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چرا پرده از 
رخسار کشیدی؟
یکبار  ماهی  طیار،  جعفر  غواصی  گردان  بچه های 
دور هم جمع می شوند و به دیدار خانواده شهدای 
گردانشان می روند. این ها یکی از چند گردان غواصی 
هستند که در کربالی چهار به قلب دشمن زدند و ما 
این روزها در مورد آن ها بیشتر می شنویم. به خاطر 
دارم در ایام فتنه 88 به منزل شهید رضا حسینی 
از همرزمانش گفت: »دیشب  بودیم که یکی  رفته 
شهید تقی بهمنی رو خواب دیدم. بهش گفتم فردا 
شب با بچه های گردان به منزل رضامی رویم، شما 
نگاه کرد و  بهم  ناراحتی  با تعجب و  آتقی  بیا.  هم 
گفت: مگه نمی بینید انقالب در خطره؟ ماها االن تو 

خیابونیم، شما هم بیاید وسط معرکه«
از بچه های تفحص چندین بار شنیده بودم که شهدا 
ناز دارند و پیکرشان به این راحتی ها پیدا نمی شود 
یکباره  به  می افتد،  خطر  به  انقالب  که  بار  هر  و 
و  بپا می شود  تفحص  مناطق  میان  در  رستاخیزی 
شهدا خودشان را نشان می دهند. می گفتند لشکر 
تابوت شهدا که به شهرها می آید، گره از کار انقالب 
دوم  سال های  همیشه  تفحص  رفقای  می شود.  باز 
خرداد و معجزات استخوان های شهدا در آن سال ها 
نکرده  توجه  نکته  این  به  هرگز  اما  می زدند،  مثال 
بودم که روح شهدا هم چون استخوان های پوسیده 
به  مشکالت  در  و  است  انقالب  این  دلواپس  آن ها 
یاری اسالم و انقالب می شتابند. آن شب بودم که 
شما  به  شهیدان  »چشم  می گویند  وقتی  فهمیدم 

دوخته شده است« یعنی چه...
باقی  عراق  خاک  در  که  شهدایی  همه  میان  در 
ناز  که  بودند  غواص  شهدای  این  چرا  مانده اند، 
چه  کشیدند؟  رخساره  از  پرده  و  گذاشته  کنار  را 
عزیزان  این  که  می کند  تهدید  را  انقالب  خطری 
و  بسته  دست های  آمده اند؟  میدان  به  دوباره 
مظلومیت آن ها چه می گوید؟ شاید می گویند »ما 
را اسیر هم کردند، تحریم کردند، برخی مان را حتی 
زنده به گور هم کردند، اما در مقابل طاغوت سر خم 
نکردیم و نگذاشتیم تحقیرمان کنند. شما برای یک 

مشت دالر چه می کنید؟«
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»ما از آمریکایی ها تشکر می کنیم....« این جمله ای بود 
که عدنان خیراهلل-وزیر دفاع وقت رژیم بعثی عراق- در 
مصاحبه مطبوعاتی    اش یک هفته پس از عملیات کربالی 
چهار اعالم کرد. خیراهلل علت شکست ایران در عملیات 
»علت  کرد:  تشریح  اینگونه   65 سال  چهار  کربالی 
شکست کنونی این است که ما آماده بودیم و نقشه های 
الزم را طرح کردیم ... و از درس های فاو استفاده نمودیم. 
« به راستی نقشه    ها را چه کسانی به بعثی ها رساندند؟ 

یک  سیا  سازمان   )1365 1986)مردادماه  اوت  ماه  در 

واشنگتن  که  کرد  ایجاد  امن  و  پیچیده  بسیار  سیستم 
ماه  دو  برای  می کرد.  وصل  عراق  به  مستقیماً  را 
اطالعات  بغداد  ایستگاه  از طریق  متوالی صدام حسین 
دریافت  ایران  نظامی  آرایش    های  باره  در  مستقیمی 
می    داشت. این مرکز هم چنین قادر بود اطالعات بسیار 
دقیقی را برای فرماندهان عراق تهیه کند. این اطالعات 
علیه  عراق  رژیم  به  فعاالنه  ارائه می شدند که  آن  برای 
نیز،  این      از  امتیاز بدهد.  خیلی قبل تر  ایران برتری و 
نیروی هوایی آمریکا، در سپتامبر 1980 )1359( تعداد 
5 فروند هواپیمای شناسایی آواکس را جهت شناسایی 
اطالع رسانی  و  ایران  هوایی  نیروی  هوایی  عملیات های 
آن ها به ارتش عراق، به عربستان سعودی منتقل کرد. 
زمینه  در  ویژه  به  آمریکایی ها  جانبه  همه  همکاری 
اطالعات با رژیم ظالم بعث به صورت متعدد و از سوی 
منابع مختلف اعالم شده است. پیام تشکر عدنان خیراهلل 
نیز در زمینه    ی همین اطالعاتی بوده است که به صورت 

ارسال  بعثی    ها  به  آمریکایی    ها  از سوی  و دقیق  مستمر 
می    شده است.

 175 تفحص  خبر  ماه  اردیبهشت  روزهای  آخرین  در 
و  رسانه    ها  در  سرعت  با  چهار  کربالی  غواص  شهید 
شبکه    های مجازی منتشر شد؛ شهدایی که زنده به گور 
شده بودند، آن هم با دست    هایی بسته. دوستی می گفت 
برگشتنشان.  هم  و  بود  عجیب  رفتنشان  هم  شهدا 
نیست. می    گفت هرجا گره  بی حکمت  بازگشت شهید 
می گیرند،  تصمیم  شهدا  می افتد  انقالب  کار  به  کوری 
بازگردند. گویی می خواهند با حضور خود گره ای را باز 
کنند. آنانی این را می دانند که خوب می بینند و خوب 
عطر شهدا را حس می کنند. فتنه 78 و بازگشت عده        ای 

از شهدا را یادتان هست؟ 
 270 آمده    اند.  امسال  که  است  شهدایی  حکایت  حال 
آمدند  زمانی  شهدا  بازگشتند.  خانه  به  شهید  پرستوی 
با همان    هایی  ما در حال مذاکره  که سربازان دیپلمات 
فرزندان  صدامی،  سربازان  کمک  با  دیروز  که  هستند 
کردند.  گور  به  زنده  بسته  دست    های  با  را  خمینی)ره( 
همان    هایی که عدنان خیر اهلل    ها، صدام    ها، آل سعودها، 
که  همان    ها  می    کنند.  و  کرده  تشکر  آنان  از  داعشی    ها 
دیروز با آواکس    ها، توپ    ها، سالح    ها، بمب    های شیمیایی 
پدران  هایشان  قطع    نامه  و  بیانیه    ها  وام    ها،  میکروبی،  و 
خون  و  خاک  به  را  ما  برادران  و  خواهران  و  مادران  و 
نشاندند و امروز چون دیروز به طمع ما و در کمین ما 

نشسته    اند.
در  ایرانی  غواصان  عام  قتل  تصاویر  هنوز  احتماال 
وجود  سیا  سازمان  و  امریکا  دفاع  وزارت  آرشیوهای 
دارد. احتماال کارشناسان امریکایی صحنه شهادت این 
غواصان را بارها و بارها نگاه کرده اند تا شاید ذره ای ذلت 
و تسلیم را در چشمان آن گل های پرپر بیابند و هیهات 
تاریخ  در  خمینی  شیربچه های  از  تصویری  چنین  که 

ثبت شود...

گرم  اتاق های  در  چهار  کربالی  هنگامه  که  همان هایی 
و  ماهواره ها  ارسالی  تصاویر  و  بودند  نشسته  نرم شان  و 
هواپیماهای جاسوسی شان را نگاه می کردند، این بار نیز 
در اتاق فکرهای تو در توی وزارت خارجه امریکا جمع 
شده اند تا شاید بتوانند بر دست های ما زنجیر بزنند. به 
آیا  کن!  نگاه  کری  جان  غرور  و  کینه  از  پر  چشم های 
نمی بینی که با تمام وجود می گوید با تحریم ها دستتان 
را بستیم، با مذاکرات هم شما را به ذلت و تسلیم وادار 
خواهیم کرد. احتماال جان کری تصویر زانو زدن پادشاه 
روم در برابر فرمانده سپاه ایران را دیده است و این بار 
در  ایران  جمهور  رئیس  زدن  زانو  صحنه  می خواهد 
برابر امریکا را برای همیشه در تاریخ ثبت کند و شهدا 
آمده اند تا کمک کنند دولت و ملت ایران به ذلت کشیده 

نشوند...

این شهدا آمده    اند تا با دست    های بسته شان یک پیام را 
که  بدن    هایی  بسته شد،  که  برسانند. دست    هایی  ما  به 
زنده به گور شد؛ اما عزتشان از دست نرفت. صدایشان را 
می شنوی؟ پیام هیهات منا     الذله اباعبداهلل مدام بر لبان 

آنان جاری است. بیشتر دقت کن، می شنوی؟
وقتی به زور پیکرشان زنده دفن شد
در زیر ضربه مادر خود را صدا زدند
لعنت بر آن گروه که این داغ ننگ را
برنام نحس خویش در این ماجرا زدند

پیام کبوتران بال و پر بسته:

این شهدا آمده    اند تا با دست    های بسته شان 
یک پیام را به ما برسانند. دست    هایی که 
بسته شد، بدن    هایی که زنده به گور شد؛ 
اما عزتشان از دست نرفت. صدایشان را 

می شنوی؟ پیام هیهات منا     الذله اباعبداهلل 
احتماال هنوز تصاویر قتل عام غواصان مدام بر لبان آنان جاری است.

ایرانی در آرشیوهای وزارت دفاع امریکا و 
سازمان سیا وجود دارد. احتماال کارشناسان 

امریکایی صحنه شهادت این غواصان را 
بارها و بارها نگاه کرده اند تا شاید ذره ای 
ذلت و تسلیم را در چشمان آن گل های 

پرپر بیابند و هیهات که چنین تصویری از 
شیربچه های خمینی در تاریخ ثبت شود
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این مردها 
که طاقت 
تاراج 
عزتمان را 
نداشتند

من عاشورای امام حسینعلیه السالم را در کربالی 4 دیدم

رفته بودند از خاکمان دفاع کنند،
آمریکا به خون کشیدشان

می شود.  اختالل  دچار  وقت ها  بعضی  ملت ها  تاریخی  حافظه ی   .1
اختالل در حافظه تاریخی گاه سرنوشت یک امت را تغییر می دهد. 
این جنس فراموشی نه در طی دهه ها که در طی سالهای کوتاه هم 
رخ می دهد. از اختالل تاریخی قوم موسی بعد از گذر از نیل گرفته 
فراوان است.  تاریخ  نمونه هایش در  از غدیر.  بعد  تاریخی  اختالل  تا 
سپاه  لحظه،  یک  در  هاست،  اختالل  جنس  همین  از  هم  حکمیت 
حضرت امیر دچار اختالل دردناکی می شود. اختالل جریان شناسی 
ساده تاریخی که حضرت را به پشت خیمه حکمیت می کشاند و ستون 
خیمه نفاق را از سقوط حفظ می کند. همین اختالل است که حسین 
به محاصره می کشاند،  را در صحرای کربال  نوه پیغمبر  السالم،  علیه 
محاصره ای که صدای نافله ی شب دشمنان حسین کم از صدای نافله 
اصحاب او نداشته. جلوتر بیاییم، اختالل تاریخی هیزم دیگ های غذا 
در سفارت انگلیس می شود و شیخ فضل اهلل را به دار می برد و همگان 

با کف و سوت نظاره می کنند. 
2. از زمان حکومت حقیر پهلوی تا جریان ملی شدن صنعت نفت و 

محمد مصدق، از سال 42 تا حمایت های دولت آمریکا از محمدرضای 
از  فارس،  نبرد خلیج  و  تا جنگ تحمیلی  از النه ی جاسوسی  خائن، 
تهدید های نظامی تا تحریم های ظالمانه. ظلم آمریکایی به ملت ایرانی 
در حافظه ی تاریخی ما حکاکی شده. هیچ کس در خوش باورانه ترین 
حالت هم این خصومت تاریخی را نفی نمی کند. برگ برگ ایران پس 
از انقالب با جسارت های این شیطان بزرگ مأنوس بوده. بارها و بارها 
با آمریکا سینه به سینه شده ایم و دیده ایم که این شیطان فقط یک 
حرف می فهمد: »مقاومت«. امام این منطق تاریخی را خوب یادمان 
انقالب  داد،  هم  نتیجه  ایستاد.  دشمن  جلو  محکم  باید  اینکه  داد. 
کردیم و در جنگ روی پای خودمان ایستادیم. آمریکا هم هیچ غلطی 

نتوانست بکند.
می گیرد.  را  عده ای  گریبان  بدجور  دارد  تاریخی  اختالل 
همه ی  و  کرده اند  تحریف  را  نزدیکمان  و  دور  تاریخ  همه 
امیدمان را گره زده اند به ضریح رابطه با آمریکا. آنقدر ایدآل 

فکر می کنند که دنیای بعد از مذاکره را از بهشت هم زیباتر 
نقاشی کرده اند. 

وسط  که  هستند  مردهایی  تاریخی  اختالل های  این  وسط   .3
میدان می آیند و نسبت به تاراج عزت امت ها فریاد برمی آورند. مثل 

عمار که قبل از شهادتش فریاد برآورد و از حقانیت حضرت امیر دفاع 
کرد. مردهایی که هنوز هم هستند...

به این کاروان مردها نگاه کن! آنقدر مرد هستند که بعد از شهادتشان 
هم طاقت به تاراج رفتن عزتمان را نداشتند. آمده اند تا سند جنایت 
دیگری باشند از جنایت های شیطان بزرگ در حق ملت ما. آمریکایی 
که همه جوره حامی دشمن ما بود. آمریکایی که هواپیماهای آواکسش 
عکس های هوایی ما را به دشمن بعثی داد تا این جوان های ما را به 

خون بکشد.
این مردها رفته بودند از خاکمان دفاع کنند، آمریکا به خون کشیدشان، 
حاال بعد 30 سال آمده اند تا فریاد بزنند که آی مردم! آی وارثان خون 

ما، به آمریکا، این شیطان بزرگ، اعتماد نکنید. 
4. »یکی از اصول امام اتّکال به کمک الهی، اعتماد به صدق وعده ی 
زورگوی  و  مستکبر  قدرتهای  به  بی اعتمادی  مقابل،  نقطه ی  و  الهی، 
جهانی است؛ این یکی از اجزاء مکتب امام است... رئیس جمهور آمریکا 
نامه نوشت و  امام  به  بود -  - ریگان، که رئیس جمهور مقتدری هم 
پیغام فرستاد و آدم فرستاد، امام به او اعتنائی نکرد، پاسخی به او نداد 
و اعتنائی نکرد و وعده ای را که او داده بود، امام به هیچ گرفت. در یک 

مورد دیگر، یک وعده ای در مورد پایان جنگ تحمیلی، یکی از دولتهای 
وابسته ی به آمریکا داده بود، بحث صدها میلیارد یا هزار میلیارد در 
میان بود، امام اعتنائی به آن نکردند، اعتماد نکردند. ما حاال در قضایای 
گوناگون جاری خودمان داریم همین معنا را لمس می کنیم، می بینیم 
که چطور نمی شود به وعده ی مستکبرین اعتماد کرد، به حرف هایی 
که در جلسه ی خصوصی می زنند نمی شود اعتماد کرد، این را داریم 
لمس میکنیم. امام آن را جزِو خطوط اصلِی کار خود قرار داد، اعتماد 
به خدا، بی اعتمادی به مستکبران. این البّته به معنای قطع رابطه ی 
با دنیا نبود، ]چون [ سران کشورها به مناسبت های مختلف برای امام 
پیام تبریک می فرستادند، امام هم به پیام تبریک آنها جواب می داد. 
ارتباط این جوری، در حّد معمول، مؤّدبانه و محترمانه وجود داشت اّما 
آنها  اعتمادی به مستکبرین و قلدران و تبعه و دنباله روان  هیچ گونه 

وجود نداشت.« 
رهبر انقالب، 14 خرداد 94

این مردها رفته بودند از 
خاکمان دفاع کنند، آمریکا به 

خون کشیدشان، حاال بعد 30 سال 
آمده اند تا فریاد بزنند که آی مردم! 

آی وارثان خون ما، به آمریکا، این 
شیطان بزرگ، اعتماد نکنید. 

در یادواره شهدای عملیات کربالی 4 و گردان 408 غواص از لشکر ثاراهلل، 
پیام صوتی سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و فرمانده 
و   » »کربالی4  عملیات  در خصوص  مقدس،  دفاع  در  ثاراهلل  لشکر 41 

»گردان 408 « که پیش از این در سال 89 ارسال شده بود، پخش شد.
از گردان 408  وقتی که  پیام چنین می گوید:  این  سردار سلیمانی در 
صحبت می شود یعنی بحث اصحاب صفه. یعنی بحث متدینین و مؤمنین. 
یعنی بحث مردان اشک ها، مردانی که در شب های تاریک در دل وحشت 

نیزه می زدند و راه را برای هزاران مجاهد دیگر باز می کردند.
گردان 408 به تنهایی تاریخ ذی قیمت دفاع مقدس ما است. مظلومیت، 
معنویت، شجاعت و شهادت طلبی مردان این گردان اعم از فرماندهان تا 
رزمندگان آن، نیازمند کنگره های عظیمی است. گردان 408 به تنهایی 

جامعیت جامعی از دفاع مقدس ما است.
ما  جنگ  تاریخ  تاثیرگذار  و  بزرگ  مهم،  عملیات  دو  در   408 گردان 
نقش آفرینی کرد. کربالی 4 اوج هنرنمایی؛ والیت پذیری و تعبد این گردان 

و ادای دین به تشّیع،اسالم و اهل بیت)ع( بود.
این تصویر زیبا و فراموش  از ذهن خود  هیچکس هیچ وقت نمی تواند 
ناشدنی گردان 408 را محو کند که در چوالن های کنار اروند در کربالی 
4 جوی های خون کوچکی روان بود و من این جوی های خون را به چشم 
به  تردید  و  ترس  ابهام،  ذره ای  بدون  آن ها  چگونه  دیدم  و  دیدم  خودم 
اروند زدند در حالی که دشمن در باالی خاکریز ها به آن ها نگاه می کرد و 
تک تک آن ها را با تیربارهای خود نشانه می رفت و آن ها ذره ای ترس به 

خودشان راه ندادند.
من عاشورای امام حسین را در عاشورای گردان 408 در کربالی 4 دیدم 
و همین رزم را در عملیات استراتژیک و سرنوشت ساز کربالی 5 که در کل 

سرنوشت دفاع مقدس ما تاثیر بزرگ و اساسی داشت، دیدم.
گردان 408 با فرماندهان عزیزش و شهدای زنده اش در دل شب آن راه 

سخت پر وحشت را در دل زمستان در داخل آب ها چندین کیلومتر در 
مواجهه با سیم های خاردار و مین ها و کمین ها طی کرد و خط غیرقابل 
تسخیر دشمن را به زعم خودش درهم شکست و عملیات کربالی 5 با قدرت 
بازوان فرزندان شما در گردان 408 رقم خورد. چهره عزیز، محبوب و پر از 

معنویت و همیشه ذاکر شهید عبدالهی برای این گردان کافی است.
این گردان،گردان ذاکرین بود.خدا را به محمد)ص( و آل محمد)ص( قسم 
می دهم به حقیر و همه  ارادتمندان این گردان پرافتخار شهر کرمان، این 
نماد مردانگی و رزم مردان شهر کرمان را توفیق عطا کند برای ادای دین. 
ادای دین ما و همه کسانی که زنده ماندند و در این راه هستند این است 
که این راه را در این دوره  بسیار پرمخاطره و مهم، دوره ای که تشّیع عزیز 
نیازمند خون و فداکاری است و اسالم در یک معرکه بسیار مهم و عظیم در 
مقابل استکبار قرار دارد، استکباری که با همه  همراهان و اصحابش و با همه 
توانمندی هایش در مقابل اسالم صف کشیده  است. بهترین راه ادای دین ما 
ایستادن در صف اسالم و دفاع از اسالم عزیز و تشّیع عزیز است و امیدواریم 

خداوند به همه ما توفیق ادای دین را عطا کند و ما را 
با شهادت در راه این شهدای عزیز و آرمان های آنان 

و امام صادقین و صالحین و خلف صالحش یعنی 
مقام معظم رهبری با شهادت در این 

راه رو سفید کند و به همه ما 
نمره قبولی عطا بفرماید.

ص فتح
ویژه نامه تشیع پیکر مطهر شهدای غوا
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1. یکی از مهم ترین ابزارهای امریکا در مواجهه با ما، فریب افکار عمومی 
ملت ایران است. از کودتای 28 مرداد تا لوزان و ژنو، امریکا خوب فیلم بازی 
کرده است. در کودتای 28 مرداد غربی ها طوری وانمود می کردند 
که گویا طرفدار ملت ایران هستند، در حالی که در پشت صحنه 
خودشان بازی گردانی می کردند که شاه را بر سر کار بیاورند. در 
ماجرای ملی شدن صنعت نفت با مصدق همان کاری را کردند که 

هم اکنون در ماجرای داعش با دولت عراق می کنند..
که  گفته اند  بارها  اسالمی  انقالب  امامین  چیست؟  مساله  اصل   .2
دشمنان با حمله نظامی هیچ کاری از پیش نمی برند و تنها راه آنان، 
ضربه زدن از داخل است. طبعا ضربه زدن از داخل تنها از راه نیروهای 
داخلی ممکن خواهد بود. جریان فتنه قوی ترین جریان داخلی هستند 
حیات سیاسی  می شوند.  شناخته  غرب  نظام  پیاده  عنوان  به  که 
جریانات دلبسته به غرب تماما به توافق با غرب وابسته است، 
چه در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسالمی و چه برای دولت 
آینده. حال سوال اصلی اینجاست: آیا امریکا حاضر است جریان 
نزدیک به خود را در ایران با توافق نکردن، در صحنه سیاسی 

کشور تضعیف کند؟ به نظر می رسد در 11 تیر ماه، بین دولت و 
امریکا توافقی حاصل بشود، همان طور که در ژنو و لوزان نیز چنین 
شد، فقط امریکایی ها آب و تاب آن را کمی زیاد خواهند کرد تا این 
فیلم جذابیت بیشتری داشته باشد و خوب از آب در بیاید. این را هم 
باید گفت که ممکن است خیلی ها در این فیلم نقش آفرینی کنند 
ولی خودشان خبر نداشته باشند. لذا همان طور که رهبری فرمودند، 

ما به تیم مذاکره بدبین نیستیم.
3. نکته مهم این است که مقاومت در برابر این سناریوی پیچیده، کار 
بسیار سختی است. از زمان جنگ به یاد داریم که شهدا کارهای سخت 
را می کردند، کارهایی که دیگران توان انجام آن را نداشتند. قطعا 
اتفاقی نیست، آمده اند  آمدن شهدای غواص در این شرایط 
تا کمک مان کنند. آمده اند مردم و دولت را کمک کنند تا در 
برابر دشمن مقاومت کنند و سر تسلیم فرو نیاورند، تنها کافی 

است به ایشان دل بدهیم. 
درد دل ما با شهدا این است که ما در این عرصه ی پیچیده، شدیدا 

به دعای شما محتاجیم.

مدتی است که رسانه های معاند بر ماجرایی به نام »اعدام فرماندهان« 
متمرکز شده اند و از هر فرصتی استفاده می کنند تا دالورمردان عرصه 
جهاد و مقاومت را به خیانت متهم کنند. این که رسانه ملکه انگلستان 
از سرداران سپاه اسالم زخم خورده و از آنان کینه بر دل دارد، برای ما 
یک مساله بدیهی است و از دشمنِی آنان ابدا تعجب نمی کنیم. بی بی 
سی فارسی از خبر بازگشت پیکر مطهر شهدای غواص هم برای خود 
فرماندهان سپاه،  تکیه کرده که  بر همین خط خبری  و  بافته  نمدی 
خیانت کردند و بچه های مردم را ُکشتن دادند... واغربتا...! و در نهایت 
هم نتیجه می گیرد که مردم، شما را به دستان بسته شهدای غواص 

قسم، بیایید این پاسداران انقالب اسالمی را نیست و نابود کنیم!!!
چه کسی چنین خطی را به بی بی سی داده است؟ چه کسی به رسانه 
ملکه جهت داده و سیاستگذاری های او را در قبال دفاع مقدس تغییر 
از  یکی  در  رفنسجانی  آقای  که  آنجا شروع شد  از  ماجرا  است؟  داده 
جنگ  پایان  در  که  گفت  و  کرد  رو  جدید)!(  خاطره ای  دیدارهایش، 
برخی پیگیر این بودند که برخی فرماندهان عالیرتبه اعدام شوند و من 

مانع اعدام آن ها شدم...

این سخنان گوشت را به دهان گربه داد و بی بی سی فارسی تا آن جا 
معظم  مقام  سایت  نهایت  در  داد.  مانور  مساله  این  بر  می توانست  که 

آتش  بر  آبی   ،67 سال  در  ایشان  قدیمی  سخنرانی  انتشار  با  رهبری 
بدون  »قصور  پرونده  کند.  مهار  را  فتنه  این  شاید  تا  ریخت  دشمن 
مقصر«، شامل دو سخنرانی ایشان در ماه های پس از پذیرش قطعنامه 
است که به خوبی نشان می دهد حقیقت ماجرا با آن چه آقای هاشمی 

می گوید بسیار تفاوت دارد. 
کسی نمی تواند بگوید که آقای رفسنجانی، حقیقتا به دنبال خط دادن 
اما  است،  بوده  جنگ  فرماندهان  به  توهین  برای  انقالب  دشمنان  به 
گزارش های اخیر بی بی سی در جریان شهدای غواص، نشان می دهد 

سخنان ایشان طعمه خوبی برای دشمن فراهم کرده است.

کسی نمی تواند بگوید که آقای رفسنجانی، حقیقتا به دنبال 
خط دادن به دشمنان انقالب برای توهین به فرماندهان 

جنگ بوده است، اما گزارش های اخیر بی بی سی در جریان 
شهدای غواص، نشان می دهد سخنان ایشان طعمه خوبی 

برای دشمن فراهم کرده است

فیلم سینمایی هسته ای
و شهدای غواص ما

بی بی سی از
جان شهدای ما
چه می خواهد؟

تاملی بر ماجرای اعدام فرماندهان 
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��ات  ��ا ��ر�ـــ�:  �زارت 
�����ـــ� در ��� �ـــ�ز��ن 
��ـــ� �ـــ� ��� آ����� ��� 
��� و���� و ���� ��اد  ا
���ـــ� در ���ـــ�ن ا�ـــ�. 
��ات و  �ـــ�دم از ا�� ��ا
���ـــ� �� ���  �����ت آن 

��� دا��� ��ه ا��.

����ـــ� ��ا�ـــ�ی د�ـــ��: �ـــ� ����ـــ� 
��� �� از ���ـــ�ش �������،  ��ـــ��ر 
د�ـــ�� ���ـــ� در �� ���� ر��آ�ـــ� �� 
��ده ا��از ������ �����ی �� ��� و 
�� در ا���ای  �� ���ن ���� �� ر��� 
��� ر�ـــ��ه ��د�ـــ�. در ا�� �����ت 
��ود ١٦ �ـــ�ار ����ی ا��ا�� �� ا�ـــ�رت 
در �� آ��ـــ� �� از �� آ��ر ٨ �ـــ�ل ��� 
���ـــ�� ا�ـــ�! ���ـــ� ا����د �� د�ـــ�� 

����� ���� ��ای �� ���ده ا��.

��رآ�ـــ�ی �ـــ��د �����ـــ�ت  ��

��ـــ�: ا�ـــ� �ـــ��د �ـــ� ���ر 

���ل  �ـــ�� ���� ����� و 

�� ر��� ا��� �� ��ا�ی ��� 

��� ���ـــ�  از  ��ـــ�  و   �ـــ�د 

��ا�� ا���د ���� ����� 

در �ـــ�� ����� ��ـــ�� �� 

����� ��� و ����� د��� 

����ب �� ��د.

��ـــ�ر  ������ـــ�:  ���ـــ�ش 
������� دا��� و ا��ار آن

 �� �� «�� ��� ��ا���»، ا��م را 
وادار �ـــ� ���ـــ��ن �ـــ�م ز�� 

.��� ��

او�ــــــــ�ع ���ــــــــ�: �����ـــ���ن 

���� در ����� ا����رات �� 

��� ��ـــ���� �� ����. ���� 

از آ�ـــ�ن – �� ��ـــ� در ���� ���� 

��د�ـــ�-  �ـــ�ه  ���ـــ��  ��ـــ� 

�ـــ�  ��ـــ�  و  �ـــ�زش  ز���� �ـــ�ی 

�ـــ�ام را راه ا����� ا�ـــ� و ��ـــ� 

��ـــ� د���ا�ـــ� ا��ا�ـــ�ت �����ـــ� 

�زارت ��ر�� ���� ��� ����.

����ـــ� ������ـــ�: در ��ـــ�ن 

�ـــ� ����   �� ا�ـــ�م، ������� 

���ـــ�ه از ��ز�ـــ�ی  ������ـــ� 

��ـــ�ر �ـــ�ه و در  ���� وارد 

�ـــ�  �����ـــ�  ��ـــ��ر  ����ـــ� 

����ـــ���� ��ـــ� �� آ���. 

���ـــ�ا ��ر�ـــ�د ������� ��ی 

 �� ��ـــ� ا����ـــ� ا�ـــ� ا�ـــ� 

ا��ان ��ای ���� ای د�� از 

 �� آن ��  �ـــ�  �ـــ�دارد  ���و�� 

�ـــ�ن ا�� ��� ا��ـــ�ده و او را 
.���� ��رت 

 :��  ���� �ـــ�ن  ���ت 

�����ر  ���� �ـــ�ی ��� 

�ــــ�ه ا��؛  ���و  ���ــ�د 

���ــــــ� �ــــــ�دم از �ـــ�ت 

��ــــــــــــ� و د��ـــــــــ�ِ� 

د��� ���� ��ه ا��.

از د�ـــ� دادن د�ـــ���رد��ی 
�ـــ� در  ���ـــ�: د�ـــ���رد���� 
��ل ��� ��ل �� ��ن ���ا 
�ـــ�  �ز��ـــ���ن  ����ـــ�ت  و 
د�ـــ� آ��ه ��د، در ���ـــ�� 
د�ـــ�  از  �ـــ�ل  در  �ـــ�ات  ��ا
ر��� ��ـــ���. ��و - �� ���ان 
��� ���� د�ـــ���رد �ـــ�ل ��ی 
���ـــ�� – در ���� �ـــ��ط ��

�ز��ـــ���ن  ���ـــ�ات  �ـــ�   ��� 
�� از ا�� �ـــ��  ����ی ان ا�ـــ� 
���.�ـ ��� �����  �� د���ر ا
�ـــ�ه و �ـــ�� �� ��ا�ـــ� ����� 

��ه ا��.

ا����دی-�����:  ��ارش 
���ـــ� ���ـــ� و �����ـــ�ه 
�ـــــ�ار��  و�ـــــــ� �ـــــــــ��ه 
���ـــ� ا�ـــ�م(ره) ار�ـــ�ل 
آن  ����ـــ�  �ـــ�  �� ���ـــ� 
���� ا��: «ادا�� ��� 
ا���ــــــــ�دی-  ��ا�ـــــــ�  �ـــ� 
����� د��� ��ای  ا������ 

�� ا���ن ��ارد»

 �� ا��م(ره)  ا��م(ره):  ����د��ی 
���� ��� ����� و ذ�� را �� 
�� ��ـــ� و �� �ـــ�ی ��ـــ�����، 
��دم را ����� ��ار �� د��: 
�������ـــ�.  ا�ـــ�ار  و  آزاد��ن  «اى 
��ر���ى ��رگ �ـــ�ق و ��ب ��

���ـــ� و ����� ��د  ��ا��� ��� را در ��� ���� �� و  ������ـــ�ى 
�ـــ�  آخ  ��ـــ�  �ـــ�  ���ـــ�  ُ�ـــ�د 

«.������
 ����� ا��م، ��� ٢١، ص ١٢ 
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 شام هم رسانه انقالب باشید!
لطفا پس از مطالعه، این نرشیه را در اختیار دیگران قرار دهید.

بازگرداند  کشور  به  را  »امید«  بود  قرار  که  دولتی   .1
همان  در  برساند،  بهار  به  را  اقتصاد  زمستان  و  پاییز  و 
ابتدای کار استراتژی مذاکره را در پیش گرفت؛ راهبردی 
که خود را در »بستن با کدخدا« به جای امید به توان 
داخلی نشان می داد. هرچند در همان گام های نخست، 
آمریکایی  مقامات  با  برخاست  و  نشست  در  تابوهایی 
شکسته شد، اما آن چه موجب تعجب و شگفتی همگان 
بود که  را فراهم کرد، نطق های ریاست محترم جمهور 
تا خطابه شخص  بود  بازاری« شبیه  به »درددل  بیشتر 
»خزانه«  مذاکرات،  بحبوحه  در  اسالمی.  دوم جمهوری 
گره هایی  و  خرابی ها  از  سخن  و  شد  داده  جلوه  خالی 

در  دستی  دیگر  گویا  که  آمد  میان  به 
را  آن  بازکردن  یارای  کشور  داخل 
نداشت. چنین وانمود شد که دیگر باید 
به  مرزها،  سوی  آن  از  فرج  انتظار  در 

»امید« نشست!
قصد  گویا  نشستگان«  امید  »به   .2
بربندند  همت  کمر  خود  تا  نداشتند 
جنجال های  و  شعار  با  نه  را  لبخند  و 
تیتر  ساختن  و  مقصر  یافتن  و  بیهوده 
برای روزنامه های زنجیره ای، بلکه با کار 
و تالش و در عمل به ملت هدیه کنند. 
روند خالی نشان دادن خزانه همچنان 

ادامه داشت تا جایی که مسئله »آب خوردن« ملت هم 
به »خیال واهی« به آینده مذاکرات »امیدوار« شد!

3. ادامه این روند حاکی از یک تفکر بود، یا شاید بهتر 
و  را  خودت  که  همان  فکری!  وابستگی  یک  باشد:  این 
ظرفیت های انباشته ملتت، از فرهنگ و هویت و تاریخت 
و  کنی  فراموش  را  جهادی  روحیه  و  ایمان  تا  گرفته 
که  همان  اجانب!  جانب  از  صدقه ای  به  ببندی  »امید« 
این  »مهم  نمود...  توصیف  این گونه  امام  را  مجسمه اش 
است که دردی که برای ملت ما پیش آمد و اآلن به حال 
است  این  هست،  تقریباً  ُمْزِمن،  مرض  یک  مرض،  یک 
که کوشش کرده اند غربی ها که ما را از خودمان بی خود 
کنند؛ ما را میان تهی کنند؛ به ما این طور بفهمانند، و 
فهماندند که خودتان هیچ نیستید، و هرچه هست غرب 
باید رو به غرب بایستید. »آتاترک«- در ترکیه  است و 
من مجسمه او را دیدم- دستش این طور باال بود. گفتند 

او دست را باال گرفته رو به غرب که باید همه چیز ما 
غربی بشود«! )صحیفه امام، جلد9، ص390(.

شدن  قائل  فکری،  وابستگی  این  سکه  دیگر  روی   .4
به  را  او  با  مذاکره  حسابگر،  عقل  که  بود  کدخدایی  به 
کدخدا  امید  »به  که  آن  حال  می داد.  ترجیح  مقابله 
از  بود  نشانه ای  بلکه  نبود،  امیدآفرین  نه تنها  نشستن« 
از  هراس  مشکالت،  با  مواجهه  از  ترس  »ترس«...  یک 
چه  شیطان:  همان  )یا  غیرخدا  از  خوف  و  درد  درمان 
شیطان نفس و چه شیطان بزرگ!(... و این را باید یکی 

از بزرگترین تحریفات خمینی دانست...
»از چه ما می ترسیم؟ ما چرا بترسیم؟ مایی که راهمان راه 
خداست، مایی که در مقابل این قدرت 
ما  اسالم  را،  ما  که همه چیز  شیطانی، 
از  را  ما  چیز  همه  را،  ما  جوان های  را، 
بترسیم؟  چه  از  کردیم،  قیام  برد،  بین 
می شویم؟  کشته  که  بترسیم  این  از 
خوب، بشویم. جوان های ما همه کشته 
شدند. از این می ترسیم که غلبه بکنند؟ 
برای  نداریم،  ترس  ما  بکنند  هم  غلبه 
هستیم،  حق  وقتی  حقیم.  ما  این که 
غالب هم بشویم ما حق هستیم؛ مغلوب 
ان شاءاهلل  و  ما حق هستیم.  بشویم  هم 
غالب می شویم، مطمئن باشید، دلتان را 
به این مبدأ خیر متصل کنید«. )صحیفه امام، جلد10، 

ص13(
5. باید باور کنیم که »امید حقیقی« را نه آن ها که دل در 
گرو کدخدا داشتند، بلکه آن هایی به این ملت بخشیدند 
»والتهنوا  زمزمه  با  و  کردند  قیام  نشستن،  به جای  که 
والتحزنوا و انتم االعلون« افق های دور را نشانه گرفتند. 
و  »کربال«ها  نبرد،  معرکه  در  برهه ای  در  که  همان ها 
»والفجر«ها را آفریدند و در برهه ای دیگر این سرزمین 
به  تبدیل  را  آن  و  رساندند  نوین  دانش های  مرز  به  را 
یک قدرت منطقه ای و جهانی کردند. همان ها که روزی 

غواص شدند و روزی احمدی روشن و شهریاری... 

در بحبوحه مذاکرات، 
»خزانه« خالی جلوه داده 
شد و سخن از خرابی ها 
و گره هایی به میان آمد 

که گویا دیگر دستی 
در داخل کشور یارای 

بازکردن آن را نداشت. 
چنین وانمود شد که دیگر 
باید در انتظار فرج از آن 
سوی مرزها، به »امید« 

نشست!

کدخدا 
ناامیدتان می کند

در کرب و بال، بی طرفان، بی شرفان اند
میالد عرفان پور

گفتند و شنیدند به تدبیر و امیدی
در سایه ی تهدید، چرا گفت و شنیدی؟

رفتند شبانگاه به مهمانی دزدان
آنانکه در این خانه نجستند کلیدی

با گردن کج, تا به کی اینگونه نشستن؟
تا پول سیاهی بدهد کاخ سفیدی

افسوس بر این سال که سازش شده سینش
قران به میان نیست! عجب سفره ی عیدی

باران فراوانی از این ابر، نبارد
جز آنکه دل خلق بسوزد به اسیدی 

در کرب و بال، بی طرفان، بی شرفان اند
تاریخ همان است، حسینی و یزیدی
هرگز ندهد تن به نظربازی دشمن

خاکی که درآمیخته با خون شهیدی
ما آینه هاییم, شکستن هنر ماست
با ماست هرآیینه شهیدان جدیدی

مترسک از پس این گرگ بر نمی آید
محمد قائمی راد

نشسته ایم که ما را به برگی ببرند
نشسته ایم که در روزمرگی ببرند

نشسته ایم که با گرگ هم کالم شویم
شکست خورده این برد ناتمام شویم

دریغ هیبتمان سینه بر سقوط زده ست
به بذر غیرتمان آفت سکوت زده ست
ولی برادر من انقالب ما سرخ است

ز خون دمیده سحر آفتاب ما سرخ است
شبان ما سر گله به گرگ دادن داشت
هر آنچه قابله سودای فتنه زادن داشت
دریغ گردن حاجت به غرب کج می شد

و پای مردی مردان ما فلج می شد
رفیق گله گرگان شدند سگ هامان
زدند در دل حمام فتنه رگ هامان

قرار بود ورق هرچه بود برگردد
قرار بود که حق هرچه بود برگردد
دوباره طایفه نورسیده دور گرفت

دوباره بازی قدرت جواز جور گرفت
امید در دل دشمن دمید و تاخت به ما
به ضرب سیلی هوشیاریش نواخت به ما
چه بدرها که همین طایفه احد کردند

به قوم خویش خیانت هرآنچه شد کردند
به صفحه صفحه تاریخ خون جگر شده ایم

شناسنامه دردیم و معتبر شده ایم
تبار ما همه درآتش آشیانه کنند

که هرکه بت شده ما غیرت تبر شده ایم
مترسک از پس این گرگ بر نمی آید
اگر که دیر بجنبیم بی ثمر شده ایم

دست ساقی هر جام زهر می    شکنیم
بخشی از شعری که میثم مطیعی برای شهدای غواص خواند:

ز ما مگیر خدایا شکوه عزت را
امانت شهدا را، غرور و غیرت را

حسینی است، ابالفضلی است غیرت ما
به خواب نیز نبیند یزید ذلت ما

قسم به تک تک آالله    های این گلشن
علی محمدی و شهریاری و روشن
به تشنه    کامی عباس    هایمان سوگند

به دست بسته    ی غواص    هایمان سوگند
در این مجاهده کوتاه آمدن هرگز

و با یزید زمان راه آمدن هرگز
بگو به هرکه در این معرکه کم آورده است

بگو که بیرق خود را نمی    نهیم از دست
اگر خدای نکرده هوای آن دارید

که باز بهر ولی جام زهر پیش    آرید
فقط نه جام شما را به قهر می    شکنیم

که دست ساقی هر جام زهر می    شکنیم

روایت جامانده ها

حماسه یاسین 
سید محمد انجوی نژاد، یکی از معدود بازمانده های 
واحد  از  را  رفقایش  و  او  وقتی  است.  یاسین  گردان 
جدی  ماموریتی  برای  رضا)ع(  امام  لشکر  تخریب 
امام  حرم  به  می شوند،  فراخوانده  جبهه  به  فوری  و 

رضا)ع( می روند و تقاضای شهادت می کنند.
سید محمد انجوی نژاد همراه با دوستانش به منطقه 
برای  کارون  در  غواصی  آموزش  از  پس  و  می روند 
می شوند.  مقدم  خط  راهی  چهار  کربالی  عملیات 
انجوی نژاد از خاطرات خود با دوستانش و سوز و گداز 
آن ها برای به آغوش کشیدن شهادت سخن می گوید و 
وقتی ماجرای شب عملیات و پرپر شدن دوستانش به 

پایان می رسد، این گونه با خدا مناجات می کند: 
»خدایا ! به حق شهدایی که با هم نان و نمک خورده 
مخلوط  هم  با  خونهایمان  که  شهدایی  به حق  ایم،  
شد،  به حق شهدایی که دستهایشان در دست ما بی 
رمق شد،  ما را در ادامه راه شهدا موفق و پیروز بدار«
انتشارات سوره مهر افتخار چاپ این کتاب را داشته است.

آب هرگز نمی میرد
حمید حسام، نویسنده شناخته شده دفاع مقدس به 
سراغ فرمانده گردان 152 حضرت ابالفضل)ع( رفته و 
خاطرات سردار میرزا محمد ُسلگی را گردآوری کرده 
است. طرح عملیات اینگونه بوده که نیروهای غواص 
باید خط را می شکستند و پس از آن، او باید گردانش 
را به سرعت از ساحل ایران به عراق منتقل می کرد 
تا پیشروی را ادامه بدهند. او از دور شاهد به خاک و 
خون افتادن نیروهای غواص بوده و کاری از دستش 

برنمی آمده است...
سردار سلگی در بخشی از خاطراتش چنین می گوید: 
از نحوه عبور غواصان و شکستن خط،  »طرح مانور 
شبیه عملیات قبلی یعنی والفجر 8 بود با این تفاوت 
بیشتر جاها،   اروند رود در  اینجا عرض رودخانه  که 
فارس  خلیج  دهانه  و   8 والفجر  منطقه  از  کمتر 
و  سریع  رسیدن  برای  مزیت  یک  نزدیکی  این  بود. 
برق آسای غواصان به ساحل دشمن به حساب می آمد 
از عرض  عبور  نقشه،   و  کالک  روی  محاسبات  در  و 
800 متری اروند در این منطقه به مراتب آسان تر از 
عبور دهمین رودخانه با عرض 2000 متر در عملیات 

والفجر 8 بود.«
نشر صریر توفیق چاپ این کتاب را داشته است.


