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بسم رب الشهداء والصدیقین
ــْم  ــِه َفِمْنُه ــُدوا الَلّ َعَلْی ــا َعاَه ــوا َم ــاٌل َصَدُق ــَن ِرَج ــَن الُْمْؤِمِنی ِم
ــًا. ــوا تَْبِدی لُ ــا بََدّ ــُر  َوَم ــْن یَْنَتِظ ــْم َم ــُه َوِمْنُه ــی نَْحَب ــْن َقَض َم
اســام  ســرافراز  ســردار  مظلومانــه  شــهادت 
قاســم  حــاج  امــت،  یــاور  و  والیــت  ســرباز  و 
شــد. عمیــق  حســرت  و  تاســف  موجــب  ســلیمانی 
شــهید عالــی مقــام ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی کــه 
ــتان  ــان و دوس ــدس  و  از  همرزم ــاع مق ــادگاران دوران دف از ی
ســردار شــهید احمــد کاظمــی نجــف آبــادی بــود، بــا اخاصــی 
کــم نظیــر و مجاهــدت شــجاعانه در جبهــه هــای حــق علیــه 
باطــل بــه دفــاع از کیــان ایــن ســرزمین الهــی و امنیــت مــردم 
ــوان چهــره  ــه عن ــارزه ب ــران پرداخــت و پــس از ســال ها مب ای
ــا  ــارزه ب ــدم مب ــط مق ــور در خ ــا حض ــت ب ــی مقاوم ــن الملل بی
ــه  داعــش و تروریســت های منطقــه ، در پــی حملــه جنایتکاران
ــت. ــهیدش پیوس ــاران ش ــه ی ــی ب ــی امریکای ــم دولت تروریس
ذرات مطهــر خــون پــاک او جــان تــازه ای بــه انســجام ملــی و 
مقاومت اســامی خواهــد داد و بی تردید انتقام ســخت وعده داده 
شــده و آرمــان ایــن شــهید عزیــز بــزودی محقــق خواهد شــد.
اخــاص،  مجســم  الگــوی  ایــن  شــهادت  اینجانــب 
ــر  ــی عص ــرت ول ــر حض ــه محض ــانیت را ب ــجاعت و انس ش
ــه  ــد ظل ــاب )م ــم انق ــر معظ ــداه، رهب ــا ف ــی و ارواحن روح
ــاب  ــداران انق ــپاه پاس ــش در س ــاران و همرزمان ــی(، ی العال
و  شــریف  مــردم  بویــژه  هموطنــان  عمــوم  و  اســامی 
ــم. ــی گوی ــلیت م ــک و تس ــاد تبری ــف آب ــرور نج ــهید پ ش
 از خداونــد متعــال بــرای ســردار محبوبمــان شــهید عالــی مقام 
ســردار ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی علــو درجات و همنشــینی 
بــا ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــدالل الحســین)ع( و 
بــرای خانــواده معــزز و بازمانــدگان او صبــر و اجر مســالت دارم.
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پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان اصفهان  در پی شهادت سردار پرافتخار 

اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

ــن  ــال ۱۳۸۵ در اولی ــاه س ــلیمانی دی م ــم س ــهید قاس ــردار ش س
ســالگرد شــهادت ســردار شــهید احمــد کاظمــی، در خصــوص 
ــف  ــهدای نج ــر ش ــی و دیگ ــهید کاظم ــخصیت ش ــف ش ــاد مختل ابع
آبــاد ســخنرانی مــی کنــد. بــه نظــر مــی رســد محــل برگــزاری ایــن 
ــری  ــان منتظ ــاد در خیاب ــف آب ــد نج ــه جدی ــوزه علمی ــخنرانی، ح س

ــد. ــمالی باش ش
ــی از  ــه های ــریح گوش ــه تش ــخنرانی ب ــن س ــلیمانی در ای ــردار س س
شــجاعت و تدبیــر شــهید کاظمــی در دوران دفــاع مقــدس از جملــه 
عملیــات هــای خیبــر و بــدر مــی پــردازد. شــهید ســلیمانی همچنیــن 
ــی در  ــهید کاظم ــی ش ــرای ناراحت ــام ب ــرت ام ــژه حض ــام وی از پی
عملیــات بــدر گفتــه و روایتــی از مجاهــدت شــهید کاظمــی در جریــان 

زلزلــه بــم و انتقــال بیــش از ۱۰ هــزار مجــروح در کمتــر از یــک روز 
روایــت مــی کنــد.

ســردار شــهید قاســم ســلیمانی در بخــش دیگــری از صحبــت هایــش 
مــی گویــد: چنــد روز پیــش کــه تعــدادی از تصاویــر شــهید کاظمــی 
را پیــش حضــرت آقــا بــرده بــودم تــا ایشــان چیــزی بــه یــادگار روی 
تصاویــر بنویســند، پرســیدم کــه بــه نظــر شــما ایــن تصاویــر چقــدر 
ــن  ــر، گــران قیمــت تری ــن تصاوی ــد؟ ایشــان گفتنــد کــه ای مــی ارزن

عکــس هــای دنیــا هســتند.
بــه نظــر مــی رســد تصاویــر مــورد اشــاره شــهید ســلیمانی،  تصاویــر 

زیــر باشــند.

سخنرانی حاج قاسم سلیمانی در نجف آباد

بسم رب الشهداء والصدیقین
مــن المومنیــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدواهلل علیــه فمنهــم مــن قضــی نهبــه و منهــم مــن 

ینتظــر
ــم  ــاج قاس ــپهبد ح ــداری، س ــداکاری و والیتم ــار، ف ــزرگ ایث ــردار ب ــار س ــهادت پرافتخ ش
ــا برکــت  خویــش را در تمــام دوران انقــاب اســامی چــه در دوران  ســلیمانی کــه عمــر ب
جنــگ تحمیلــی چــه بعــد از آن در مقابلــه بــا نظــام اســتکباری در طبــق اخــاص گذاشــت 
ــران، مردمــان آزادی خــواه  ــه محضــر ملــت شــریف ای ــود را ب و عاشــقانه دنبــال شــهادت ب
جهــان و رهبــر فرزانــه و مقتــدر انقــاب اســامیو فرمانــده معظــم کل قــوا تبریــک و تســلیت 

ــم. ــرض می کن ع
ــرافراز،  ــهیدان س ــه ش ــام و هم ــهید واالمق ــن ش ــاک ای ــون پ ــره خ ــره قط ــک قط ــی ش ب
شــجره مقــدس انقــاب اســامی و مقاومــت اســامی را تنومندتــر کــرده و باعــث نابــودی 
ــم غاصــب و صهیونیســتی  ــکار و رژی ــکای جنایت ــژه آمری ــه وی ــلطه ب ــام س و فروپاشــی نظ

اســرائیل خواهــد شــد.
ــهادت و درس  ــب ش ــه مکت ــرورش یافت ــدان پ ــران و مجاه ــناس ای ــرافراز و قدرش ــت س مل
آمــوزان مســیر نورانــی ایــن شــهید مخلــص، انتقــام خــون او را خواهنــد گرفــت و رئیــس 
جمهــور احمــق و بــی تدبیــر آمریــکا و نوکــران او را در منطقــه از ایــن رفتــار ددمنشــانه و 

ــه پشــیمان خواهنــد کــرد. نابخردان
ــب در  ــلطه طل ــو و س ــای زورگ ــام ه ــر نظ ــت اســامی ب ــه مقاوم ــروزی جبه ــد پی ــه امی ب

ــج( ــی عصــر )ع ــان حضــرت ول ــوال و مقتدایم ــرج م ــور و ف ــا ظه ــان ب ــاط جه اقصــی نق
محمد علی انصاری
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان

مردم نجف آباد در غم شهادت سردار سلیمانی 
به سوگ نشستند

بزرگداشــت شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی در مســجد جامــع نجف آبــاد بــا حضــور آحــاد 

مــردم و مســئوالن شــهری، نظامــی و انتظامــی نجف آبــاد برگــزار شــد.

حجــت االســام ســید علــی محمــد فلســفی ســخنران ویــژه مراســم بزرگداشــت شــهادت 

حــاج قاســم ســلیمانی بیــان کــرد: مومــن واقعــی بــه خــدا و پیامبــر)ص( قلبــاً ایمــان دارد و 

مومــن تــا زمانــی کــه در دنیــا اســت بــا مــال و جــان خــود در حــال جهــاد اســت.

ــود،  ــر وحــدت ب ــا احیاگ ــان م ــک اشــتر زم ــرد: شــهید ســپهبد ســلیمانی مال ــان ک وی بی

ادامــه داد: ســپهبد ســلیمانی کاری را کــه بــه عهــده گرفــت بــه نحــو احســن انجــام داد و 

ــه بهتریــن شــکل ممکــن ادا کــرد. حــق والیــت و آل اهلل را ب

اســتاد حــوزه بــا اشــاره بــه نزدیــک بــودن انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، تاکیــد کــرد: 

بــه صــورت بانــدی و خطــی و گروهــی انتخــاب نکنیــد، جوانمردانــی را انتخــاب کنیــد کــه 

حافــظ دیــن و والیــت و حافــظ امنیــت و نامــوس و شــرف باشــند و ماننــد شــهید رجایــی 

مطلقــاً از آبــروی نظــام نگذرنــد. کســانی را انتخــاب کنیــد کــه ماننــد شــهید حــاج قاســم 

ســلیمانی، شــهید خــرازی و ... دنیاطلــب نباشــند، مــا نســبت بــه انتخــاب خــود مســئولیت 

داریــم و بایــد نهایــت تــاش خــود را بــه کاربندیــم کــه ایــن انقــاب را بــه دســت نااهــان 

ســپرده نشــود.

مراسم گرامی داشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی به روایت تصویر

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت عزیز ایران!

ســردار بــزرگ و پرافتخــار اســام آســمانی شــد. دیشــب ارواح طیبه ی شــهیدان، 
روح مطهــر قاســم ســلیمانی را در آغــوش گرفتنــد. ســال هــا مجاهــدت مخلصانه 
ــا  ــم، و ســال ه ــا شــیاطین و اشــرار عال ــارزه ب ــدان هــای مب و شــجاعانه در می
ــام واال  ــن مق ــه ای ــز را ب ــلیمانی عزی ــرانجام س ــدا، س ــهادت در راه خ آرزوی ش
رســانید و خــون پــاک او بــه دســت شــقی ترین آحــاد بشــر بــر زمیــن ریخــت. 
ایــن شــهادت بــزرگ را بــه پیشــگاه حضــرت بقیــه  اهلل  ارواحنــاه   فــداه و بــه روح 
مطهــر خــود او تبریــک و بــه ملــت ایــران تســلیت عــرض مــی کنــم. او نمونــه ی 
برجســته ای از تربیت شــدگان اســام و مکتــب امــام خمینــی بــود، او همــه  عمــر 
خــود را بــه جهــاد در راه خــدا گذرانیــد. شــهادت پــاداش تــاش بی وقفــه ی او 
در همــه ی ایــن ســالیان بــود، بــا رفتــن او بــه حــول و قــوه ی الهــی کار او و راه 
او متوقــف و بســته نخواهــد شــد، ولــی انتقــام ســختی در انتظــار جنایتکارانــی 
اســت کــه دســت پلیــد خــود را بــه خــون او و دیگــر شــهدای حادثــه ی دیشــب 
آلودنــد. شــهید ســلیمانی چهــره  بین المللــی مقاومــت اســت و همــه دل بســتگان 
ــد  ــه ی دشــمنان، بدانن ــز هم ــه دوســتان -  و نی ــد. هم ــت خونخــواه اوین مقاوم
خــط جهــاد مقاومــت بــا انگیــزه مضاعــف ادامــه خواهــد یافــت و پیــروزی قطعــی 
در انتظــار مجاهــدان ایــن راه مبــارک اســت، فقــدان ســردار فــداکار و عزیــز مــا 
تلــخ اســت ولــی ادامــه مبــارزه و دســت یافتــن بــه پیــروزی نهایــی کام قاتــان 

ــر خواهــد کــرد. ــکاران را تلخ ت و جنایت
ــام ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی  ــی مق ــام شــهید عال ــاد و ن ــران ی ــت ای مل
ــدی  ــای ابومه ــاب آق ــام جن ــزرگ اس ــد ب ــژه مجاه ــراه او بوی ــهدای هم و ش

ــی در  ــزای عموم ــه روز ع ــب س ــت و اینجان ــد داش ــزرگ خواه ــدس را ب المهن
کشــور اعــام مــی کنــم و بــه همســر گرامــی و فرزنــدان عزیــز و دیگــر بســتگان 

ــم. ــلیت می گوی ــک و تس ــان تبری ایش
سیدعلی خامنه ای ۱۳دی ماه ۱۳۹۸

پیام مقام معظم رهبری برای شهادت حاج قاسم سلیمانی
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

مراسم بزرگداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی در نجف آباد برگزار می شود
دانشجویان و ملت های مستضعف جهان، 

خواهان خون خواهی سردار سلیمانی هستند

ــور  ــگاه های کش ــجویی دانش ــیج دانش ــع بس ــن مواض ــورای تبیی ش
طــی بیانیــه ای بــه مناســبت شــهادت ســردار ســلیمانی اعــام کــرد: 
ــژه  ــه وی ــان ب ــتضعف جه ــای مس ــی ملت ه ــجویان و تمام ــا دانش م
ملت هــای ســتم دیــده محــور مقاومــت خواســتار خونخواهــی ایــن 
ــن مطالبــه خویــش عقــب  شــهید واال مقــام هســتیم و هرگــز از ای
نخواهیــم نشســت تــا جنایتــکاران عالــم تلخــی کام مــارا بــا مراتبــی 

بیشــتر درک کننــد.
در این بیانیه آمده است:

خبــر شــهادت فرمانــده دالور نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی کــه ســاعاتی پیــش 
ــه شــهادت  ــکا ب ــه دســت ارتــش تروریســتی ایــات متحــده امری ب
رســید موجبــات گریــه و انــدوه امــت اســامی و رزمنــدگان و 
ــکار  ــکای جنایت ــار دیگــر آمری مجاهــدان راه حــق را فراهــم آورد. ب
ــه  ــا ب ــد ت ــه چی ــامی را ناجوانمردان ــاب اس ــتان انق ــی از بوس گل
تمامــی جهــان نشــان دهــد تــرور و جنایــت از ماهیــت ایــن رژیــم 

ــود. ــی می ش ــز ناش ــوار و خونری خونخ
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه ســتمگران تاریــخ بــا گمــان بــر نابــودی 
ــه ایــن چنیــن اقداماتــی می زننــد و مســلما آخریــن  حــق دســت ب
ــریف  ــدان ش ــن مجاه ــاک ای ــون پ ــا خ ــود، ام ــد ب ــم نخواه ــار ه ب
درخــت تنــاوری را آبیــاری کــرده کــه ریشــه های آن روزی در 
ــی  ــای آن جــای خال ــوده و جوانه ه ــم رســوخ نم ــاط عال ــی نق تمام

ــر خواهــد نمــود. شــهدایش را پ
ــی  ــلیمانی همچــون نهیب ــپهبد قاســم س ــردار س ــهادت س ــر ش خب
ــا  ــاد زد ت ــر کاخ ســفید را فری ــم حاکــم ب ــار دیگــر ذات پلیــد رژی ب
ــدار  ــکا بی ــه آمری ــاد ب ــی اعتم ــوش خیال ــم را از خ ــزدگان عال خواب
کنــد و فریبخــوردگان راه تعامــل و ســازش بــا آن را بــه ضمیــر آگاه 

ــد. خــود فراخوان
ــخت و  ــخی س ــکا پاس ــت آمری ــم تروریس ــه رژی ــدام خبیثان ــن اق ای
ــای  ــم توده ه ــان دادن خش ــان نش ــون زم ــد اکن ــی را می طلب انقاب
ــرمایه  ــرور و خشــونت س ــه ت ــخ علی ــورده مســتضعف تاری ــم خ زخ
ــات حــذف  ــن کار مقدم ــا ای ــا ب ــی اســت. آمریکایی ه داری آمریکای
ــاه  ــا کوت ــه ب ــد. روا نیســت ک ــرب آســیا را فراهــم نمودن خــود از غ
آمــدن از ایــن جنایــت موجــب پایمالــی خــون ایــن ســردار رشــید 

اســام شــویم.
ــژه  ــه وی ــان ب ــتضعف جه ــای مس ــی ملت ه ــجویان و تمام ــا دانش م
ملت هــای ســتم دیــده محــور مقاومــت خواســتار خونخواهــی ایــن 
ــن مطالبــه خویــش عقــب  شــهید واال مقــام هســتیم و هرگــز از ای
نخواهیــم نشســت تــا جنایتــکاران عالــم تلخــی کام مــارا بــا مراتبــی 

بیشــتر درک کننــد.
قطعا شــهادت ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی فقــدان بزرگی اســت، 
امــا خــون او و دیگــر شــهدای ایــن حادثــه از جملــه ســرادر ســرافراز 
ابــو مهــدی المهنــدس باعــث تولــد هــزاران قاســم ســلیمانی و ابــو 
مهــدی دیگــر از مــادران مقــاوم ســرزمین اســامی خواهــد شــد و 
ــی  ــن الملل ــوت بی ــه طاغ ــاد علی ــارزه و جه ــه راه مب ــان ک راه ایش

آمریکاســت تــا نابــودی نهایــی آن ادامــه خواهــد داشــت.
ــن  ــا م ــه ان ــرض عن ــم اع ــه ث ــات رب ــر بآی ــن ذک ــم مم ــن اظل وم

تابوت های انتقام در نجف آباد
از دیــروز یکشــنبه پانزدهــم دی مــاه ۹۸، تابــوت هــای ســربازان آمریکایــی و 
اســرائیلی در ســایه موشــک هــای ایــران در میــدان امــام خمینــی )باغملــی( 
ــا  ــرف ب ــف اش ــی ۸ نج ــکر زره ــد. لش ــده ان ــش درآم ــه نمای ــاد ب ــف آب نج
ــرای  ــا رونمایــی از ایــن ماکــت هــا، آمادگــی خــود ب همــکاری شــهرداری، ب
ــرور ســردار شــهید  ــت ت ــی را باب ــای آمریکای ــام ســخت از تروریســت ه انتق

قاســم ســلیمانی اعــام کــرده اســت.
لشــکر ۸ نجــف اشــرف، در طــول دوران دفــاع مقــدس بــا فرماندهــی ســردار 
ــف  ــاط مختل ــزار شــهید از نق ــه هشــت ه ــک ب شــهید احمــد کاظمــی نزدی
کشــور داشــته کــه از ایــن تعــداد نزدیــک بــه دو هــزار و پانصــد نفــر متعلــق 
ــون  ــروز تاکن ــگان همیشــه پی ــن ی ــد. ای ــوده ان ــاد ب ــه شهرســتان نجــف آب ب

یــازده شــهید و ده هــا جانبــاز مدافــع حــرم نیــز داشــته اســت.

ــنبه در  ــلیمانی روز چهارش ــم س ــپهبد قاس ــت شــهادت س ــم بزرگداش مراس

حســینیه حضــرت فاطمــه زهــر)اس( نجــف آبــاد برگــزار مــی شــود. ســخنران 

ــده کل ســپاه پاســداران انقــاب  ــدوی، جانشــین فرمان ــن مراســم ســردار ف ای

ــود. ــد ب اســامی خواه

نجــف آبــاد بــه پایتخــت شــهیدان ایــران معــروف اســت و پــس از جنــگ هــم 

بزرگانــی چــون ســردار احمــد کاظمــی و محســن حججــی را تقدیــم انقــاب 

کــرده اســت. شــهید احمــد کاظمــی از دوســتان و همرزمــان دیرینــه ســردار 

شــهید قاســم ســلیمانی بــود.

راهپیمایی مردم نجف آباد در محکومیت جنایت اخیر آمریکا به روایت تصویر

تیم اختراعات ایران، مدال خود را به سپهبد شهید قاسم سلیمانی اهدا کرد
ــوان  ــات تای ــی اختراع ــران در مســابقات جهان ــات دانشــجویی ای ــم اختراع تی
ــه شــهید سرلشــکر حــاج  ــی را ب ــت جهان ــن موفقی ــت و ای ــز گرف ــدال برن م

ــه کــرد. قاســم ســلیمانی هدی
سرپرســت تیــم اختراعــات دانشــجویی ایــران تصریــح کــرد: بــرای باالبــردن 
پرچــم ایــران بــه یــاد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی همیشــه مــی جنگیــم.

امیرعبــاس محمــدی کوشــکی ادامــه داد: تیــم اختراعــات دانشــجویی ایــران 
در مســابقات جهانــی تایــوان کــه بــا حضــور ۴۰ کشــور در تایــوان برگــزار شــد 
توانســت در رشــته پزشــکی و مهندســی پزشــکی ۷ مــدال برنــز کســب کنــد.

 KIDE2۰۱۹ وی تصریــح کــرد: مســابقات و نمایشــگاه اختراعــات تایــوان یــا
ــی ســازمان  ــان WIIPA  و تمام ــوی جه ــت معن ــت ســازمان مالکی ــا حمای ب
ــش  ــوزه پژوه ــه در ح ــوان ک ــر تای ــای معتب ــال ه ــا و ژورن ــگاه ه ــا، دانش ه
ــامبر 2۰۱۹ در  ــور در دس ــن کش ــت ای ــت دول ــا حمای ــد و ب ــت می کنن فعالی

ــوان برگــزار شــد. پایتخــت تای
ــزرگ تریــن  ــه عنــوان ب ایــن مختــرع جــوان عنــوان کــرد: ایــن مســابقات ب
 WIIPA مســابقات جهــان زیــر نظــر ســازمان مالکیــت معنــوی جهانــی یعنــی
اســت و جلســه ســاالنه ســران ایــن ســازمان نیــز در ایــن مســابقات برگــزار 
ــوی ،  ــی موس ــید عل ــری، س ــژال زبی ــریعت ن ــجاد ش ــم از س ــود، تی ــی ش م
ــده  ــکیل ش ــفیان تش ــور یوس ــم پ ــان و میث ــوگل کرمانی ــفی س ــه یوس مهدی

اســت.
وی گفــت: دانشــجویان ایرانــی از دانشــگاه هــای فردوســی مشــهد، دانشــگاه 
الزهــرا تهــران، دانشــگاه نجــف آبــاد اصفهــان و دانشــگاه علمــی و کاربــردی 
ــات  ــا اختراع ــل ایتالی ــو ناپ ــکاری دانشــجو دانشــگاه فدریک ــا هم ــفراین ب اس

ــد. ــه کردن خــود را در حــوزه پزشــکی و مهندســی پزشــکی ارائ
ــات در  ــاوری اطاع ــوزه فن ــات و ح ــاوری اطاع ــرح »فن ــه داد: ط وی ادام
پزشــکی بــا امنیــت اطاعــات بــاال« را بــرای بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی 
کــه چندیــن پــروژه در آن جــای دارد ارائــه کردیــم کــه بــر روی ســکوی ســوم 

مســابقات جهانــی جــای گرفــت.
کوشــکی عنــوان کــرد: ایــن مســابقات در تاریــخ ۶ تــا ۱۰ دســامبر 2۰۱۹ ) 
۱۵ تــا ۱۸ آذرمــاه ( در بخــش نمایشــگاهی و مســابقات فنــاوری هــای برتــر  
و از ۱۵ تــا 2۹ دســامبر 2۰۱۹ ) 2۴ آذر تــا ۸ دی ( مســابقات دانشــگاهی زیــر 
نظــر وزارت علــوم و تحقیقــات ایــن کشــور در دانشــگاه ملــی تایــوان برگــزار 
ــر دانشــگاه  ــه کســب طــرح برت ــق ب ــران در آن موف شــد کــه دانشــجویان ای
ــار را  ــم افتخ ــدند و دیپل ــکی ش ــکی و IT پزش ــوزه پزش ــان در ح ــای جه ه

کســب کردنــد.
سرپرســت تیــم اختراعــات  دانشــجویی اظهــار داشــت: فنــاوری و اطاعــات بــا 
اســتفاده از شــبکه هــای حســگر بــی ســیم در پزشــکی طــرح ســخت افــزاری 

ــر و  ــران تغیی ــد دنیــای پزشــکی را در ای ــزاری اســت کــه مــی توان ــرم اف و ن
ــد. ــان ده ــه بروکراســی را پای ــا از جمل ــی مشــکات بیمارســتان ه تمام

وی ادامــه داد: ایــن طــرح مــی توانــد دسترســی اطاعــات کامــل و جزئــی را از 
بیمــار بــه پزشــک، از مصــدوم بــه اورژانــس، از درمانــگاه هــا بــه درمانــگاه هــا، 
از بیمارســتان هــا بــه مراکــز درمانــی ارتبــاط لحظــه ای دهــد و مــی تــوان بــا 

ایــن سیســتم، انقابــی جدیــد در صنعــت پزشــکی ایجــاد کــرد.
ــه  ــتان ب ــک بیمارس ــران در ی ــروژه را در ای ــن پ ــرد: ای ــح ک ــکی تصری کوش
صــورت پایلــوت انجــام داده ایــم امیدواریــم وزارت بهداشــت درمــان و آموزش 
پزشــکی از آن حمایــت کنــد تــا بتــوان تمامــی مشــکات بیمارســتان هــا و 

مراکــز درمانــی  را برطــرف کــرد.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

امام علی)ع( وقتی خبر شهادت مالک را شنید:

خدا مالک را جزای خیر دهد و چگونه مالک که اگر کوه بود کوهی عظیم و بزرگ بود، و اگر سنگ بود سنگی 

سخت بود، آگاه باشید بخدا سوگند مرگ تو ای مالک جهانی را ویران و جهانی را شاد می سازد یعنی اهل 

شام را خوشنود و عراق را خراب می گرداند، بر مردی مانند مالک باید گریه کنندگان بگریند، آیا یاوری 

مانند مالک دیده می شود، آیا مانند مالک کسی هست، آیا زنان از نزد طفلی بر می خیزند که مانند مالک 

شود. ترجمه و شرح نهج الباغه)فیض االسام(، ج 5، ص 990- 991(.

شهید احمد کاظمی
شــهید احمــد کاظمــی در اولیــن روز از تیــر مــاه ســال ۱۳۳۷ در نجــف آبــاد اصفهــان دیــده 
بــه جهــان گشــود و در ۱۹ دی مــاه ۱۳۸۴ در ســانحه ســقوط هواپیمــای داســو فالکــن 2۰ 
ــهادت  ــع ش ــام رفی ــه مق ــپاه، ب ــان س ــماری از فرمانده ــراه ش ــه هم ــه، ب ــی ارومی در نزدیک

نائــل آمــد.

وی از دوســتان و همرزمــان شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی بــود کــه در طــول جنــگ 
تحمیلــی میــان ایــران و عــراق به عنــوان فرمانــده لشــکر ۸ نجــف در ســپاه پاســداران انقــاب 

اســامی فعالیــت می کــرد و در اغلــب عملیات هــای نظامی،حضــور داشــت.
ــود و  ــزه ب ــرارگاه حم ــده ق ــال ۱۳۷۶ فرمان ــا س ــال ۱۳۷2 ت ــی از س ــد کاظم ــهید احم ش
از ۱۳۷۶ تــا ۱۳۷۹ فرماندهــی لشــکر ۱۴ امام حســین را برعهــده داشــت و در فاصلــه 
ــت  ــداران فعالی ــپاه پاس ــی س ــروی هوای ــده نی ــوان فرمان ــا ۱۳۸۴ بعن ــال های ۱۳۷۹ ت س
ــد. ــوب ش ــداران منص ــپاه پاس ــی س ــروی زمین ــی نی ــه فرمانده ــال ۱۳۸۴ ب ــرد و در س می ک

گفتنــی اســت؛ وی در پــی آغــاز جنــگ ایــران و عــراق، بــا همراهــی گروهــی ۵۰ نفــره در 
ــدا  ــاء پی ــه لشــکر ارتق ــروه ب ــن گ ــگ، ای ــان جن ــت و در پای ــادان حضــور یاف ــای آب جبهه ه

ــود و فرماندهــی لشــکر ۸ نجــف اشــرف را احمــد کاظمــی برعهــده داشــت. کــرده ب

عماد فایز مغنیه
شــهید عمــاد فایــز مغنیــه یکــی از همرزمــان شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، در ۷ دســامبر 
ــر  ــد و براث ــا آم ــان به دنی ــت لبن ــروت، پایتخ ــیاح بی ــه ش ــادی در محل ــال ۱۹۶2می س

انفجــاری در روز ۱2 فوریــه ســال 2۰۰۸ )2۳ بهمــن ۱۳۸۶( در یــک خــودروی میتسوبیشــی 
ــه  ــق ب ــه« در دمش ــان »الحدیق ــه« و خیاب ــر سوس ــه »کف ــگ در منطق ــروی نقره ای رن پاج
شــهادت رســید کــه پــس از ایــن واقعــه حــزب اهلل در بیانیــه ای، اســرائیل را مســؤول تــرور 

ایــن مقــام ارشــد نظامــی حــزب اهلل دانســت.
ــی حــزب اهلل  ــان نظام ــه »حــاج رضــوان« از فرمانده ــروف ب ــه مع ــز مغنی ــاد فای شــهید عم
لبنــان محســوب می شــد و یکــی از رهبــران نظامــی حــزب اهلل لبنــان در جنــگ اســرائیل و 

ــود. لبنــان در تابســتان 2۰۰۶ ب
وی در آغــاز دهــه ۸۰ میــادی بــه »نیــروی ۱۷« شــاخه نظامــی الفتــح یاســرعرفات ســازمان 
آزادی بخــش فلســطین پیوســت کــه نیرویــی ویــژه بــود و بــرای حفاظــت از اشــخاصی ماننــد 
ــروت در ســال  ــی اشــغال بی ــا در پ ــاد تشــکیل شــده بود، ام ــود ای ــاد و اب ــو جه ابوعمــار، اب
۱۹۸2 از ســوی اســرائیل، فعــاالن جنبــش آزادی بخــش فلســطین از لبنــان خــارج شــدند و 
پــس از محاصــره ۳ ماهــه بیــروت کــه مبــارزان فلســطینی از لبنــان خــارج شــدند، عمــاد 
مغنیــه ســرخورده از مبــارزه آنــان، در لبنــان مانــد و بــا دوســتان همفکــرش گــروه کوچــک 
ــیوه  ــه ش ــادی ب ــه ۸۰ می ــرد و در ده ــیس ک ــان( را تأس ــامی )لبن ــاد اس ــازمان جه س

ــا نیرو هــای غربــی حاضــر پرداخــت. اطاعاتــی امنیتــی خــاص خــودش بــه مبــارزه ب
گفتنــی اســت؛ شــهید عمــاد فایــز مغنیــه در دهــه نــود میــادی و در زمــان دبیرکلــی ســید 

حســن نصــراهلل در حــزب اهلل، رســماً بــه حــزب اهلل پیوســت.
شهید مصطفی بدرالدین

ــت در روز  ــد شــد و در نهای ــل ســال ۱۹۶۱ متول ــن در روز ۶ آوری شــهید مصطفــی بدرالدی
جمعــه، ۱۳ مــه ســال 2۰۱۶ )22 اردیبهشــت ۹۵( ایســتگاه تلویزیونــی المنــار، وابســته بــه 
گــروه حــزب اهلل لبنــان، گــزارش کــرد کــه مصطفــی بدرالدیــن، از فرماندهــان ارشــد شــاخه 
نظامــی ایــن گــروه در ســوریه و در انفجــاری در نزدیکــی فــرودگاه بین المللــی دمشــق بــه 

شــهادت رســیده اســت.

وی را بــا نام هــای مصطفــی امیــن بدرالدیــن، ســید ذوالفقــار، مصطفــی یوســف بدرالدیــن، 
ســامی عیســی و الیــاس فــؤاد ســائب نیــز می شــناختند و از جملــه یکــی از رهبــران شــاخه 
نظامــی حــزب اهلل لبنــان و پســر عمــو و بــرادر همســر عمــاد مغنیــه و بــه نوعــی جانشــین 
شــهید عمــاد مغنیــه محســوب می شــد و از ســویی برخــی او را بعنــوان یکــی از همرزمــان 
ســردار شــهید قاســم ســلیمانی، فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 

می شناســند.
گفتــی اســت، مصطفــی بدرالدیــن در اوایــل دهــه ۱۹۸۰ میــادی بــا بازگشــت بــه لبنــان 

همــکاری بــا حــزب اهلل را آغــاز کــرد.
شهید ابومهدی المهندس

جمــال جعفــر ابراهیــم ملقــب بــه ابومهــدی المهنــدس، رئیــس و فرمانــده میدانــی نیرو هــای 
حشــد الشــعبی عــراق، متولــد ســال ۱۹۵۴میــادی در بصــره بــود کــه در تاریــخ ۳ ژانویــه 

2۰2۰ بــر اثــر یــک حملــه تروریســتی در بغــداد بــه همــراه شــهید ســردار قاســم ســلیمانی 
بــه شــهادت رســید.

ــا داعــش  ــار نیــروی قــدس ســپاه پاســداران ب وی پــس از تشــکیل حشــد الشــعبی در کن
می جنگیــد.

ــات خــود را در  ــه تحصی ــود ک ــی ب ــادری ایران ــی و م ــدری عراق ــدس از پ ــدی المهن ابومه
رشــته مهندســی مخابــرات در ســال ۱۹۷۷ بــه اتمــام رســاند و در همــان ســال بــه حــزب 

الدعــوه پیوســت.
وی در ســال 2۰۰۳ بــا ســرنگونی حکومــت صــدام حســین بــه عــراق بازگشــت و بــه عنــوان 
مشــاور امنیتــی بــه اولیــن نخســت وزیر عــراق پــس از حملــه ، آمریــکا، ابراهیــم جعفــری، 

خدمــت کــرد.
ــل انتخــاب شــد و  ــوان نماینــده، اســتان باب ــه عن ــی ب ــات پارلمان در ســال 2۰۰۵ در انتخاب
در ســال 2۰۰۷ بــه ایــران آمــد و در نهایــت پــس از تشــکیل بســیج مردمــی عــراق، معــاون 

ــا شــد. ــن نیرو ه ــس ای رئی
شهید هادی طارمی

شــهید هــادی طارمــی یکــی از شــهدایی اســت کــه در کنار ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی 
به شــهادت رســیده اســت.

وی فرزنــد رضــا طارمــی ســاکن تهــران بــوده و اصالتــاً اهــل روســتای قمچ آبــاد شهرســتان 
ابهــر اســت.

همرزمان معروف شهید سردار سلیمانی

انشا درمورد حضرت زینب و روز پرستار
امــروز کــه قصــد نوشــتن کــرده ام روز تولــد حضــرت زینــب )س( 

ــه یــاد صبــر  ــام حضــرت زینــب را کــه مــی شــنوم ب مــی باشــد. ن

ــدر و  ــان و پ ــه معلمانم ــم ک ــی افت ــیردلی او م ــتقامت و ش و اس

ــد. ــده ان ــمان خوان ــی در گوش ــان از کودک مادرهایم

و امــا چــه نامگــذاری زیبایــی بــود اینکــه روز میــاد حضــرت زینــب 

)س( را »روز پرســتار« نــام نهادنــد.

واقعــا پرســتاران از صبورتریــن و زحمتکــش تریــن قشــرهای جامعــه 

ــاران و  ــن بیم ــر بالی ــح ب ــا صب ــه ت ــی را ک ــب های ــند. ش ــی باش م

ــد کــه  ــه مراقبــت، مــی گذارننــد و توقعــی هــم ندارن نیازمنــدان ب

ــرای ایــن همــه زحمــت و از خودگذشــتگی شــان  ــی ب اجــر آنچنان

بــه آنهــا بدهنــد.

ــا  ــان، تنه ــن هایم ــید گفت ــته نباش ــک و خس ــه و تبری کاش توج

ــه  ــد ک ــان بمان ــه در یادم ــد. کاش همیش ــک روز نباش ــص ی مخت

ــد  ــرده ان ــران ک ــف دیگ ــان را وق ــی ش ــه زندگ ــتند ک ــانی هس کس

ــه در  ــا بقی ــد ت و حتــی زندگــی شــخصی شــان را هــم گذاشــته ان

ــد. ــایش بیارمن آس

ــزان ، باشــد  ــن عزی ــرای نوشــتن از ای ــود ب ــه ای ب امــروز تنهــا بهان

تــا خاطرمــان را مملــو از یــاد آنــان کنیــم و بــرای خســته نباشــید 

گفتــن، هــر روز را فرصتــی بدانیــم.

روز پرستار و والدت حضرت زینب مبارک باد


