  مظفری  فخری زاده، 
کلهری،  مولوی،  سعیدی،  قرنی،  اکبری، 
بهمن،  ایمانی،  فخاری،  حیدریان، 
اقداماتی  و...ازجمله  گلزار  بنیادی، 

اول  تراز  هنرمندان  مشارکت  با  که  است 
است. گرفته  صورت  کشور 

شهیدان  موزه  خانه  احداث  وی 
با هزینه  قم  از سوی شهرداری  زین الدین 
در  دیگر  اقدامی  را  ریالی  میلیارد   80
سبک  با  جوان  نسل  آشنایی  راستای 
داشت:  اظهار  و  دانست  شهدا  زندگی 

به  اتصال  و  نو  سبکی  با  موزه  خانه  این 
برای  مناسب  فضایی  افزوده،  واقعیت 
جمع های  و  ارزشی  برنامه های  اجرای 
زندگی  با  آشنایی  همراه  به  دوستانه 
 17 لشگر  شهدای  و  زین الدین  شهید 
ابیطالب علیه السالم فراهم کرده  بن  علی 
خانه موزه های  احداث  همچنین  است؛ 
در  نیز  شفیعی  شهید  و  فخری زاده  شهید 

است. انجام  حال 
در  حرم  مدافع  شهدای  گلزار  احداث 

علیهاالسالم  معصومه  بهشت  آرامستان 
مدافع  شهدای  گلزار  پایتخت  به عنوان 
با  حرم  مدافع  شهید   426 که  حرم 
خاک  به  آن  در  مختلف  ملیت های 
اقدامات  دیگر  از  سپرده شده اند، 
حوزه  در  قم  شهرداری  اخیر  سال های 
به  سقائیان نژاد  که  است  شهادت  و  ایثار 

کرد. اشاره  آن 
تبلیغات  اجرای  به  اشاره  با  قم  شهردار 
گفت:  شهادت  و  ایثار  رویکرد  با  محیطی 
محوری  شعار  و  اصلی  رویکرد  به  توجه  با 
کنگره ملی شهدای استان، شهرداری قم 
را  شهری  فضاسازی  و  تبلیغات  محوریت 
قالب  در  و  مختلفی  زمانی  دوره های  در 
دستور  در  محیطی  تبلیغات  پویش های 

است. داده  قرار  کار 
مجموعه  پیرامونی  بوستان  احداث 

دفاع  و  اسالمی  انقالب  باغ موزه  بزرگ 
دیگر  از  این مجموعه  و فضاسازی  مقدس 
سال های  طی  قم  شهرداری  اقدامات 
نشاط  و  شهادت  و  ایثار  حوزه  در  اخیر 
برای  و  می شود  محسوب  شهروندی 
انقالب  باغ موزه  اجرای محوطه  و  طراحی 
مجاور  بوستان  و  مقدس  دفاع  و  اسالمی 
ریال  میلیارد   320 هکتار   20 مساحت  به 

است. شده  هزینه 
احداث  به  اشاره  با  سقائیان نژاد  دکتر 
واالمقام  شهید   6090 یادمان  بوستان 
درخت   6090 کاشت  گفت:  قم  استان 
قم  استان  شهدای  از  یک  هر  نیت  به 
اسفندماه  در  شهدا  یادمان  بوستان  در 
با  درختکاری  هفته  با  هم زمان   1398
سال  در  و  آغاز  مختلف  اقشار  حضور 

رسید. اتمام  به   1400
احداث  هزینه  داد:  ادامه  قم  شهردار 
و  دو  قم  استان  شهدای  یادمان  بوستان 
نیم میلیارد تومان بوده و عملیات عمرانی 
خدمت رسانی  و  تکمیل  برای  بوستان  این 

دارد. ادامه  شهروندان  به 
گمنام  شهدای  یادمان  احداث 
قم،  مرکز  صداوسیمای  محوطه  در 
یادمان  تجهیز  و  محوطه  ساماندهی 
برگزاری  )ع(،  نبی  خضر  شهدای 
و  ایثار  محور  با  هنری  ادبی  کارگاه های 
یادواره های  اجرای  در  مشارکت  شهادت، 
کنگره  با  مرتبط  اجالسیه های  و  شهدا 
مسابقات  برگزاری  استان،  شهدای 
نیز  شهادت  و  ایثار  موضوع  با  فرهنگی 
راستای  در  شهرداری  اقدامات  دیگر  از 

است. قم  استان  شهدای  کنگره  برگزاری 
پروژه های  اجرای  به  قم  شهردار 
نورپردازی در پل ها و جداره های مزین به 
شهرداری  افزود:  و  کرد  اشاره  شهید  نام 
و  ایثار  نمادهای  محور  با  را  کار  این  قم 
ریالی  میلیارد   92 هزینه  با  و  شهادت 

است. داده  انجام 
نقش  مترمربع   2500 اجرای 
از  شهادت  و  ایثار  موضوع  با  برجسته 
به  سقائیان نژاد  که  بود  اقداماتی  دیگر 
زیرگذر  بسیج،  زیرگذر  کرد.  اشاره  آن 
سیدالشهدا،  حمزه  زیرگذر  خرمشهر، 
نقش  و  سالمت  مدافع  شهدای  زیرگذر 
این  ازجمله  سلیمانی  شهید  برجسته 
میلیارد   50 هزینه  با  که  هستند  پروژه ها 

است. رسیده  سرانجام  به  ریالی 
نمود  داشتن  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
شهر  در  شهادت  و  ایثار  بوی  و  رنگ 
محسوب  اسالمی  انقالب  مبدأ  که  قم 
هزار   25 اجرای  داد:  ادامه  می شود 
موضوعات  با  دیواری  نقاشی  مترمربع 
ایثار و شهادت از دیگر اقدامات  با  مرتبط 
اهداف  این  به  رسیدن  در  قم  شهرداری 

. ست ا
طرح  در  گفت:  سقائیان نژاد  دکتر 
نام گذاری معابر  با  نیز  کوچه های آسمانی 
قم  شهری  مدیریت  رویه  که  شهدا  نام  به 
اطالعات  و  تصویر  حاوی  تابلویی  است، 
 2 تاکنون  و  می شود  نصب  و  تهیه  شهید 
تا  و  رسیده  اجرا  به  طرح  این  از  مرحله 
تابلو   620 درمجموع   1401 سال  پایان 

► می شود.   نصب  طرح  این  در 

دکتر سقائیان نژاد در گفت وگو با ستاد خبری کنگره شهدای استان قم  

●   شهرداری قم در خط مقدم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت    ●
از ساخت 48 سردیس شهید تا احداث خانه موزه شهیدان زین الدین /  تکمیل عملیات اجرایی احداث بوستان یادمان شهدا

◄    راوی: حسین رجب زاده
قبل از شروع عملیات والفجر 4 عازم منطقه شدیم و 
به تجربه در خاك زیستن، چادرها را سر پا کردیم. شبی 
شناسایی  برای  دیگر  دوتای  یکی  با  الدین  زین  برادر 
استراحت می کردند.  ما  توی چادر  بودند  آمده  منطقه 
آمدنشان  از  خبری  رسیدند.  که  بودم  خواب  من 
چهره ها  بود.  تاریك  خیلی  هم  چادر  داخل  نداشتیم. 
بیدارشدم  خره  باال  نمی شد.  داده  تشخیص  خوبی  به 
رفتم سر پست. مدتی گذشت. خواب و خستگی امانم 
را بریده بود. پست من درست افتاده بود به ساعتی که 
کیف  با  آن  در  خواییدن  چرت  یك  شیرینی  می گویند 
تا 4  برابری می  کند، یعنی ساعت 2  یك عمر بیداری 
نیمه شب لحظات به کندی می گذشت. تلو تلو خوران 
خودم را رساندم به چادر. رفتم سراغ »ناصری« که باید 
بیدار  دادم.  تکانش  می گرفت.  تحویل  را  بعدی  پست 
برو سر پست«  نوبت توست،  که شد، گفتم: »ناصری. 
اینکه  بدون  هم  او  پایش.  روی  گذاشتم  را  اسلحه  بعد 
خوابیدم.  گرفتم  هم  من  رفت.  شد  پا  بگوید،  چیزی 
چشمم تازه گرم شده بود که یکهو دیدم یکی به شدت 
زحمت  به  رجب زاده.«  »رجب زاده.   … میدهد  تکانم 
چشم باز کردم. »بله؟« ناصری سرا سیمه گفت: »کی 
بیدارم  که  تو  »نه  نیستی؟«  خودت  »مگه  پسته؟«  سر 
نکردی« با تعجب گفتم: »پس اون کی بود که بیدارش 
مهدی.  آقا  خالی  جای  به  کرد  نگاه  ناصری  کردم؟« 
بودم.  شده  گیج  حسابی  لشکر«  »فرمانده  گفت: 
چشمانم  »آره«  میگی؟«  »جدی  نشستم.  شدم  بلند 
بیرون.  زدیم  چادر  از  ناباوری  با  می سوخت.  شدت  به 
دستش  یك  بود.  آقامهدی  خود  می گفت.  راست 
تا  می گفت.  ذکر  تسبیح.  دیگرش  دست  بود،  اسلحه 
بند  خجالت  از  زبانمان  کرد.  سالم  شد،  متوجه مان 
آمده بود. ناصری اصرار کرد که اسلحه را از او بگیرد اما 
نپذیرفت. گفت: »من کار دارم می خواهم اینجا باشم« 

مثل پدری مهربان به چادر فرستادمان. بعد خودش تا 
داد. پست  جایمان  به  صبح  اذان 

راوی:محمد رضا اشعری
فرصتی  باالخره  بی خوابی،  شبانه روز  چند  از  بعد 
فتح  سنگرهای  از  یکی  در  مهدی  حاج  و  داد  دست 
جزیره  در  عملیات  از  روز  پنج  خوابید.  عراقی  شده 
زیاد  کار  خاطر  به  مهدی  آقا  و  می گذشت  مجنون 
و  بود  زرد  چهره اش  نداشت.  استراحت  برای  فرصتی 
بیداری های  شب  و  بی خوابی ها  از  قرمزش  چشمان 
گلوله  یك  که  نگذشت  ساعتی  می کرد.  حکایت  ممتد 
داد  آمد.  فرود  سنگر  طاق  روی  بیست  و  صد  خمپاره 
سنگر.  طرف  دویدند  همه  مهدی«  آقا  »بچه ها  زدم: 
و  می کرد  سرفه  حالیکه  در  او  که  بودیم  نرسیده  هنوز 
بیرون  تا  را کنار می زد، دیدیم. کمکش کردیم  خاك ها 
و  نشدین؟«  طوری  آقا  »حاج  بودند  نگران  همه  بیاید. 
خندید  می تکاند  را  لباسش  خاك های  که  همانطور  او 
ما  به  »انگار عراقی ها هم می دانند که خواب  و گفت: 

»  . نیامده 
راوی: مرتضی سبوحی

عملیات  برای  که  بود  روز  پنج  و  چهل  حدودًا 
لحظه شماری می کردیم. یك روز اعالم شد که فرمانده 
لشکر آمده و می خواهد با مردها صحبت کند. همگی 
خستگی مان  عملیات،  وعده  تا  شده  جمع  اشتیاق  با 
محضر  »از  گفت:  الدین  زین  شهید  کند.  زائل  را 
حضرت امام )ره( می آیم ... وضعیت نیروها را خدمت 
ایشان بیان کردم و گفتم شاید تا یك ماه دیگر نتوانیم 
به  مرا  سالم  فرمودند  امام   ... کنیم  شروع  را  عملیات 
بفرستید.  مرخصی  به  را  آنان  و  برسانید  رزمندگان 
خودتان از طرف من از آنان بیعت بگیرید که بازگردند 
و هرکدام، یکی دو نفر را هم همراه خویش بیاورند ...« 
با  بچه ها  که  بود  نشده  تمام  مهدی  آقا  حرفهای  هنوز 
شنیدن نام مبارك امام )ره( شروع به گریستن کردند. 

حال خوشی به همه دست داده بود. صدای آقا مهدی 
با هق هق عاشقانه یاران امام گره خورد و در آن دشت 
مرخصی،  پایان  از  پس  کشید.  پر  آسمان  به  سوخته 
نفس  تازه  نیروی  پنجاه  و  یکصد  با  امام  وفای  با  یاران 
شکل  محرم  عملیات  ترتیب  بدین  و  بازگشتند  دیگر 

گرفت.
راوی: محمد جواد سامی

قرار  الدین  زین  شهید  با  عملیات  شروع  صبح 
داشتیم. مدتی گذشت اما خبری نشد. داشتیم نگران 
رویمان  پیش  زرهی،  نفربر  یك  ناگهان  که  می شدیم 
لب  بر  تبسمی   با  بیرون.  پرید  مهدی  آقا  و  کرد  توقف 
و گفت:  را که دید، خندید  ما  آلود.  و رویی غبار  و سر 
آخر  گذاشتم.  منتظر  را  شما  که  می خواهم  »عذر 
می دانید، ما هم جوانیم و به تفریح احتیاج داریم. رفته 
بودم خیابانگردی ...« گفتم: »آقا مهدی . کدام شهر 
دشمن را می گشتی؟« قیافه جدی تری به خود گرفت 
و ادامه داد: »از آشفتگی شان استفاده کردم و تا عمق 
برای شناسایی  رفتم.  پیش  کیلومتری خاکشان  پنجاه 
با  و  کرد  خم  کمی   را  گردنش  سپس  بعدی.«  عملیات 
تبسم گفت: »ما که نمی خواهیم اینجا بمانیم. تا کربال 

است.« الله  ماشاء  الی  راه  که  هم 
در آبان ماه سال 1363 شهید زین الدین به همراه 
از  عملیاتی  منطقه  شناسایی  جهت  مجید  برادرش 
باختران به سمت سردشت حرکت می  کنند. در آنجا به 
برادران می  گوید: »من چند ساعت پیش خواب دیدم 
که خودم و برادرم شهید شدیم« موقعی که عازم منطقه 
»ما  می گویند:  و  کرده  پیاده  را  راننده شان  می  شوند، 
خودمان می رویم.« فرمانده محبوب لشکر 17 علی بن 
ابیطالب )ع( سرانجام پس از سالیان طوالنی دفاع در 

جبهه ها 
بر  آفرین  افتخار  صحنه های  و  عملیات  در  شرکت  و 
اثر درگیری با ضدانقالب به همراه برادر شربت شهادت 

در  پرواز  به  خاکی  جسم  این  از  بلندش  روح  و  نوشید 
مأوی گزیند. پروردگارش  نزد  تا  آمد 

من  به  او  می کردیم،  صحبت  مهدی  آقا  با  یکبار 
روزه  روز،  دویست  به  نزدیك  من  علی،  »حاج  گفت: 
این  و  مهدی  آقا  نکردم.  باور  را  حرفش  اول  بدهکارم« 
حرفها ؟ اما او توضیح داد که: »شش سال تمام چون 
جا  یك  در  روز  ده  که  نشد  و  بودم  مأموریت  در  دائمًا 

بمانم، روزه هایم ماند.« و درست پنج روز بعد به شهادت 
صادقی  شهید  با  را  موضوع  این،  از  بعد  مدتی  رسید. 
در میان گذاشتم و ایشان تمام بچه ها را که چند هزار 
شهادت  خبر  اینکه  از  پس  و  کرد  جمع  می شدند،  نفر 
»مهدی زین الدین« را به آنها داد، گفت: »عزیزان. آقا 
مهدی پیش از شهادت، به یکی از دوستانش گفته اند 
که حدود 200 روزه قضا دارند، اگر کسی مایل است، 
به  میدان  تمام  یکباره  الله.«  بسم  کند،  ادا  را  او  دین 
خروش آمد و فریاد که : »ما آماده ایم« در دلم گفتم: 
دویست  مقابل  در  روزه  هزار  چند  معامله ای  »عجب 

روز؟«
منبع: کتاب افالکی خاکی       ►

ملی  کنگره  اندیشه ورز  هیات  عضو      ◄
ماندگار  کارهای  از  گفت:  قم  استان  شهدای 
سمفونی  ارکستر  برگزاری  شهدا  ملی  کنگره 
خط شکنان است که قرار است در تاالر وحدت 
شود. رونمایی  ایران  موسیقی  خانه  همت  به  و 
از  بعد  قم  استان  شهید   ۶۰۹۰ کنگره 
ایستگاه  به  فراوان  و  مستمر  تالش  ماه ها 
راستای  در  است.  شده  نزدیک  خودش  پایانی 
متعددی  تولیدات  قم  شهدای  بهتر  معرفی 
 ۶۰ تولید  که  گرفت  صورت  کنگره  این  توسط 
رادیویی،  برنامه های  شهدا،  از  مستند  فیلم 
زین الدین،  شهید  سریال  ساخت  تلویزیونی، 
کتاب،   ۵۰ تولید  خین،  نهر  سینمایی  فیلم 

جمله  از  خط  شعر،  عکس،  سرود،  جشنواره 
است. تولیدات  این 

فاخر  اثر  خط شکنان  سمفونی  ارکستر 
 ۶۰۹۰ کنگره  راستای  در  که  است  دیگری 
از  بعد  که  است  شده  تولید  قم  استان  شهید 
اثری  می شود.  رونمایی  آن  از  شهدا  کنگره 
آن  از  بخشی  نیز  کنگره  مسئولین  گفته  به  که 
نمایش  به  زین الدین  شهید  سریال  تیتراژ  در 

شود. می  گذاشته 
فاخر  هنری  اثر  این  با  بیشتر  آشنایی  برای 
هنری  پروژه  ناظر  و  مشاور  با  گفت وگویی 

داشتیم: خط شکنان  سمفونی  ارکستر 
هیات  عضو  مصطفوی،  محمدرضا  سید 

در  قم،  استان  شهدای  ملی  کنگره  اندیشه ورز 
سمفونی  ارکستر  با  رابطه  در  ایسنا  با  گفت وگو 
ماندگار  کارهای  از  کرد:  عنوان  خط شکنان 
کنگره ملی شهدا برگزاری ارکس سمفونی خط 
شکنان است که قرار است در تاالر وحدت و به 

شود. رونمایی  ایران  موسیقی  خانه  همت 
توسط  سمفونی  این  شعر  داد:  ادامه  وی 
عباس  نام  به  کشور  خوب  شعرای  از  یکی 
هیات  در  تایید  از  بعد  و  سروده  محمدی 
عبدی  عباس  به  آهنگسازی  برای  اندیشه ورز 

است. شده  سپرده 
شهدای  ملی  کنگره  اندیشه ورز  هیات  عضو 
سمفونی  ارکستر  این  اینکه  بیان  با  قم  استان 

می شود،  اجرا  ایران  موسیقی  خانه  توسط 
از  بعد  فاخر  هنری  اثر  این  از  کرد:  اظهار 
هنری  اثر  یک  عنوان  به  اصلی  اجالسیه 

شد. خواهد  رونمایی 
نهم  از  بعد  سمفونی  این  اینکه  بیان  با  وی 
)س(  زینب  حضرت  والدت  ایام  در  و  آذرماه 
ارکستر  استاندارد  کرد:  اضافه  می شود،  برگزار 
مشخص  تعداد  نفر   ۲۵۰ تا   ۱۵۰ از  سمفونی 
در  تهران  سمفونی  ارکس  توسط  که  هست 
اجرا  وحدت  تاالر  رودکی  بنیاد  مجموعه  زیر 

. د می شو
سمفونی  ارکستر  هنری  پروژه  ناظر  و  مشاور 
نور  رضا  حمید  استاد  شد:  آور  یاد  خط شکنان 

بسیجیان  از  و  موسیقی  خانه  مدیر  که  بخش 
تهیه کننده  دفاع مقدس است  در دوران  لشگر 
افضلی  آقای  تولید،  مدیر  عبدی  عباس  است. 

دارند. حضور  پروژه  این  در  مجری  عنوان  به 
بازتاب  زبان هنر در  با ضرورت  رابطه  وی در 
بیان کرد: اجرای  انتقال مفاهیم و سیره شهدا 
یک  و  ندارد  قم  شهدای  به  اختصاص  اثر  این 
کلیدواژه هایی  برگیرنده  در  و  است  ملی  اثر 
باال بردن  و  انسجام، استحکام  است که موجب 

است. ملی  روحیه 
جزء  اثر  این  کرد:  عنوان  مصطفوی 
کنگره  در  بار  اولین  برای  که  است  برنامه هایی 
شکنان  خط  مسمای  و  عنوان  و  می شود  اجرا 

برمی گردد به اینکه لشگر ۱۷ علی بن ابیطالب 
است. بوده  شکن  خط  لشگر  قم 

مهمترین  از  یکی  فرهنگی  فاخر  آثار  تولید 
رسالت های مدیران فرهنگی در کشور و استان 
ترویج  و  پخش  با  توانند  می  که  آثاری  است. 
های  بسته  در  و  مختلف  اقشار  بین  در  آنها 
قابل ارایه نقش مهمی در مقابله با آسیب های 
فرهنگی تهاجم گسترده مجازی دشمن داشته 
در  بهتری  ریزی  برنامه  و  دقت  با  باید  باشند 
برنامه  با  امید است که  قرار گیرد.  اختیار مردم 
ریزی بهتر مدیران زمینه استفاده هرچه بیشتر 
مردم هنر دوست و خانواده های مکرم شهدا و 
ایثارگران از این گونه آثار فاخر فراهم شود.  ►

● گذری بر خاطرات شهید مهدی زین الدین    ●

اجرای اثری ماندگار از شهدای قم در تهران؛

● ارکستر سمفونی خط شکنان، اثری ماندگار در رثای شهدای قم    ●

صحبت های شخصیت ها درباره 
"فصل شیدایی"

زین الدین: شهیدان  مادر 
از  صحیح  روایت  به  که  بودیم  موفق  و  اثرگذار  زیبا،  نمایشی  شاهد 
موجب  نیز  مساله  همین  و  پردازد  می  اسالمی  انقالب  و  اسالم  تاریخ 

کنند. برقرار  را  الزم  ارتباط  آن  با  مردم  که  شده 
آمدم  آن  تماشای  به  این که  از  و  بود  زیبا  نمایش  این  بخش های  همه 
و  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  صحنه  من  برای  دارم.  رضایت 
شد  باعث  که  بود  تاثیرگذار  و  زیبا  بسیار  نمایش،  این  در  کربال  واقعه 

شود. سرازیر  چشمانم  اشک  شده  که  هم  دقیقه  چند  برای 
بسیار  اوج،  ای  رسانه  سازمان  از  ماندگار  و  جذاب  کار  این  خاطر  به 
تاریخی– فاخر  اثر  این  که  آن ها خداقوت می گویم  به  و  تشکر می کنم 

قرآنی را تولید کرده اند. مردم ما این روز ها به دیدن این گونه نمایش ها 
آثار مرور کنند. تا تاریخ را به درستی در این گونه  نیاز دارند 

قم: استاندار  شاهچراغی،  سیدمحمدتقی 
به شخصه از سازمان هنری- رسانه ای اوج تشکر می کنم که با توجه 
و  کامل تر  اجرای  این بار  گذشته،  دوره های  در  قبلی  اجراهای  به 

گذاشتند. نمایش  به  قم  مردم  برای  را  زیباتری 
»فصل شیدایی« یک اثر بی نظیر و بی بدیل در کشور است که با توجه 
چه  و  شده  کشیده  برایش  زیادی  زحمات  آن،  گستردگی  و  ابعاد  به 
اند. برقرار کرده  ارتباط دلی و حسی خوبی  با آن  خوب که مردم هم 

به همه ماست که بدانیم اهمیت  برنامه تذکری  این  از  استقبال مردم 
و ضرورت تولید آثار فاخر و اثرگذار هنری تا کجاست و لذا باید به این 

مساله توجه به مراتب بیشتری داشته باشیم.
الله سید احمد خاتمی، امام جمعه تهران: آیت 

امام  ظهور  تا  )ع(  آدم  حضرت  زمان  از  داده  رخ  اتفاقات  روایت 
نمایش  به  آنرا  شد  موفق  نمایش  این  که  بود  زیبا  اتفاقی  زمان)عج( 
بگذارد و باید گفت که »فصل شیدایی« حقیقتًا روایت صادقانه تاریخ 
آن هم به زبان هنر است. ما اگر بتوانیم از این زبان در راستای ترویج 
و  عفاف  و  فاطمی  فرهنگ  همچون  اسالمی  ارزش های  و  فضائل 

بود. خواهیم  موفق  قطعًا  کنیم،  استفاده  حجاب 
نماینده مردم قم در مجلس: حجت االسالم مجتبی ذوالنوری، 

تاریخ  در  نمایشی  آثار  قوی ترین  از  یکی  بی شک  فاخر  اثر  این 
صوتی،  جلوه های  نظر  از  که  آن  چه  می شود،  محسوب  کشور  هنر 
تصویری، کیفیت محتوا و موارد دیگر یک بسته کامل بی نقص هنری 

رود. می  شمار  به 
حساسیت های  من  همواره  قرآنی  و  تاریخی  محتوای  بحث  در 
شیدایی«  »فصل  نمایش  محتوای  در  اما  دارم  مسائل  این  در  زیادی 
که  بود  مشخص  و  نداشت  وجود  مشکلی  و  انحراف  هیچ  خوشبختانه 

است. ُبرده  بهره  درستی  و  قوی  منابع  از  کار  نویسنده 
حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی، استاد حوزه و دانشگاه:

معمواًل در تئاتر بعد از گذشته ۳۰ دقیقه حوصله تماشاگر سر می رود 
زیبای  روایت  و  و تصویری  ویژه صوتی  با جلوه های  اما فصل شیدایی 
اثر  این  اشتیاق  با  آخر  لحظه  تا  تماشاگران  همه  که  شد  باعث  راوی 

کنند. تماشا  را  فاخر 
و  بود  ارزشمند  محتوای  دارای  روایات  و  قرآنی  نظر  از  نمایش  این 
و  شده  برگرفته  شیعی  و  اسالمی  درست  منابع  از  که  می داد  نشان 

است. مطرح  علمی  مباحث  هنری،  اثر  این  پشت  شد  ثابت 

خبـر


