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نویسندگان

  درباره سقوط و آزادی 
»مهران«  دروازه کربال

مهران نه تنها دروازه ورودی 
کربالســت که خود شاهد 
صحنه هــای کربالیی بوده 
است؛ شهری با تمدنی دیرین که 4بار در جنگ 8 ساله 
عراق عليه ایران دست به دست شد و مگر نه اینکه مهر 
این خاک و مردم مقاومش با 8سال ایثارگری غيورانه و 
ده ها سال محروميت مظلومانه بيشتر به مام وطن ثابت 
شد. مهران مرزنشين از همان روزهای پيش از انقالب 
طعم محروميت را چشيده بود و بدین سان خيلی زود با 
انقالب همراه شد اما با گذر از فتنه های جدایی طلبان، 
آتش طمع همســایه بعثی زودتر از بقيــه دامنگير اش 
شد. مردم مهران از نخســتين صدمه دیدگان شدند و 
مثال نخستين ایثارگری ها را به گردن آویختند؛ چراکه 
27شهریور 1359حتی پيش از آغاز رسمی جنگ مورد 
حمله ارتش عراق قرار گرفت اما 3سال بعد، در 7مرداد 
1362نيروی زمينی ارتش و سپاه عمليات والفجر3 را 
طراحی کردند تا مهران و مناطق اطرافش آزاد شود. این 
عمليات که با رمز »یااهلل« آغاز شد، بيش از 2هفته تهاجم 
آزادسازی جاده ایالم به مهران و در نهایت شهر مهران را 
به دنبال داشت و با تدبير شهيد همت و لشکر 27 محمد 

رسول اهلل )ص( مهران از چنگال بعثی ها خارج شد.
اما با شکست ســخت صدام در عمليات والفجر8 و فتح 
فاو، به تالفی، مهران را در 27اردیبهشت 1365مجدداً 
اشغال کرد و این بار شهر را ویران کرد و نخل هایش را 
ســوزاند. او مهران را مهریه فاو می دانست و حاضر به 
عقب نشينی نبود تا فاو را پس بگيرد. رزمندگان اسالم 
اما عمليات کربالی یک را در نهم تير 1365آغاز کردند 
و در 5مرحله به نتيجه رسيدند و مهران در دهم تير، با 
تقدیم 300 شهيد و گرفتن 1210 اسير برای هميشه 
آزاد شد و یاد فتح ظفرمندانه خرمشــهر را زنده کرد. 
در این عمليات ســردار محمدرضا دستواره، قائم مقام 
لشکر 27 محمد رســول اهلل)ص( به شــهادت رسيد 
و به همراه 300 خونــی که این شــهر را آبياری کرد 
فاصله 300 کيلومتری تا کربال را به صفر رساند. امروز 
یادمان شهدای مهران در قالویزان در نقطه صفر مرزی 
بدرقه کننده ميليون ها زائر حسينی است که راه شان را 

این شهيدان آرزو به دل هموار کردند.

حافظ

 ز رقیب ديوسیرت به خدای خود پناهم
مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را

شما با یک قاشق 
هم می توانيد هم 
بزنيد اما احتماال خــود را نيازمند نوع خاصی از 
همزن می دانيد تا گشنه نمانيد و کيک یا دسرتان 

درست از آب دربياید.
عصر ارتباطات شبيه همين همزن های چند کاره 
است؛ عصری احاطه شده با انواع و اقسام اشيا و 

ابزار ها با کارکردهایی یکسان.
عصــر ارتباطات در حقيقــت ما را با انســان ها 
ارتبــاط نمی دهد. وقتــی بــه دور و برمان نگاه 
می کنيم بيشــتر از آنکه با انســان ها در ارتباط 
باشــيم با اشــيای مطيع، آگهی های تجاری و 
ابزار آالت وسوســه انگيز مواجهيم؛ وسوسه ای 
که از ویترین های خيابانی شــروع می شــود و 
با ویترین هــای فضای مجــازی خاتمــه پيدا 
نمی کند. در طــول روز با انســان های کمتری 
ارتباط می گيریم که اگــر ارتباطی هم رخ دهد 
سطحی و حداقلی است؛ در عوض در خانه همه، 
وفور اجناسی دیده می شــود که انباشتگی شان 
دلهره آور است و ارتباط های ما را شکل می دهند. 
کابينت های مان مملو از روغن ها و کنســرو های 
تاریــخ دار و کمدهای مان مملو از البســه رنگی 
بی تاریخ اما از مد افتاده اســت. از صبح موظفيم 
با اشيای اطراف مان ارتباط برقرار کنيم؛ اشيایی 
که زمينه زندگی مدرن را برایمان فراهم کرده اند. 
ما موظف نيســتيم هر روز به مادرمان سر بزنيم 
اما موظفيم ظرف هــای رنگارنگ و متنوع مان را 
شسته و مرتبط درکابينت چيدمان کنيم. ما هر 
روز به دوســت صميمی مان زنگ نمی زنيم اما 
تلفن همراهمان همواره در دستمان است. شاید 
هفته ای یک بار در جمع خانوادگی شرکت کنيم 
اما هر روز جمعی از اشيای دور و برمان را رفت و 
روب می کنيم. در حقيقت این اشيا هستند که ما 
را مدیریت و سبک زندگی مان را تعيين می کنند.

این اشــيای برای ورود و کنترل زندگی هر کدام 
ما مســير و راهی طوالنی در پيش داشته است. 
از طراحی و اجــرا گرفته تا ایجــاد بازار مصرف 
تا تعيين قيمت رقابتــی. در حقيقت در چرخه 
توليد یک کاال پيش از مصرفــش تعداد زیادی 
از افراد سهيم بوده اند. پس از توليد محصول، در 
بازار رقابتی باید رقبا یا همان کاالهای مشابه را 
شناخت و ســپس برای مصرف بيشتر به سمت 
شکاندن قيمت ها رهســپار شد. از فروشگاه های 
زنجيره ای گرفته تا تخفيف های نجومی، شــما 
را به سمت خرید و انباشــتگی هدایت می کند. 
روانشناسی چيدمان فروشگاه های زنجيره ای به 
شــما حس نيازمندی را القا می کند و چون بازار 
رقابت به سمت خانه های مان نيز سرازیر شده ما 
نيز به نوبه خود نباید از هم قطاران دور بمانيم. پس 
پودر ماشين لباسشویی با دانه های قرمز و آبی که 
عطر گيالس دارد را بر می داریم و انباشتگی مان 

را چند برابر می کنيم.
 ژان بودریار این سيستم مصرفی را جنون خرید 
و ميل به تصاحب می نامد. در حقيقت سيســتم 
سوپرمارکتی و مزونی دو مفهوم مهم دارد. یکی 
پویایی تجاری ما که شامل کســبه و بازاریان و 
صاحبان تجارتيم و دیگری حس زیبایی شناسی 
شــما مشــتریان که ما آن را با توليد کاالهای 

رنگارنگ تغذیه می کنيم.
نگاه روانشناســانه به ماجرای مصرف این نکته 
را گوشــزد می کند که خرید و مصــرف کاال به 
شــکل مــدرن و افراطی آن واکنشــی اســت 
به درمــان هيجانات روزمره زندگــی مدرن. در 
حقيقت هيجان و ســرعت دنيــای امروز چنان 
هيجان برانگيز است که گاهی برای فروکش کردن 
آن تن به خرید و مصرف می دهيم. از رفتن به انواع 
رستوران ها و کافی شاپ ها تا خریدهای خوراکی 
روزمره و پوشاک همگی بخشی از التهاب دنيای 

امروز را فروکش می کند.
جامعه شناســان معتقدند که بيمــاری خرید، 
بيماری عصــر جدید اســت که نه جنســيت 
می شناســد نه مليت. این بيمــاری خرید حتی 
تلفات هــم می گيــرد. وقتی در جمعه ســياه 
کشــورهای اروپایی مردم بــرای خرید کاالی 
تخفيــف دار هجــوم می آورند چنــد نفری زیر 
دســت و پا جانشان از دســت می رود آن هم در 
راه مصرف گرایــی. در حقيقت هر کــدام از ما 
دچار بيماری خرید وسواســی یــا جنون خرید 
طيف های مختلفی هســتيم و البته با توجه به 
احاطه تبليغات و آگهی هــای رنگارنگ، ابتال به 
آن تا حدی غيرارادی و ویروسی است. این پدیده 
و بيماری در نهایت به نفع صاحبان سرمایه تمام 
می شود و ما بيش از پيش مجبور می شویم برای 
فروکش کردن بيماری در دوشيفت کار کنيم تا 
همزن های برقی متفاوتی داشته باشيم تا گشنه 

نمانيم.

زندگی پدیا

هستی پودفروش

عصر ارتباطات اشیاء

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

پنجشنبه

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان را 
برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
اســت. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

هنــگام بلــوغ ممکن اســت 
توانایی های کــودک - چه در 
تحصيل و چه در ورزش و هنر - به طــرز ناگهانی و با 
سرعتی زیاد رشد یابند. امکان دارد او با مشاهده این 
موفقيت ها اعتمادبه نفس بيشتری در آن زمينه پيدا 
کند. همين باعث تشویقش می شود تا بيشتر تالش 
کند و درنتيجــه موفقيت هایش نيــز افزایش یابند. 
البته در برخی موارد او توانایی های خود را دست باال 
می گيرد. درست مانند ورزشکاری که دچار رخوت و 
افت می شود، کودک نيز به سرعت پيشرفت می کند 
تا به نقطه سکون می رســد و توانایی هایش به شدت 
کاهش می یابد. آن چيزی که بعدا اتفاق می افتد مهم 
است. بعضی از بچه ها که قانع شده اند به باالترین سطح 
از توانایی هایشان دســت یافته اند، دیگر به تالششان 
ادامه نمی دهند و اجازه می دهند که سير نزولی را طی 
کنند و به درجه متوسط می رسند. بعضی های دیگر هم 
به آرامی بدون درنظرگرفتن نتایج به تالششان ادامه 
می دهند، موفق می شوند در همان مرحله باقی بمانند؛ 
اما افراد دیگری نيز هستند که سخت کار می کنند، بر 
موانعی که سر راهشان گذاشته شده است فائق می آیند 
و سرانجام به سطحی باالتر ارتقا می یابند. بعضی از ما 
که دانش آموزان را برای امتحانات ورودی دبيرستان 
آماده می کنيم، عادت کرده ایم از والدین دانش آموزان 
بشنویم که اگر فرزندشــان »فقط تالش کند« موفق 
می شود، اما بيشتر مواقع بچه ای که در موردش صحبت 
می کنند، به یک موقعيت ویژه دست پيدا کرده، ولی 
مسير نزولی در پيش گرفته است. این امر به این خاطر 
نيست که تالش نکرده اســت، بلکه او دیگر حتی در 

ميدان هم نيست.

همه آدما از وقتــی دنيا ميان 
کلی آرزو دارن واسه خودشون 
 که انجامش بدن. زمان می گــذره تا اینکه می بينن

 ای بابا پيرشــدن و به هيچ کدوم از آرزوهاشــون 
نرســيدن. بعد همون آرزوها رو واسه بچه هاشون 
می کنن، شــاید اونــا کار نکرده پدر و مادرشــونو 
انجــام بدن. همون بچه بزرگ می شــه، می رســه 
به 18ســالگی، به خــودش می گه: خــب من االن 
18سالمه، باید یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنم. چشم رو 
هم می ذاره، می بينه شده 40سالش، هيچ کاری هم 
انجام نداده... می دونی! بيشتر آدما زندگی می کنن 

که فقط بگذره، همين.

میناتو کانائه

مهدی کرم پور

اعترافات

دیالوگ

بوک  مارک

چه کسی امیر را کشت

انتهاي هر شهریور،  یادآوري است تا بدانيم، چيزي که هميشه با آن کشورمان را مي خوانيم، مدیون جواناني است که از خودشان 
گذشتند تا وطن باقي بماند. دشمن، به اميد یک سفر جاده اي آســان چند روزه تا تهران، پا در خاکي گذاشت که مدفنش شد 
جوان های رعنا و نترس، بلندهمت و از جان گذشته ای که، براي وجب به وجب خاک وطن جنگيدند تا ایران، همان چيزي که 

قبل از حمله بود، باقي بماند. یاد آنها جاودان است، تا ایران زنده است.   جواد نصرتینگاه
روزنامه نگار

شنوندگان عزيز توجه فرمايید
هيــچ صدایــی در تاریخ جنــگ ایران، 
شــيرین تر و خوش خاطره تــر از صدای 
محمود کریمی علویجــه، وقتی که خبر 
آزادی خرمشهر را می خواند نيست. صدای 
حماسی و خاطره انگيز او، همچنان نشانه 
فتح و ظفر است؛ »شنوندگان عزیز توجه 

فرمایيد خرمشهر، شهر خون، آزاد شد.« 

دفاع مقدس

آژير قرمز
اگر همين حاال هم یکبــاره جایی صدای 
آژیر قرمــز پخش شــود، ایرانی هایی که 
کمی سن و ســال دارند، ناخودآگاه دنبال 
جان پناه می گردنــد و چراغ ها را خاموش 
می کنند. آژیر قرمز، که نشانه وقوع حتمی 
حمله هوایی وکابوس ميليون ها غيرنظامی 

ایرانی در 8سال جنگ بود. 

مارش نظامی 
هر بار کــه مارش نظامی معــروف ارتش 
پخش می شد، مردم مشتاقانه منتظر خبر 
اعالم فتح و پيروزی رزمندگان می شدند. 
این مارش معروف که بــا نام »21حمزه« 
و همينطور »مارش شــهریار« شــناخته 
می شــود، توســط هنرمند ایرانی ساکن 
انگلستان، در دهه 30نوشــته شده بود و 
بعدها به مارش اصلی ژاندارمری تبدیل شد 
اما پخش اش هنگام اعالم خبر آزادسازی 
خرمشهر، او را به صدای فتح و ظفر جنگ 

ایران و عراق تبدیل کرد.

مرتضی آوينی؛ راوی فتح 
بعد از پایان جنگ، کار زنده نگهداشتن آن 
شروع شــد و نماد این کار، شهيد مرتضی 
آوینی است. او با تهيه مستندهای روایت 
فتح، نقــش مهمی در زنده نگهداشــتن              
یاد و خاطره جنگ دارد. صدای دلنشــين 
او در این مســتندها، همچنــان به گوش 

ميليون ها ایرانی آشناست.
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شهید ابراهیم همت ای
 17اسفند 1362

ابراهيم همت، یکی از محبوب ترین شــهدای 
دفاع مقــدس اســت. او همچنيــن یکــی از 
عالی رتبه ترین فرماندهان جنگ ایران اســت 
که در کف ميدان نبرد به شهادت رسيده است. 
شهيد همت، بعد از احمد متوسليان به عنوان 
 فرمانــده لشــکر 27محمد رســول اهلل )ص(

انتخاب شــد. او در جریان عمليات خيبر، در 
منطقه جزیره مجنون به خاطر اصابت توپ به 

شهادت رسيد.

شهید مهدی باکری
25اسفند 1363

فرمانــده لشــکر 31عاشــورا، یکــی از 
بی تکلف تریــن و خاکی تریــن فرماندهان 
سراســر جنگ بود. مهندس مکانيکی که 
سابقه کار در شهرداری اروميه را هم داشت، 
در جریان عمليات بدر، تا آخرین لحظه در 
خط مقدم کنار سربازانش ماند و در آخرین 
لحظه، در حال بازگشت از جزیره مجنون به 
عقب بود که با شليک مستقيم آرپی جی به 

قایق، با همرزمانش شهيد شد.

شهید عباس بابايی
15مرداد 1366

عباس بابایی، یک فرمانده منحصر به فرد در 
نيروهای هوایی و یکی از زبده ترین خلبانان 
نيرو بود.  او در زمان شــهادت، سرتيپ بود 
اما چنان خاکی بود که به ســختی کســی 
درجه هایــش را می دید. به عنــوان معاون 
فرماندهی نيرو، می توانست در تهران بنشيند 
اما هميشه پای عمليات بود. او بعد از آخرین 
پرواز، در حال بازگشــت به پایگاه بود که به 

شهادت رسيد. 

شهید حسین خلعتبری 
اول فروردين1364

حسين خلعتبری، یکی از بهترین خلبانان 
فانتوم نيروی هوایی ایــران بود. او به خاطر 
مهارت، شــجاعت و وطن پرستی اش شهره 
بود. خلعتبری، سرباز بی ادعای وطن بود و 
در اوج جنگ، بعد از آنکه برای ماموریت به 
الهه فرستاده شده بود،  درخواست بازگشت 
به وطن را داد. او، اســتاد استفاده از موشک 
ضدکشــتی موریک بــود و با نام حســين 

ماوریک شناخته می شد.

شهید عباس دوران 
30تیر 61

سرهنگ خلبان دوران، یکی از پرآوازه ترین 
خلبانان نيروهای هوایی بود. عمليات های 
غيرممکن او، باعث شــده بود به دشــمن 
شماره یک عراق تبدیل شــود. در تير 61، 
عراق در آستانه ميزبانی از اجالس جنبش 
عدم تعهد که مدعی بود بغــداد کامال امن 
اســت. دوران اما از دیوار آهنين بغداد عبور 
و کاری کرد برگزاری اجالس لغو شود. او در 

همين عمليات به شهادت رسيد. 

سقوط خرمشهر/ 4آبان 59
عروس جنوب ایران، بعد از  34 روز مقاومت 
بی نظيــر نيروهای مردمــی و ژاندارمري 

و ارتش، روز 4آبان باالخره به دســت ارتش بعثی افتــاد. از همــان روز، عزمی ملی برای 
بازپس گيری شهر ایجاد شد.  مقاومت نيروهای مردمی به فرماندهی شهيد محمد جهان آرا 

و تکاوران نيروی دریایی از یاد  مردم خرمشهر نخواهد رفت.

عملیات  کمان 99/ اول مهر 59
ارتش عراق، با اطمينان خاطر از زمينگير بودن نيروی هوایی به خاطــر وقوع انقالب به ایران حمله کرد. اما 
یک روز بعد از آغاز جنگ، 140جنگنده نيروی هوایی، در بزرگ ترین عمليات هوایی کشور، ستون فقرات 

نيروی هوایی عراق را چنان شکستند که تا 4ماه، عراق عمال نمی توانست از نيروی هوایی اش استفاده کند.

عملیات مرواريد/ 7آذر 59
نيروی دریایی ایران در عمليات مروارید که با پشــتيبانی نيروی هوایی انجام شد، کاری کرد که نيروی 
دریایی عراق، عمال از بين برود. در این عمليات، بندر نفتی  ام قصر و همينطور 2سکوی مهم نفتی بمباران 
شدند. در جریان عمليات، چندین قایق موشک انداز و چندین شناور دیگر عراق غرق شدند. ناوچه قهرمان 

پيکان، با وجود موفقيت ها و رشادت های خدمه اش، در این عمليات جاودانه شد.

حمله به اچ3/ 15فروردين60
دوربردترین عمليات هوایی نيروی هوایی در جنگ، که از آن به عنوان متهورانه ترین عمليات هوایی 
بعد از جنگ جهانی دوم یاد می شود، نيروی هوایی عراق و سراسر دنيا را غافلگير کرد. فانتوم های 
ایرانی، به ليدری ســرتيپ خلبان فرج اهلل برات پور در عمــق 1000کيلومتری خاک عراق، در 
نزدیکی مرز اردن، 3پایگاه معروف به اچ3را بمباران و نزدیک به 50هواپيمای عراقی را نابود کردند. 

شکست حصر آبادان/ 6مهر 1360
شکست حصر آبادان، یکی از شيرین ترین لحظات جنگ و همچنين نقاط عطف آن است. 
ارتش عراق که اميدوار بود طی تنها چند روز تمام خوزستان را جدا می کند، بعد از اشغال 
خرمشهر، روی اشغال آبادان تمرکز کرد و این شهر به جز یک راه کم عرض، در حصر ارتش 
عراق بود. تا اینکه حصر آن در ابتدای ماه مهر طی عمليات ثامن االئمه  شکسته شد. شکستن 
حصر آبادان، زمينه ساز پيروزی های بعدی ایران، و آزادسازی خرمشهر بود. بعد از یک سال 
از شروع جنگ، فرماندهان نظامی ایران نخستين عمليات بزرگ مشترک ارتش و سپاه را که 
تأثيری حياتی بر ادامه روند جنگ داشت با موفقيت اجرا کردند. این عمليات، نه تنها آبادان 
را از حصر درآورد و زمين های زیادی را از اشــغال آزاد کرد، که راه را برای فتوحات بعدی، 

به خصوص آزادی خرمشهر هموار کرد. 

عملیات بیت المقدس/ ارديبهشت تا خرداد60
از روزی که خرمشهر توسط رژیم بعث اشغال شد، بزرگ ترین خواست ملی کشور، آزادسازی 
خرمشهر بود. و در نهایت، نيروهای ایرانی، طی عمليات بيت المقدس این جشن ملی را رقم زدند. 
این عمليات، در 3مرحله انجام شد که فتح خرمشــهر، یکی از دستاوردهای آن بود؛ آزادسازی 
5038کيلومترمربع از خاک کشــور، و انهدام چندین گردان زرهی عراق و کشته و اسير شدن 
35هزار ارتشی عراقی، گوشــه ای از دستاوردهای این عمليات اســت. برای ميليون ها ایرانی، 
همچنان یکی از شيرین ترین لحظات زندگی شان، وقت شنيدن آزادی خرمشهر است. آزادسازی 

خرمشهر، یکی از بزرگ ترین جشن های ملی ایران در نيم قرن اخير است.

 بمباران مدرسه فیاض بخش بروجرد
 20دی 65

ارتش عراق، بارهــا مدارس را بمباران 
کرد و در شهرهایی مثل زنجان و تهران 
و کرمانشاه، دانش آموزان زیادی را پرپر 
کرد و ملت ایران را عــزا دار کرد.  اما 
بمباران 2مدرسه شهيد فياض بخش 

و امام حسن مجتبی)ع( در بروجرد، یکی از هولناک ترین جنایت های ارتش عراق 
است؛ 68کودک دانش آموز در یک لحظه شهيد شــدند و داغی بزرگ بر دل ایران 

نشست.

بمباران شیمیايی سردشت/ 7تیر 66
اوج ســبعيت ارتش عراق را مردم مظلوم 
سردشت با از دست دادن جان و سالمتی 
و آینده شــان لمس کردنــد؛ ارتش بعث 
این شهر را بمباران شــيميایی کرد. این 
نخستين بار بعد از حمله اتمی به ژاپن در 
جنگ جهانی دوم بود کــه یک ارتش، از 

سالح های کشتار جمعی عليه مردم غيرنظامی استفاده می کرد. ده ها نفر در همان زمان و 
صدها نفر در سال های بعد به خاطر عوارض بمباران شهيد شدند. 

موشک باران تهران 
 10اسفند 1366تا 2فروردين 1367
صدام حسين بعد از ناکامی های بزرگ 
در جبهه نبرد، جنگ را ناجوانمردانه به 
شهرها کشاند و موشک باران پایتخت 
ایران، زندگی ميليون ها غيرنظامی را به 
جهنم تبدیل کرد. بيش از 100فروند 

موشــک به تهران خورد و نزدیک بــه 2هزار  و600نفر در این 3هفته وحشــت، به 
شهادت رسيدند.

شروع
31شهريور 1359

جنگ تحمیلی، رسما با بمباران همزمان 
مهرآباد و چندين فرودگاه ديگر شروع شد.

پايان جنگ تحمیلی
قطعنامه 598/ 27تیر 1366
 زمان واقعی پايان جنگ در تقويم های ايران

 و جهان  29مرداد 1367

مدت زمان
7سال و 9ماه و 26روز
 مدت زمان آغاز  جنگ تا لحظه 

 پذيرش قطعنامه

1280کیلومتر
ارتش عراق، از شمالی ترين نقطه مرز مشترك تا 
آبادان و خرمشهر، 1280کیلومتر از مرز ايران را 
زير پا گذاشت و به خاك کشورمان تجاوز کرد. 

196هزار
 تعداد شهدای جنگ

  )برخی نهادها تعداد شهدا را 
213هزار نفرمی دانند.(


