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دشـمنان  توســط  بهــمن ۱۳۵۸  اوایل 
یک  طی  انقالب،  این  فرامـنطقه ای 
صدام حسـین المجید،  شده،  تعیین  پیش  از  برنامه ریزی 
دیکـتاتور بعثی حاکم بر عراق، برای جنگ با ایران ترغیب 

و تشویق شد.
ادواری  سفرهای  هشت ماه  حدود  از  پس  رو،  همین  از 
مدیر ارشد شــورای  »برژینسـکی«؛  دکتر  مخفیانه  و 
رئـیس شـورای امنیت ملی کاخ سفید  و  روابط خارجی آمریکا 
بر  حاکم  رژیـم  سی و یکم شهریور ۱۳۵۹،  در  بغداد،  به 
عراق با دریافت چراغ سـبز رهبران کاخ سفـید، عملیات 
تهاجمی سرتاسری ارتش خود به خاک ایران را با نام رمز 
عد« و عنوان تبلـیغاتی »قادسیه صدام« آغاز کرد. »یوم الرَّ

در پی آغاز جنگ، مقاومت اندک نیروهای نظامی ایران در 
برخی خطوط مرزی سبب گردید، تا نیروهای دشمن به 
سهولت ضمن عبور از مرز، به سوی اهداف از پیش تعیین 

شده ی خویش پیشــروی کنند. 
به  بخشیدن  تحقُّق  از  خـصم  جنگی  ماشین  چند  هر 
عاجز  »فتح سه روزه ی خوزستان«  بر  مبنی  صدام  وعده ی 
ماند، لیکن بیش از پانزده هزار کیلومتر مربع از اراضی ایران 
پیشروی های  میزان چشمگیر  در آورد.  خود  اشغال  به  را 
ارتش عراق در خاک جمـهوری اسـالمی و ضربات شدید 
به  برق آسا،  تجاوز  این  اثر  بر  ایران  به  شده  وارد  اولیه ی 

حدی برای کاخ سفـید مسّرت بخش  بود که جیمی کارتر 
رسمی  واکنش  نخستین  در  رئیس جمهور وقت آمـریکا 
شدن  کشته  از  ما  »...هرچند  کرد:  اعالم  جنگ  آغاز  به 
انسان ها در جنگ متأسف می شـویم، اما امیدواریم که این 

جنگ، ایرانـی ها را بر سر عقـل آورده باشد.«
این در حالی بود که به رغم حضور دشمن در سرزمین های 
اشغالی ایران با شعار »ِجئنا  لَِنبقی« )آمده ایم تا بمانیم!...( 
کلیه ی هیـئت های میانجی ابتدا از ایران می خواستند که 
آتش بـس را بپذیرد؛ حال آنکه ایران عقب نشـینی و اعالم 
محکومیت متجاوز را مقدم بر هر اقدام دیگری می دانست.

با توجه به تمامی سرخـطّ هایی که مورد بررسی و تحـلیل 
به  رژیم بعـثی عراق  ماشـین جـنگی  تهـاجم  گرفت،  قرار 
علـیه  نظام سـلطه ی بیـن المـللی  تهاجم  واقع  در  ایران، 

یک انقــالب بود. 
همین حقیقت موجب گشت که رهبر کبیر انقـالب اسـالمی 
عمومی  افکار  توّجه  دشمن،  تجاوز  روزهای  نخستین  در 
مردم مسلمان ایران و ملّت های جهان را به مکانـیزم پشت 
پرده ی سناریوی تهاجم عراق جلب فرموده، صراحتا اعالم 
بعث  آسـتین حزب  از  آمـریکا  دسـت  »امروز  که:  دارند 

عراق بیـرون آمده است!«
چند ماه پس از آغاز جنگ و به ِگل نشستن ماشین جنگی 
عراق در سرزمـین های اشغالی مقامات رسمی رژیم بغداد، 

برابر  را در  ایران  به  تهاجم  از  اعالم نشده ی خود  اهداف 
بر  جهان صراحتا  عمومی  افکار  و  بین المـللی  رسانه های 

زبان آوردند.
»صدام حسیـن« طی یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد، به  
 تاریخ دوازده نوامبر ۱۹۸۰-بیست و یک آبان۱۳۵۹-می گوید:

و  نمی شویم  ناراحت  ایران  انهـدام  و  تجزیه  از  »…ما 
صریحا اعالم می داریم: در شرایطی که این کشور دشمنی 
بورزد، هر عراقی یا شاید هر عربی مایل به تقـسیم ایران 

و خرابی آن خواهد بود.«
 طارق عزیز، معاون نخـست وزیـر وقـت عراق نیز اعالم می کند:

ایران  یک  وجود  از  بهتر  کوچک تر،  ایران  پنج  »...وجود 
واحد خواهد بود… ما از شورش خلق های ایران پشتیبانی 
خواهیم کرد و همه ی سعی خود را متوجه تجزیه ی ایران 

خواهیم نمود.«
مردمی  مقـاومت  و  رژیـم بعـثی عـراق   تجاوز  ماهّیت 
دهنده ی  نشان  جمـهوری اسالمـی ایران،  نامتعارف  و 
پیوسـتگی عمیق اهداف این نبرد نابرابر با انقـالب اسالمی 

و فلسفه ی وجودی آن است. 
ـّت ایــران در راه پاســداری  بدین سـان نبرد دفـاعی مل
و  فراملّـی  خصلتی  انقـالب اسالمـی،  مّقدس  کیان  از 

هّویتـی ایمانـی یافت.

الف
یِْک ِفْنجاْن َجنْگ... لُْطفًا تَلْخ بِنوشیْد !!!

ه! ِکرم نریز َبچِّ
پیشتر زمان بچـگی  وقتی آزار اذیـت می کردیم این حرف را به ما می گفتند! بگذار راجع به 
ِکرم های نوین )مثاًل استاکس نت و...( صحبت کنیم و توله های کرم ریز )آمریکا، اسرائیل، انگلیس و...( !!!

• نظر 	 به  نت«،  »اســتاکس  به  مشهور  ِکرم 
خرابکاري  و  نفـــوذ  براي  مشخـصًا  میرسد 
و  کارخانه ها  نیروگاه ها،  تاسیساِت  در 

پاالیشگاه هاي ایران طراحي شده است.
• چنین 	 که  باورند  این  بر  امنیتي  متخصصین 

حمالتي تنها از طریق حمایت و منابع دولتي 
امکان پذیر اسـت.

از هزاران تیتر رسانه های آمریکایی  باال دو تیتر  جمالت 
درباره ی ویروس موسوم به استاکس نت بود.

با  که  بود  بزرگي  ملّیتِي  چند  عملیات  »استاکس نت« 
از  شد.  ممکن  بزرگ  آژانس  و  سازمان  همکاري چندین 
فرماندهي  مرکز  سازمان سیا،  امنیت ملي آمریکا،  جمــله 
طریق  از  بریتانیا  در  و  جنگ سایبري ارتش آمــریکا 
سازمان امنیت ملي شان  اطالعات الزم را درباره ایران کسب 

کردند. اما مهم ترین بخش همکاري ها با اسرائیل بود.
میکرد  اجرا  را  نمایش  که  بود  موساد  این  اســرائیل  در 
با واحد»۸2۰۰« ارتش اسرائیل بود. کلید  و کار فني هم 

اساسي در اجــراي عمــلیات »اسرائیل« بود.

»در  رئیس پیشین اطالعات رژیم صهیونیستی:  گفته ی  به 
قرن نوزدهم نیروي زمیني و دریایي حرف اول را میزدند؛ 
قرن بیستم نیروي هوایي به عنوان بُعد سوم توان نظامي به 
آنها اضافه شد و در قرن بیست ویکم این تـــوان سایبریـــه 

که بُعد چهارم قــواي نظامي را شــکل میدهد.
محسوب  تسلیحاتي  توان  از  دیگري  گونه  سایبری  توان 
مي شود، که در حیطه گسترده اي،  با سرعت عمل بسیار 

باال کارایي دارد بدون اینکه حتي رّدي به جا بگذارد.«
گفته ی  به  کنیم؛  معرفی  را  »استاکس نت«  کمی  بگذار 
نیویورک تایمز  امنیت ملي  دیویدسنگار، روزنامه نگار حوزه 
استــفاده ی  بزرگترین  و  پیــــچیده ترین  اولین،  »این 
رویکرد  با  سایبري  تسلیحات  از  خاص  دولت  دو  یا  یک 

تــهاجمي بود«
طی آماری که شرکت های فعال در حوزه آنتی ویروس و 
مقابله با بدافزار در آن بُرهه زمانی از فعالیت این ویروس 
بدست آورده بودند، به این آمار منتهی شده بود که، ایران 
آلوده ترین کشور به ویروس استاکس نت است؛ و این باعث 
تعجب آنها شده بود. برای رسیدن به پاسخ این مسئله آنها 
شروع به پیگیری اخبار ایران کردند؛ در کنار انفجارهایی 
می شد،  انجام  نفت و گاز  انتقال  خط لوله های  در  که 
همزمانی فعالیت این ویروس و تروِر دانشمندان هسته ای 

ایران موضوع را تا حّد زیادی روشن کرد. 
کشور هاي  که  بود  این  بود  مشخص  که  چیزی  ُخــب، 
را  الزم  خواست  و  انگیزه  که  هستند  دنیا  در  محدودي 

دارند تا در تاسیسات اتمي ایران خرابکاري کنند. 
بود؛  ایاالت متحده آمریکا  دولت  آنها  همه  لیست  سر 
اسرائیل هم مطمئنا در همان باالي لیست جــا دارد، و 
خب می شد شاید بریتانیا، یا فرانسه یا آلمان را هم به این 

لیست اضافه کرد.
»استاکس نت«؛ این نامی بود که متخصصین آنتی ویروس 
بدافزارها  نامگذاری   کلی  بطور  کردند.  انتخاب  آن  برای 
کلمات  از  زنجیره ای  دنبال  به  که  است  صورت  این  به 
میگردند که در کدنویسی ویروس قرار دارد. در این مورد 
هم چند کلمه در کدنویسي وجود داشت که تّکه هایی از 

آن که کنار هم قرار گرفت نتیجه شد »استاکس نت«.
شاید برای شما جالب باشد که سـازندگان این ویروس، 
یعنی کارمندان آژانس امنیت ملی آمریکا این ویروس را به 
چه نامی می شناختند. آنها با اسم رمز »حمله به نطنز« از 

پروژه ی خود یاد می کردند.
از  قبل  که،  بود  این  استاکس نت  برانگیز  تأمل  نکات  از 
بودند  داده  قرار  کدنویسي  در  را  تاریخي  حمله،  شروع 
کار  دیگر  بدافــزار  بعــد،  به  مشخص  تاریخ  آن  از  که 
ـُـدي در  نمي کرد. خب شما به طور معــمول چنـین ک
تهدیدهای سایبری نمی بینید. پس این سؤال پیش میاد 
که چرا باید چنین تاریخی وجود داشته باشد؟ و در پاسخ 
به این نتیجه می رسید که، باید حتماً کار یک دولت باشد؛ 
چرا که، تنها دولت ها موظف هستند در چنین حمله هایی 
از قوانین مشخصی تبعیت کنند. تاریخ مذکور تنها چند 
روز با تحلیف »باراک حسین اوباما« فاصله داشت؛ چرا که 
آنها]دولت بوش[ مي دانستند، بعد از تحویل ریاست جمـهوري 
به شخص دیگري، از نظر حقوقي مؤظـــف هستند تائید 
الزم براي اجراي عملیات را از رئیس جمهور جدید بگیرند.

وقتي کارشناسان پیچیدگي عجیِب طراحي این بدافــزار 
را مشاهده می کردند، فقط به این نتیجه منتهی میشد که 
یا حداقل یک دولت  باشد  پاي یک دولت در میان  باید 
باید در مرحله طراحي آن دخیل بوده باشد، چرا که تنها 
در بدافــزار هایي که دولت ها طراحي مي کنند یا در سایه 
حمایت آنها طراحي مي شود، هیچ رّدپایي پیدا نمي شود 

آنها سر نخ های افشاکننده به جا نمي گذارند.
اما در این ویروس یک نکته ی قابل ردگیری وجود داشت 
هدف،  زیِمنس آلمان.  شرکت  به  می شد  مربوط  آن  و 
پی ال سی  است.  بوده  شرکت  این  پی ال سی  دستگاه های 
قطعه صنعتی که به موتور، پمپ و... متصل شده و عملکرد 

آن را کنترل می کند.
فرآیند غني سازي هسته ای به این صورت است که آبشاري 
در  می شود،  تزریق  گاز  آنها  به  سانتریفیوژ،  هزاران  از 
نتیــجه ی چرخش آنها اورانیوم غني شده تولید میشود. 
کیفیت و درصد غــني سازي اورانیوم به سرعت چرخش 
براي  دارد.  بستگي  سانتریفیوژ  روتور  یا  بخش متحرک 
همین همه چیز باید تراز باشد؛ چون حتي کوچک ترین 

لرزش باعث انــفجــار دستگــاه مي شود.
منابع  از  استفاده  با  استاکس نت  ویروس  سازندگان 
حتی  یا   ، آژانس!  ُمخلِص  بازرساِن  )شاید  اطالعاتی 
طـرح  به   ،)  ... )جاسوس تیم هسته ای(  دری اصفـهانی ها 

نحوه ی  برای  یافتند.  دست  ایران   IR2 سانتریفیوژهای 
کارایی ویروس، حمله های مختلفی با شیوه های متفاوت 
را آزمایش کردند، که در نهایت به دستکاری روتوِر داخلی 

سانتریفیوژ به نتیجه رسیدند.
نتیجه ي آزمایش ها انفجار و تّکه تّکه شدن  سانتریفیوژ بود.

خب شما این را مقایسه بکنید با جنگ سخت؛ در جنگ 
االن  میاره؛  بار  خرابی  می افتد،  جایی  بمبی  یک  سخت 
انجام  را  بمب  یک  عملکرد  ویروس،  کارکرد  نحوه  دقیقاً 
می دهد یا نه؟ اما وقتی بمب استفاده شود، همه میفهمند، 
از  اما  می کنند.  درک  شده،  چه  که  میشوند  این  متوجه 
این  از  نداشت.  اطالع  کسی  سال ها  تا  حمله ای  چنین 

جهت گفته می شود »جنگ نرم«.
کننده ی  خنثی  و  کاشف  نکنم  گمان  هم  االن  همین 

استاکس نت در تأسیسات ایران را کسی بشناسد. 
شما میدانید؟

هر اقدامی، بهایی دارد.
متوجه  غربی  طرف  استاکس نت،  ویروس  همین  از  بعد 
متقابل  حمله ی سایبری  حمله ی سایبری،  یک  که  شد 
در پی دارد )جا دارد در صورت کنـجکاوی در این مـورد 

تحـقیـق شـود!(.
طرف غربی هر تروری که انجام می داد، کاماًل آگاه بود که 
این عملشان برای آنها هزینه دارد؛ به همین خاطر دست 
به تنش  ترور اشخاصی میزنند، که اصطالحاً »سرش  به 

بیارزه«.

شـهیـد »احـمدی روشـن« 
این  کنــنده ی  خـنثی 
حـمله بود؛ علـی رغم تمام 
مالمـت هایی که می شنید.

قـهرمــاِن َمـهاِر اسـتاکس نت، 
َطفی اَْحـَمدی روَشـْن « بود. ـْ شهــید » ُمص

میدهد  نشان  که  دارد  وجود  گزارش هایي  خبرنگار: 
دستور  با  ایــران  هسته اي  برنامه  به  حمــالت سایبري 
شما ]اوباما[ صورت گرفته است. میخواستم واکنش شما 

]اوباما[ را راجع به این مطلب جویا بشم؟
با-  رابطه  در  من  بگم...که  باید  چیز  هر  از  قبل  اوباما: 
جزئیات این فقره مواضع...- ]مکث طـوالنی[ که قرار بود، 

طبقــه بندي شده باشد حــرفي ندارم !!!
سخن آخر را از ژنرال »مایکل هایدن« به عاریت میگیریم: 
ولي،  متفاوتــه  دو  این  تخریب  قدرت  که  »متوجهم 
احساسم اینه که عواقب این جریان شباهت زیادي خواهد 

داشت به انفجار اولین بمـب اتم. 
به  این سالح دیگه  و  استفاده شده است  سالح جدیدي 

جعــبه بر نخواهد گشت«.

NSA - مقرآژانـسامنیتملیآمریـکا

@twotowers
شناسهتلگرامبرایارتباطباتهیهکنندهیاثر

التماس دعای عهد

وگر دست محبت سوي كس يازي،
به اكراه آورد دست از بغل بيرون ـ

كه سرما سخت سوزان است.
نفس كز گرمگاه سينه مي آيد برون،

ابري شود تاريك؛
چو ديوار ايستد در پيش چشمانت!

نفس كاين است، پس ديگر چه داري چشم
ز چشم دوستان دور يا نزديك؟
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بنـويسم، ننـويسم، تو نمـی خوانی كه
چيزی از معـجزه ی شعر نمـی دانی كه

پیـرمردی  شد،  کوچـه ای  وارد  جوانــی 

ابتدای کوچـه نشـسته بود و به جــوان 

جــوان  است.  بن بــست  کوچـه  گفت: 

اعتـنایی نکرد و رفت. وقتی که برگشت 

دید پیــر شده است، هامنجا نشــست!
...

یِّئاِت - تاریـخ انتـشار 31شـهریورمـاه1395 الَة َطَرَفِی النَّهاِر َو ُزلًَفا ِمَن اللَّْیِل إِنَّ الَْحَسناِت یُْذِهْبَن السَّ ویـژه نامـه هفتـه دفـاع مـقدس - َو أَِقِم الصَّ



احمد توکلی: عالوه بر مدیران قانون شکن و 
حرام خوار، »نوبخت« نیز باید تعقیب شود.

بنا  نبود،  خائنان  تطهیر  برای  آقای نوبخت  تالش  اگر 
نداشتم از این مقوله سخن بگویم. ولی چون با این رفتار 
جفاکاری در حق ارزش های انقالب اسالمی را دوچندان 

می بینم سکوت را جایز ندانستم. 
اهمال  خویش  وظیفه قانونی  انجام  در  نوبخت  آقای  اگر 
تشکیل  مرتباً  دستمزد،  و  حقوق  شورای  و  نمی کرد 

می شد آیا این بی شرمی ها رخ می داد؟
فرصت  یک  تهدید  این  از  می توانست  روحانی  آقای 
را  اسالم  و  ایران  تا  بسازد  کشور  نجات  برای  تاریخی 
برهاند.  ثروت  و  قدرت  پیوند  از  ناشی  فساد  چنبره  از 
متأسفانه تا امروز نکرده است؛ ولی هنوز فرصت باقی است.

اینکه  به  می شد  متهم  چمران  گاهی 
جنگ های  در  چون  چرا؟  اسرائیلیه!!! 
پارتیزانی می ایستاد جلوی این اسرائیلی ها، 
می اومد  عقب  که  بود  کسی  آخرین 
بعد  اونا!  با  داد  قطعا دست  این  می گفتند 

می دیدیم با بیشترین پیروزی ها برگشته.
خود چمران نقل کرده:

فرستادیم  را  بچه ها 
جلو،  یکدفعه میبینه 
تانک های عراقی دارند 
میزنند.  دورشون 
چمران  جنگ های 
هم که دو، سه، چهار 
من  میگه  بوده،  نفره 
گفتم:  اطرافیانم  به 
که این تانک ها نباید 
دور  رو  ما  بچه های 

نداریم،  نیرو  بگن  میخواستند  اینها  بزنند. 
گفتم: »من که هستم؛ من خودم میرم«!

 معاونم گفت: منم میام. گفتم: تو به هیچ 
منم  گفت:  هم  محافظم  بیای.  نباید  وجه 
نمیخوام؛  محافظ  من  »بیبن  گفتم:  میام. 
می خوره،  بهش  گلوله  اولین  من  محافظ 
من کسی نیستم عقب بشینم محافظم صفا 
بکنه، بهش گفتم نیا فالن محافظم شهید 
شد فالنی شهید شد ... اینقدر محافظ بازی 

برای من درنیاری ... ولی همراه من آمد.
نزدیک  ما  به  من  سر  پشت  اینها  نوشته 
کردیم؛  مشغول  را  این ها  ما  می شدند 
این ها  اینها عمل کردیم که  جوری جلوی 
فکر کردند ما کلّی  نیرو هستیم اول باید 
دور  را  بچه ها  بعد  برسند  را  ما  حساب 
بزنند. این ها را منحرف کردیم محافظ من 
پشت سرم میگفت: تانک ها تا سی متری ما 
اومدن... 30متری می دونید یعنی چی؟ ... 
تانک هم که می دونید یعنی چی؟ یک دونه 
تانک خودی بغلت یک شلیک کنه تا یک 
هفته گیج بخوری که بتونی این صحبت ها 

رو یکمی متوجه بشیم 
نکردم،  اعتنا  رسیدند  ما  سی متری  تا 
نکردم،  اعتنا  رسیدند  ما  بیست متری  تا 
تانک ها  رسیدند،  ما  متری  ده  تا  تانک ها 
تا هفت متری ما رسیدند من برگشتم و به 

سمت تانک ها آتش گشودم.
میگه در یک لحظه احساس کردم از صدای 
به  محافظم  می شد  شلیک  که  گلوله هایی 
کالش  صدای  فقط  چون  رسیده،  شهادت 
آنورتر  متر  چند  در  البته  و  می آمد  من 
نیر های  از  زیاد  تعداد  تانکی  هر  پشت  از 
ما  سمت  به  و  می آمدند  بیرون  دشمن 
در  خیزان  و  افتان  من  و  میکردند  شلیک 

مقابل این ها به نبرد می پرداختم ... 
گلوله   تیر  با  بدنم  جای  دو  میگه  بعد 
دیدم  کرد.  می  فوران  خون  شد  مجروح 
و  خود  پای  رگ  به  میشم،  بی حس  دارم 
بخون قلب خودم دستور دادم بسته بشید، 
بیرون نریزید، من شما را نیاز دارم و هر دو 
اطاعت کردند و من به جنگ خودم ادامه 
دادم. بعد این نبرد با تانک ها سوار ماشین 
میره  اهواز،  میاد  می کنه،  رانندگی  میشه، 

بیمارستان، میگه من مجروح شدم...
تیمسار فالحی وقتی آمد باالی سر چمران 
تانک های  بازیافته  بازیافته ای!  تو  می گفت 
احیانا  میتونن  که  شده ای  درب و داغون 
چه  تو  بازیافته.  میگند  بکنند  درستش 

جوری زنده دراومدی در اون جنگ؟ 
میگه ولی جان  بچه ها را نجات دادم ...

امام علی h: دوستی و محبت را از دلها بپرسید، چرا که دلها گواهانی رشوه ناپذیرند.نرشیه »نارنج شــیرین« - ویژه نامه هفته دفاع مقّدس سال 1395
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رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور: هشدار 
نسبت به احتمال تحریم سایبری علیه ایران/ 

شبکه ملی اطالعات باید توسعه یابد

به دولت سابق هشدار  سردار جاللی عنوان کرد: زمانی 
دادیم که ما در آستانه تحریم های نفتی هستیم، اما آنها 
گفتند دنیا نمی تواند خودش را از نفت ایران محروم کند، 
امروز هم هشدار می دهیم  اما دیدیم که تحریم شدیم؛ 
به  به آن در کشور  وابستگی  باید  و  به تحریم سایبری، 
حداقل برسد و هوشیاری به خرج دهیم و اولین قدم نیز 
توسعه شبکه ملی اطالعات و حذف بهانه جویی در این 

زمینه است. 
انباشت قدرت کنیم. قدرت آینده  باید در فضای سایبر 
قدرت سایبری است و باید به این فضا یک نگاه صنعتی 
توسعه  به  نگاه محدودانه ای  متأسفانه  اما  باشیم،  داشته 

شبکه ملی اطالعات وجود دارد.

.

.

.

خبر تأملی

|خبرگزاریتسنیم

لوضـعیهردوهمَعیـــاْناست! ـُ خ

ری
ستیا

جد
ایر

عمـلیات »فرمانده کل قـوا، خمـینیِ روحِ خــدا«  زمینه سـازشـکست حصرآبادان

برای  آنقدر  بنی صدر،  کارشکنی های  و  مشکل آفرینی ها 
رزمندگان و فرماندهان ایرانی عذاب آور شده بود، که پس 
از برکناری وی از فرماندهی کل قوا، به پیشنهاد و استقبال 
همه ی فرماندهان جنگ، قرار شد عملیاتی که در جبهه 
دارخوین در حال انجام بود به عالمت رضایت از این کار 
حضرت امام)ره( »فرمانده ُکلِّ قوا، خمینیِ روحِ خدا« نامگذاری 

شود.
از نیروهای سپاه امیدیه یک دسته ی 22 نفره به فرماندهی 

شهید »عین ا... آور« در این عملیات 
این  از  11 نفر  که  جستند،  شرکت 
»عین ا... آور«  شهید  مانند  عزیزان 
به فیض عظیم شهادت نایل آمدند. 
بعد از این عملیات یک گروه از سپاه 

امیدیه به فرماندهی برادر »خسرو کاوسی« جهت پدافند 
به منطقه اعزام شدند و تا هنگام عملیات ثامن االئمه در 

این منطقه حضور داشتند.
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شکست  طرح  قائم مقام  فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی  شهید»یوسف کاله دوز«  سال 1360  ماه های  نخستین  در 
حصر آبادان را به شورای عالی دفاع ارائه داد.

فراتر از همه ی انگیزه هایی که برای عمل در شرق رودخانه ی کارون و پاکسازی دشمن در آن نقطه به لحاظ سیاسی و نظامی 
وجود داشت، نظر صریح فرمانده ی کل قوا حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر اینکه حضر آبادان بایستی شکسته شود، بود.

این فرمان پس از گذشت یک سال از آغاز جنگ و محاصره ی  شهر ساحلی آبادان همچنان به صورت یک مسئولیت بر 
دوش فرماندهان و به ویژه ارتشیان لشکر 77 خراسان که در آن منطقه مستقر بودند سنگینی می کرد.

رمز  با  و  ثامن االئمه )ع(  نام  با  عملیات مشترک ارتش و سپاه  نخستین  5مهرماه 1360  ساعت1بامداد  در  سرانجام 
»نصر و من ا... فتح قریب« به منظور قطع حلقه ی ارتباطی نیروهای محاصره کننده دشمن با یکدیگر آغاز شد. 

فرماندهان ایرانی در این نبرد به سه هدف مهم دست یافتند که نشان می داد با اطاعت از فرمان رهبری می توان دست 
به یک عملیات موفق  و گسترده زد که دارای این ویژگی ها باشد:1- انهدام نیرو های دشمن 2- آزاد سازی نیرو های 

خودی از حلقه ی محاصره 3- آماده شدن برای حمله ی تعیین کننده ی نهایی 
پس از انجام موفق عملیات ثامن االئمه)ع( و اعالم تبریک خبر شکست حصر آبادان 
فرماندهان  از  شماری  حامل   C-130نظامی هواپیمای  امام خمینی)ره(  محضر  به 

جنگ، به هنگام بازگشت به تهران سقوط کرد. 
در این سانحه که در روز 7 مهرماه اتفاق افتاد »محمد جهان آرا« فرمانده ی سپاه پاسداران 
خرمشهر، »جواد فکوری« فرمانده ی نیروی هوایی ارتش، »یوسف کاله دوز« قائم مقام 
 فرماندهی سپاه پاسداران، »ولی ا... فالحی« رییس ستاد مشترک ارتش، »موسی نامجو« 
در  که همگی  در شورای عالی دفاع،  نماینده ی حضرت امام خمینی)ره(  و  وزیردفاع  
طراحی و اجرای عملیات شکست حصر آبادان شرکت داشتند به همراه تنی چند 

از افسران و همراهان به شهادت رسیدند.
در این عملیات نیروهای امیدیه در قالب یک گروهان به فرماندهی »شاپورطاهری« )که در همین 
از  نداشتند،  اسلحه  نیروها  از  تعدادی  حالیکه  در  علیدادی،  و شهد  رسید(  به شهادت  عملیات 

دارخوین حرکت کرده و نیروهای عراقی را به طرف غرب رودخانه کارون راندند.

عمـلیات ثامـن االمئـهh عــروج »شـاپـورطاهــری«

کـسی  هـمان  دقایـقی،  اسماعـیل 
از  را  »احرار«  گردان  که  است 
به  -که  عراقی  سربازان  میان 
اجبار بعثی ها به جنگ آمده بودند 
و به سمت ایران فرار می کردند 
حقانیت  به  اسارت  از  پس  یا 
ایران و باطل بودن حزب بعث پی 
و خودش  داد  تشکیل  می بردند- 

فرمانده شان شد.
مقابل  در  با عالقه  عراقی  اسـرای 
در  سال ها  خودشان  که  ارتشی 
آن بودند، می جنگیدند و بسیاری 

هم  آنها  از 
شهادت  به 

رسیــدند. 
آنها به دلـیل 
و  ایـمـان 
خوب  اخـالق 
عـیل  سـمـا ا
شـقــش  عـا
بودند.  شده 

دقایـقی در مورد مجاهدان عراقی 
گفته بود: »آدمی که گذشته اش 
از  کنه  توبه  اگر  باشه،  بد  خیلی 
آدم های پاک و بی گناه بهتر میشه. 
چون تونسته خودش را از منجالبی 
بکشه.« بیرون  بوده  آن  در   که 

با  که  هنرستان  دوم  سال  در  وی 
ساله   2500 جشن های  برپایی 
در  بود،  مصادف  شاهنشاهی 
کرد  شرکت  هماهنگ  اعتصابی 
منفجر  هدف  با  سال  همان  در  و 
کردن مجسمه رضاخان ملعون، که 
نصب  اهواز  24متری  خیابان  در 
شجاعانه  اقدامی  به  بود،  شده 
عملی  را  خود  قصد  و  زد  دست 
منفجره  مواد  چاشنی  اما  نمود، 

عمل نکرد.
تجاوز نظامی عراق، زمانی که  قبل از   
شد  باخبر  خرمشهر  درگیری  از 
با  آنجا رساند  و   به  را  سریعا خود 
اتفاق  به  مهمات  سالح  و  انتقال 
در  نقش  اساسی  شهید جهان آرا 
مردم  منطقه  ایفا  آمادگی  رزمی  

کرد.
شهر  محاصره  جریان  در   
با  عراقی ها،  توسط  سوسنگرد 
خارج  محاصره  از  زیادی  مشکالت 
شهید  همراه  به  بعدها  شد. 
محاصره  شکستن  در  علم الهدی 

سوسنگرد دلیرانه جنگید.
 پس از مدتی در لشکر 17 علی بن 
دالور  شهید  کنار  در  ابیطالب)ع( 
و  قرار گرفت  زین الدین«  »مهدی 
سازماندهی  و  بخشیدن  نظم  در 
کمک  را  خود  دیرینه  یار  لشکر، 
طرح  مسئولیت  پذیرش  با  و  کرد 
و عملیات لشکر، خدمات ارزنده ای 

را به جبهه و جنگ ارائه کرد. 
اسماعیل دقایقی سرانجام در 28 
دی ماه 1365 در عملیات کربالی 5 

به 
شهادت 

رسید.

سخـنان رهبری پیرامون این عمـلیات: »...وقتی 
روز،  و در چند  افتاد  اتفاق  »فتــح المـبین« 
آن  به  صحنه ی  آن  در  بزرگ  پیروزی  یک 
به  ملت،  نیروهای همین  دست  به  عظمت، 
دست نیروهای مسلح همین کشور، به دست 
وفاداران صمیمی انقالب -یعنی شماها- پدید 
آمد، ارکان تفکر استکباری دنیا متزلزل شد. 
و وقتی در فاصله ی تقریباً بیست روز، عملیات 
»بیت المقدس« با آن وسعت و با آن عظمت 
و  شد  آغاز  دشمن  بر  قاطع  آن ضربه ی  با  و 
باالخره خرمشهر به میهن اسالمی برگشت و 
هزاران نفر از متجاوزان اسیر شده و جبهه ی 
در  شد،  کوبیده  درهم  و  متزلزل  دشمن 
حقیقت این پندار باطلی که دشمنان اسالم و 
انقالب و ایران سعی میکردند آن را گسترش 
یک  این  پس،  رفت.  بین  از  بکلی  بدهند، 

برای  مقطع 
انقالب بود.«

این  در 
ت  عملیا
ن  گا مند ز ر
در  امیدیه 
گردان  قالب 
به  انشراح 

یکی  در  ادغام  با  شهید علیدادی  فرماندهی 
از گردان های ارتش شرکت جستند. یکی از 
گروهان ها به فرماندهی رضا پورعطا موفق به 
گرفتن ستاد فرماندهی دشمن در این منطقه 
از  گروه  یک  عملیات،  این  با  همزمان  شد. 
ایرانپور، در  فرماندهی برادر  به  نیروهای امیدیه 
نمـودن  یک عملـیات چـریکی،جهت منهـدم 
یک پل، در منطقه دال پری عراق،شرکت نمودند.

فرماندهی  به  گردان انشـراح  قالب  در  رزمندگان امیدیه  عملیات  این  در 
داشتند  حضور  غالمحسین کاهید باصری  زنده یاد  و  تقی نرموسایی  برادر 
این الیه های خونین کفن در همین منطقه پرپر گشتند.  از  و تعدادی 
در این میان عزیزانی چون شاهرخ کمایی، فریدون لرکی، رشیدحویش و 
به مالقات پروردگار شتافتند و گروهی  نثار جان خویش  با  علی بابادی 
چون برادران احمد کعبی، شاکر بن رشید، مجید عبادی و محمد عباسی نیز 

به مدت هشت سال شجاعانه در زندان های بعثیان ایام اسارت را به عرصه ی شرف و مردانگی 
مبدل ساختند. 

برادر  فرماندهی  به  امیدیه  نیروهای  از  گردان  یک  رمضان  عملیات  پدافندی  در  همچنین 
ایستادگی نمودند، در همین  رضاپورعطا در منطقه پاسگاه زید در سخت ترین شرایط ممکن 
منطقه سردار رشید اسالم فرهاد حق پرست، مسئول ستاد تیپ بعثت به فیض شهادت نایل آمد.

رزمندگان جان بر کف گردان انشراح امیدیه 
فرماندهی  به  والفجرمقدماتی  عملیات  برای 
برادر  و  عباس محـمدرضایی  دکتر  شهید 
 نوروز عبـاسیان لرکی در قالب سه گروهان ربذه 
بهنام سـیروس(، کربال  )به فرماندهی مرحوم 
)به فرماندهی شهید عیدی محـمد طاهری( و 
نینوا )به فرماندهی برادر غالـمرضاامانی(، به 

عنوان نیروی خط شکن حضور داشتند.
کبوتر  از40  بیش  عملیات  این  طی  در 
پر  عرض  به  شـهر  این  خونیـن بال 
امیر جـمعه اولی  برادران  همچنین  کشیدند؛ 
و  حسـین آیین  احـمدرضا صـلح جو، 
محـمود مهـرگان در همین منـطقه به خیل 

آزادگان سرافراز پیوسـتند.

رزمـندگان امـیدیه در عمـلیات »فــتح املبین«

رزمـندگان امـیدیه در عمـلیات »رمضـــان«

رزمـندگان امـیدیه در عمـلیات »والفـجر مـقدماتی«

یی
کما
رخ
شاه

کف  بر  جان  نیروهای  از  تعدادی  عملیات  این  در 
فرماندهی سردار  به  بدر،  لشکر9  قالب  در  امیدیه، 
کردند  شرکت  »اسماعیل دقایقی«  اسالم  رشید 
شهید  سردار  مانند  عزیزان  این  از  گروهی  و 
خیل  به  عملیات  همین  در  »قدرت ا... علیدادی« 

شهدای سرافراز اسالم پیوستند.

رزمـندگان امـیدیه در عمـلیات »کربالی دو«

لحظهیوداعهمسرشهیدعلیدادی

بزرگی  بحران  عملیات کربالی چهار،  در  پیش بینی شده  اهداف  به  ایران  نیافتن  بخاطر دست 
برای فرماندهان جنگ به وجود آمده بود. از طرفی با آمادگی یگان ها و نیروهای داوطلب برای 
انجام عملیاتی دیگر طرح عملیات کربالی پنج در مدتی اندک، یعنی دوازده روز ریخته شد. این 
عملیات در دی ماه65 آغاز و تا پایان سال 1365 ادامه یافت و به لحاظ مقاومت و جنگندگی 

نیروهای ایران، در شرایط بسیار مشکل و پیچیدگی دژهای مستحکم دشمن، 
از بزرگترین نبردهای تمام دوران جنگ تحمیلی محسوب می شد.

در این عملیات بزرگ و طوالنی که با سنگین ترین و بیشترین پاتک های 
مانند  ایرانی  فرماندهان برجسته ی  از  تن  چندین  بود،  توام  دشمن 
»حسـین خرازی« فرمـانده لـشکر 14 امـام حــسینh ،»اسمـاعیل دقایـقی« 
شهید  جمله  از  امیدیه  رزمندگان  از  دیگر  تعدادی  و  فرمانده لشکر 9بدر 

»خدامراد باوررصاد« به جوار حضرت دوست پر کشیدند.

رزمـندگان امـیدیه در عمـلیات »کربالی پنج«

زی
خرا
ین
حس

شـــاهـــیــــن

چــــــمـــــــران

قی
دقای

یل
ماع
اس

فرانسه درباره اقدامات تروریستی داعش در این 
کشور هشدار داد

و  عراق  در  داعش  تروریستی  گروه  راندن  عقب  فرانسه 
سوریه را زمینه ساز افزایش خطر اقدامات تروریستی در 

کشورش دانست.
»فرانسوا مولن« دادستانی مقابله با تروریسم در گفت وگو 
با نشریه فرانسوی »لوموند« گفت: »ما به وضوح در تاریخ 
در  تروریستی  وقتی سازمان های  تروریسم می بینیم که 
محلی که فعالیت دارند دچار مشکل می شوند تالش می 

کنند تا خارج از این محل اقدام کنند.«
وی همچنین افزود: »فشار نظامی بر داعش امکان دارد، 
باعث شود که این گروه و وابستگان آنها اقدامات بیشتری 

در فرانسه صورت دهند.«
بسیاری از کسانی که در حمالت فرانسه دست داشته اند 

افرادی هستند که در فرانسه به دنیا آمده اند.

.

|خبرگزاریفارس.

خوب شد شما سرهنگ نیستید!

در آخرین جلسه شورایعالی فضای مجازی که به ریاست 
دکتر روحانی برگزار شد درگیری لفظی رئیس جمهور با 
یکی از اعضای حقوقی شورا موجب بروز برخی حاشیه ها 

در این جلسه گردید.

.

|فرهنگنیوز.
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»َصـّدام«قبلحمــله،قرارداد1975پـارهکرد

ن!!!(دادهاسـت! �اب ن خورشید�ات رْجاْم«)ا�ی ـَ رامْپ«قولپارهکردِن»ب ـِ ا»ت

اردیبهشت 59 سپاه امیدیه به فرماندهی 
نفر  تعداد 40  اسماعیل دقایقی  شهید 
–که  خّرمشهر  در  نوارمرزی  به  را 
شروع جنگ  قبل 
و  بود  شده  نا امن 
عـراقی  نیـروهای 
خمـپاره  با  مرتباً 
می کردندو  حـمله 
خرابکار  منافقـین 
تردد  آنجا  از  نیز 
اعزام  می کردند- 

نمود.
از  پس  این نیروها 
جابجایی  و  پاسـگاه خین  در  استقرار 
نیروها در نوار مرزی در 19 شهـریور 59 
)فرمانده  »ایرج دسـتیاری«  شهید 

عنوان  به  یکی از گروه های اعزامی( 
در  »اولیـن شـهید جـنگ تحـمیلی« 
این منطقه به شهادت رسید. همزمان 
گروهی از نیروهای امیدیه به فرماندهی 

دالور شهید »کریم نساج« به کردستان 
اعزام شدند.

هجوم  از  بعد  31شهریور 59  روز 
مرزهای  به  نیروهای عراقی  گسترده 
به  گروهی  جمهوری اسالمی ایران 
دفاعی  خط  »عظیم نساج«،  فرماندهی 
در برابر مهاجمین عراقی تشکیل دادند 
و تا روز 9 مهر ماه 59 دالورانه و با دست 
خالی در برابر دشمن ایستادگی کردند 
)یوسف پرخیده،  آنان  از  تعدادی  و 
احمد تمیمی،  شاهرخ کمایی، 
سید نورا... موسوی( به شهادت رسیدند. 

در روز 10مهرماه جلوی هجوم گسترده 
گمرک  سمت  از  را  نیروهای عراقی 
خرمشهر سد کردند. در حالیکه خسته 
از رزم چند روزه، در مرکز سپاه خّرمشهر 
اثر اصابت  مشغول استراحت بودند، بر 
خمپاره تعدادی ازآنها مجروح و چهار نفر 
)سیدمهدی مصطفوی،  نام های  به 
محمد کرمی،  اسماعیل فرهادی، 

غالمرضا  حیدری( 
شهادت  فیض  به 

نائل می گردند.
همچنـین  در مهر 
از  ماه  گروهی 
به  نیروهای امیدیه 
سوسنگرد  جبهه 

سردار رشید  فرماندهی  به  شده و  اعزام 
عملیات  اولین  در  اسالم »غیور اصل« 
علیه متجاوزین  نیروهای ایرانی  هجوم 
از سمت  با حمله   بعثی شرکت جسته و 
دشمن  سوسنگرد،  طرف  به  حمیدیه 
چند روز  سوسنگرد بیرون نمودند.  از  را 
شهید  فرماندهی  به  دیگر  گروهی  بعد 
اعزام  خّرمشهر  به  »کریم نساج« 
نام های  با  از آنان  پنج نفر  می شوند؛که 
سردار رشید کریم نساج، داریوش قنواتی، 
و  نادر فارسیمدان   اسماعیل گودرزی، 
روز 29 مهرربه  در  جهانشیر ابوالحسنی  

فیض عظیم شهادت نایل می آیند.
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