
حادثه زلزله استان کرمانشاه یکی از 
وقایع تلخی بود که ملت ایران بار 

دیگر با کمک رسانی های خود صحنه های 
زیبایی از انسانیت را به نمایش 

گذاشتند

ســوره   41 آیــه  در  متعــال  خداونــد 
می فرماینــد: فاطــر  مبارکــه 

اَواِت َواْلَْرَض أَْن  ــمَ َ یُْمِســکُ السَّ ِإنَّ اللَّ
تـَـُزوَل َولَِئــْن َزالَتـَـا ِإْن أَْمَســَکُهَما ِمــْن أََحــٍد 

ِمــْن بَْعــِدِه ِإنَّــُه َکاَن َحِلیًمــا َغُفــوًر

ــار  ــز سرش ــران عزی ــان ای ــن و درخش ــخ که تاری
اســت از درس هــای آموزنــده و نــکات قابــل تامــل 
ــان  ــیاری از ایرانی ــگاه بس ــه ن ــاً از زاوی ــه بعض ک
ــد  ــا مــی گوی ــه م ــخ ب ــده اســت. تاری پنهــان مان
ــد  ــوده ان ــی ب ــن مردمان ــزء اولی ــان ج ــه ایرانی ک
ــی  ــل اتکای ــی قاب ــی و نظام ــاختار سیاس ــه س ک
ــه  ــی ک ــط امن ــد و در بســتر محی ــد آوردن را پدی
ــدن  ــعه تم ــه توس ــد ب ــد آوردن ــود پدی ــرای خ ب
ودانــش پرداختنــد. در برهــه هایــی از تاریــخ  نــه 

ــت ... ــا امنی تنه

سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده 
کل ســپاه پاسداران انقاب اســامی در بازدید از 
مناطق زلزله زده غرب کشــور روند اقدامات امداد 
رســانی یگان های بسیج و ســپاه را مورد پیگیری 
و ارزیابی قرار داد. سرلشــکر جعفری در نشســت 
فرماندهان و مســئولین یگان ها و رده های سپاه با 
اشــاره به اهمیت تمرکز تاش ها و اقدامات و نیاز 

هموطنان زلزله زده، اظهار کرد...

اهمیــت صلــح و خشــونت زدایی 
نــزد ایرانیــان

فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی:

وضعیــت  بازگشــت  تــا  ســپاه 
ــه زدگان  ــه زندگــی زلزل ــادی ب ع

در کنــار آنــان خواهــد بــود 

نامــه  پــی  در  ارتــش  کل  فرمانــده 
بهداشــت: وزیــر  آمیــز  تشــکر 

زلزله غرب کشور موجب 
همبستگی و همدلی 

بیشترمردم شد
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رهبر معظم انقاب اســامی همه دستگاه های لشکری و کشوری را برای کمک به 
آسیب دیدگان زلزله فراخواندند.

به گزارش ســپاه خبــر؛ در پی وقوع حادثه تلخ و مصیبت بــار زمین لرزه در غرب 
کشور که به جان باختن و زخمی شــدن جمعی از هم وطنان عزیز انجامید، رهبر 
معظم انقاب اسامی با صدور پیامی ضمن تسلیت به ملّت ایران تأکید کردند که 
همه دستگاه های لشکری و کشوری با همه همت و امکانات به یاری آسیب دیدگان 
بشتابند و با بهره گیری سریع از همه  امکانات از افزایش تلفات جلوگیری کنند. متن 

پیام رهبر معظم انقاب اسامی به شرح زیر است:
» بسم اهلل الرحمن الرحیم«

با تأســف و اندوه فراوان خبر زمین لرزه در غرب کشور را که به جان باختن جمعی 
از هم میهنان عزیز و زخمی شدن جمعی بیشتر انجامیده و خسارات بسیاری پدید 
آورده است، دریافت کردم. وظیفه ی مسئوالن آن است که در همین اولین ساعات 
با همه  هّمت و توان به یاری آســیب دیدگان به ویژه در زیر آوار  ماندگان بشتابند و 

با بهره گیری سریع از همه  امکانات موجود، از افزایش تلفات جلوگیری کنند. ارتش 
و سپاه و بســیج، با نظم و سرعت به آوار برداری و انتقال مجروحان کمک کنند و 
دستگاه های دولتی چه نظامی و چه غیر نظامی همه  توان خود را برای یاری آسیب 
دیده هــا و خانواده های آنان به صحنه آورند.  اینجانب از اعماق دل، این حادثه  تلخ 
و مصیب بار را به ملّت ایران به خصوص به مردم عزیز اســتان کرمانشــاه و به ویژه 
به خانواده های مصیبت زده تســلیت عرض می کنــم و متضرعانه از خداوند متعال 
می خواهم که این محنت و رنج را مایه  جلب رحمت و فضل خود قرار دهد و بر صبر 
و پایداری و مقاومت ملّت عزیزمان بیفزاید. از همه  کســانی که می توانند به نحوی 
در سبک کردن بار مصیبت و جبران خسارت مؤثر باشند درخواست می کنم که به 

یاری آسیب دیدگان بشتابند.
 والسام علیکم و رحمه اهلل
 سّید علی خامنه ای

22 آبان 1396 

رهبر معظم انقالب اسالمی همه دستگاه های لشکری و 
کشوری را برای کمک به آسیب دیدگان زلزله فراخواندند

ویژه زلزله کرمانشاه

حضور مردم در جریان زلزله غرب کشور تبلور انسجام ملی است
ــط  ــئول رواب ــخنگو و مس ــریف س ــان ش ــدار رمض ــرتیپ دوم پاس ــردار س س
عمومــی کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی حضــور مــردم در جریــان زلزلــه 
ــی  ــران در تمام ــت ای ــد و اظهارداشــت: مل ــی خوان ــه مل ــک حماس ــرب را ی غ
صحنــه هــا و عرصــه هــا نشــان داده اســت کــه در همــه وقایــع و رویدادهــا، 
ــی  ــای طبیع ــب و بای ــاب و در مصای ــام و انق ــای نظ ــراه و همپ ــه هم همیش
ــری از  ــم نظی ــش ک ــز نمای ــر نی ــه اخی ــد و در زلزل ــوده ان ــر ب ــدرد یکدیگ هم
ــا  ــه نمایــش گذاشــتند. وی ب همراهــی، همــدردی و احســاس مســوولیت را ب
بیــان اینکــه هــر چنــد در زلزلــه بــم و ورزقــان شــاهد مشــارکت آحــاد مــردم 
در امــداد و خدمــت رســانی بــه مــردم بودیــم امــا در زلزلــه اســتان کرمانشــاه 
وضعیــت متفاوتــی را تجربــه کردیــم، گفــت: در ایــن حادثــه غــم انگیــز جلــوه 

ــه زدگان  ــه زلزل ــک ب ــرای کم ــردم ب ــای م ــی ه ــش آفرین ــاوت از نق ای متف
عزیــز را شــاهد بودیــم، در واقــع حضــور مؤثــر چهــره هــای شــاخص هنــری، 
ــاش  ــه زده و ت ــه زلزل ــی در منطق ــی و اجتماع ــگاهی، فرهنگ ــی، دانش ورزش
ــه لحــاظ کیفــی و  ــردم، ب ــه م ــه کمــک رســانی ب ــردم در صحن شــکوهمند م
کمــی، پدیــده ای جدیــد از نمایــش انســجام ملــی در یــک مســأله ملــی بــود. 
ــف  ــی آحــاد مختل ــش آفرین ــوع مشــارکت و نق ســخنگوی ســپاه پاســداران ن
مــردم و شــخصیت هــای مرجــع جامعــه در  کمــک رســانی بــه زلزلــه زدگان 
ــن دانســت کــه در زمــره ســرمایه  ــادر و نوی ــده ای ن اســتان کرمانشــاه را پدی
ــع  ــا واق ــکات و نیازه ــگر مش ــا گشایش ــوزه ه ــایر ح ــد در س ــی توان ــی م مل

شــود.
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برگزاری مراسم فروش پیراهن هادی نوروزی به نفع 
زلزله زدگان

 

سرلشکر جعفری در مناطق زلزله زده:

موقــت  اســکان  کار  درصــد   80
زلزلــه زدگان بــه پایــان رســیده 

اســت
ــده کل ســپاه پاســداران از  کرمانشــاه- فرمان
انجــام ۸۰ درصــد کار اســکان موقــت زلزلــه 

ــر داد.  زدگان اســتان کرمانشــاه خب
ــیه  ــری در حاش ــی جعف ــکر محمدعل سرلش
اســتان  زده  زلزلــه  مناطــق  از  بازدیــد 
کرمانشــاه گفــت: امیــدوارم همــه ارکان نظــام 
ــه زده  ــردم زلزل ــه م ــت ب ــا خدم ــد ب بتوانن
قــدردان نجابــت و کرامــت آنهــا باشــند. وی 
افــزود: امــروز یــک مــاه از ســفر رهبــر معظــم 
ــه  رهبــری مــی گــذرد و طبــق قولــی کــه ب
ــد  ــون ۸۰ درص ــا کن ــم ت ــا دادی ــرت آق حض
اســکان موقــت مــردم زلزلــه زده بــا کانکــس 
انجــام شــده اســت. این مســئول خاطرنشــان 
کــرد: 32 ســپاه اســتانی و موسســات زیــادی 
ــای ســپاه توانســتند  ــم االنبی ــرارگاه خات از ق
ــم  ــی و حج ــا پراکندگ ــتاها ب ــن روس در ای
ــه  ــرف 25 روز کار را ب ــاال، ظ ــارتهای ب خس
ــد.  ــع کنن ــکل را جم ــانده و مش ــا رس اینج
وی افــزود: نکتــه مهــم بعــدی رســیدگی بــه 
ــه  ــت ک ــه زده اس ــردم زلزل ــم م ــکان دائ اس
بســتگی بــه تصمیــم دولــت دارد. دولــت مــی 
خواهــد بــا واگــذاری وام، اختیــار را بــه خــود 
ــت  ــی اس ــه مثبت ــن نکت ــد. و ای ــردم بده م
ــه  ــد و ب ــام دهن ــردم کار را انج ــود م ــه خ ک
ــری  ــردار جعف ــود. س ــذار نش ــکار واگ پیمان
ادامــه داد: مــردم مــی خواهنــد ایــن 4۰ 
ــوض  ــورت باع ــه ص ــت ب ــون وام دول میلی
ــن را  ــت ای ــم دول ــم امیدواری ــا ه ــد و م باش
ــت  ــی نیس ــغ کاف ــن مبل ــا ای ــرد. حتم بپذی
ولــی بــه هــر حــال مــا تــا آخریــن لحظــه در 
کنــار مــردم هســتیم و بــا کمکهــای خیریــن 
ــم  ــش خواهی ــا کار را پی ــک ه ــایر کم و س
ــی  ــرد. وی گفــت: یــک ســرمایه گــذاری ب ب
ســابقه دیگــری در ایــن منطقــه انجــام شــده 
کــه طــرح گرمســیری انتقــال آب اســت  و بــا 
ــل و ســد، آبهــای ســطحی  4۰ کیلومتــر تون
را بــه جــای خــروج از کشــور پــای زمینهــای 
مــردم مــی کشــاند کــه ایــن دســتور مقــام 
ــم در  ــرح ه ــن ط ــرای ای ــری ب ــم رهب معظ

ــدارد. ــچ جــای کشــور ســابقه ن هی

دکتر جهانگیری در جلسه ستاد مدیریت بحران کشور : 

ضرورت بکارگیری همه ظرفیت 
کشور برای تسریع در روند اسکان 

زلزله زدگان 

ارتش و سپاه در کنار هم به زلزله زدگان خدمات می دهند 
ــش در  ــی ارت ــروی زمین ــده نی ــدری فرمان ــرث حی ــرتیپ کیوم ــر س امی
گفت وگــو بــا خبرنــگار دفاعــی خبرگــزای تســنیم گفــت: نیــروی زمینــی 
ارتــش و ســپاه از همــان دقایــق اولیــه وقــوع زلزلــه پــا بــه میــدان کمــک 
ــل  ــا االن کمــک هــای قاب ــه مــردم آســیب دیــده گذاشــتند و ت رســانی ب
توجهــی بــه زلزلــه زدگان کرمانشــاه توســط ارتــش و ســپاه صــورت گرفتــه 
ــه  ــانی ب ــت رس ــم  خدم ــار ه ــپاه در کن ــش و س ــزود: ارت ــت. وی اف اس
ــانی را  ــک رس ــن کم ــد و ای ــام میدهن ــه زده را انج ــز زلزل ــان عزی هموطن

بعنــوان ســربازان والیــت وظیفــه خــود مــی داننــد . فرمانــده نیــروی زمینی 
ارتــش تصریــح کــرد: امیدواریــم بــا ایــن کمــک هــا و کمکهایــی کــه ســایر 
ارگان هــا می کننــد، هــر چــه  زودتــر مشــکات مــردم قهرمــان کرمانشــاه 
حــل شــود. امیــر حیــدری خاطــر نشــان کــرد: امــداد رســانی ادامــه دارد 
ــز و  ــه مــردم عزی ــاز مــردم برطــرف نشــود از وظیفــه و خدمــت ب ــا نی و ت

والیــت مــدار کرمانشــاه دســت بــر نخواهیــم داشــت.

هــادی  پیراهــن  فــروش  مراســم 
ــه زدگان غــرب  ــه نفــع زلزل ــوروزی ب ن

کشــور در مشــهد برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایســنا،  ایــن مراســم 
ــان  ــوتان و بازیکن ــور پیشکس ــا حض ب
ــن  ــی، حس ــد پنجعل ــه محم از جمل
ــداداد  ــد، خ ــرداد میناون ــن، مه روش
ــا  ــوازی، رض ــد ن ــی، محم ــادی طباطبای ــی، ه ــین بادامک ــزی، حس عزی
ــا حضــور مــردم در ســالن  ــک حاتمــی، رضــا حقیقــی و ب ناصحــی، باب
ــا دارد از  ــت: ج ــزی گف ــداداد عزی ــد. خ ــزار ش ــتی برگ ــهید بهش ش
همشــهری های عزیــزم تشــکر کنــم کــه در ایــن مراســم حضــور 
پیــدا کردنــد. امیــدوارم روح هــادی نــوروزی بــا برگــزاری ایــن مراســم 
خوشــحال شــده باشــد و امیــدوارم خانواده شــان شــرایط خوبــی داشــته 
باشــند. در ادامــه محمــد پنجعلــی گفــت: خیلــی خوشــحال هســتم کــه 
در شــهر مشــهد حضــور دارم. بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کنــم کــه 
دو ســال از فوتبــال خــود را در ایــن شــهر ســپری کــردم و مدیــون مردم 
مشــهد هســتم. هــادی نــوروزی همیشــه در بیــن مــا بــوده اســت و  او را 
هیــچ وقــت فرامــوش نخواهیــم کــرد. رضــا ناصحی کاپیتــان تیــم فوتبال 
پدیــده گفــت: خیلــی خوشــحالم کــه در ایــن مراســم خیرانــه شــرکت 
کــردم. بایــد ایــن موضــوع را عنــوان کنــم کــه هــادی نــوروزی یکــی از 
ــه روی  ــن چنــد ســالی کــه روب ــود کــه در ای ورزشــکاران اخاق مــدار ب
ــود.  ــازی کــردم، همــواره اخــاق را در ورزش رعایــت کــرده ب ایشــان ب
ــاد  ــوروزی را از ی ــادی ن ــت ه ــچ وق ــرد: هی ــار ک حســین بادامکــی اظه

ــن بازیکــن  ــا ای ــرای مــن کــه چنــد ســال ب ــرد. خصوصــا ب نخواهیــم ب
اخاق مــدار هم بــازی بــودم و بایــد ایــن خانــواده او بداننــد کــه هــادی 
ــوت  ــن پیشکس ــن روش ــا دارد. حس ــا ج ــب م ــواره در قل ــوروزی هم ن
اســتقال نیــز در ایــن مراســم گفــت: ابتــدا جــا دارد بــه ایــن موضــوع 
ــی کــه در کنــار مــا نیســتند جایشــان  اشــاره کنــم کــه تمــام بازیکنان
خالــی اســت و امیــدوارم هــادی نــوروزی از ایــن مراســم خوشــحال شــده 
باشــد. هــادی طباطبایــی گفــت: زمانــی کــه هــادی از بیــن مــا رفــت، به 
ــک در مســابقه های آســیایی حضــور داشــتیم  ــی المپی ــم مل ــراه تی هم
ولــی اخبــار و شــرایطی  کــه مــردم در کنــار هــادی نــوروزی بودنــد را 
ــه  ــد ب ــن موضــوع ناراحــت شــدیم. بای ــی از ای ــم و خیل رصــد می کردی
ایــن موضــوع اشــاره کنــم کــه نبایــد هانــی نــوروزی را فرامــوش کنیــم 
و ایــن پســر بایــد بدانــد کــه پشــتوانه ای دارد. خیلــی ســخت بــود کــه 
پرســپولیس قهرمــان شــود ولــی نگذارنــد هانــی نــوروزی کاپ قهرمانــی 
را بــاالی ســر ببــرد. هانــی نــوروزی پســر هــادی نــوروزی هــم در ایــن 
ــور  ــهد حض ــردم مش ــن م ــه در بی ــحالی از اینک ــراز خوش ــا اب ــم ب مراس
دارد گفــت: چنــد ســالی بــود کــه بــه ایــن شــهر ســفر نکــرده بــودم و 
قطعــا می دانــم پــدرم دوســتان زیــادی در ایــن شــهر دارد. امیــدوارم بــا 
فــروش ایــن پیراهــن بــه مــردم زلزلــه زده کمــک کــرده باشــیم. محســن 
قهرمانــی پیشکســوت فوتبــال داوری نیــز گفــت: امثــال هــادی نــوروزی 
در فوتبــال مــا کــم هســتند و بایــد ایــن موضــوع را بدانیــم کــه هــادی 
نــوروزی از نظــر اخاقــی یکــی از بهتریــن فوتبالیســت های ایــران بــود 
کــه خیلــی زود از ایــن دنیــا رفــت و ماننــد ایــن بازیکــن کمتــر بازیکنــی 
دیــده می شــود کــه شــرایط اخاقــی هــادی نــوروزی را داشــته باشــد.
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واکنش علی دایی به
زلزله کرمانشاه 

علــی دایــی ضمــن تســلیت بــه دلیــل ایــن حادثــه غــم انگیــز ایــن پســت 
را در اینســتاگرام خــود منتشــر کــرد: »اینجانــب ایــن ضایعــه بــزرگ را 
بــه مــردم بزرگــوار ایــران خصوصــا مــردم عزیــز کرمانشــاه تســلیت عرض 
ــدادی  ــای ام ــز در نهاده ــان عزی ــت کش ــتان و زحم ــم.از دوس می نمای
ــات،  ــداد، نج ــت ام ــود را در جه ــوان خ ــه ت ــه هم ــی رود ک ــار م انتظ
درمــان، رســیدگی بــه مــردم و بازســازی ســریع منطقــه بــه کار گیرنــد.

ــرای  ــت ، ب ــرت و رحم ــدگان مغف ــوت ش ــرای ف ــال ب ــد متع از خداون
ــامتی و  ــر و س ــدگان صب ــرای بازمان ــل و ب ــامتی عاج ــن س مجروحی

ــألت دارم« ــزت مس ع

تشکر فرمانده کل ارتش از پیام های محبت آمیز 
امام جمعه اهل سنت و استاندار کرمانشاه

در پــی انتشــار پیــام هــای تشــکر امــام جمعــه اهــل ســنت و اســتاندار کرمانشــاه در خصــوص 
ــر سرلشــکر موســوی،  ــتان، امی ــن اس ــه زدگان ای ــه زلزل ــش ب ــای ارت ــکان ه ــانی ی ــت رس خدم
فرمانــده کل ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در پیــام هــای جداگانــه ای از ارســال پیــام هــای 

محبــت آمیــز آنــان تشــکر کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، سرلشــکر موســوی در پاســخ بــه 

پیــام تشــکر امــام جمعــه اهــل ســنت کرمانشــاه نوشــت:
بسمه تعالی

نــگاه مهربــان و پدرانــه حضرتعالــی مرهمــی بــر دل مصیبــت دیــدگان و خداقوتی بــرای امدادگران 
در ایــن حادثــه غمبــار بــوده و هســت. ارتــش آنچــه انجــام مــی دهــد بــر اســاس عقیــده خادمــی 
ملــت اســت. بویــژه آنکــه فرماندهــی معظــم کل قــوا بــرای کمــک و امــداد فــوری بــه خواهــران و 
بــرادران عزیــزی کــه در ســالهای دفــاع مقــدس و پــس از آن میزبانــی را در حــق مــا تمــام کــرده 
انــد، فرمــان خاصــی ابــاغ فرمودنــد. فرصــت ایــن خدمــت، توفیقــی بــود از جانــب خداونــد بزرگ 
کــه بــه ســربازان ایــن کشــور بــزرگ عطــا فرمــود و همــه مــا بــر ایــن توفیــق همراهــی و همدلــی 
ــزرگ اســتان کرمانشــاه  ــور و ب ــردم صب ــان در خدمــت م ــاز همچن شــکرگزاریم و در صــورت نی
خواهیــم بــود. از پیــام محبــت آمیــز جنابعالــی تشــکر و قدردانــی مــی کنــم و از درگاه خداونــد 

بــزرگ بــرای ایــران ســربلند اســامی بویــژه کرمانشــاه قهرمــان، آبادانــی بیشــتر آرزو مــی کنــم.

ملتمس دعا
فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی

همچنین سرلشکر موسوی در پاسخ به پیام تشکر استاندار کرمانشاه نوشت:
بسمه تعالی

از محبــت و بزرگــواری حضرتعالــی تشــکر مــی کنــم. ارتــش خــود را خــادم ملــت مــی دانــد و 
هرچــه انجــام مــی دهــد بــر اســاس ایــن عقیــده اســت. در ایــن حادثــه غمبــار، دو علــت انگیــزه 
مــا را مضاعــف کــرد یکــی فرمــان فرماندهــی معظــم کل قــوا و دیگــر محبــت هــای پهلــوان مردان 
ــز از خاطــر  ــش کــه هرگ ــه ارت ــس از آن ب ــاع مقــدس و پ ــان کرمانشــاه در ســال هــای دف و زن
مــا نمــی رود. همانطــور کــه قبــا هــم عــرض کــرده ام مــا تــا آخــر در کنــار ایــن مــردم عزیــز 
هســتیم و هرکجــا کــه نیــاز باشــد حاضــر خواهیــم بــود. از آن جهــت کــه از اولیــن ســاعات حادثه 
شــاهد تــاش هــای حضرتعالــی بــوده ام برخــود الزم مــی دانــم از ایــن بابــت هــم تشــکر نمایــم.
به امید سربلندی و آبادانی هرچه بیشتر ایران اسامی بویژه کرمانشاه عزیز
فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران
سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی

ــاه  ــنت کرمانش ــل س ــه اه ــام جمع ــدی، ام ــد محم ــوی محم مول
ــش  ــات ارت ــش، از خدم ــده کل ارت ــه فرمان ــه ای ب ــال نام ــا ارس ب
جمهــوری اســامی ایــران در مناطــق زلزلــه زده ایــن اســتان تشــکر 
ــامی  ــوری اس ــش جمه ــی ارت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــرد.  ب ک
ــه مــردم  ــر ارتــش در امدادرســانی ب ــه دنبــال حضــور موث ــران، ب ای
زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه، مولــوی محمــد محمــدی، امــام جمعــه 

اهــل ســنت طــی نامــه ای بــه سرلشــکر موســوی از خدمــات ارتــش جمهــوری اســامی ایــران 
ــی کــرد. ــه زده اســتان کرمانشــاه قدردان ــردم زلزل ــه م در کمــک ب

متن نامه بدین شرح است:
امیر گرانقدر، فرماندهی محترم ارتش جمهوری اسامی ایران

امیر سرلشکر موسوی )دام عزه العالی(
سام علیکم

بــر خــود دیــن میدانــم مراتــب قدردانــی خــود و ملــت شــریف و غیــور و رنجدیــده کرمانشــاه 
و مناطــق زلزلــه زده ایــن اســتان را صمیمانــه بــه حضــور آن فرمانــده متیــن ابــاغ نمایــم.

آنچــه ملــت از فــداکاری، غیــرت، بــی ادعایــی و پرتاشــی فرماندهــان، امیــران، درجــه داران 
ــت  ــی اس ــد، وحدت ــنی آن را دی ــه روش ــان ب ــد و جه ــاه دیدن ــش در کرمانش ــربازان ارت و س

ــرادری. ــد ب ــی و تجدی ــال زدن ناگسســتنی و همبســتگی مث
شایســته اســت از امیــران و فرماندهــان ارتــش در اســتان کــه بــه شــهادت ایــن حقیــر لحظــه 

ای دریــغ و ســکوت نکردنــد، قدردانــی شــود .
 مــا بــا افتخــار از همــت ارتشــیان بــرای فرزنــدان و نســل هــای آینــده اســتان زجــر کشــیده 

مــان ســخن خواهیــم گفــت.
 
در پناه خدا باشید
محمد محمدی
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه

هوشــنگ بازونــد اســتاندار کرمانشــاه درنامــه ای بــه امیــر سرلشــکر 
ــور  ــود را از حض ــی خ ــب قدردان ــش مرات ــده کل ارت ــوی، فرمان موس
ــن اســتان  ــه زدگان ای ــه زلزل ــش ب ــع و خدمــت رســانی ارت ــه موق ب

اعــام کــرد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، متــن 

نامــه بدیــن شــرح اســت:
امیر سرلشکر موسوی

 فرمانده محترم کل ارتش  جمهوری اسامی ایران
ــع و صــدور  ــه موق ــی خــود را از حضــور ب ــب قدردان ــن وســیله مرات ــرام، بدی ــا ســام و احت  ب
ــر  ــه زدگان اخی ــه زلزل ــداد رســانی ب ــت و ام ــی جهــت حمای دســتورات الزم توســط حضرتعال

ــراز مــی نماییــم. اســتان اب
امیــد آنکــه تــا بازگشــت کامــل آرامــش بــه اســتان و بازســازی مناطــق آســیب دیــده، همچنــان 
ســایه حمایــت بــی دریــغ و الطــاف ویــژه حضرتعالــی شــامل حــال آســیب دیــدگان اســتان 

کرمانشــاه باشــد.

هوشنگ بازوند
استاندار کرمانشاه

اســتاندار  و امــام جمعــه اهــل ســنت کرمانشــاه درنامــه هــای 
جداگانــه ای بــه فرمانــده کل ارتــش مراتــب قدردانــی خــود را از 
حضــور بــه موقــع و خدمــت رســانی هــای ارتــش جمهــوری اســامی 

ــد. ــن اســتان اعــام کردن ــه زدگان ای ــه زلزل ــران ب ای

تقدیر استاندار کرمانشاه از ارتش

تقدیر امام جمعه اهل سنت کرمانشاه 
از خدمات ارتش در زلزله کرمانشاه
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ــوا ِفــی  ــوا اْدُخُل َّذیــَن آَمُن ــا ال »یــا أَیَُّه
ــًة« ــْلِم َکافَّ السِّ

ــی در  ــد! همگ ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک ای کس
ــد. ــتی در آئی ــح و آش صل

ــز سرشــار  ــران عزی ــخ کهــن و درخشــان ای تاری
اســت از درس هــای آموزنــده و نــکات قابــل 
تامــل کــه بعضــاً از زاویــه نــگاه بســیاری از 
ــا  ــه م ــخ ب ــت. تاری ــده اس ــان مان ــان پنه ایرانی
مــی گویــد کــه ایرانیــان جــزء اولیــن مردمانــی 
بــوده انــد کــه ســاختار سیاســی و نظامــی قابــل 
ــط  ــتر محی ــد و در بس ــد آوردن ــی را پدی اتکای
امنــی کــه بــرای خــود پدیــد آوردنــد به توســعه 
ــی از  ــه های ــد. در بره ــش پرداختن ــدن ودان تم
ــت  ــه امنی ــود بلک ــت خ ــا امنی ــه تنه ــخ  ن تاری
ــی  ــم م ــز فراه ــود را نی ــی خ ــع پیرامون جوام
کردنــد و بخــش هــای گســترده ای از جهــان آن 
روز در پرتــو توانایــی و اقتــدار ایرانــی و در ســایه 
امنیــت و صلــح بــه توســعه تمــدن بشــری مــی 
پرداختنــد. اگرچــه ایــران عزیــز هــم مثــل همــه 
ــمنان و  ــد دش ــر از گزن ــع دیگ کشــورها و جوام
ــی دو  ــت، ول ــوده اس ــان نب ــان در ام ــد اندیش ب
ــان  ــران و ایرانی ــه ای ــه ب ــم همیش ــر مه عنص

ــت:  ــدرت داده اس ق
ــان در ایجــاد  ــر آن ــی نظی ــی ب عنصــر اول توانای
ــت  ــانی جه ــروی انس ــد نی ــام من ــکات نظ تش
حفــظ حــدود و ثقــور و تامیــن ســرحدات خــود 
بــه منظــور تامین امنیــت جامعــه ایرانی و ســایر 

ــوده اســت. ــع همپیمــان ب جوام
ــوام و  ــر اق ــان ب ــوذ آن ــی نف ــر دوم توانای  عنص
ملــل پیرامونــی خــود بــا تقویــت روابــط خــود با 
همســایگان و اقــوام متمــدن آن روزگار و محــور 
قــرار دادن گفتمــان صلــح و دوســتی بــه جــای 
ــوده اســت. در ایــن رابطــه  خشــونت و جنــگ ب
ــان  ــه ایرانی ــی ک ــان های ــی در زم ــاهدیم حت ش
قــدرت مطــرح دنیــای آن روزگار شــناخته مــی 
شــدند، ضمــن برخــورداری از ارتشــی قدرتمنــد 
ــال  ــه دنب ــچ گاه ب ــا هی ــربازانی جنگجــو ام و س
ــف  ــای ضعی ــت ه ــوام ومل ــاب اق ــد و ارع تهدی
ــال  ــه دنب ــچ گاه ب ــد. هی ــوده ان ــود نب ــر از خ ت
ــع  ــر جوام ــود ب ــوم خ ــگ  و رس ــل فرهن تحمی
ــل  ــال تحمی ــه دنب ــچ گاه ب ــد و هی ــر نبودن دیگ
ــل  ــایر مل ــر س ــای خــود ب ــادات و ارزش ه اعتق
ــد  ــز کردن ــر پرهی ــن ام ــه تنهــا از ای ــد. ن نبوددن
بلکــه اعتقــادات، ارزش هــا و اندیشــه هــای 
ــان را نیــز محتــرم شــمردند. ــوام و ادی ســایر اق

بــا کمــی تامــل و اندیشــه در ایــن تاریــخ کهــن 
متوجــه مــی شــویم کــه هــرگاه ســرباز ایرانــی 
ضمــن حفــظ امنیــت و آســایش مردمــان 
ســرزمینش توانســته اســت در راســتای اندیشــه 
صلــح گســتر و مهــر پــرور ایرانــی منبعــی 
بــرای اتــکای ســایرین بــه منظــور حفــظ صلــح 

ــکوه  ــدار و ش ــا اقت ــردد، آنج ــود گ ــت خ وامنی
ایرانــی در جهــان برجســته گردیــده اســت 
ــان  ــه ارمغ ــا ب ــرای م ــمندی ب ــراث ارزش و می
گذاشــته اســت. نســیم دل انگیــز اســام قدرتــی 
ــی  ــید و در ط ــگاه بخش ــن جای ــه ای ــف ب مضاع
قــرن هــای متمــادی ایــران بــه عنــوان یکــی از 
قــدرت هــای باثبــات و امــن در دنیــای اســام 
ــددی  ــی متع ــی و فرهنگ ــات علم ــاء خدم منش

ــد. گردی
عــاوه بــر ایــن، مذهــب شــیعه سراســر آکنــده 
شــده اســت از رهنمودهــای بــی شــمار پیرامــون 
انســان دوســتی و خدمــت رســانی بــه همنوعــان 
و مهربانــی بــا دیگــران. حتــی در حوزه سیاســت 
امیــر مومنــان حضــرت علــی )ع( همیشــه ابتــدا 
بــا دشــمنان خــود بــه نرمــی و مهربانــی ســخن 
ــن راهــکار  مــی گفــت و برخــورد ســخت آخری

او بــود.
در منطــق ایشــان صلــح بــر جنــگ ترجیــح دارد 
و از همیــن روســت کــه در نامــه ای بــه مالــک 
ــنهاد  ــگاه پیش ــه هیچ ــد ک ــی فرماین ــتر م اش
ــدا  ــنودی خ ــه خش ــمن ک ــوی دش ــح از س صل
در آن اســت را رد مکــن و در بیــان دلیــل 
ــح موجــب  ــه صل ــد ک ــی فرماین ــن مســاله م ای
ــان  ــری والی ــش فک ــدگان و آرام ــایش رزمن آس
ــور  ــت کش ــح، امنی ــایه صل ــردد و در س ــی گ م

ــه 53( ــه، نام ــج الباغ ــی گردد.)نه ــن م تامی
تدبیــر مقــام معظــم رهبــری در گفتگــوی 
صریــح و مســتقیم بــا جوانــان غربــی و توصیــه 
ــه  ــای انســانی، مطالع ــظ ارزش ه ــه حف ــان ب آن
ــه  ــان ب ــب آن ــی و ترغی ــام واقع ــون اس پیرام

ــی  ــام رحمان ــمند اس ــل ارزش ــایی فضای شناس
ــر کرامــت انســانی اســت، نشــان  کــه مبتنــی ب
از  ایشــان  عمیــق  شــناخت  و  ژرف  نــگاه  از 
ــط انســانی  ــل و رواب تحــوالت عرصــه بیــن المل
ــرایط و  ــن ش ــت. در ای ــات اس ــر ارتباط در عص
ــتی  ــای تروریس ــروه ه ــور گ ــه ظه ــه ب ــا توج ب
ــود  در  ــای خ ــت ه ــترش فعالی ــری و گس تکفی
ســطح جهــان، نــگاه بســیاری از مــردم دنیــا بــه 
اســام و مســلمانان بــه گونــه ای اســت کــه مــی 
تــوان آن را حــاوی صفاتــی چــون بغــض، انزجــار 
ــتر  ــگاه بیش ــن ن ــد ای ــت. هرچن ــر دانس و تنف
متوجــه کســانی اســت کــه اقدامــات و تفکــرات 
افراطــی را اشــاعه مــی دهنــد، امــا متاســفانه در 
خــاء حضــور موثــر نهادهــای غیردولتــی صلــح 
طلــب اســامی، بایــد انتظــار جــوالن دادن گروه 
هــای تنــدرو و افراطــی اســامی یــا بــه فرمایش 
مقــام معظــم رهبــری »زبالــه ای چــون داعــش« 
ــت  ــه وهابی ــه از فرق ــی ک ــروه های ــت. گ را داش
ــراخ  ــه ف ــوند و از کیس ــی ش ــوی م ــه معن تغذی

ــی. ــه مال ــی تغذی ــای نفت ســلطانک ه
بــی شــک در ایــن شــرایط، مردمــان دنیــا 
ــه  ــا تکی ــان ب ــران و ایرانی ــه ای ــد ک ــد بدانن بای
ــود  ــاله خ ــزار س ــد ه ــی چن ــگ غن ــر فرهن ب
ــه  ــه اســام رحمانــی و مزیــن ب کــه پیراســته ب
منطــق شــیعی اســت، درســت برابــر ایــن تفکــر 
ــا  ــه دنی ــن اســت ک ــا ای ــاش م ــد. ت ــرار دارن ق

ــد. ــاس نمای ــاوت را احس ــن تف ای
ــی  ــای جغرافیای ــه مرزه ــی ک ــای کنون در دنی
ــعه  ــطه توس ــا بواس ــت ه ــن دول ــی بی و فیزیک
ارتباطــات و ورود تکنولــوژی هــای ارتباطــی در 

حــال تضعیــف اســت و بــه مــوازات آن ارتبــاط 
بیــن بشــری در حــال تقویــت اســت، بــی شــک 
بکارگیــری ظرفیــت عظیــم و قابــل اتــکاء عنصــر 
ــح  ــرورزی و صل ــی در مه ــی توانای ــی یعن ایران
ــظ  ــا حف ــایرین ب ــود و س ــن خ ــتری در بی گس
ــه  ــخت ب ــخگویی س ــدی در پاس ــدرت توانمن ق
ــی  ــدرت افزای ــه ق ــد ب ــدام متجــاوز، مــی توان اق
جمهــوری اســامی ایــران در محیــط بیــن 
ــد  ــار تولی ــن رفت ــع ای ــد. در واق ــی بیانجام الملل
ــی  ــه توانای ــت ک ــمند اس ــدرت هوش ــی ق نوع
ــداف کان و  ــه اه کشــور را جهــت دســتیابی ب
حصــول منافــع ملــی میســر مــی ســازد. یقینــا 
در صــورت برقــراری امنیــت و گســترش صلــح 
ــع  ــرای جوام ــایش ب ــش و آس ــه آرام در منطق
ــش،  ــه آرام ــد ک ــد گردی ــه حاصــل خواه منطق
آســایش و منافــع هــر ایرانــی در چنیــن فضایــی 
ــه  ــن کهن ــن بی ــد.  در ای ــد آم ــت خواه بدس
ــح  ــرباز صل ــه س ــان خان ــح جوی ــربازان و صل س
ایــران درصددنــد بــا بکارگیــری ظرفیــت عظیــم 
کهنــه ســربازان دفــاع مقــدس و جوانــان میهــن 
ــدرت  ــه ق ــکا ب ــا ات ــامی ب ــران اس ــت ای دوس
مدافعــان  تکریــم  و  توجــه  و ضمــن  الهــی 
دیــروز، امــروز و فــردای میهــن، فعالیــت هــای 
خــود را بــا محوریــت اقدامــات فرهنگــی و 
رفاهــی ازجملــه تکریــم ســربازن دفــاع مقــدس 
ــظ  ــه در حف ــی ک ــخصیت های ــل از ش و تجلی
امنیــت ایــن مــرز و بوم و توســعه فضــای صلح و 
تعامــل بــا دنیــا نقــش داشــته انــد آغــاز نماینــد.

بــه حــول و قــوه الهــی ایــن ســرآغاز یــک آغــاز 
ــزرگ اســت. ب

اهمیت صلح و خشونت زدایی نزد ایرانیان

ان
یر

ز ا
ربا

 س
لح

 ص
انه

 خ
مل

عا
یر 

مد
 - 

می
حی

م ر
اس

 ق



ماهنامه فرهنگی، اجتماعی  شماره 08- مهر ماه 1397- 3500 تومان

5
شماره 08

هرســاله بــه مناســبت هایــی همچــون 29 
ــه  ــرداد و هفت ــوم خ ــش، س ــن روز ارت فروردی
ــر  ــا تقدی ــلح م ــای مس ــدس از نیروه ــاع مق دف
و تجلیــل بــه عمــل مــی آیــد. هــر کــدام 
از کارکنــان نظامــی کــه در دفــاع مقــدس 
ــد  ــی دارن ــازمان متول ــد س ــته ان ــرکت داش ش
ــی  ــرار م ــد ق ــم و تفق ــورد تکری ــان را م ــه آن ک
ــن  ــل تامــل در ای ــه مهــم و قاب ــا نکت ــد. ام دهن
رابطــه کارکنــان وظیفــه مــی باشــند. بســیاری 
از فــر ماندهــان ارتــش در دوران دفــاع مقــدس 
معتقدنــد کــه در دوران جنــگ بــه نقــش 
ســربازان وظیفــه پرداختــه نشــده اســت. بیــش 
از ســه میلیــون و پانصــد هــزار ســرباز در دفــاع 
مقــدس شــرکت جســته انــد کــه بخــش اعظــم 
ارتــش جمهــوری اســامی  آنــان ســربازان 
ایــران بــوده انــد. واقعیــت آن اســت کــه نقــش 
ســربازان، هــم ســربازان ارتــش و هــم ســربازان 
ســایر ســازمان هــا در دوران دفــاع مقــدس 

مغفــول مانــده اســت. پــس از 2۸ ســال از پایــان 
جنــگ هیــچ تــاش شایســته ای بــرای تکریــم و 
تجلیــل از ایــن عزیــزان بــه عمــل نیامــده اســت. 
ایــن ســربازان و فرماندهانــی کــه آمــوزش هــای 
نظامــی را بــه ایــن ســربازان منتقــل نمــوده انــد 
جایگاهــی ویــژه در تاریــخ دفــاع مقــدس دارنــد.  
ایــن ســربازان نــه تنهــا در بطــن تمامــی عملیات 
هــای نظامــی بــوده انــد، بلکــه نیروهــای پیشــرو 
در هــر حملــه ای بــه دشــمن بــوده و خــط اول 
دفــاع در هــر عملیــات دفاعــی را تشــکیل مــی 
دادنــد. هیــچ کــس بــه انــدازه ســربازان جنــگ 

ــا گوشــت و پوســت خــود احســاس نکــرده  را ب
و هیــچ کــس بــه انــدازه آنــان بــا عــرق و خــون 
خــود بــه تجــاوز دشــمن و جنــگ پاســخ نــداده 
انــد. بــا وجــود اینکــه حجیــم تریــن و موثرتریــن 
ــدس را  ــاع مق ــده در دف ــرکت کنن ــت ش جمعی
تشــکیل مــی دهنــد، امــا فرامــوش شــده تریــن 
ــح  ــرباز صل ــه س ــند. خان ــی باش ــان م ــف آن طی
ایــران تــاش دارد اقداماتــی را در راســتای 
تکریــم ایــن قشــر از رزمنــدگان دفــاع مقــدس 
بــه انجــام رســاند. ایــن اقدامــات شــامل معرفــی 
ــردم  ــه م ــان ب ــای آن ــری ه ــن قشــر و ایثارگ ای
ــی  ــای رفاه ــه ه ــوان، برنام ــل ج ــوص نس بخص
ــی  ــان م ــامت و در م ــوزه س ــی در ح و اقدامات
باشــد. خانــه ســرباز صلــح ایــران ضمــن عــرض 
ــوص  ــان و بخص ــه کارکن ــش ب ــک روز ارت تبری
ســربازان ارتــش بــرای همــه مدافعــان میهــن و 
خادمــان ملــت از درگاه خداونــد قــوت، ســامت 

ــد. ــی نمای ــرافرازی مســئلت م و س

ضرورت تجلیل از مقام سرباز
سپاه تا بازگشت وضعیت 

عادی به زندگی زلزله زدگان 
در کنار آنان خواهد بود

فرمانده کل ســپاه بــا تاکید بــر اینکه به 
خادمی ملت افتخــار کرده و بر عهدمان در 
کمک به زلزله زده گان پایبندیم ؛ گفت : با 
برنامه ریزی های به عمل آمده اسکان موقت 
زلزله زدگان روستاهای غرب کشور آغاز شده 

است.
سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در بازدید از مناطق زلزله زده غرب کشــور 
روند اقدامات امداد رسانی یگان های بسیج 
و ســپاه را مورد پیگیری و ارزیابی قرار داد. 
سرلشــکر جعفری در نشست فرماندهان و 
مســئولین یگان ها و رده های سپاه با اشاره 
به اهمیــت تمرکز تاش ها و اقدامات و نیاز 
هموطنان زلزله زده، اظهار کرد: بحمداهلل با 
همت فراوان مردم و همه دستگاه ها و نهادها 
از مرحله بحران و اضطرار  عبور کرده ایم و با 
تامین نیازهای اولیه مانند خوراک و پوشاک 
و چادر با جدیت بایســتی مراحل بعدی را 
با هماهنگــی و هم افزایی ســپری نماییم. 
وی افــزود: با توجه به تقســیم کار صورت 
پذیرفته و توافق ارتش و ســپاه و ســپردن 
امر مهم اسکان موقت زلزله زدگان روستاها، 
به قــرارگاه خاتم االنبیــا)ص( امیدواریم با 
همکاری بنیاد مسکن انقاب اسامی فرآیند 
ساخت و آماده سازی و استقرار کانکس های 
مسکونی بر حسب اسکان موقت مردم عزیز 
عملیاتی و با توجه به فصل سرما و بارندگی، 
دغدغه مردم عزیــز را در این زمینه ظرف 
یکی دومــاه آینده مرتفع ســازیم. فرمانده 
کل ســپاه در ادامه با اشــاره به عزم همه 
نیروها و رده های سپاه برای کمک به مردم 
زلزله زده از همان ســاعات اولیه خاطرنشان 
کرد : ســپاه به خادمی ملــت ایران به ویژه 
هموطنان زلزله زده افتخار می کند و به فضل 
الهی همراه با همه دستگاه ها و سازمان ها و 
سایر نیروها و به ویژه آحاد مردم تا بازگشت 
وضعیت عادی به زندگی زلزله زدگان سپاه 
در کنار آن ها خواهد بود. سرلشکر جعفری 
در پایــان با بیان اینکه ســپاه بر عهد خود 
در کمک بــه زلزله زده گان پایبند اســت 
؛ تصریــح کرد : بر اســاس ســازماندهی و 
برنامه ریزی های به عمل آمده و با احصای 
نیازمندی ها و اولویت ها، منطقه تحت تاثیر 
زلزله بین 31 رده سپاه تقسیم و با همکاری 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص( و سایر نیروها مورد 
رسیدگی قرار خواهند گرفت و به یاری خدا 
با کمک دولت و ارتــش بتوان با آوربرداری 
زمینه های اسکان دائمی زلزله زدگان را نیز 

فراهم کرد.

اولین سی تی اسکن سیار کشور توسط بهداری نیروی زمینی 
سپاه در کرمانشاه مستقر شد

سردار سرتیپ دوم پاســدار احمد اخوان معاون بهداری نیروی زمینی سپاه 
درباره آخرین اقدامات نیروی زمینی در درمان مجروحان زلزله غرب کشــور 
اظهار داشــت : بهداری نیروی زمینی سپاه به 136۸ نفر از مصدومان حادثه 
زلزله غرب کشور خدمت رسانی کرد. وی افزود : 9۰۰ نفر در بیمارستان سیار 
امام حسین)ع( ســرپل ذهاب و 46۸ نفر هم در بیمارستان کرمانشاه درمان 
شــدند. معاون بهداری نیروی زمینی سپاه یادآور شــد : از 46۸ نفر از افراد 
درمان شده در بیمارستان کرمانشاه  24۰ نفر بستری، 2۰۰ نفر عمل جراحی 
و 2۰ نفر مورد عمل فوق تخصصی قرار گرفتند. وی تاکید کرد : همچنین 6 
فروند بالگرد ، مصدومین را از مناطق زلزله زده به کرمانشاه منتقل کرد که در 
این زمینه تعداد زیادی از مصدومان از مناطق زلزله زده به تهران منتقل شدند. 
سردار اخوان ادامه داد: یک تیم ارزیابی جهت حل مشکل درمانی روستاهای 
صعب العبور اعزام کردیم و با ارزیابی های انجام شــده به این نتیجه رسیدیم 

که یک بیمارســتان تخصصی در این مناطق نیاز است و  به همین جهت به 
بیمارستان شــهید محاتی ماموریت دادیم.  ســردار اخوان با بیان اینکه 6 
ســت بیمارستانی با اباغ ســردار پاکپور در منطقه مستقر شده است؛ گفت 
: بیمارستان شــهید صدوقی اصفهان بزرگ ترین بیمارستان صحرایی کشور 
است که توسط نیروی زمینی سپاه جهت درمان مجروحین با تمام امکانات در 
منطقه مستقر شده است. این بیمارستان می تواند در روز 1۰۰۰ نفر را درمان 
کند و 5۰ عمل جراحی را در روز انجام دهد. این بیمارستان صحرایی از نظر 
امکانات و کاربری با یک بیمارســتان در سطح شهر برابر است و می تواند در 
درمان مصدومان بسیار موثر باشد. معاون بهداری  نیروی زمینی سپاه تاکید 
کرد : اولین سی تی اسکن سیار کشور توسط بهداری نیروی زمینی سپاه در 

منطقه غرب کشور مستقر شده و خدمت رسانی می کند.  

فرمانده کل ارتش در پی نامه تشکر آمیز وزیر بهداشت:

زلزله غرب کشور موجب همبستگی و همدلی بیشترمردم شد
امیــر سرلشــکر  ســید عبدالرحیــم موســوی، فرمانــده کل ارتــش در پاســخ 
ــکی، از  ــوزش پزش ــان و آم ــت درم ــر بهداش ــز وزی ــت آمی ــه محب ــه نام ب
تــاش هــای بــی شــائبه وزیــر محتــرم و همــه معاونــت هــای آن وزارتخانــه 
ــر  ــه وزی ــش ب ــی کل ارت ــخ فرمانده ــل پاس ــن کام ــرد.  مت ــی ک قدردان

ــه ایــن شــرح اســت: بهداشــت ب
 بسمه تعالی

جناب آقای دکتر سیدحسن هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ــی از  ــی در قدردان ــاب عال ــز جن ــت آمی ــه محب ــرام، از نام ــا ســام و احت ب
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران صمیمانــه تشــکر مــی کنــم.  زلزلــه غــرب 
ــران و  ــت شــریف ای ــدوه آحــاد مل ــم و ان ــر، غ کشــور اگرچــه موجــب تاث
همچنیــن کارکنــان ارتــش جمهــوری اســامی ایــران شــد، امــا از منظــری 
ــامی در  ــربلند اس ــران س ــی ای ــتگی و همدل ــادآور روح همبس ــر ی دیگ

همــدردی و کمــک بــه بــرادران و خواهــران مصیبــت دیــده اســت. ارتــش 
جمهــوری اســامی ایــران نیــز متالــم از درد و رنــج مــردم غیــور و همــراه 
بــا کاروان عظیــم امــداد رســانی، بــه انجــام وظیفــه ذاتــی، انســانی و دینــی 
خــود پرداختــه و خــدای بــزرگ را بــرای ایــن توفیــق خدمت رســانی شــاکر 
ــان  ــائبه کارکن ــی ش ــای ب ــاش ه ــی و ت ــت واالی حضرتعال ــت. از هم اس
ــت  ــکی، معاون ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــریف وزارت بهداش ــدوم و ش خ
درمــان آن وزارتخانــه، مدیریــت اورژانــس کشــور، دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــوم پزشــکی کــه از همــان لحظــات  کرمانشــاه و ســایر دانشــگاه هــای عل
اولیــه بــه امــداد رســانی پرداختــه و حماســه آفریدنــد تشــکر مــی کنــم.

توفیقات روزافزون شما را از درگاه حضرت احدیت مسئلت می نمایم. 

فرمانده کل ارتش ج.ا.ا
سرلشکر ستاد سید عبدالرحیم موسوی

فرمانده کل سپاه پاسداران:
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شناسنامه

 صاحب امتياز: موسسه مطبوعاتی ارگ سپاهان  نصف جهان 

 مدیرمسئول: مریم حسينخانی

 جانشين مدیرمسئول: سيدوحيد احدی نژاد

 سردبير: محمد باقر مجد آبادی

 روابط عمومی: مهرزاد خليقی

 معاون فرهنگی: حسين شيخان

 معاون هماهنگی و برنامه ریزی: حميد عمولشگریان

 همکاران این شماره: حجه االسالم سيدعباس علوی تبار

 گرافيک و صفحه آرایی: علی مالزاده

 نشاني: تهران- خ دکتر بهشتی خ پاکستان خ حکيمی پالک29

 چاپ: ایرانچاپ

مقدمه:
ــن  ــخ که ــه در تاری ــل و اندیش ــی تام ــا کم ب
ــرگاه  ــه ه ــویم ک ــی ش ــه م ــز متوج ــران عزی ای
ســرباز ایرانــی ضمــن حفــظ امنیــت و اســایش 
در  اســت  توانســته  ســرزمینش  مردمــان 
ــرور  ــر پ ــتر و مه ــح گس ــه صل ــتای اندیش راس
ایرانــی منبعــی بــرای اتــکای ســایرین بــه 
ــردد،  ــود گ ــت خ ــح وامنی ــظ صل ــور حف منظ
جهــان  در  ایرانــی  شــکوه  و  اقتــدار  آنجــا 
برجســته گردیــده اســت و میــراث ارزشــمندی 
بــرای مــا بــه ارمغــان گذاشــته اســت. نســیم دل 
انگیــز اســام قدرتــی مضاعــف بــه ایــن جایــگاه 
بخشــید و در طــی قــرن هــای متمــادی ایــران 
بــه عنــوان یکــی از قــدرت هــای باثبــات و امــن 
ــی و  ــات علم ــاء خدم ــام منش ــای اس در دنی

ــد. ــددی گردی ــی متع فرهنگ
ــی  ــای جغرافیای ــه مرزه ــی ک ــای کنون در دنی
ــعه  ــطه توس ــا بواس ــت ه ــن دول ــی بی و فیزیک
ــی  ــای ارتباط ــوژی ه ــات و ورود تکنول ارتباط
در حــال تضعیــف اســت و بــه مــوازات آن 
ــت اســت،  ــال تقوی ــن بشــری در ح ــاط بی ارتب
ــم  ــن ظرفیــت عظی ــری از ای ــی شــک بکارگی ب
ــی  ــی توانای ــی یعن ــر ایران ــکاء عنص ــل ات و قاب
ــن خــود  ــح گســتری در بی ــرورزی و صل در مه
و ســایرین بــا حفــظ قــدرت توانمنــدی در 
ــی  ــاوز، م ــدام متج ــه اق ــخت ب ــخگویی س پاس
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــدرت افزای ــه ق ــد ب توان
بیانجامــد.  المللــی  بیــن  ایــران در محیــط 
در واقــع ایــن رفتــار تولیــد نوعــی قــدرت 
هوشــمند اســت کــه توانایــی کشــور را جهــت 
ــع  ــول مناف ــداف کان و حص ــه اه ــتیابی ب دس
ــورت  ــا در ص ــازد. یقین ــی س ــر م ــی میس مل
برقــراری امنیــت و گســترش صلــح در منطقــه 
آرامــش و آســایش بــرای جوامــع منطقــه 
حاصــل خواهــد گردیــد کــه آرامــش، آســایش 
و منافــع هــر ایرانــی در چنیــن فضایــی بدســت 

ــد.  ــد آم خواه
خداونــد را شــاکریم کــه امــروز ســرمایه عظیــم 
و ارزشــمند فرهنگــی و تاریخــی حداقــل در 
اســامی  جمهــوری  حاکمیــت  چهارچــوب 
ــی از  ــوده و اجماع ــذار ب ــا تاثیرگ ــران کام ای
ــمانی  ــان آس ــا ادی ــراه ب ــون هم ــوام گوناگ اق
و مذاهــب اســامی تحــت پرچمــی زیبــا و 
آرامتریــن  و  تریــن  امــن  از  یکــی  مقــدس 
پرتاطــم و منطقــه  را در دنیــای  کشــورها 
ــران  ــام جمهــوری اســامی ای ــا ن آشــوب زده ب
ــت  ــوزه اس ــن آم ــه همی ــر پای ــد. ب ــم زده ان رق
ــت  ــاش اس ــی در ت ــر ایران ــروز عنص ــه ام ک
در کشــورهای پرآشــوب همســایه همچــون 
ــه منظــور عقــب  ســوریه، عــراق و افغانســتان ب
رانــدن مکتــب خشــونت و افراطــی گــری  بیــن 
ــد  ــاد کن ــاد ایج ــامی اتح ــب اس ــوام و مذاه اق
تــا امنیــت و صلــح بــه ســرزمین هــای اســامی 
ــش  ــه در روزگار پی ــم ک ــد بپذیری ــردد. بای بازگ
رو بــرای داشــتن یــک ایــران قدرتمنــد، امــن و 
توســعه یافتــه نیــاز بــه حداکثــر اجمــاع و مودت 
ــم. ــی داری ــب ایران ــان و مذاه ــوام، ادی ــن اق بی

تاریخچه:
خانــه ســرباز صلــح ایــران یــک ســازمان مــردم 

ــا همــکاری  نهــاد اســت کــه در ســال 1393 ب
ــوری  ــش جمه ــان ارت ــد از فرمانده ــی چن تن
اســامی ایــران و ســپاه پاســداران در دوران 
دفــاع مقــدس و حضــور تعــدادی از کهــن 
ــت  ــه فعالی ــروع ب ــدس ش ــاع مق ــربازان دف س

ــت.  ــوده اس نم
ایــن ســازمان بــا هــدف تکریــم مدافعــان 
امنیــت ایــران عزیــز و همچنیــن منادیــان صلــح 
ــاش  ــت و ت ــده اس ــیس گردی ــتی تاس و دوس
دارد در راســتای تحکیــم مــودت و دوســتی در 
ســطح ملــی و ایجــاد بســترهای الزم در ســطح 

ــردارد.  ــری ب ــای موث ــه گام ه منطق

فعالیت ها:
ــح  1-برگــزاری نخســتین کنگــره ســربازان صل
ــل  ــوت و تجلی ــا دع ــاه 1394 ب ــران در آذرم ای
از جنــاب دکترمحمــد جــواد ظریــف وزیــر 
محتــرم امورخارجــه، دکتــر علــی اکبرصالحــی 
معــاون محتــرم رئیــس جمهــور و رئیــس 
ــی  ــی ربیع ــر عل ــی و دکت ــرژی اتم ــازمان ان س
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرم تع ــر محت وزی
ــتی.و  ــح و دوس ــای صل ــطوره ه ــوان اس ــه عن ب
دعــوت و تجلیــل از امیــر ســرتیپ احمــد 
دادبیــن فرمانــده پیشــین نیــروی زمینــی، 
امیــر ســرتیپ حبیــب بقایــی فرمانــده پیشــین 
ســلیمانی  قاســم  ســردار  هوایــی،  نیــروی 
فرمانــده ســپاه قــدس و ســردار مرتضــی قربانــی 
ــت.  ــاع و مقاوم ــای دف ــطوره ه ــوان اس ــه عن ب
ــح  ــربازان صل ــره س ــن کنگ ــزاری دومی 2-برگ
ــن  ــر از کهــن ســربازان کارآفری ــا تقدی ــران ب ای
ــرباز کار  ــه س ــل از 12 کهن ــاع مقدس)تجلی دف

ــت  ــزار فرص ــش از ه ــدام بی ــه هرک ــن ک آفری
ــرای هــم میهنــان ایجــاد کــرده انــد(  شــغلی ب
ــح  ــربازان صل ــره س ــومین کنگ ــزاری س 3-برگ
ــور  ــوت و حض ــا دع ــاد ب ــرج می ــران در ب ای
25۰۰ تــن از خانــواده شــهدا و جانبــازان دفــاع 
مقــدس و تقدیــر از دکتــر قاضــی زاده هاشــمی 
وزیــر بهداشــت جمهــوری اســامی ایــران 
و امیــر ســرتیپ دادبیــن فرمانــده پیشــین 
ــاع  ــان دق ــش و از فرمانده ــی ارت ــروی زمین نی

ــدس. مق
4-برگــزاری مراســم تکریــم شــهدای ســرباز در 
ــتان  ــش از 11 اس ــدس در بی ــاع مق دوران دف

ــای 94 و 95. ــال ه کشــور در س
5-طراحــی و تدویــن زیرســاخت هــای الزم 
بــرای خدمــات رســانی بخصــوص خدمــات 
ــدس و  ــاع مق ــربازان دف ــه س ــه کهن ــی ب رفاه

ــان. ــای ایش ــواده ه خان

اهداف:
1-توســعه گفتمــان صلــح بــا تحقــق نســل آتــی 
حقــوق بشــر )صلــح، رفــاه، محیــط زیســت( بــا 

همــکاری ســازمان هــای دولتــی و مــردم نهــاد
ــات  ــع خدم ــبکه جام ــن ش ــاد بزرگتری 2-ایج
ــواده  ــی و خان ــه کهــن ســربازان ایران رســانی ب
ــت  ــازی زیس ــوب س ــور مطل ــه منظ ــان ب هایش

ــان  ــوم آن ب
3-راه انــدازی مرکــز جامــع ســامت کهــن 
ــه  ــت ارائ ــد نقطــه کشــور جه ســربازان در چن

ــی ــی و روان ــات درمان خدم
ــا منطقــه ای  ــر اســتانی و ی ــدازی دفات 4-راه ان
بــه منظــور ارتبــاط بهتــر بــا کهــن ســربازان و 

خدمــات رســانی بــه آنــان
و  کاراآفریــن  ســربازان  کهــن  5-شناســایی 
معرفــی آنــان بــه یکدیگــر جهــت بهــره بــرداری 
از ظرفیــت هــای و فرصتهــای شــغلی یکدیگــر

ــن  ــه که ــرباز ب ــن س ــدان که ــی فرزن 6-معرف
بــه  کمــک  جهــت  کاراآفریــن  ســربازان 

آنــان اشــتغالزایی 
7-ایجــاد زمینــه گفتگــو و تعامــل بیــن کهــن 
کهنــه ســربازان ســایر  و  ایرانــی  ســربازان 

ــورها کش
در بلنــد مــدت خانــه ســرباز صلــح ایــران ســه 
ــع  ــتای حصــول مناف ــدف اساســی را در راس ه
ــود  ــرای خ ــران ب ــامی ای ــوری اس ــی جمه مل

متصــور اســت:
ــم مدافعــان امنیــت و تمامیــت ارضــی  1-تکری
کشــور بــا گرامیداشــت یــاد شــهداء بــه عنــوان 
الگوهــای مانــای جامعــه و ارتقــاء کیفیــت 
ــه  ــی و آموزشــی کهن زیســتی، فرهنگــی، رفاه

ــور. ــربازان کش س
2-تجلیــل از منادیــان صلــح و دوســتی بــا 
ــتر  ــح گس ــای صل ــان ه ــت گفتم ــدف تقوی ه
در چارچــوب ارزش هــای نظــام جمهــوری 
اســامی ایــران و خنثــی نمــودن فعالیــت هــای 
ــی،  ــیعه هراس ــی، ش ــران هراس ــان ای ــی پای ب
اســام هراســی و معرفــی چهــره واقعــی ایــران 

ــل.  ــن المل ــه بی در صحن
ــی  ــی و وحــدت اجتماع ــت انســجام مل 3-تقوی
کشــور بــا برنامــه ریــزی فرهنگــی جهــت 
ــن  ــترک بی ــای مش ــودن گفتاره ــته نم برجس

ــور. ــی در کش ــان اله ــب و ادی ــوام، مذاه اق


