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حجت االسالم باقری در گفتگو با توسن مطرح کرد: نامه یکی از مراجع تقلید به روحانی درباره استان

حجـت االسـام باقـری مدیـر حوزه 
هـای علمیـه سیسـتان و بلوچسـتان 
می باشـد متـن ذیل حاصـل  گفتگوی 

هفتـه نامه توسـن با ایشـان اسـت.
توسـن: در حال حاضر چـه تعداد 
حـال  در  طلبـه  و  علمیـه  حـوزه 
تحصیـل در اسـتان داریـم؟ آیا به 
نسـبت جمعیـت ایـن تعـداد طلبه 
و حـوزه علمیـه کفایـت مـی کند؟

ابتـدا از دسـت انـد کاران هفتـه نامـه تـو 
سـن بابـت اهتمـام بـه مناسـبات منطقـه 

ومسـائل مهـم تشـكر میكنـم. 
بـا مالحظه جهـات جغرافیایي  ، سیاسـي 
و اجتماعـي اسـتان ظرفیـت موجـود حوزه 
علمیه اسـتان ، از نظرتعداد مدرسـه ، طلبه 
، سـطوح ،مقاطـع ورشـته هـاي تحصیلـي 
40 درصـد ظرفیت مطلـوب  و مورد اقتضاء 
دهه 90 اسـتان میباشـد وبي تردید کسري 
60 درصـد ظرفیـت یعني عـدم کفایت آمار 

مورد اشـاره .
توسـن: برنامه های محوری شـما 
بـرای تقویـت حـوزه هـای علمیه 

چیست؟  اسـتان 
توسـعه کمـي ، ارتقاءکیفـي و حرکـت به 
سـمت تكمیـل ظرفیـت دهـه 90 ، انگیـزه 
تثبیـت  و  رویكردتقریبـي  بسـط   ، افزایـي 
فراهـم   ( اسـتان  در  آموختگـي  دانـش 
نمـودن امكانـات جهـت عدم خـروج طالب 
از اسـتان (بخشـي از برنامـه هـاي محـوري 

تقویـت حـوزه اسـتان اسـت.
سیسـتان و بلوچسـتان جبهه مقدم مقابله 
بـا تفكـرات تكفیری در مرزهای کشـورهای 
دچـار افـراط گـری  همچـون افغانسـتان و 

پاکسـتان است.

توسـن: توان حـوزه علمیـه های 
اسـتان در مقابـل این جبهـه افراط 
گریـی که از طـرف دالرهـای نفتی 
و عربـی نیـز حمایـت می شـود، را 

چگونـه ارزیابی مـی کنید؟
بلوچسـتان  و  سیسـتان  از  شـما  تعبیـر 
بـه جبهـه آنهـم جبهـه مقـدم در تقابـل با 
اندیشـه هـاي کهنـه و ارتجاعـي جریانهـاي 
نوپدید انگلیسـي و امریكایي تعبیر درسـتي 
اسـت چـه اینكه وجـود گویش هـا ، قومیت 
هـا،  مذاهـب و تفـاوت هـا موجـب شـده 
دشـمنان را نسـبت بـه ایـن خطـه طمعكار 
 ، غیـرت سیسـتاني  کـه  حالـي  در  نمایـد 
نجابـت ووفـا داري بلـوچ ، و هـوش منـدي 
سـایر اقـوام مانـع تعبیر خواب هـاي خیالي 

دشـمنان خواهد شـد.
سـني  و  شـیعه  علمیـه  هـاي  حـوزه 
هـم  و  تعامـل  در  وبلوچسـتان   سیسـتان 
مـواردي  نیـز در  و  بـا یـك دیگـر  سـویي 
بـراي  داراي ظرفیـت هـاي الزم  جداگانـه 
مقابلـه بـا افـكار قـرون وسـطایي سـلفیون 
)وهابیت(مـي باشـند ،مهـم ایـن اسـت کـه 

شـود. اسـتفاده  ظرفیـت  ایـن  از 
توسـن: طی مـاه هـای اخیر نقش 
طـاب و اسـاتید حـوزه علمیه در 
قبـال مسـائل روز و واکنش نشـان 
دادن نسـبت بـه آنهـا چیسـت و 
حوزه تا چـه حد در ایـن امر موفق 
بـوده اسـت؟ بـه نظـر مـی رسـد 
کـه حـوزه هـای علمیه اسـتان در 
مسـائلی همچون مذاکرات هسـته 
ای و... چنـدان فعـال بـه نظـر نمی 

؟ سد ر

حساسـیت حـوزه علمیـه بـه رفتـار هـاي 
خـارج از قاعـده ي داخلـي و خارجـي فوق 

العـاده ، همیشـگي و مبنایـي اسـت.
ایسـتادگي در برابـر قـدرت هاي بـي ابرو 
و بدنـام جهانـي و عوامـل پیـدا و ناپیـداي 
داخلـي آنـان  از جملـه اصـول ثابـت حوره 
هـاي علمیـه اسـت  البتـه بازتـاب دهـي و 
انعـكاس بیرونـي  ایـن امـر مطلـوب نبـوده 
و  خبـري  هـاي  سـاختار  ایجـاد  بـا  کـه 

انعـكاس بیرونـي بایـد جبـران شـود.
توسـن: حـوزه چگونـه می توانـد 
بـه تحقـق شـعار سـال همدلـی و 
همزبانـی بیـن دولـت و ملت کمک 

؟ کند
حـوزه علمیـه بـا عمل بـه فرمـان حضرت 
آقـا بـه عنـوان راهبـردي مهم در سیاسـت 
بـا  ایـن معنـا را لحـاظ نمـوده  و   ، کاري 
توصیـه بـه دیگـران در ایـن جهـت حرکت 

. میكند
لحـاظ  بـه  اسـتان  توسـن: 
دانشگاهی از اسـتان های دانشگاه 
خیـر و دارای تعـداد قابـل توجـه 
ای دانشـجو اسـت، در این اسـتان 
تـا چـه حـد بـه وحـدت حـوزه و 
دانشـگاه کـه تأکید امـام و رهبری 
چـه  ایـد؟  شـده  نزدیـک  اسـت 
انتظـاری از دانشـگاه های اسـتان 
داریـد؟ همـکاری  و  تعامـل  بـرای 

بـا تشـكیل کار گـروه هائـي امـكان بهـره 
مندي از اندیشـمندان دانشـگاهي در عرصه 
هـاي سیاسـي ،اجتماعـي و اقتصـادي مورد 
نظـر بـوده والبتـه نحـوه تعامـل مطلـوب با 
نیزدرمدیریـت  دانشـجویان  عظیـم  خیـل 

جدیـد مـورد مطالعـه  و برسـي اسـت.
توسـن: طـی دو سـال اخیـر بـه 
عملکـرد دولـت و مدیریت ارشـد 
تقلیـد  مراجـع  برخـی  اسـتان 
غیـر رسـمی  و  انتقـادات رسـمی 
حتـی بـه رییـس جمهـور مطـرح 
کردنـد، بـه عنـوان نماینـده عالی 
حـوزه علمیه قم در اسـتان ریشـه 
مسـائلی  چـه  در  انتقـادات  ایـن 

بـوده اسـت؟
نامـه یكـي ار مراجـع معظـم بـه ریاسـت 
محتـرم جمهـوري را در خصـوص جابجایي 

وعـزل و نصـب هـاي گسـترده در یكـي از 
نمـودم  مشـاهده  اسـتان  شهرسـتانهاي 
هریـك از مراجـع عظـام کـه از بـرکات بـي 
کـران الهـي بشـمار مي آیند  چـون طبیبي 
دلسـوز رفتـاري کـه شـاکله اصلـي مفاهیم 
دینـي و اسـتحكام نظـام را مـورد آسـیب 
قـرار دهـد تذکـر داده و مـورد توجـه آنـان 

. ست ا
بـا تغییـر دولـت هـا برخـي جابجایـي ها 
و انتصابـات الزم  و بلكـه اجتنـاب ناپذیـر 
اسـت آنچـه کـه در هـر شـرایطي ناپسـند 
افراطـي گرایـي و خـروج  و مـردود اسـت 
ازقاعـده اسـت واکنش مراجـع گرانقدر) دام 
ظلهـم (همـواره بـه مـوارد خـروج از قاعده 

معطـوف اسـت.
نكتـه اي کـه مهـم اسـت اینكـه مـا بایـد 
: دولـت ، منتقدیـن ریـز و درشـت ، نهـاد 
هـاي گوناگـون ، فـراوان جوانهـاي انقالبـي 
،وخیـل بیشمارسـواره و پیـاده نظـام را در 
یـك چرخـه ، سـروته یـك پـازل و اعضـاي 
یـك کاروان بدانیـم ، نفـوذ عوامـل دشـمن 
را نیـز محتمـل دانسـته، نقـد را یكـي از راه 
هـاي مقابلـه بـا خواسـت دشـمنان و نفـوذ 

نماییم. تلقـي  آنـان 
توسـن: سـوال مهمتر اینکـه این 
یـا  و  برطـرف شـده  هـا  دغدغـه 

دارد؟ ادامـه  همچنـان 
ایـن مهـم را همـراه بـا آمـارو واقعیت 
هـاي بیرونـي بـا رو یكـرد کمـك به دو 
لـت درمجالـي دیگـر باید به گفـت وگو 

. نشست
حضرتعالـی  شـخص  توسـن: 
مسـائل  در  را  دولـت  عملکـرد 
فرهنگی در اسـتان چگونه ارزیابی 

کنیـد؟ مـی 
مسـائل فرهنگـي در همه جا مهم اسـت و 
در  ایـن خطـه داراي اهمیتـي افزون اسـت 
مقولـه فرهنـگ با رویكـرد جامـع امنیتي و 
بـا مؤلفـه هـاي تاثیـر گـذار در ایـن خطـه 
بایـد صـورت پذیرد ایـن قصه غصـه آمیز را 

دهانـي بـه پهناي فلـك باید.
منظـور ازکار فرهنگـي بـا رویكردامنیتـي 
جهات سـلبي ، عـدم انجام یـا عمل محدود 
نیسـت ، کار فرهنگـي بایدبـه ارتقـاء امنیت 
عمومـي وسـالمت اجتماعـي منتهـي شـود  
آمـاده  تشـریفاتي  هـاي  نشسـت  از  ،فـارغ 

نهـاد هـاي فرهنگـي جهـت  بـا  همـكاري 
یافتـن ضـرورت هـا و راه صـواب هسـتیم.

هـای  حـوزه  بیـن  آیـا  توسـن: 
علمیه شـیعه و سنی اسـتان روابط 
ایـن  دارد؟  وجـود  علمـی  فعـال 
روابـط و همـکاری در چه سـطحی 
اسـت؟ آیا میزان روابطـی که بیان 
مـی کنیـد مناسـب این سـطح در 

اسـتان اسـت؟
بطـور معمـول وسـنتي روابـط عاطفـي و 
رفاقتـي بیـن برخي عوامل حوزوي شـیعه و 
سـني و جـود دارد ، پي ریـزي روابط علمي 
نیـز میسـر بـوده، تخصیـص کرسـي درس 
بـراي یكـي از علمـا شـیعه در مدرسـه اهل 
تسـنن و تخصیص کرسـي درس براي یكي 
از علمـاي اهـل سـنت در مدرسـه شـیعه از 
جملـه کار هـاي حـد اقلي قابل انجام اسـت 

.
ما در مرکز وشهرسـتانها آماده هسـتیم از 
متفكریـن و علماي اهل سـنت ،در نشسـت 
هـاي مشـورتي ودوسـتانه مبتنـي بـر نـگاه 
اسـترات  ژیك حضـرت امـام و مقـام معظـم 
ایـن  گذشـته  کنیـم.در  اسـتفاده  رهبـري 
معمـول بـوده وهم اکنـون نیز درسـطوحي 

جریـان دارد.
توسـن: مـردم ایـن اسـتان از عدم 
حضور بـرای علمـای برجسـته قم 
در اسـتان بعضا گایه هـا و در این 
زمینـه انتظاراتـی دارنـد، ارزیابـی 

شـما در اینباره چیسـت؟
بـه  کنـون  تـا  فراوانـي  هـاي  شـخصیت 
در  مختلـف  هـاي  نهـاد  و  افـراد  دعـوت 
اسـتان حضـور یافتـه اگرچه به نسـبت نیاز 
نبـوده ،بدیهي اسـت کـه مختصـات منطقه 

،اقتضـاء توجـه بیشـتر را دارد.
توسـن: آیا برنامـه ای برای حضور 
علمـای برجسـته و همچنین برخی 
مراجـع معظـم تقلید در اسـتان و 

دیـدار با مـردم دارید؟
وپیگیـري،  سـازي   زمینـه  صـورت  در 
امـكان حضور شـخصیتهاي علمـي و برخي 
مراجـع معظـم میسـر خواهد بود کـه ما نیز 

آمـاده همـكاري وپیگیـري هسـتیم.
توسـن: نقـش ویـژه حوزویـان و 
علمـا بـرای جلوگیـری از توسـعه 

افـراط گـری مذهبی در بیـن مردم 
چیست؟ اسـتان 

پرهیزخود علماءشـیعه وسـني )در کسوت 
 – مدرسـه  مدیـر   – ،امـام جمعه-جماعـت 
مـدرس – مبلـغ و......( از افـراط ونیز تبیین 
خطـرات آن بـراي مخاطبیـن وگـروه هـاي 

ف هد
توسـن: عملکـرد علمـای شـیعه 
و سـنی را در جلوگیـری از افـراط 
موفـق  اسـتان  در  مذهبـی  گـری 

ارزیابـی مـی کنیـد؟
ویژگـي  برتریـن  و  مهمتریـن   جملـه  از 
هـاي حوزویـان و علمـاي راسـتین در طول 
تاریـخ اهتمـام بـه دوري از افراطـي گـري 
مذهبـي بـوده و اکنـون نیـز چنیـن اسـت .

معـدود کسـاني  که ممكن اسـت بـه این 
امـور دامـن بزننـد یاجاهل اند یاکه اندیشـه 
خویـش راپیش فـروش ثمني بخـس نموده 
شـده  خـارج  ملـي  دهـي  ثمـر  دایـره  واز 
انـد ،عمـده علمـاي شـیعه وسـني بـه قبح 
وزشـتي افراطـي گري مذهبـي  توجه دارند 
هرچنـد کـه اهمیـت مـو ضـوع و شـرایط 
ویـژه منطقـه ،  نیـاز بـه اهتمام فـوق العاده 

و بیشـتري را در ایـن خصـوص دارد.
توسـن: موانـع وحدت در اسـتان 
را بـه ترتیـب اولویت چه مسـائلی 

دانید؟ مـی 
- تالش پیدا و پنهان دشمنان

- چند گانگي
- رویكرد هاي غلط سیاسي
- وجود نیروهاي افراط گرا

- عدم اعتماد

دوربیــن  پشــت  حاتمی کیــا  ابراهیــم 
یــك  خبــر  همیــن  شــنیدن  مــی رود) 
جملــه ای پــر اســت از کنجــكاوی و هیجــان.

ــه  ــت ک ــی اس ــاز بزرگ ــا فیلم س حاتمی کی
جشــنواره های  رقابــت  در  وقــت  هیــچ 
خارجــی حضــور نداشــته. او تمــام اعتبــارش 
را در داخــل کشــور به دســت آورده و شــاید 
ــی اش  ــای اجتماع ــن، نقده ــه خاطــر همی ب

بــه دل مــردم می نشــیند.
مــردم نقدهــای حاتمی کیــا را دوســت 
ــن  ــد، چــون جشــنواره های خارجــی ای دارن
ــدی  ــد و او نق ــرطی نكرده ان ــاز را ش فیلم س
ــوده،  ــش ب ــال مردم ــان ح ــه زب ــد ک می کن
نــه آن چیزهایــی کــه دیگــران دوســت 
دارنــد یــك ایرانــی دربــاره ی کشــور خودش 
ــا آن هــا بشــود مدرکــی علیــه  ــا ب بگویــد، ت

ــا کــرد. ــران دســت  و  پ عقــب ماندگــی ای
مــردم بــه حاتمی کیــا عالقــه دارنــد و 
ــل  ــه الاق ــت ک ــم نیس ــدی ه ــچ  منتق هی
چنــد تــا از فیلم هــای او را دوســت نداشــته 
ــر  ــن اث ــاخت هجدهمی ــر س ــا خب ــد ام باش
غافل گیری هــای خــاص  فیلمســاز،  ایــن 

ــت. ــری داش دیگ
اخبــار  کوچك تریــن  ابتــدا  همــان  از 
منتشــره از جزئیــات »بادیــگارد« را می شــد 
ــتالژی  ــك نوس ــاش ی ــرای بیدارب ــی ب نهیب

ــت.  ــزرگ دانس ب
حاتمی  کیــا بعــد 10 ســال دوبــاره از پرویز 
پرســتویی بــرای همــكاری در پــروژه اش 
دعــوت کــرده بــود و خالصــه داســتانی 
ــت  ــا قرارگرف ــی خبرگزاری ه ــه در خروج ک
هــم نشــان مــی داد، شــخصیت اصلــی ایــن 
ــه از  ــت ک ــان آرمان گراس ــك انس ــم، ی فیل
ــِر  ــا گی ــِی دســت  و  پ مناســبات شــبه قانون
در  و  می گــذارد  فراتــر  را  پــا  روزمــره 
ــود؛ آن  ــر می ش ــان ظاه ــك قهرم ــت ی هیئ

ــت. ــم اس ــاج کاظ ــزرگ ح ــتالژی ب نوس
بعدهــا کم کــم خبــر پیوســتن مریــال 
زارعــی و امیــر آقایــی هــم بــه ایــن پــروژه 
منتشــر شــد.زارعی غیــر از بــازی قابــل 
فیلــم  اپیزودهــای  از  یكــی  در  قبولــش 
»دعــوت«، در »گــزارش یــك جشــن«  هــم 
ــران نشــده ی حاتمی کیاســت  ــم اک ــه فیل ک
ــا همــكاری چشــمگیر او  حضــور داشــت ام
ــاد و  ــاق افت ــاز در »چ« اتف ــن فیلم س ــا ای ب
ــی  ــیار 143«، زارع ــار »ش ــر در کن ــن اث ای
و  مخاطبــان  از  خیلــی  توجــه  مــورد  را 

ــرار داد. ــینما ق ــدان س منتق
ــرای  ــه ب ــی ک ــر آقای ــاره ي امی ــا درب و ام
اولیــن بــار در فیلمــی از حاتمی کیــا  بــازی 
ــد گفــت؛ حســرت اینكــه چــرا  می کنــد بای
ــران را بــازی  ــش چم ــم »چ« نق او در فیل
نكــرد، هنــوز بــر دل عالقه منــدان ســینمای 

ــت. ــده اس ــا مان حاتمی کی
یــك  ظرافت هــای  می توانســت  آقایــی 
نقــش کــم دیالــوگ امــا به شــدت حســی را 
ــر از آنچــه کــه حــاال می بینیــم  ــی بهت خیل
در بیــاورد و الیــه ای روئیــن باشــد بــر 
ــیل »چ«  ــنه  ی آش ــاال پاش ــه ح ــزی ک چی
ــخصیت  ــودن ش ــه ب ــی بی جذب ــده، یعن ش

ــم. ــی فیل اصل
بــه هــر حــال او بــه گــروه بازیگــران 
حاتمی کیــا پیوســته و می شــود بــه اتفاقــات 
خــوب بعــدی امیــدوار بــود و آخریــن خبرها 
ــوش  ــه بهن ــد ک ــه می گوین ــن لحظ ــا ای ت
ــده. ــا ش ــزو بادیگارده ــم ج ــی ه طباطبای

ــه حــال از نام هــای حاضــر  ــا ب آنچــه کــه ت
در گــروه بازیگــری »بادیــگارد« شــنیده ایم، 
ــتر از  ــا بیش ــه حاتمی کی ــد ک ــان می ده نش
ــران  ــراغ بازیگ ــی، س ــه های تكنیك هنرپیش

ــه اســت. حســی رفت
ــا  ــور دیب ــورد حض ــه در م ــن لحظ ــا ای ت
زاهــدی )کــه قبــل از ایــن فقــط در »پنــج 
همین طــور  و  داشــته(  حضــور  ســتاره« 
تعــدادی از بازیگــران بومــی سیســتان و 
بلوچســتان در پــروژه ی حاتمی کیــا هــم 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــده ام ــر ش ــاری منتش اخب
قضــاوت  نمی تــوان  افــراد  ایــن  حضــور 
بازیگــران  گــروه  دربــاره ی  خاصــی 

داد. انجــام  »بادیــگارد« 
البتــه تــا همین جــا هــم می شــود درباره ی 
آنچــه کــه احتمــاالً در فجــر ســی  و  چهــارم 
ــی زد؛  ــرد، حدس های ــم ک ــاهده خواهی مش
ــم  ــك فیل ــگارد« ی ــه نظــر می رســد »بادی ب
ــه در  ــود ک ــد ب ــگر خواه ــر و چالش نفس گی
ــم  ــانی خواهی ــی و جوش ــای حس آن بازی ه

دیــد.
*تاریخچه یک دلمشغولی قدیمی به 

نام بادیگارد
تاریخچــه شــكل گیری ایــده فیلمنامــه 
اثــر  هجدهمیــن  “بادیــگارد”  ســینمایی 
این روزهــا  کــه  حاتمی کیــا  ابراهیــم 
آن  دربــاره  متعــددی  گمانه  زنی هــای 
صــورت می گیــرد بــه اواخــر دهــه ۸0  بــاز 

. د د می گــر
ــال 1394  ــروز در س ــه ام ــه ای ک فیلمنام
ابراهیــم  دوربیــن  مقابــل  زودی  بــه  و 
ــك  ــل ی ــت، ماحص ــد رف ــا خواه حاتمی کی
ــالش حــدوداً ۵ ســاله مطالعــه و تحقیــق  ت
و نــگارش حاتمی کیــا بــر اســاس یــك 

ــت. ــخصی اس ــرح ش ــه و ط دغدغ
ــرای  ــال ها ب ــن س ــی ای ــا در ط حاتمی کی
ــل  ــرح و تبدی ــن ط ــیدن ای ــر رس ــه ثم ب
ــت  ــا دق ــود ب ــواه خ ــه دلخ ــه فیلمنام آن ب
شناخته شــده   و  مرســوم  وســواس های  و 
ابراهیــم حاتمی کیــا کــه همــگان از آن 
مطلعنــد، بــه صــورت شــخصی دســت 
بــه تحقیقــات جامــع و گســترده ای زده 
طیف هــای  از  گوناگــون  افــراد  بــا  و 
ــی  ــی و اجتماع ــی و فرهنگ ــف سیاس مختل
و همچنیــن کارشناســان فنــی ذی ربــط بــه 
گفــت و گــو نشســته اســت. امــری کــه نــه 
ــرای ابراهیــم  حاتمی کیــا کــه البتــه  تنهــا ب
ــروف  ــوزه مع ــن ح ــخت گیری در ای ــه س ب
اســت کــه در ارتبــاط بــا نــگارش هــر 
ــی  ــر فیلمنامه نویس ــط ه ــه ای توس فیلمنام
بــه شــدت متــداول و ضمنــاً ضــروری اســت.

فیلمنامــه  اولیــه  نســخه  نــگارش 
“بادیــگارد” پــس از طــی ایــن مراحــل 
و جمــع آوری تحقیقــات صــورت گرفتــه 
بــا  درآمیخته شــدن  از  پــس  البتــه  و 
دلمشــغولی های شــخصی فیلمنامه نویــس 
و عبــور از صافــی ذهــن وی، بی آنكــه الزامــاً 
ــات  ــد تحقیق محصــور در شــنیده ها و در بن
ــد  ــه باش ــورت  گرفت ــای ص ــت و گوه و گف
در اواخــر ســال گذشــته بــه پایــان رســیده 

ــت. اس
در بهــار ســال جــاری ایــن فیلمنامــه 
ــد  ــه مســاعدبودن شــرایط تولی ــا توجــه ب ب
فیلــم مجــدداً بازنویســی شــده و هم اکنــون 
نســخه نهایــی فیلمنامــه آمــاده اســت تــا در 
ــر  ــا تصوی ــم حاتمی کی ــن ابراهی ــر دوربی براب

گــردد.
*مریا زارعي در »بادیگارد« حاتمي 

کیا .
 پیــش تولیــد فیلــم ســینمایي »بادیگارد« 
ــه دارد و  ــري ادام ــان در ســكوت خب همچن
دســت انــدرکاران ایــن پرو ــژه مشــغول 
انتخــاب بازیگــران و عوامــل مــورد نظرشــان 
هســتند. جدیدتریــن خبــر دربــاره ایــن 

ــال زارعــي اســت. ــم حضــور مری فیل

او پــس از بــازي در فیلــم هــاي »دعــوت«، 
بــراي  »چ«  و  جشــن«  یــك  »گــزارش 
ابراهیــم  بــار جلــوي دوربیــن  ســومین 

ــي رود. ــا م ــي کی حاتم
*کامران نجف زاده بازیگر نقش 

خودش در »بادیگارد« حاتمی کیا شد
ــا  کامــران نجــف زاده مجــری و خبرنــگار ب
ــش در  ــای نق ــرای ایف ــون ب ــابقه تلویزی س
فیلــم ســینمایی »بادیــگارد« تازه تریــن اثــر 
ــن  ــد ای ــروه تولی ــه گ ــا ب ــم حاتمی کی ابراهی

فیلــم پیوســت.
ــه حضــور ســینمایی  ایــن نخســتین تجرب
کامــران نجــف زاده خواهــد بــود. وی در 
ــه  ــگار ک ــك خبرن ــش ی ــگارد« در نق »بادی
روایتگــر واقعــه خبــری بســیار مهمــی اســت 
جلــوی دوربیــن ابراهیــم حاتمی کیــا ظاهــر 

خواهــد شــد.
کامــران نجــف زاده خبرنــگار، مستندســاز، 
نویســنده و همچنیــن ســفیر ویــژه کــودکان 

و ســالمندان اســت.
*داریوش ارجمند در »بادی گارد« 

حاتمی کیا
پرســتویی،  پرویــز  پیوســتن  از  بعــد 
ــوش  ــان، بهن ــك حمیدی ــی، باب ــال زارع مری
زاهــدی،  دیبــا  آقایــی،  طباطبایی،امیــر 
محمــود عزیــزی و فرهــاد قائمیــان بــه 
»بــادی گارد«، عوامــل ایــن فیلــم بــرای 
ایــن  بــه  ارجمنــد  داریــوش  پیوســتن 
ــده اند و  ــا او ش ــره ب ــم وارد مذاک ــروژه ه پ
داریــوش ارجمنــد هــم بازیگــر جدیــد فیلــم 

. ســت تمی کیا حا
بــار  یــك  ســابقه  ارجمنــد  داریــوش 
را در  ابراهیــم حاتمی کیــا  بــا  همــكاری 
ــه  ــن« دارد و ب ــك جش ــزارش ی ــم »گ فیل
نظــر می رســد بــا پیوســتن او بــه ایــن 
فیلــم  اصلــی  بازیگــران  لیســت  فیلــم، 

تكمیــل شــود.
*بادیگارد حاتمی کیا در ایرانشهر/ 

سکانس بلوچستان
پیش تولیــد  گــروه  گذشــته  روز  چنــد 
ــرای  ــا ب ــی کی ــم حاتم ــر ابراهی ــن اث آخری
بــه  ایــن پــروژه  از  کلیــد زدن بخشــی 
ــا  ــه ب ــروژه ای ک ــد پ ــفر کردن ــهر س ایرانش
ــد در  ــی همــراه اســت و بای ــراز و فرودهای ف

ــرد. ــل ک ــیارانه عم ــد آن هوش تولی
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، گــروه پیــش 
ــی  ــا در پ ــی کی ــر حاتم ــن اث ــد آخری تولی

ــا اعضــای شــورای  ــن اســتان ب ــه ای ســفر ب
ــی  ــدار و نگران ــهر دی ــهر ایرانش ــالمی ش اس
زبــان  از  را  منطقــه  ایــن  مــردم  هــای 
مســئوالن ایــن شهرســتان شــنید. ایــن 
ــا توجــه بــه حساســیتهای منطقــه  پــروژه ب
ــراه  ــژه ای هم ــائل وی ــا مس ــی ب ای و قوم
اســت و اگــر هوشــیارانه بــا آن برخــورد 
نشــود بنــا بــه فرمــوده رهبــری بــدون هیــچ 
اراده ای مــی شــویم بازیگــر دشــمنانی کــه 
از هــر راهــی بــرای ضربــه زدن بــه انقــالب 

ــد. ــی کنن ــتفاده م اس
ابراهیــم حاتمــی کیــا در آخریــن اثــر 
ــت  ــی اس ــال درام ــه دنب ــود ب ــی خ سیاس
ــوی  ــی از س ــه تهدیدهای ــاره دارد ب ــه اش ک
مرزهــای جنــوب شــرقی و شــرق کــه 
ــه  ــه زدن ب ــت ضرب ــا نی ــا ب ــت ه تروریس
ــال  ــام دادن اعم ــد انج ــی، قص ــت مل امنی
ــد. گفتــه مــی  ــه در کشــور را دارن خرابكاران
ــاس  ــت از لب ــرار اس ــر ق ــن اث ــود در ای ش
معمــول تروریســت هــا در آن ســوی مرزهــا 
ــدگان  ــی از نماین ــه برخ ــود ک ــتفاده ش اس
شــورای شــهر ایرانشــهر بــه ســبب شــباهت 
ــوچ  ــوم بل ــا ق ــا ب ــاس ه ــن لب ــری ای ظاه
ــل  ــه جــای تام ــی داشــتند ک ــراض های اعت

و بررســی دارد.
*حفظ وحدت ملی، باور گروه فیلم 

ساز و ابراهیم حاتمی کیا است
ــاخت  ــت س ــم در دس ــرح فیل ــری ط مج
ابراهیــم حاتمــی کیــا کــه بــا نــام بادیــگارد 
ــگار  ــه خبرن ــاره ب ــن ب ــده در ای ــرح ش مط
مهــر مــی گویــد: ایــن کارگــردان کــه 
فرزنــدی از دیــار جنــگ و ایثــار اســت، 
در اثــر جدیــد خــود موضوعــی ملــی را 
پیگیــری مــی کنــد کــه بخشــی از بازیگــران 
آن از خطــه سیســتان و بلوچســتان انتخــاب 

ــوند. ــی ش م
پژمــان لشــكری پــور بیــان کــرد: بــا 
ــی  ــردان م ــن کارگ ــرد ای ــه عملك ــی ب نگاه
ــا  ــت ه ــت قومی ــه اهمی ــی ب ــه خوب ــوان ب ت
ــران اســالمی پــی  و حفــظ داشــته هــای ای
بــرد،  چراکــه حاتمــی کیــا بارهــا و بارهــا در 
آثــار تولیــدی خــود بــه حفــظ وحــدت ملــی 

ــد داشــت. توجــه داشــته و خواه
ــه  ــای وارده ب ــه انتقاده ــاره ب ــا اش وی ب
ایــن فیلــم از ســوی مردمــان ایرانشــهر 
ــی  ــای کنون ــت ه ــت: نمــی شــود واقعی گف
جامعــه را نادیــده گرفــت یــا از کنــار ریشــه 

ــتان  ــی در اس ــوادث ناامن ــان ح ــای پنه ه
ــوم  ــن ق ــد بی ــی دانن ــه م ــا هم ــت ام گذش
ــت و در  ــه اس ــا فاصل ــت ه ــوچ و تروریس بل
صــدد هســتیم کــه ایــن قــدرت تشــخیص 
را در میــان اقــوام ایرانــی و تروریســت هــای 

ــم. ــان دهی ــرز نش ــوی م آن س
ــور اظهــار داشــت: در تالشــیم  لشــكری پ
کــه نشــان دهیــم اگــر اتفاقــی مــی افتــد، 
ــود،  ــته ش ــد نوش ــوچ نبای ــوم بل ــای ق ــه پ ب
حــق مردمــان ایــن دیــار کــم تضییع نشــده 
و آگاهیــم و مــی دانیــم کــه مــا دیگــر نبایــد 

بــا رفتــاری ناآگاهانــه بــه آن بیفزائیــم.
ــد  ــن بدانی ــب یقی ــرد: حس ــد ک وی تاکی
ابراهیــم حاتمــی کیــا در ایــن فیلــم تــالش 
ــن  ــدگار را در ذه ــری مان ــرد اث ــد ک خواه
ــذارد، در  ــای بگ ــر ج ــار ب ــن دی ــان ای مردم
ــه  ــی هجم ــدام فرهنگ ــا اق ــه ب ــیم ک تالش
ــار  ــن دی ــت ای ــگ و قومی ــه فرهن ــد عیل تن

ــم. ــان دهی را نش
ایــن فعــال صنعــت ســینما افــزود: نبایــد 
ــا،  ــار کــرد کــه حســن نیــت م طــوری رفت
دســتاویزی بــرای دشــمن بشــود و دشــمنان 
ایــن مــرز و بــوم از آن بــه نفــع خــود 

ــد. ــتفاده کنن اس
مجــری طــرح فیلــم بادیــگارد تاکیــد 
کــرد: نبایــد بــه گونــه ای رفتــار کنیــم کــه 
ناخواســته ایجــاد اختــالف شــود و در زمیــن 
ــته  ــش داش ــای نق ــازل او ایف ــمن و پ دش

ــیم. باش
ــردان  ــا کارگ ــی کی ــورت حاتم ــر ص در ه
کاربلــدی اســت کــه قطعــا مــی توانــد 
در  بلوچســتان  از  متفــاوت  تصویــری 
ــد  ــه او بای ــد. ب ــق کن ــران خل ــینمای ای س
ــم  ــا آنه ــم »چ« را ب ــرد، او فیل ــان ک اطمین
حســاس  روزهــای  دربــاره  حساســیت 
ــه  ــه هم ــتان ســاخت و نشــان داد ک کردس
ــی درک  ــه خوب ــی را ب ــای قوم ــه ه دغدغ
مــی کنــد. فیلــم حاتمــی کیــا را بایــد 
ــدن  ــدن ش ــرای دی ــی ب ــوان فرصت ــه عن ب
بلوچســتان در کل کشــور دانســت. حاتمــی 
ــر  ــادی از تصاوی ــد بخــش زی ــی توان ــا م کی
ــینمای  ــتان در س ــه از بلوچس ــتی ک نادرس
ــرا  ــران شــكل گرفتــه را اصــالح کنــد. زی ای
ــتثنا در  ــك اس ــت و ی ــا اس ــی کی او حاتم

ــران... ــینمای ای س

بادیگارد حاتمی کیا در ایرانشهر

سکانس بلوچستان
حجت االسالم باقری مطرح کرد:

نامه یکی از مراجع تقلید به روحانی 
درباره استان

سیسُتو بِتِنست
بررسی توسن از گام اول برای منطقه آزاد شدن سیستان:

*اراده مردم حاکم شد                                                          * مصادره ممنوع!

*منطقه آزاد سیستان کی اجرایی می شود؟                      * بازی برد – برد برای خواص

ــتان  ــدن سیس ــه آزاد ش ــه منطق مطالب
بــه یكبــاره در میــان مــردم »گــر« 
گرفــت. ایــن اراده جمعــی  و مردمــی در 
سیســتان در بحــث منطقــه آزاد شــدن 
سیســتان بقــدری قــوی بــود کــه حتــی 
وقتــی حســن روحانــی بــا هلــی کوپتــر 
ــراز  ــر ف ــل ب ــای زاب ــان ه ــه در خیاب و ن
ــل  ــتادیوم زاب ــتان وارد اس ــردم سیس م
شــد، مــردم سیســتان یكصــدا مطالبــه 
منطقــه آزاد شــدن منطقــه شــان را ســر 
ــس  ــب ریی ــال تعج ــا در کم ــد. ام دادن
ــت و  ــئله نپرداخ ــن مس ــه ای ــور ب جمه
در ســخنانش اشــاره خاصــی بــه بحــث 
منطقــه آزاد شــدن سیســتان نكــرد. 
ــتانی  ــید سیس ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب ول

هــا تصمیــم خودشــان را گرفتــه بودنــد 
ــر  ــم ت ــق آن مصم ــرای تحق ــی ب و حت
ــه گذشــته را بررســی  ــروز ک شــدند. ام
مــی کنیــم واقعــا بــه ایــن گــزاره قطعی 
مــی رســیم کــه اگــر مطالبــه جمعــی در 
ــوم  ــود معل ــه ب سیســتان صــورت نگرفت
نبــود کــه طــرح منطقــه آزاد سیســتان 
بــود. ســنگینی  در چــه مرحلــه ای 
ــی  ــار ب ــتان فش ــردم سیس ــه م مطالب
ســابقه ای بــه دســتگاه اجرایــی کشــور 
وارد کــرد و مــردم لحظــه بــه لحظــه بــا 
ایــن طــرح زندگــی کردنــد. همچنانكــه 
ســید باقــر حســینی در پــس از خطبــه 
ــن  ــه همی ــل ب ــه زاب ــاز جمع ــای نم ه
نكتــه نیــز اشــاره کــرده اســت. نماینــده 

ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــردم سیس م
ــتان  ــردم سیس ــه م ــاب ب ــالمی خط اس
همدلــی  و  همراهــی  اگــر  گفــت: 
ــه  ــردم در ســفر ریاســت جمهــوری ب م
سیســتان نبــود هیــچ زمانــی طــرح 
ــق  ــه آزاد تجــاری سیســتان محق منطق
نمــی شــد و رییــس جمهــور پیــام شــما 
را درک کــرد و در 26 خــرداد ســال 

ــد. ــی ش ــاری نهای ج
ــك  ــه ی ــینی ب ــر حس ــید باق ــه س البت
نكتــه بســیار مهــم هــم در ادامــه اشــاره 
کــرده و از عنایــت بــی ســابقه و خــاص 
منطقــه  بــه  انقــالب  معظــم  رهبــر 

ــد. ــی کن ــاد م ــتان ی سیس

ــر 270 شــهید  ــا تشــییع پیك ــا ب ــن روزه ای
ــهید  ــور 17۵ ش ــده و حض ــص ش ــازه تفح ت
ــا مظلومیــت  ــالی 4 کشــور کــه ب غــواص کرب
ــد در همــه  و دســتانی بســته شــهید شــده ان
ــود  ــه وج ــی ب ــوای متفاوت ــال و ه ــور ح کش
ــاد دوران  ــه ی ــردم بازب ــه م ــت، هم ــده اس آم
دفــاع مقــدس افتــاده انــد و دوســت دارنــد کــه 
از جزئیــات عملیــات کربــالی 4 بیشــتر بدانند. 
ــا  ــی ب ــوز گفتگوی ــل زاهدان نی ــن دلی ــه همی ب
حــاج محمــد رضــا زاهــد شــیخی از غواصــان 
حاضــر در گــردان 40۸ لشــكر 41 ثــاراهلل  کــه 
ــته  ــور داش ــات نیزحض ــن عملی ــان ای در جری
انــد انجــام داده اســت کــه مشــروح آن را 

ــد. ــی خوانی ــه م درادام
از  رمضــان  مبــارک  مــاه  در  اینكــه  از 
و  تریــن  انقالبــی  بهتریــن،  دلســوزترین، 
ــی امرمــان حضــرت امــام  ــاران ول یاورتریــن ی
خمینــی)ره( یــاد مــی کنیــم بســیار خوشــحال 

ــم. ای
ــب  ــه قری ــتم ک ــن را داش ــار ای ــده افتخ بن
بــه یــك ســال درگــردان غــواص باشــم، ایــن 
ــاوت  ــی متف ــای خاک ــردان ه ــا گ ــردان ب گ
بــود، یكــی از تفــاوت هایــش ایــن بــود 
ــی  ــان م ــز اذع ــش نی ــی فرماندهان ــه حت ک
ــرا  ــد کــه دوســتان حواسشــان باشــد زی کردن
ــردان  ــه گ ــا بقی ــش ب ــواص ماموریت ــردان غ گ
ــت و  ــر اس ــنگین ت ــت و س ــاوت اس ــا متف ه
ــدی و  ــای ج ــوزش ه ــل آم ــن دلی ــه همی ب
ســنگینی داشــت و قطعــا در زمــان ماموریــت 
ــادم  ــن ی ــود و م ــر ب ــنگین ت ــه س ــم وظیف ه
هســت وقتــی بــا دوســتان رزمنــده در لشــكر 
ــل  ــا اوای ــن و ی ــر فروردی ــاراهلل در اواخ 41 ث
ــم  ــدیم، قائ ــع ش ــال 6۵ جم ــت س اردیبهش
ــه  ــینی ب ــم میرحس ــاج قاس ــكر ح ــام لش مق
ــن  ــرد ای ــت ک ــا صحب ــا م ــد و ب ــا آم ــان م می
شــهید بزرگــوار در خصــوص عظمــت کار 
توضیحاتــی  کارشــان  اهمیــت  و  غواصــان 
ــردان 40۸  ــه  گ ــود ک ــد ازآن ب ــد و بع دادن
ــا  ــه م ــزگان ب ــردان 412 هرم ــم گ ــد ه و بع
ــا  ــه م ــرای هم ــه ب ــزی ک ــه شــد آن چی اضاف
ــهید  ــای ش ــت ه ــود صحب ــت ب ــام حج اتم
ــون  ــه ایش ــود ک ــینی ب ــم میرحس ــاج قاس ح
فرمودنــد کــه حواســتان باشــد کــه نــوع 

شــهادت غواصــان هــم خــاص و متفــاوت 
اســت و بــرای رزمنــدگان توضیــح مــی دادنــد 
کــه بــه صفــر تــا صــد موضــوع آگاهــی داشــته 
ــن  ــتر ای ــه بیش ــالص هرچ ــا اخ ــند و ب باش
ــود کــه  ــه ب مســیر رو انتخــاب کننــد و اینگون
ــردان 410  ــار گ ــواص در کن ــردان 40۸ غ گ
غــواص ثــاراهلل شــكل گرفــت وماموریتــی کــه 
بــرای ایــن گــردان هــا در نظــر گرفتــه شــده 
بــود ماموریــت هــای آبــی بــود یعنــی نیازبــه 
آمــوزش هــای خــاص در دوحــوزه کــه یكــی 
شــنا در ســطح آب بــود و دیگــری هــم غواصی 
ــه  ــا وظیف ــا عمدات ــت ام ــود داش ــق ب درعم
گــردان مــا رد شــدن ازآب و شكســتن خط اول 
بــود و بعــد پاکســازی و تثبیــت خــط و فراهــم 
کــردن زمینــه بــرای ورود گــردان هــای آبــی _ 
خاکــی لشــكر بــرای پیــش روی در عمــق بــود.

عملیات لو رفته است

ماموریــت اولــی کــه بــرای مــا تعریــف شــد 
مربــوط بــه عملیــات کربــالی 4 بــود کــه تمام 
ــا مشــاهده  ــد روز م ــن چن ــه در ای ــی ک برکات
ــان  ــای هم ــدت ه ــه مجاه ــوط ب ــم مرب کردی
بچــه هاســت، ایــن عملیــات یكــی دو ســاعت 
مانــده بــه نیمــه شــب شــروع شــد امــا نكتــه 
ای کــه مهــم بــود و بــرای خــود مــا محــرز بود 
ایــن بــود کــه از صبــح روز 3دی هواپیماهــای 
ــی  ــم حت ــی دیدی ــرمان م ــاالی س ــراق را ب ع
ــود  ــرار ب ــه ق ــی ک ــگان قایق ــی و ی ــگان رزم ی
ــد  ــاران کردن ــد را بمب ــا کنن ــه ج ــا ب ــا را ج م
از فرماندهانمــان  نقــل  بــه  بــرای شــما  و 
ــاج  ــهید ح ــفیعی و ش ــد ش ــردارحاج حمی س
محمــد رضــا طالبــی فرمانــده گروهانمــان 
ــد  ــواران گفتن ــن بزرگ ــم ، ای ــی کن ــرض م ع
کــه مــا خودمــان هــم مشــكوک هســتیم کــه 
عملیــات لــو رفتــه اســت و حــاال بعــد از ســال 
هــا مشــخص شــد کــه ایــن کار آواکــس هــا و 
ماهــواره هــای آمریكایــی بــود کــه گــزارش را 
ــا از  ــد و تقریب ــزدوران بعثــی خــود دادن ــه م ب
بعدظهــر بــود کــه مــا را لــب خــط و در موضــع 
ــن چیــزی نبــود  ــد و ای ــاران کردن انتظــار بمب
جــز خیانــت آمریكایــی هــا و عــده ای ازســتون 
پنجــم کــه عمدتــا از ســازمان منافقیــن بــود، 

خالصــه بایــد ایــن طــور بگویــم کــه بعثــی هــا 
منتظــر مــا بودنــد وقتــی که یــگان مــا واردآب 
ــر  ــن گی ــان زمی شــد درهمــان ســاحل خودم
شــدیم و مــن بــه چشــم خــودم لــب ســاحل 
آبــی خودمــان 70 تــا۸0 ســانت خــون و خــون 
آبــه رزمنــدگان غواصمــان را دیــدم کــه جمــع 
شــده بــود بــه طــرف بصــره درجریــان بــود و 
ــی هــم کــه رد شــدند در  متاســفانه رزمندگان

ســاحل دشــمن زمیــن گیــر شــدند.
ــهدای  ــم از ش ــاد کن ــا دارد ی ــا ج در اینج

غواصمــان کــه در آن عملیــات شــهید شــدند 
ماننــد شــهید محمــود میــر، شــهید شــیرعلی 
راشــكی و.... ایــن دوســتان کســانی بودنــد کــه 
رد شــدند و لــب خــط عــراق شــهید شــدند.

ماسروقت شهدا نرفتیم اشتباه نشود 
این شهدا بودند که سر وقت ما آمدند

اوال مــی  ایــن اســت کــه  مــن حرفــم 
ــم  ــه کن ــده گالی ــه رزمن ــوان ی ــه عن ــوام ب خ
ــا  ــگ و عمدت ــان جن ــت زم ــان وق از فرمانده
ــه در  ــانی اســت ک ــه کس ــاره ام ب انگشــت اش
ــته  ــا نشس ــرارگاه ه ــگ در ق ــر جن ــاق فك ات
بودنــد نــه فرماندهــان لشــكر،یگان هــا و 

ــا. ــردان ه گ
آقایــان مگــر بــاور دینــی مــا ایــن نبــود کــه 
شــرکت در جهــاد بــرای مــا احدی الحســنیین 
اســت کــه چــه شكســت بخوریــم و چــه پیــروز 
شــویم در هــر دو صــورت پیروزهســتیم، مگــر 
ــا  ــال 6۵ ت ــد از س ــرا بع ــس چ ــود ؟پ ــن نب ای
ســال 1994 هیــچ وقــت یــاد جدی از شــهدای 
کربــالی 4 نكردیــد؟ علــی رغــم اینكــه مــا بــه 
زعمــی و بــه حســب ظاهــر، شكســت خوردیــم 

چــرا مــا یــاد مظلومیــت هــای آنهــا را نكردیــم 
؟ چــه برنامــه عاشــورایی ســرمان آمــد؟

واقعــا ماســروقت شــهدا نرفتیــم اشــتباه 
ــد کــه ســر وقــت مــا  نشــود ایــن شــهدا بودن
ــم  ــد و عال ــم بالغیبن ــهدا عال ــون ش ــد چ آمدن
ــد و  ــا دی ــا را ب ــی م ــی معرفت ــد و ب ــه زمانن ب
بازدیــد خودشــان یــاد آورشــدند آن هــم 
کــدام شــهدا، شــهدایی کــه بــه دیــد دنیایــی 
مــا در عملیــات کربــالی 4 شكســت خوردنــد 
امــا بخاطــر اینكــه دشــمن نفهمــد ما شكســت 

خوردیــم بــا دســت خودمــان مظلومیتشــان را 
ــم . ــتر کردی بیش

حاال کی آمدند و چه زمانی آمدند؟
ــهدا در  ــند ش ــكان شناس ــان و م ــهدا زم ش
ــد وقــت رو  هــر برهــه ای کــه تشــخیص دادن
ــان  ــان را نش ــد خودش ــت آمدن ــان هس شدنش
دادنــد همانطــور کــه رهبــر عزیزمــان حضــرت 
ــد  ــی( فرمودن ــه العال ــه ای )مدظل ــام خامن ام
ــد کــه در لحظــه هــای نیــاز  ایــن شــهدا بودن

ــرای کــی؟ ــد آن هــم ب آمدن
خاکــی  هــای  آدم  مشــت  یــه  بــرای 
ــه  ــتكینی  ک ــكین، مس ــتضعف،ذلیل، مس مس
ــان  ــره خودش ــی روزم ــای زندگ ــه ه در عرص
ــه  ــا ت ــد ام ــاد در مــی آورن ــا کجــا آب ســر از ن

ــت . ــهدا اس ــا ش ــان ب دلش
شــهدا  آوردنــد  جــا  بــه  مــرام  شــهدا 
ــرج  ــه خ ــرت ب ــهدا غی ــد ش ــردی کردن جوانم
دادنــد شــهدا بــی معرفتــی مــا را بــا اوج 
معرفــت جــواب دادنــد لــذا نشــان دادنــد کــه 
مــی خواهیــم زمانــی دســت شــما را بگیریــم 
ــابقه  ــی س ــالب ب ــال انق ــول 36 س ــه در ط ک
ــا  ــال ه ــن س ــول ای ــكا در ط ــر آمری اســت اگ

بــا واســطه بــا مــا مقابلــه مــی کــرد در جریــان 
ــا  ــروی م ــتقیما روب ــته ای مس ــرات هس مذاک

ــت. ــته اس نشس

شهدا تقسیم وظایف کرده اند و 
خودشان را به فراخور تهدید زمان 

نشان دادند

و  انــد  کــرده  وظایــف  تقســیم  شــهدا 
خودشــان را بــه فراخــور تهدیــد زمــان نشــان 
دادنــد االن شــهدایی بــا محــور و جنــس 
مظلومیــت خودشــان را بــروز دادنــد تــا چهــره 
ــا  ــه م ــان را ب ــث در آن زم داعشــی حــزب بع
نشــان دهنــد، آن بــی وجــدان هــا رزمنــدگان 
غــواص مــا را بــا دســت بســته زنــده بــه گــور 
کردنــد، تــا نشــان دهنــد کــه یزیــد ویزیدیــان 

ــد. ــی کنن ــر نم ــان تغیی ــول زم در ط

پیام شهدا برای ما این است که 
شرایط زمان را درک کنید

ــا  ــرای م ــه شــهدا ب ــن اســت ک ــه ای ــر ن مگ
ــت  ــن اس ــن ای ــوال م ــد؟ س ــت را آوردن امنی
اگــر االن تیــم مذاکــره کننــده مــا دارد از 
ــل  ــرف مقاب ــا ط ــت ب ــدرت و امنی ــع ق موض
ــردم و شــهدا  ــر و م ــد و رهب مذاکــره مــی کن
یــار و یاورشــان هســتند بــه چــه شــكلی بایــد 
از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد ؟ مگــر نــه ایــن 
اســت کــه بایــد در حفــظ عــزت رزمنــده هــا 
بكوشــند؟ و در مذاکــرات آبــرو داری کننــد مــا 
از مذاکــره کننــدگان خواهــش مــی کنیــم کــه 
ــد . ــه اســتكبار ســتیزی رو حفــظ کنن روحی

زیــرا چشــم تمــام کشــورها و نهضــت هــای 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــا ب ــتیز دنی ــتكبار س اس
ــه  ــی در عرص ــالمی ایران ــوی اس ــد الگ ببینن
ــن عــزت را  ــد ای ــه مــی توان دیپلماســی چگون
نشــان دهنــد. و آیــا ایــن مذاکــرات بگونــه ای 
هســت کــه تابلــوی تمــام عیــار هیهــات مــن 
الذلــه امــام حســین)ع( و شــهدای کربــالی 4 
ــه مــا نشــان دهــد و مــا بایــد فرمایشــات  را ب
ــه ای  ــام خامن ــان ام ــان رهبرم ــه زمانم دردان
ــزه گوشــمان داشــته باشــیم و  را همیشــه آوی

ــم . ــت کنی ــزرا رعای ــوط قرم خط
ــان  ــرمنده خودش ــا رو ش ــع م ــهدا در واق ش
کردنــد رخ نشــان دادنــد کــه مــا رخ نه شــرقی 

و نــه غربــی را بــه جهــان نشــان دهیــم .
آیــا اگــر بعدهــا در تاریــخ بــه عملكــرد 
رزمنــده هــای مــا در عرصــه دیپلماســی نــگاه 
ــهدای  ــد ش ــم همانن ــا ه ــورد آنه ــد در م کنن

ــد؟ ــی کنن ــاوت م ــواص قض غ

خدارو شکر که این گونه 
مردمی داریم

در خصــوص حضــور مــردم نیــز بایــد عــرض 
ــچ  ــا در طــول انقــالب هی ــردم م ــه م ــم ک کن
ــئولین  ــن مس ــد و ای ــرده ان ــی نك گاه کوتاه
ــرده  ــی ک ــات کوتاه ــی اوق ــه گاه ــتند ک هس
انــد مــردم مــا همیشــه گــوش بــه زنــگ ولــی 
ــن  ــه ای ــد ب ــا بای ــد واقع ــان بودن ــه زمانش فقی
ــن  ــه ای ــن گفــت خــدارو شــكر ک ــردم آفری م

ــم. ــی داری ــه مردم گون

محمد رضا زاهد شیخی
از رزمندگان غواص لشکر 41 ثاراهلل :

ما سروقت شهدا نرفتیم
این شهدا بودند که سر وقت ما آمدند

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
 حسنعلی نوری

زیر نظر شورای سردبیری
**********

سرویس اجتماعی:محمدهادی طهرانی مقدم
سرویس حوزه: حجت احسان منش

فرهنگ و اندیشه: حامد زارعی 
سرویس دفاع مقدس: عماد امام دادی

سرویس اقوام و مذاهب: ساسان ساالری
سرویس دانشگاهی: محمد پاکنهاد
سرویس سیاسی: مرتضی خسروی

سرویس تاریخ  معاصر:مجتبی جهانتیغ
**********

تلفکس: 0۵41-3223396
نشانی: زاهدان - کوچه  حافظ  -  جنب  مسجد 

جامع - دفتر هفته نامه توسن
طراح و صفحه آرا: محمد پاکنهاد
Tosaan.blog.ir


