يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
ای مردم بدانید که تکمیل شدن و کمال دین شما
در یادگیری علم دینی و الهی و عمل به آن است.
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درباره سقوط و آزادی
«مهران» دروازه کربال

جواد نصرتی

نگاه

حمیدرضا محمدی

روزنامهنگار

روزنامهنگار

مهران نهتنها دروازه ورودی
کربالســت که خود شاهد
صحنه هــای کربالیی بوده
است؛ شهری با تمدنی دیرین که 4بار در جنگ 8ساله
عراق علیه ایران دست بهدست شد و مگر نه اینکه مهر
این خاک و مردم مقاومش با 8سال ایثارگری غیورانه و
دهها سال محرومیت مظلومانه بیشتر به مام وطن ثابت
شد .مهران مرزنشین از همان روزهای پیش از انقالب
طعم محرومیت را چشیده بود و بدینسان خیلی زود با
انقالب همراه شد اما با گذر از فتنههای جداییطلبان،
آتش طمع همســایه بعثی زودتر از بقیــه دامنگیراش
شد .مردم مهران از نخســتین صدمهدیدگان شدند و
مثال نخستین ایثارگریها را به گردن آویختند؛ چراکه
٢٧شهریور 1359حتی پیش از آغاز رسمی جنگ مورد
حمله ارتش عراق قرار گرفت اما 3سال بعد ،در 7مرداد
1362نیروی زمینی ارتش و سپاه عملیات والفجر ٣را
طراحی کردند تا مهران و مناطق اطرافش آزاد شود .این
عملیات که با رمز «یااهلل» آغاز شد ،بیش از 2هفته تهاجم
آزادسازی جاده ایالم به مهران و در نهایت شهر مهران را
بهدنبال داشت و با تدبیر شهید همت و لشکر  ٢٧محمد
رسولاهلل (ص) مهران از چنگال بعثیها خارج شد.
اما با شکست ســخت صدام در عملیات والفجر 8و فتح
فاو ،به تالفی ،مهران را در ٢٧اردیبهشت 1365مجددا ً
اشغال کرد و این بار شهر را ویران کرد و نخلهایش را
ســوزاند .او مهران را مهریه فاو میدانست و حاضر به
عقبنشینی نبود تا فاو را پس بگیرد .رزمندگان اسالم
اما عملیات کربالی یک را در نهم تیر 1365آغاز کردند
و در 5مرحله به نتیجه رسیدند و مهران در دهم تیر ،با
تقدیم  ٣٠٠شهید و گرفتن  ١٢١٠اسیر برای همیشه
آزاد شد و یاد فتح ظفرمندانه خرمشــهر را زنده کرد.
در این عملیات ســردار محمدرضا دستواره ،قائممقام
لشکر  ٢٧محمد رســولاهلل(ص) به شــهادت رسید
و به همراه  ٣٠٠خونــی که این شــهر را آبیاری کرد
فاصله  ٣٠٠کیلومتری تا کربال را به صفر رساند .امروز
یادمان شهدای مهران در قالویزان در نقطه صفر مرزی
بدرقهکننده میلیونها زائر حسینی است که راهشان را
این شهیدان آرزو به دل هموار کردند.

شروع

31شهریور 1359

جنگ تحمیلی ،رسما با بمباران همزمان
مهرآباد و چندین فرودگاه دیگر شروع شد.

شنوندگان عزیز توجه فرمایید
هیــچ صدایــی در تاریخ جنــگ ایران،
شــیرینتر و خوشخاطرهتــر از صدای
محمود کریمیعلویجــه ،وقتی که خبر
آزادی خرمشهر را میخواند نیست .صدای
حماسی و خاطرهانگیز او ،همچنان نشانه
فتح و ظفر است؛ «شنوندگان عزیز توجه
فرمایید خرمشهر ،شهر خون ،آزاد شد».

آژیر قرمز
اگر همین حاال هم یکبــاره جایی صدای
آژیر قرمــز پخش شــود ،ایرانیهایی که
کمی سن و ســال دارند ،ناخودآگاه دنبال
جانپناه میگردنــد و چراغها را خاموش
میکنند .آژیر قرمز ،که نشانه وقوع حتمی
حمله هوایی وکابوس میلیونها غیرنظامی
ایرانی در 8سال جنگ بود.

مارش نظامی
هر بار کــه مارش نظامی معــروف ارتش
پخش میشد ،مردم مشتاقانه منتظر خبر
اعالم فتح و پیروزی رزمندگان میشدند.
این مارش معروف که بــا نام «21حمزه»
و همینطور «مارش شــهریار» شــناخته
میشــود ،توســط هنرمند ایرانی ساکن
انگلستان ،در دهه 30نوشــته شده بود و
بعدها به مارش اصلی ژاندارمری تبدیل شد
اما پخشاش هنگام اعالم خبر آزادسازی
خرمشهر ،او را به صدای فتح و ظفر جنگ
ایران و عراق تبدیل کرد.

بوکمارک

اعترافات

هنــگام بلــوغ ممکن اســت
میناتو کانائه
تواناییهای کــودک  -چه در
تحصیل و چه در ورزش و هنر  -بهطــرز ناگهانی و با
سرعتی زیاد رشد یابند .امکان دارد او با مشاهده این
موفقیتها اعتمادبهنفس بیشتری در آن زمینه پیدا
کند .همین باعث تشویقش میشود تا بیشتر تالش
کند و درنتیجــه موفقیتهایش نیــز افزایش یابند.
البته در برخی موارد او تواناییهای خود را دست باال
میگیرد .درست مانند ورزشکاری که دچار رخوت و
افت میشود ،کودک نیز بهسرعت پیشرفت میکند
تا به نقطه سکون میرســد و تواناییهایش بهشدت
کاهش مییابد .آن چیزی که بعدا اتفاق میافتد مهم
است .بعضی از بچهها که قانع شدهاند به باالترین سطح
از تواناییهایشان دســت یافتهاند ،دیگر به تالششان
ادامه نمیدهند و اجازه میدهند که سیر نزولی را طی
کنند و به درجه متوسط میرسند .بعضیهای دیگر هم
بهآرامی بدون درنظرگرفتن نتایج به تالششان ادامه
میدهند ،موفق میشوند در همان مرحله باقی بمانند؛
اما افراد دیگری نیز هستند که سخت کار میکنند ،بر
موانعی که سر راهشان گذاشته شده است فائق میآیند
و سرانجام به سطحی باالتر ارتقا مییابند .بعضی از ما
که دانشآموزان را برای امتحانات ورودی دبیرستان
آماده میکنیم ،عادت کردهایم از والدین دانشآموزان
بشنویم که اگر فرزندشــان «فقط تالش کند» موفق
میشود ،اما بیشتر مواقع بچهای که در موردش صحبت
میکنند ،به یک موقعیت ویژه دست پیدا کرده ،ولی
مسیر نزولی در پیش گرفته است .این امر به این خاطر
نیست که تالش نکرده اســت ،بلکه او دیگر حتی در
میدان هم نیست.

انتهاي هر شهريور،يادآوري است تا بدانيم ،چيزي كه هميشه با آن كشورمان را ميخوانيم ،مديون جواناني است كه از خودشان
گذشتند تا وطن باقي بماند .دشمن ،به اميد يك سفر جادهاي آســان چند روزه تا تهران ،پا در خاكي گذاشت كه مدفنش شد
جوانهای رعنا و نترس ،بلندهمت و از جان گذشتهای که ،براي وجب به وجب خاک وطن جنگيدند تا ايران ،همان چيزي كه
قبل از حمله بود ،باقي بماند .ياد آنها جاودان است ،تا ايران زنده است.

مدت زمان

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

1280کیلومتر

ارتش عراق ،از شمالیترین نقطه مرز مشترک تا
آبادان و خرمشهر1280 ،کیلومتر از مرز ایران را
زیر پا گذاشت و به خاک کشورمان تجاوز کرد.

196هزار

تعداد شهدای جنگ
(برخی نهادها تعداد شهدا را
213هزار نفرمیدانند).

پایان جنگ تحمیلی

قطعنامه 27 /598تیر 1366
زمان واقعی پایان جنگ در تقویمهای ایران
و جهان 29مرداد 1367

سقوط خرمشهر4 /آبان 59
عروس جنوب ایران ،بعد از  34روز مقاومت
بینظیــر نیروهای مردمــی و ژاندارمري
و ارتش ،روز 4آبان باالخره بهدســت ارتش بعثی افتــاد .از همــان روز ،عزمی ملی برای
بازپسگیری شهر ایجاد شد .مقاومت نیروهای مردمی به فرماندهی شهید محمد جهانآرا
و تکاوران نیروی دریایی از یاد مردم خرمشهر نخواهد رفت.

بمباران مدرسه فیاضبخش بروجرد
20دی 65
ارتش عراق ،بارهــا مدارس را بمباران
کرد و در شهرهایی مثل زنجان و تهران
و کرمانشاه ،دانشآموزان زیادی را پرپر
کرد و ملت ایران را عــزا دار کرد .اما
بمباران 2مدرسه شهید فیا ضبخش
و امام حسن مجتبی(ع) در بروجرد ،یکی از هولناکترین جنایتهای ارتش عراق
است؛ 68کودک دانشآموز در یک لحظه شهید شــدند و داغی بزرگ بر دل ایران
نشست.

بمباران شیمیایی سردشت7 /تیر 66
اوج ســبعیت ارتش عراق را مردم مظلوم
سردشت با از دست دادن جان و سالمتی
و آیندهشــان لمس کردنــد؛ ارتش بعث
این شهر را بمباران شــیمیایی کرد .این
نخستینبار بعد از حمله اتمی به ژاپن در
جنگ جهانی دوم بود کــه یک ارتش ،از
سالحهای کشتارجمعی علیه مردم غیرنظامی استفاده میکرد .دهها نفر در همان زمان و
صدها نفر در سالهای بعد بهخاطر عوارض بمباران شهید شدند.

موشکباران تهران
10اسفند 1366تا 2فروردین 1367
صدام حسین بعد از ناکامیهای بزرگ
در جبهه نبرد ،جنگ را ناجوانمردانه به
شهرها کشاند و موشکباران پایتخت
ایران ،زندگی میلیونها غیرنظامی را به
جهنم تبدیل کرد .بیش از 100فروند
موشــک به تهران خورد و نزدیک بــه 2هزارو600نفر در این 3هفته وحشــت ،به
شهادت رسیدند.

ت کمان  /99اول مهر 59
عملیا 
ارتش عراق ،با اطمینانخاطر از زمینگیر بودن نیروی هوایی بهخاطــر وقوع انقالب به ایران حمله کرد .اما
یک روز بعد از آغاز جنگ140 ،جنگنده نیروی هوایی ،در بزرگترین عملیات هوایی کشور ،ستون فقرات
نیروی هوایی عراق را چنان شکستند که تا 4ماه ،عراق عمال نمیتوانست از نیروی هواییاش استفاده کند.
عملیات مروارید7 /آذر 59
نیروی دریایی ایران در عملیات مروارید که با پشــتیبانی نیروی هوایی انجام شد ،کاری کرد که نیروی
دریایی عراق ،عمال از بین برود .در این عملیات ،بندر نفتیامقصر و همینطور 2سکوی مهم نفتی بمباران
شدند .در جریان عملیات ،چندین قایق موشکانداز و چندین شناور دیگر عراق غرق شدند .ناوچه قهرمان
پیکان ،با وجود موفقیتها و رشادتهای خدمهاش ،در این عملیات جاودانه شد.
حمله به اچ15 /3فروردین60
دوربردترین عملیات هوایی نیروی هوایی در جنگ ،که از آن بهعنوان متهورانهترین عملیات هوایی
بعد از جنگ جهانی دوم یاد میشود ،نیروی هوایی عراق و سراسر دنیا را غافلگیر کرد .فانتومهای
ایرانی ،به لیدری ســرتیپ خلبان فرجاهلل براتپور در عمــق 1000کیلومتری خاک عراق ،در
نزدیکی مرز اردن3 ،پایگاه معروف به اچ3را بمباران و نزدیک به 50هواپیمای عراقی را نابود کردند.

شکست حصر آبادان6 /مهر 1360
شکست حصر آبادان ،یکی از شیرینترین لحظات جنگ و همچنین نقاط عطف آن است.
ارتش عراق که امیدوار بود طی تنها چند روز تمام خوزستان را جدا میکند ،بعد از اشغال
خرمشهر ،روی اشغال آبادان تمرکز کرد و این شهر به جز یک راه کمعرض ،در حصر ارتش
عراق بود .تا اینکه حصر آن در ابتدای ماه مهر طی عملیات ثامناالئمه شکسته شد .شکستن
حصر آبادان ،زمینهساز پیروزیهای بعدی ایران ،و آزادسازی خرمشهر بود .بعد از یکسال
از شروع جنگ ،فرماندهان نظامی ایران نخستین عملیات بزرگ مشترک ارتش و سپاه را که
تأثیری حیاتی بر ادامه روند جنگ داشت با موفقیت اجرا کردند .این عملیات ،نهتنها آبادان
را از حصر درآورد و زمینهای زیادی را از اشــغال آزاد کرد ،که راه را برای فتوحات بعدی،
بهخصوص آزادی خرمشهر هموار کرد.

مرتضی آوینی؛ راوی فتح
بعد از پایان جنگ ،کار زنده نگهداشتن آن
شروع شــد و نماد این کار ،شهید مرتضی
آوینی است .او با تهیه مستندهای روایت
فتح ،نقــش مهمی در زنده نگهداشــتن
یاد و خاطره جنگ دارد .صدای دلنشــین
او در این مســتندها ،همچنــان به گوش
میلیونها ایرانی آشناست.

عملیات بیتالمقدس /اردیبهشت تا خرداد60
از روزی که خرمشهر توسط رژیم بعث اشغال شد ،بزرگترین خواست ملی کشور ،آزادسازی
خرمشهر بود .و در نهایت ،نیروهای ایرانی ،طی عملیات بیتالمقدس این جشن ملی را رقم زدند.
این عملیات ،در 3مرحله انجام شد که فتح خرمشــهر ،یکی از دستاوردهای آن بود؛ آزادسازی
5038کیلومترمربع از خاک کشــور ،و انهدام چندین گردان زرهی عراق و کشته و اسیر شدن
35هزار ارتشی عراقی ،گوشــهای از دستاوردهای این عملیات اســت .برای میلیونها ایرانی،
همچنان یکی از شیرینترین لحظات زندگیشان ،وقت شنیدن آزادی خرمشهر است .آزادسازی
خرمشهر ،یکی از بزرگترین جشنهای ملی ایران در نیمقرن اخیر است.

عصر ارتباطات اشیاء
شما با یک قاشق
هستی پودفروش
هم میتوانید هم
بزنید اما احتماال خــود را نیازمند نوع خاصی از
همزن میدانید تا گشنه نمانید و کیک یا دسرتان
درست از آب دربیاید.
عصر ارتباطات شبیه همین همزنهای چند کاره
است؛ عصری احاطه شده با انواع و اقسام اشیا و
ابزارها با کارکردهایی یکسان.
عصــر ارتباطات در حقیقــت ما را با انســانها
ارتبــاط نمیدهد .وقتــی بــه دور و برمان نگاه
میکنیم بیشــتر از آنکه با انســانها در ارتباط
باشــیم با اشــیای مطیع ،آگهیهای تجاری و
ابزار آالت وسوســهانگیز مواجهیم؛ وسوسهای
که از ویترینهای خیابانی شــروع میشــود و
با ویترینهــای فضای مجــازی خاتمــه پیدا
نمیکند .در طــول روز با انســانهای کمتری
ارتباط میگیریم که اگــر ارتباطی هم رخ دهد
سطحی و حداقلی است؛ در عوض در خانه همه،
وفور اجناسی دیده میشــود که انباشتگیشان
دلهرهآور است و ارتباطهای ما را شکل میدهند.
کابینتهایمان مملو از روغنها و کنســروهای
تاریــخدار و کمدهایمان مملو از البســه رنگی
بیتاریخ اما از مد افتاده اســت .از صبح موظفیم
با اشیای اطرافمان ارتباط برقرار کنیم؛ اشیایی
که زمینه زندگی مدرن را برایمان فراهم کردهاند.
ما موظف نیســتیم هر روز به مادرمان سر بزنیم
اما موظفیم ظرفهــای رنگارنگ و متنوعمان را
شسته و مرتبط درکابینت چیدمان کنیم .ما هر
روز به دوســت صمیمیمان زنگ نمیزنیم اما
تلفن همراهمان همواره در دستمان است .شاید
هفتهای یکبار در جمع خانوادگی شرکت کنیم
اما هر روز جمعی از اشیای دور و برمان را رفت و
روب میکنیم .در حقیقت این اشیا هستند که ما
را مدیریت و سبک زندگیمان را تعیین میکنند.
این اشــیای برای ورود و کنترل زندگی هر کدام
ما مســیر و راهی طوالنی در پیش داشته است.
از طراحی و اجــرا گرفته تا ایجــاد بازار مصرف
تا تعیین قیمت رقابتــی .در حقیقت در چرخه
تولید یک کاال پیش از مصرفــش تعداد زیادی
از افراد سهیم بودهاند .پس از تولید محصول ،در
بازار رقابتی باید رقبا یا همان کاالهای مشابه را
شناخت و ســپس برای مصرف بیشتر به سمت
شکاندن قیمتها رهســپار شد .از فروشگاههای
زنجیرهای گرفته تا تخفیفهای نجومی ،شــما
را به سمت خرید و انباشــتگی هدایت میکند.
روانشناسی چیدمان فروشگاههای زنجیرهای به
شــما حس نیازمندی را القا میکند و چون بازار
رقابت به سمت خانههایمان نیز سرازیر شده ما
نیز به نوبهخود نباید از همقطاران دور بمانیم .پس
پودر ماشین لباسشویی با دانههای قرمز و آبی که
عطر گیالس دارد را برمیداریم و انباشتگیمان
را چند برابر میکنیم.
ژان بودریار این سیستم مصرفی را جنون خرید
و میل به تصاحب مینامد .در حقیقت سیســتم
سوپرمارکتی و مزونی دو مفهوم مهم دارد .یکی
پویایی تجاری ما که شامل کســبه و بازاریان و
صاحبان تجارتیم و دیگری حس زیباییشناسی
شــما مشــتریان که ما آن را با تولید کاالهای
رنگارنگ تغذیه میکنیم.
نگاه روانشناســانه به ماجرای مصرف این نکته
را گوشــزد میکند که خرید و مصــرف کاال به
شــکل مــدرن و افراطی آن واکنشــی اســت
به درمــان هیجانات روزمره زندگــی مدرن .در
حقیقت هیجان و ســرعت دنیــای امروز چنان
هیجانبرانگیز است که گاهی برای فروکش کردن
آن تن به خرید و مصرف میدهیم .از رفتن به انواع
رستورانها و کافیشاپها تا خریدهای خوراکی
روزمره و پوشاک همگی بخشی از التهاب دنیای
امروز را فروکش میکند.
جامعهشناســان معتقدند که بیمــاری خرید،
بیماری عصــر جدید اســت که نه جنســیت
میشناســد نه ملیت .این بیمــاری خرید حتی
تلفات هــم میگیــرد .وقتی در جمعه ســیاه
کشــورهای اروپایی مردم بــرای خرید کاالی
تخفیــفدار هجــوم میآورند چنــد نفری زیر
دســت و پا جانشان از دســت میرود آن هم در
راه مصرفگرایــی .در حقیقت هر کــدام از ما
دچار بیماری خرید وسواســی یــا جنون خرید
طیفهای مختلفی هســتیم و البته با توجه به
احاطه تبلیغات و آگهیهــای رنگارنگ ،ابتال به
آن تا حدی غیرارادی و ویروسی است .این پدیده
و بیماری در نهایت به نفع صاحبان سرمایه تمام
میشود و ما بیش از پیش مجبور میشویم برای
فروکش کردن بیماری در دوشیفت کار کنیم تا
همزنهای برقی متفاوتی داشته باشیم تا گشنه
نمانیم.

فراخوان

دیالوگ

چهکسی امیر را کشت

این پرونده به بسیجی شهید  ،بهزاد بهرامی تقدیم میشود

همه آدما از وقتــی دنیا میان
مهدی کرم پور
کلی آرزو دارن واسه خودشون
که انجامش بدن .زمان میگــذره تا اینکه میبینن
ای بابا پیرشــدن و به هیچ کدوم از آرزوهاشــون
نرســیدن .بعد همون آرزوها رو واسه بچههاشون
میکنن ،شــاید اونــا کار نکرده پدر و مادرشــونو
انجــام بدن .همون بچه بزرگ میشــه ،میرســه
به 18ســالگی ،بهخــودش میگه :خــب من االن
18سالمه ،باید یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنم .چشم رو
هم میذاره ،میبینه شده 40سالش ،هیچ کاری هم
انجام نداده ...میدونی! بیشتر آدما زندگی میکنن
که فقط بگذره ،همین.

زندگی پدیا

شهید عباس دوران
30تیر 61
سرهنگ خلبان دوران ،یکی از پرآوازهترین
خلبانان نیروهای هوایی بود .عملیاتهای
غیرممکن او ،باعث شــده بود به دشــمن
شماره یک عراق تبدیل شــود .در تیر ،61
عراق در آستانه میزبانی از اجالس جنبش
عدمتعهد که مدعی بود بغــداد کامال امن
اســت .دوران اما از دیوار آهنین بغداد عبور
و کاری کرد برگزاری اجالس لغو شود .او در
همین عملیات به شهادت رسید.

شهید ابراهیم همت
17اسفند 1362
ابراهیم همت ،یکی از محبوبترین شــهدای
دفاعمقــدس اســت .او همچنیــن یکــی از
عالیرتبهترین فرماندهان جنگ ایران اســت
که در کف میدان نبرد به شهادت رسیده است.
شهید همت ،بعد از احمد متوسلیان بهعنوان
فرمانــده لشــکر 27محمد رســولاهلل (ص)
انتخاب شــد .او در جریان عملیات خیبر ،در
منطقه جزیره مجنون بهخاطر اصابت توپ به
شهادت رسید.

شهید مهدی باکری
25اسفند 1363
فرمانــده لشــکر 31عاشــورا ،یکــی از
بیتکلفتریــن و خاکیتریــن فرماندهان
سراســر جنگ بود .مهندس مکانیکی که
سابقه کار در شهرداری ارومیه را هم داشت،
در جریان عملیات بدر ،تا آخرین لحظه در
خطمقدم کنار سربازانش ماند و در آخرین
لحظه ،در حال بازگشت از جزیره مجنون به
عقب بود که با شلیک مستقیم آرپیجی به
قایق ،با همرزمانش شهید شد.

شهید حسین خلعتبری
اول فروردین1364
حسین خلعتبری ،یکی از بهترین خلبانان
فانتوم نیروی هوایی ایــران بود .او بهخاطر
مهارت ،شــجاعت و وطنپرستیاش شهره
بود .خلعتبری ،سرباز بیادعای 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 حســین
ماوریک شناخته میشد.

شهید عباس بابایی
15مرداد 1366
عباس بابایی ،یک فرمانده منحصربهفرد در
نیروهای هوایی و یکی از زبدهترین خلبانان
نیرو بود .او در زمان شــهادت ،سرتیپ بود
اما چنان خاکی بود که به ســختی کســی
درجههایــش را میدید .بهعنــوان معاون
فرماندهی نیرو ،میتوانست در تهران بنشیند
اما همیشه پای عملیات بود .او بعد از آخرین
پرواز ،در حال بازگشــت به پایگاه بود که به
شهادت رسید.
اینفوگرافیک :علیرضا بهرامی

بی تعارف و تکلف  ،مثل
همین متن کوتاهی که
می بینید .ما منتظریم تا نوشتههایتان درباره
مسائل روزمره ،مشکالت و دغدغه هایتان را
برای ما ارسال کنید .اگر اهل طنز و کاریکاتور
و طراحی هم هستید جایتان اینجا محفوظ
اســت .متن یا طرح تان که آماده شد یک
س با شماره  23023636بگیرید تا برای
تما 
رساندنش به ما  ،راهنمایی تان کنیم.

