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فرمانده اسبق بسیج مستضعفین و رئیس هیئت عالی
اندیشه ورزی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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مسافران ایستاده بر دروازه شهادت

با شاعران

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

بنیامین بهادری
هنرمند نامدار
کشورمان که
سفری به مشهد
داشت ،این قاب
پرخاطره را در
حرم امام رضا(ع)
ثبت کرد.

حســین طیبی ملیپــوش خراســانی تیم فوتســال
غیرت قزاقســتان با زدن  ۳۷گل به عنوان آقای گلی
رقابت های لیگ فوتســال کشــور قزاقستان دست
پیدا کــرد و به همیــن بهانه با انتشــار ایــن تصویر از
هواداران و حامیانش تشکر کرد.

قاب مشــترک امیریــل ارجمنــد (بازیگر) و
همسرش در جوار حرم رضوی که به انضمام
ایــن دل نوشــته در صفحــه اینســتاگرامش
منتشــر کرد«:کاخ همه شــاهان جهان را که
بگردی /دربار کسی پنجره فوالد ندارد»

طبیعت بهاری ارتفاعات شهرستان کالت نادری

«ســید علیرضا شــجاعی» جانباز  70درصد جنگ تحمیلی اســت که ســال
 1361به عنوان نیروی داوطلب بسیجی ،عازم جبهه شد .او درباره آن روزها
می گوید :آن زمان 17سال داشتم ،از مشهد اعزام و تقریبا دو ماه پس از اعزام
مجروح شدم .بعد از عملیات والفجر مقدماتی و در پاتک دشمن ،بر اثر انفجار
خمپاره ،هر دو پای من از باالی زانو قطع شد .صحنه قطع شدن پا را به چشم
خود دیدم .امدادگرها آمدند و من را از سنگر بیرون کشیدند ،بعد از سه روز
در بیمارستان دزفول چشم باز کردم .وقتی دیدم پاهایم قطع شده.»...
از عشق و دلبستگی اش به مادر و نگرانی از حال او چنین می گوید :به اولین
چیزی که فکر می کردم ،مادرم بود با آگاهــی کامل به جبهه رفته بودم و می
دانستم که جبهه رفتن ،اســارت و شــهادت و جانبازی هم دارد .افتخار می
کردم که در دفاع از کشــور ،مجروح شــده ام ،اما این که مــادرم چطور با این
موضوع مواجه شود ،برایم ســخت بود .البته خدا خواست و به آن ها هم صبر
داد .از بیمارستان دزفول ،به بیمارســتان تبریز منتقل شدم و  10روز آن جا
بودم .در همین مدت ،با مشــهد تمــاس گرفتم و به بــرادرم گفتم که مجروح
شــدم .برای دیدنم به تبریز آمد .فکرش را هم نمی کرد که پاهایم قطع شده
باشــد .درســت موقعی رســید که داشــتند پاهایم را پانســمان مــی کردند،
شــوکه شــده بود .برای آن که خانواده برای پذیرش موضوع قطع پاهای من
آماده شــود ،برادرم با مشــهد تماس گرفت و گفت که ممکن است پای من را
قطع کنند .به مشهدکه رســیدیم به بیمارســتان قائم(عج) منتقل شدم .در
بیمارســتان ،صحنه را طوری آماده کردیم که مــادرم در برخورد اول متوجه
نشود ،پاهایم قطع شده است فقط خواهرانم مدام می گفتند که قد برادرمان
کوتاه شده اســت .بعد از آن که مالقات تمام شــد و خانواده ام رفتند ،مادرم
دوباره به اتاق آمد .وقتی که موضوع را متوجه شد ،غش کرد. ...

• 27سال معلمی

از او درباره حال و روز فعلی اش و گذران زندگی می پرسم و این گونه پاسخ می
دهد :حدود شش ماه پس از جانبازی ،ازدواج کردم و االن چهار فرزند دارم.
پس از مجروح شــدن ،به دنبــال کار اقتصادی رفتم و یک دامداری تأســیس
کردم که تا سال  1367هم به همین کار ادامه دادم اما به دلیل مشکالتی که
برایم به وجود آمد ،این کار را رها کردم و در نهایت ،سال  1370به استخدام
آموزشوپرورشدرآمدموهنوزهممعلمهستم 27.سالاستکهمعلمهستم
و در یکی از هنرستان های ناحیه 4مشهد تدریس می کنم .رشته تحصیلی ام
عمران است و «کارگاه ساختمان» تدریس می کنم .کالس بسیار خوبی دارم.
دانش آموزان خیلی خوب با من کنار می آیند و این هم لطف خداست ،خیلی
از همکاران تعجب می کنند و می پرسند چرا این قدر کالس آرامی داری؟

•جانبازی در جوار حرم حضرت زینب(س)

«روح ا ...بختیاری» جانباز مدافع حرم  70درصد ضایعه نخاعی است .سال

جانباز؛ میراث غیرت و شکوه باور انقالبی
روزچهارمشعبانمصادفبازادروزقمربنیهاشماباالفضل
العباس(ع)بهنامروزجانبازنامگرفتهاست.روزرزمندگانو
دلیرمردانخستگیناپذیریکهدرجبهههایحقعلیهباطل
درمقابلیزیدیانزمانایستادندوباازخودگذشتگی،جان
شیرینرارهسپارمیدانجنگکردندودرراهدفاعازکشورو
ناموس شان عضوی از اعضایشان را در راه خدا اهدا کردند.
درواقعاستقراروحفظدستاوردهایانقالباسالمی،دفاع
از ارکان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و استقالل و
تمامیت ارضی کشــور در گرو مجاهدت دلیرمردانی بوده و
هســت که در راه حفظ آرمان های واالی این نظام مقدس از
هیچکوششیدریغنکردند.اینرزمندگانبارزمغرورآفرین
شاندرجبهههاینبردحقعلیهباطل بهمتجاوزاندرسی
دادند تا برای دیگر دشــمنان این مرز و بــوم مایه پند و عبرت
باشد از این رو هر ایرانی خود را مرهون و مدیون جوانمردی
و رشــادت آنان می داند و به مقام ارجمند آن ها ارج و احترام
می گذارد.نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که راز
ماندگاری حماسه آفرینی های رزمندگان اسالم در دوران
دفاع مقــدس در فرهنگ ایثار و شــهادت نهفته اســت .این
فرهنگدردوراندفاعمقدسدرامتدادفرهنگعاشورایی
تجلی پیدا کرد و تاکنون بــه عنوان میراثی گــران بها حفظ
شدهاست.همینپیوندخوردنوالگوگرفتناینفرهنگاز
واقعه عاشورا و پیام عظیم آن ،بستر ماندگاری و تعهد جامعه
به آن را فراهم کرد.جانبازان و ایثارگران هشــت سال دفاع
مقدس؛یادگارانارزشمندغیرت،مردانگی،دیانتومیهن
دوستیهستندکهالگوییماندگاربراینسلهایمختلف
بهشمارمیآینداماتبییناهدافوبهتصویرکشیدنصحنه
هایایثاروفداکاریایشانرسالتبزرگیاستکهبردوش
مسئوالن و متولیان فرهنگی و تمامی دست اندرکاران این
حوزه قرار دارد.تثبیت این فرهنگ به عنــوان یکی از مولفه
های هویت دینــی و ملی مــا موجــب پایــداری ارزشهایی
میشود که ریشــه در اهداف شــکل گیری انقالب اسالمی
ایران دارند .بــه واقع بــرای تحقق آرمانهای ایــن انقالب،
جانهایارزشمندیفداشدهومردانوزنانغیوربسیاری،
درد جانبازی را سالهاســت به نیت اســتمرار مسیر تعالی
جامعه انقالبیمان ،بــه جــان خریدهاند .نمی تــوان بر این
همه ایثار چشم بر هم گذاشت و آن را نادیده گرفت.اما برای
تداوم روند فرهنگســازی در این عرصــه ،باید به چند نکته
مهم توجه کرد .اول آن که نقش تربیتی آموزش و پرورش در
زنده نگه داشــتن یاد و خاطره رشــادت هــا و ایثارگری های
جانبــازان و رزمندگان دفاع مقــدس مدنظر قــرار گیرد .به
واقع ملموس کــردن این مباحث برای نســلهای جدیدی
که شرایط آن دوران را درک نکرده اند ،کار بزرگ و دشواری
استکهنبایدازقلمبیفتد.دراینمیان،نقشرسانههااعماز
صداوسیما،مطبوعات،سایتهاو...بهرهمندیازظرفیت
اطالع رســانی و آموزش برای تبلیغ و ترویــج باورها و ارزش
هایی اســت که ریشــه در فرهنگ ایثــار و شــهادت دارد.در
پایان باید اذعان کرد که همگان باید در برابر ایثار و صالبت
بی بدیــل ایثارگران و جانبازان ســر تعظیم فــرود آورند چرا
که مقاومت دلیرانه این بزرگ مردان در هشــت ســال دفاع
مقدسثابتکردکهاینملتدربرابرتهاجمبیگانهشکست
ناپذیر است و از این جهت درسی تاریخی به ابرقدرت ها داد
تا اندیشه تجاوز به این آب و خاک را به ذهن خود راه ندهند.

عکس :وحید بیات

«از یک سو باید بمانیم که شهید آینده شویم و از دیگر سو باید شهید شویم تا
آینده بماند .هم باید امروز شهید شویم تا فردا بماند و هم باید بمانیم تا فردا
شهید نشود .عجب دردی ،چه می شد امروز شهید می شدیم تا دوباره فردا
شهید شویم» .این جمله دلنشین از شهید "مهدی رجب بیگی" وصف حال
بســیاری از دلدادگان اســام و جان بر کفان این آب و خاک است .هر چند
رجب بیگی و رجب بیگی ها رفتند و شهید شدند تا فردای آن ها شهید نشود
اما برخی هم ماندند تا فردای آن ها که امروز ماست ،باقی بماند .ایثارگران
و جانبازانی که امروز ،روایتگر خاطرات ایثار و شهادت اند . ...در نخستین
روزهای ماه مبارک شعبان و به مناسبت روز جانباز ،قرارمان گفت وگو با دو
تن از جانبازان سرافراز است .میعاد ما ،گلزار شهدای بهشت رضا و در جوار
مزار شــهدای مدافع حرم .هر دو ،در  17ســالگی به جانبازی رســیده اند.
یکی در ســال  1361و پس از عملیات والفجر مقدماتی و دیگری ،در سال
 1392در دمشــق .یکی جانبــاز مدافع وطن و دوران دفاع مقدس اســت و
دیگری ،جانباز مدافع حرم.

•وقتی که مادر فهمید ...
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 1392و در سن  17سالگی داوطلبانه به سوریه رفت و در آبان همان سال در
روز عید قربان مجروح شد .او اولین جانباز قطع نخاع لشکر فاطمیون است
و خاطراتش را برایمان روایت می کند :کمتر از ســه ماه از حضورم در سوریه
گذشته بود که در اطراف حرم حضرت زینب (س) به کمین برخوردم و در اثر
شلیکگلولهمستقیممجروحشدم.پدرمازگذشتهباشهید«ابوحامد»ارتباط
داشــت و جزو افرادی بود که هسته اولیه لشــکر فاطمیون را تشکیل دادند.
اعتقاد داشتیم که باید از ناموس اسالم حفاظت کنیم و به همین دلیل ،برای
دفاع از حرم اهل بیت (ع) داوطلب شــدم .تصور من از جنگ ،چیزی بود که
در فیلم های دفاع مقدس دیده بودم اما وقتی به سوریه رسیدیم ،باورم نمی
شد کشوری که آن قدر تعریف از آن شنیده بودم و حتی در روستاهای آن هم
ساختمان های چند طبقه ساخته بودند ،کامال ویران شده بود .آن جا بود که
تازه من توانستم واژه «امنیت» را درک کنم.

•دستانم از گذشته هم قوی تر شده است

اوادامه می دهد :شــهید ابوحامد ،چند روز بعد از مجروح شــدن من با پدرم
تماس گرفته و گفته بود که یکی از اقوام شــما در ســوریه مجروح شده است.
پدرم بیشــتر پرس و جو کرده بود و در نهایت به پدرم گفته بودند که من سوار
بر موتور بوده ام و زمین خورده ام و کتفم آســیب دیده اســت ،بعد از آن ،پدر و
مادرم به حرم حضرت رضا (ع) رفته بودند و نماز شــکر خوانده بودند .به من
گفته بودند نخاع تو آسیب دیده است .اما من هیچ درکی از معلولیت نخاعی
نداشــتم .اوایل فقط گردنم حرکت می کرد و حتی دســتان خود را هم نمی
توانستم تکان دهم .حتی پزشــکان هم گفته بودند که من به همان وضعیت
باقی می مانم .شــهید ابوحامد و پدرم گریــه می کردند و ناراحــت بودند که
جوانی در این سن و سال با این وضعیت مواجه شده است اما مادرم می گفت:
نامه ای از خدا برایمان نیامده که قرار اســت وضــع روح ا ...به همین صورت
بماند و بهتر نشود .امیدوار بود که وضعیت من بهتر شود و همین طور هم شد.
در ابتدا ،دستانم توانایی تحمل هیچ سنگینی را نداشت اما کم کم توانستم
از دستان خود استفاده کنم و حتی االن از گذشته هم قوی تر شده است.

•رنجی که خانواده شهدای مدافع حرم می کشند

«روح ا »...از شرایط امروزش می گوید :پسر بزرگ خانواده هستم ،پنج برادر
و یک خواهر دارم .قبل از اعزام به ســوریه ،به سنگ کاری اشتغال داشتم اما
االن قصد دارم ادامه تحصیل بدهم .خیلی ها می گویند مدافعان حرم برای
پول رفته اند ،خودم چندان ناراحت نمی شــوم اما بســیاری از خانواده های
شهدا هستند که از این سخنان رنج می برند .مدافعان حرم ،برای پول و منافع
دنیایی نرفتند .برای ارزش های دینی و برای انســانیت رفتند ،ما برای اهل
بیت رفتیم و باز هم می رویم ...صحبت هایمان به نقطه پایان می رسد« ،سید
علیرضــا» و «ابوحامــد» یکدیگــر را در آغوش می گیرنــد ،بر مــزار همرزمان
شهیدشان فاتحه ای می خوانند و با چرخاندان چرخ ویلچرهایشان راهشان
را ادامه می دهند ،راهی که پیش روست ...

اینفوگرافیک
طراح :امید باصری

ماموریت نجات

برای نجات کشفرود چه اقداماتی انجام گرفته یا در دست انجام است؟

چرا احیای رودخانه تاریخی کشف رود برای مشهد مهم است؟

رودخانه کشــف رود که بر دامن آن دشــت مشــهد حیات گرفته اســت ،در گذر
ســالیان به واســطه ضعف تدابیر مدیریتــی درباره منابــع آبی آن و آلوده ســازی
بســترش دچار بحرانــی جدی شــد .بحرانی کــه انتظــار می رفت طــرح «نجات
کشــف رود» آن را مهــار کند اما وفــا نکردن دولت بــه عهد خود بــرای تخصیص
اعتبارات الزم برای اجرای طرح مذکور باعث شده است تا مسئوالن درباره توقف
طرح هشدار دهند .در این جا نگاهی داریم به کشفرود و طرحی که قرار بود این
رودخانه اساطیری را نجات دهد.
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وسعت حوضه آبریز کشفرود

طول رودخانه

بازگشایی و آزاد سازی بستر کشف رود و سرشاخه های آن=  1500هکتار

(در کل 84کیلومتر) و ایجاد جاده های دسترسی و ایستگاه های نظارتی

رودخانه کشف رود

رودخانه کشف رود

2

جمع آوری و تخریب غیرمجازها:
موتور تلمبههای حاشیهکشفرود
 کشت و کارهای آلودهمخازن غیرمجاز ذخیره فاضالبو پساب
-چاه های غیرمجاز

کیلومتر مربع

میلیون نفر

یک

میلیون نفر

مشکالت و معضالت رودخانه کشفرود

تصرف و تغییر کاربری اراضی و تجاوز به حریم و بستر رودخانه

استفاده از پساب آلوده جاری در بستر رودخانه برای مصارف کشاورزی و دامداری

ورود فاضالب خانگی و تخلیه تانکرهای فاضالب در کشفرود
تخلیه زباله شهری و نخاله ساختمانی در کشف رود

ایجاد مناطق مسکونی ،کشاورزی و صنعتی غیرمجاز در حاشیه کشفرود

4

مطالعه برای ایجاد رودپارک

(چیزی شبیه به پروژه پارک چهل بازه)

در آینده باید چه اقداماتی انجام بگیرد؟
 سامان دهی ،رفع تصرف ،آزاد سازی  30کیلومتر شامل  600هکتار از اراضی کشف رود -احداث جاده دسترسی و ایجاد ساختمان های گشت و نظارت

کیلومتر

جمعیت شهری حوضه آبریز

جمعیت حاشیهنشین

1

3

مدیریت پسابها:
انتقال پساب تصفیهخانه خینعرب به غرب مشهد
مدیریت پساب تصفیه خانهاولنگ
طرح تصفیه جریان فاضالبو پساب آلوده کشف رود برای
استفاده در کمربند سبز شمالی

اگر احیا نشود ،چه می شود؟

شهر مشهد

 بازگشت آلودگی توسط غیرمجازها (از پساب و فاضالب و موتورتلمبه ها تاچاههای غیرمجاز و سبزی ها و صیفیجات آلوده)
 خشک شدن دوباره منابع آبی به واسطه بهره برداریهای غیر مجاز -تصرف دوباره حریم و بستر کشف رود توسط سودجویان

اعتبارات ملی کشف رود:
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میلیارد تومان

-تشدید حاشیه نشینی و...

میزان تحقق چقدر بود؟
سال  14 = 95میلیارد تومان

میزان بدهکاری شرکت آب منطقهای به پیمانکاران کشف رود =  11میلیارد تومان

سال  = 96صفر ریال

میزان اعتبار تخصیصی از محل اعتبارات استانی = 250میلیون تومان

منبع :آمار منتشر شده شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

