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سپاهصاحببزرگترینناوگانپهپاد
بمب افکن تهاجمی منطقه

رزمایــش بــزرگ پهپــاد تهاجمــی  -رزمــی نیــروی هوافضای ســپاه
پاســداران انقالب اســامی با نــام «الی بیت المقــدس »1در منطقه
خبــــر عمومــی خلیجفــارس برگزار و با طلــوع قدرت هوایی جدید کشــور ،
نیروی هوافضای ســپاه صاحــب بزرگترین ناوگان پهپــاد بمب افکن تهاجمی منطقه
شــد .به گزارش ایســنا ،در این رزمایش که با حضور ســردار سرلشــکر پاسدار غالمعلی
رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا (ص) ،سردار سرتیپ پاسدار حسین
ســامی جانشین فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی ،ســردار سرتیپ پاسدار
امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه و جمعی دیگر از فرماندهان عالی
رتبهنیروهایمسلحدرمنطقهعمومیخلیجفارسبرگزارشد،براینخستینبارتعداد
 ۵۰فروند هواپیمای بدون سرنشین تهاجمی  RQ ۱۷۰ایرانی همراه با تعدادی دیگر از
پهپادهای تهاجمی و رزمی شرکت کردند .این برای اولین بار در کشور ما و نیز کشورهای
دیگر اســت که این تعداد پهپاد همزمان در یک عملیات تهاجمی  -رزمی ،در فاصله
بیش از هزار کیلومتر دورتر از هدف همزمان پرواز و در یک زمان مشخص با حضور روی
اهداف از پیش تعیین شده آنها را با دقت باال مورد اصابت قرار داده و منهدم کرد.
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بازتاب جهانی سفر رئیس جمهوری ایران به عراق

حرکت از روابط دوستانه به راهبردی

گــروه سیاســی  /حســن روحانــی ،رئیــس
جمهوری ایران هفته گذشته سفر سه روزه
خــود به عــراق را در حالی به پایان رســاند
کــه حضــور در نجــف و دیــدار بــا آیتاهلل
سیســتانی ،از مراجــع بلندپایــه شــیعیان
آخرین برنامه از این ســفر مهم و حساس
بود که در کنار دســتاوردهای دیگر سیاسی
و اقتصــادی آن مــورد توجــه محافــل و
رسانههایبینالمللیقرارگرفت.
ســفر روحانــی بــه بغــداد ســوای اهمیت
سیاســی و پیامی که به دولتمــردان امریکا
به عنوان طراحان سیاست فشار حداکثری
علیــه آن فرســتاد ،از منظر اقتصــادی نیز
بــا دســتاوردهای حائز اهمیــت اقتصادی
همراه بود .بیتردید بازگشت به توافقنامه
 1975الجزایــر که مهر پایانی بر اختالفات
مــرزی دو کشــور پس از 8ســال جنگ بود
و بر پیگیری عملیات مشــترک پاکسازی و
الیروبــی ارونــدرود (شــطالعرب) با هدف
مشــخص کردن خط مرز آبی دو طرف در
اروند رود تأکید داشت ،از مهمترین نتایج
سیاسی این سفر بود .در کنار اینها امضای
توافقنامههایــی با هدف تقویــت تجارت،
برقراریارتباطریلیبیندوکشوروتسهیل
رفــت و آمد اتباع دو کشــور و هدف گذاری
فعــاالن تجــاری دو طــرف بــرای تعمیق
ســرمایهگذاری در زمینههــای مختلــف
اقتصــادی دســتاوردهای مهمــی بــود که
نتایــج آن بیش از هــر چیز متوجه کمپین
امریــکا علیه ایــران میشــود .از این منظر
سفرروحانیبهبغدادواستقبالچشمگیر
سران دولت ،چهرههای سیاسی و رهبران
احــزاب به ایــن واقعیت اشــاره میکند که
بغــداد بــه حضــور در جبههای کــه امریکا
میکوشــد در منطقه و علیه ایران تشکیل
دهــد ،تمایلی نــدارد و عزم کرده کشــوری
باشد که مسیر دسترسی ایران به تبادالت
تجــاری را حفظ کند .از ســوی دیگــر دیدار

رئیسجمهوریایرانوآیتاهللسیستانی
مرجعبلندپایهشیعیانکهازجملهمراجع
پرنفوذ در میان شــخصیتهای سیاســی
و مذهبــی عــراق به شــمار میآیــد و برای
نخســتین بار با یکــی از رؤســای جمهوری
ایراندرزمانمسئولیتشمالقاتمیکرد،
از پیوندهای دیرینه ایدئولوژیکی و مذهبی
در میــان دو ملــت ایران و عــراق حکایت
میکنــد .دیــداری کــه اهمیــت آن در کنار
دســتاوردهای مهــم سیاســی و اقتصادی
کشــور از چشــم رســانههای بینالمللــی
مغفــول نمانــد و بیانگر این گــزاره بود که
پیوندهایفرهنگی،مذهبیواقتصادیکه
تهران را به بغداد گره میزند با فشــارهای
تحریمیایاالتمتحدهامریکابرایمنزوی
کردنایران،گسستهنمیشود.
ëëتحلیلالمانیتورازپیامدهایسفربهعراق
رســانه «المانیتور» ســفر روحانی به عراق
را یــک موفقیت بینالمللی بــرای رئیس
جمهوریایرانخواند.اینرسانهامریکایی
در کنار اشــاره به توافقنامههــای رنگارنگ
تجــاری ایران و عراق و بازگشــت دو کشــور
به توافقنامــه  1975الجزایر به دیدار مهم
رئیسجمهوریایرانباآیتاهللسیستانی
هم اشــاره کرد .به نوشته این رسانه غربی،
روحانــی در حالــی بــا اســتقبال آیــتاهلل
سیســتانی رو بــه رو شــد کــه ایــن مرجــع
عالیقدرشیعهنفوذیوسیعوفراترازقانون
عراق دارد .المانیتور در ادامه تصریح کرده
کــه «اجــازه دیــدار دادن از طــرف برتریــن
مقــام مذهبی عراق بــه روحانی و ظریف،
حامل این پیام برای بغداد اســت که باید
بــا دولت روحانــی تعامل کنند .بــه عالوه
دســتاوردهای سفر این هفته روحانی باید
بــرای دولت ترامــپ و متحدان عــرب آن
روشــن کرده باشــد که ایران نه عراق را رها
خواهد کرد و نه از آن بیرون خواهد شد».
المانیتــور نوشــته اســت« :وقتــی در ســال

مسجدی :صدور روادید رایگان برای عراقیها از
 12فروردین آغاز میشود

ســفیر جمهوری اســامی ایران در بغداد از آغــاز صدور روادیــد رایگان برای
زائــران و مســافران عراقــی از  12فروردین ماه  98خبر داد .ایرج مســجدی در
گفتوگو با ایرنا با اشــاره به ســفر تاریخی رئیس جمهوری اســامی ایران به
عراق و توافقات مهم انجام شــده در این ســفر از جمله رایگان شدن متقابل
ویــزای ســفر میــان دو کشــور آن را خبــر خوبی بــرای دو ملــت ایــران و عراق
دانست .وی گفت :از مهمترین توافقات انجام شده در این سفر رایگان شدن
متقابل روادید بود که شامل همه نوع ویزا اعم از زیارتی و سیاحتی که اغلب
نوع ویزاها را تشکیل میدهد و همچنین سایر انواع روادید میشود.
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در بغــداد گفــت :هر چنــد وقت زیــادی به
موعد اجرای توافق بر ســر صدور ویزا به شــکل رایگان باقی نمانده اســت اما
سفارت جمهوری اسالمی ایران و کنسولگریهای کشورمان در عراق در حال
آمادهســازی زمینــه الزم هســتند تا انشــاءاهلل از  12فروردین به بعــد این امر
اجرایی شــود .وی گفت :این امر دســتاوردهای ارزشــمندی برای هر دو کشور
خواهد داشت و عالوه بر روابط اجتماعی و حوزه زیارتی و سیاحتی ،در عرصه
تجارت و اقتصاد نیز زمینهســاز گسترش تعامالت و همکاریهای دو ملت و
دو دولت خواهد شد.

 ۲۰۰۸رئیــس جمهــور تنــدرو محمــود
احمدینــژاد از عــراق دیــدار میکــرد،
آیــتاهلل سیســتانی درخواســت مالقــات
او را رد کــرد .امــا برعکــس وقتــی آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی ،سیاستمدار میانهرو و
از حامیان حسن روحانی در سال  ۲۰۰۹به
عراقرفت،موفقشدباآیتاهللسیستانی
دیدارکند.ظریفرابطهنزدیکیباآیتاهلل
سیستانی دارد .او از سال ۲۰۱۳که متصدی
وزارت امورخارجــه شــده ،بــه دفعــات به
دیــدار آیتاهلل رفته اســت .بــه گفته یکی
از منابع آگاه ،در یکی از نخســتین دیدارها
آیتاهلل سیســتانی به ظریف گفته بود که
پیشتر کتاب ظریف با عنوان آقای سفیر را
مطالعه کرده و او را شایســته مقــام وزارت
میداند .پس از رســیدن به پســت وزارت،
عراق نخســتین مقصــد خارجــی ظریف
بود».
این رسانه امریکایی همچنین آورده است:
«از همــه مهمتــر ایــن اســت کــه مالقات
بــا آیــتاهلل سیســتانی به حســن روحانی
کــه در داخــل بــا بحــران مواجــه اســت،
ســرمایه سیاســی به شــدت مورد نیاز او را
در اختیــارش قرار میدهد .روحانی تحت
حمالت شــدید تندروهــا و مخالفان خود
قرار دارد که با خــروج ترامپ از برجام ،بار
دیگــر به تکاپو افتادهاند .در حالی که ســفر
روحانــی به بغــداد یک شــبه برنامهریزی
نشــده بــود ،دســتور کار او در ایــن ســفر اما
بیتردید تحت تأثیر شرایط داخلی ایران
و حمایــت آشــکار آیــت اهلل سیســتانی از
اعتدال بوده اســت .پوشش گسترده اخبار
دیدار روحانی با آیتاهلل نشان میدهد که
این دیدار و پیام آن از چشم رقبای روحانی
نیزدورنماندهاست».
همچنین به گــزارش روزنامه «واشــنگتن
پســت» علــی واعــظ ،تحلیلگــر گــروه
بینالمللــی بحــران در واشــنگتن ،نیــز
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یکــی از ناعادالنهترین نظامهای پرداختی در دنیا متأســفانه
مربــوط به کشــور ما اســت .روند آن هــم طوری بوده که ســال
یادداشت
به ســال به شــکافهای طبقاتی افزوده شــده و بی عدالتیها
آشــکارتر شــده اســت .از طرفی ،موجب کاهش قــدرت خرید
مردم شــده که همین مسأله اثر منفی بر اقتصاد کشور داشته
اســت .با آغاز به کار مجلس دهم این موضوع در دســتور قرار
احمد همتی گرفت و جزو اولویتهای اصلی شد.
نماینده سمنان ،اقدامــات خوبــی در ایــن رابطــه در ایــن مجلس انجام شــده
مهدیشهر و سرخه اســت که به برخی از آنها میپردازیم -1 :افزایش حقوقها که
قبالً با درصد ثابتی انجام میگرفت و باعث میشــد افزایش
ســاالنه حقوقها ناعادالنه باشــد ،به صورت پلکانی نزولی مصوب شــد به طوری
که حقوقهای پایین حداکثر درصد افزایش و حقوقهای باالتر با حداقل ضریب،
افزایش یافتند .ســال گذشــته نیز حقوقهــای باالی  5میلیون تومــان افزایش پیدا
نکردند .در یکی از مصوبات هم افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امام
و بهزیستی بیش از  3برابر شد -2 .مالیات حقوقها که تقریباً ثابت بود ،به صورت
افزایش پلکانی مصوب شــد تا جایی که برای حقوقهای باال تا  35درصد مالیات
مصوب شد .از طرفی سقف بخشودگی مالیاتی نیز افزایش پیدا کرد به طوری که در
ســال  98این بخشــودگی حدود دو میلیون و  750هزار تومان تعیین شد -3 .برای
پاداشهای پایان خدمت سقف تعیین شد که حدود  250میلیون تومان میباشد
که قبالً تا چندین برابر این مبلغ پرداخت شده بود و تفاوت این پاداشها دهها برابر
بود!  -4برای ســال  98هم در الیحه دولت افزایش حقوقها به صورت یکســان 20
درصد اعالم شده بود که باعث میشد افزایش حقوقها از کمتر از  300هزار تومان
تا چند میلیون تومان متفاوت باشــد که خوشــبختانه مجلس این پیشنهاد را قبول
نکــرد و افزایــش  400هزار تومان برای همه حقوقها به عــاوه تا  10درصد افزایش
را مصوب کرد .این مصوبه با مخالفت دولت روبهرو شــد با این اســتدالل که طبق
برنامه ششــم توســعه دولت باید متناســب با تورم حقوقها را افزایــش دهد .ولی
پاســخی که باید به این استدالل داد و در مجلس هم گفتهام ،این است که هدف از
مصوبه برنامه ششم این بوده که در حالت تورمی قدرت خرید مردم کاهش نیابد و
برای رسیدگی به این منظور باید حداقل حقوقها را در حد خط فقر بدانیم و آنگاه
این قانون را اجرا کنیم .اگر خط فقر را حدود  4میلیون تومان و تورم را هم حدود 30
درصد بدانیم ،در این صورت افزایش یک میلیون و 200هزار تومانی حقوقها برای
سال  98قدرت خرید مردم را روی خط فقر ثابت نگه خواهد داشت .در این صورت
اگر افزایش حقوقها  250هزار تومان باشــد ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟!  -5در مورد
همسانســازی حقوق بازنشســتگان نیز در الیحه ،دولت مجاز به اجرای این قانون
شده بود که اولویت را هم برای حقوقهای زیر 2میلیون تومان تعیین کرده بود که با
پیشنهاد بنده و تصویب کمیسیون تلفیق بودجه ،دولت مکلف به اجرای این قانون
با اولویت حقوقهای زیر  2/5میلیون تومان شد که در صحن علنی مجلس هم با
افزایشقیمتسوختتحویلیبهپتروشیمیهامنابعالزمبرایاجرایاینقانونتا
حدود پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافت -6.در کمیسیون تلفیق بودجه به طور
جدی به بودجه شــرکتهای دولتی که دو ســوم بودجه کل کشور را در اختیار دارند،
بحث شــد و یکی از مصوبــات این بود که حقوق و پرداختیها در این شــرکتها به
صورت قانونمند تعیین و به طور شفاف اعالم گردد که این مصوبه گام اولیه برای
شفافسازی همراه با عدالت محوری بودجه شرکتهای دولتی است.
در هــر صــورت عدالــت یکی از شــعارهای اصلی و کلیــدی انقالب اســامی بوده و
امیدواریم با هماهنگی سه قوه و نهادهای حاکمیتی روز به روز در این راستا حرکت
نماییم تا مردم عزیزمان طعم شیرین عدالت را بچشند.
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از امضای  5سند همکاری تا دریافت مطالبات از
عراق و تعیین تکلیف اروند

در سفر رئیس جمهوری ایران به عراق  5سند و یادداشت
تفاهــم همــکاری بیــن دو کشــور به شــرح زیر امضا شــد؛
بــــرش
یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت صنعت ،معدن و
تجــارت ایران و وزارت تجارت عراق ،یادداشــت تفاهم احداث پروژه راهآهن
بصره  -شلمچه ،یادداشت تفاهم تسهیل روادید برای سرمایهگذاران ،تجار و
بازرگانان ،یادداشت تفاهم همکاری مشترک در زمینههای مرتبط با سالمت
و تفاهمنامه همکاری مشــترک میان وزارت نفت جمهوری اســامی ایران و
وزارت نفت جمهوری عراق .همچنین در جریان این سفر عبدالناصر همتی
رئیــس کل بانک مرکزی خبر داد که اولین بخش از مطالبات دولت ایران به
حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد .از  12میلیارد دالر صادرات ایران به
عراق4میلیارد آن صادرات برق و گاز است .از جمله مهمترین بندهای بیانیه
مشــترک امضا شده توسط دو کشور نیز مربوط به قرارداد  1957بین تهران و
بغداد بود که در آن آمده اســت« :در خصوص شــط العرب ،طرفین بر عزم
راسخ خود بر اجرای «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین
ایران و عراق» مورخ  ۱۳ژوئن  ۱۹۷۵و پروتکلهای ضمیمه و موافقتنامههای
تکمیلــی آن ،با حســن نیت و با دقــت ،تأکید کردند و براین اســاس ،طرفین
تصمیم گرفتند تا عملیات مشــترک پاکســازی و الیروبی شــط العــرب را به
منظور بازگرداندن کانال اصلی قابل کشــتیرانی (تالوگ) بر اساس عهدنامه
 ۱۹۷۵مذکور و پروتکل مربوطه آن در اسرع وقت آغاز کنند».
ســفر اخیــر روحانی به عــراق و دیــدار او با
شخصیتهای سیاســی و مذهبی پرنفوذ
عراقــی از جملــه آیــتاهلل سیســتانی را

حــاوی پیامــی بــرای امریــکا میدانــد .او
معتقد اســت« :پیام این ســفر این اســت
که واشــنگتن باید بپذیــرد که ایــران دارای

نفــوذ نرم قابل توجهی در عراق اســت در
حالی که دولت امریکا فاقد چنین نفوذی
اســت ».در همین حال منصور البعیجی،
عضو فراکسیون «الفتح» در پارلمان عراق
تأکید کرد که سفر روحانی به بغداد باعث
خوشحالی دوســتان و خشم و عصبانیت
صهیونیستهاوامریکاییهاشدهاست.
 ëëخوشــحالی آیــتاهلل صافــی از ســفر
روحانیبهعراق
دســتاوردهای ســفر ســه روزه روحانــی به
بغدادازسویمراجعتقلیدوصاحبنظران
داخلــی هــم مــورد توجــه قــرار گرفــت .از
جمله آیتاهلل صافی گلپایگانی از مراجع
تقلیــد در دیــدار وزیــر صنعت ،معــدن و
تجارت ،ســفر رئیس جمهوری به عراق را
بســیار موفق و الزامی دانســت که بایستی
در این شــرایط و اوضــاع انجام میگرفت.
به گفتــه او دیدارهــا و توافقهایــی که بین
دو کشــور مهــم عــراق و ایران انجام شــد،
بســیار خوشــحالکننده و مســرتبخش
بــود .آیــتاهلل گلپایگانی با اشــاره به لزوم
ارتباط نظام جمهوری اسالمی با جهان و
کشورهای منطقه ،افزود «:سیاست نظام،
بایدارتباطباجهانبهخصوصکشورهای
منطقــه بــا حفــظ عــزت و مصالــح نظام
باشــد و امثال این سفرها ادامه پیدا کند تا
با تدبیــر و عقالنیت ،بتوانیم به نفع عزت
و پیشــرفت اســام و مردم عزیزمــان گام
برداریم».
حسامالدینآشنا،مشاوررئیسجمهوری
نیــز در جمعبنــدی ایــن ســفر در صفحه
توئیتر خود نوشت« :گذار از روابط دوستانه
بهروابطراهبردیدرسفررئیسجمهوری
اسالمیایرانبهکشورعراقرونماییشد».
او ادامه داد« :روابط راهبردی امروز حاصل
ایســتادگیهای ملت ایــران برای دفــاع از
ملــت عــراق در برابــر اســتبداد صدامــی،
اشغالامریکاییوفتنهتکفیریاست».

به مناسبت  25اسفند ،سالروز شهادت باکری

مهدی؛ تصویری در دوردست

 25اســفند 1363
رزمنــدگان لشــکر
یادمـــان
 31عاشــورا بــا
گذشــت  6روز از
آغاز عملیات بدر با
عبــور از هورالهویــزه
محمدصادق بــه شــرق دجلــه
درویشی رســیدند .جناحیــن
پژوهشگر جنگ لشــکر  31موفــق به
پیشــروی نشــده بودنــد و پــس از پیروزی
اولیــه ،اینک رزمندگان این لشــکر همراه
بــا فرمانــدهای کــه در کنارشــان راهبــری
میکــرد و میجنگیــد ،در  200متــری
دشــمن گرفتــار شــده بودنــد .اصــرار و
دستور فرماندهان ارشد از قرارگاه مرکزی
بازگشــت فرمانــده لشــکر بــود ،امــا او در
فقدان مســیر ایمن برای بازگشت همه،
راضــی به ترک صحنه نشــد .حتی وقتی
رفیقــش احمد کاظمی روی خــط آمد و
جواب نه شنید ،سپس گفت:
اصرار کرد و ِ
«من گریه میکنم ،برگرد»؛ جواب شنید:
«اینجا خیلی جای خوبی شده .اگر بیایی
تا همیشــه با همیم ».نوبت به نیروهای
تحت امر خودش رسید :اصرار و التماس
که برگردد عقب .آنها هم جواب شنیدند:
«کجــا را پیدا کنم از اینجا بهتر؟» دســت
کــرد در جیبش و هرچه اطالعات و کارت
شناســایی داشــت ،تکهتکه کــرد و به آب
رودخانــه ســپرد .خودش کالش دســت
گرفــت؛ نارنجــک انداخــت و آرپیجــی
شــلیک کرد .در این میانه تیری مستقیم
به پیشــانیاش خــورد و وقتــی همراهان
جنــازهاش را در قایــق گذاشــتند بــرای
بازگشــت ،قایق هم هدف آرپیجی شــد
و آتش گرفت .تکههای مبارک پیکرش،
شــعلهور بودنــد و هــر کدام به ســویی در
تالطــم آب دجلــه فــرو رفتنــد .بعدهــا
محســن رضایــی فرمانــدهاش گفــت:
«خــودش را رســاند بــه دریــا .از دجله به
اروند از ارونــد به خلیج فارس .فهمیدم
نمیخواســته در خــاک دفــن شــود.
میخواســت بــرود بــه ابدیتی برســد که
خیلی از عرفا حسرتش را دارند».
ســخن از مهدی باکــری اســت .فرمانده
ســرافراز لشــکر  31عاشــورا کــه غــروب
غمانگیز 25اسفند 1363خبر شهادت او
و همچنیــن عدم الفتح در عملیات بدر،
تمــام فرماندهان را ماتــمزده کرده بود و
وقتی خبر به بیت امام رســید ،جملهای
از فرمانــده کل قوا ،روح جدیدی در کالبد
فرماندهــان دمیــد« :کار اگــر بــرای خــدا
باشد ،شکست ندارد».
کار برای خدا ،در واقع خالصهای از شمایل
مهدی باکری در مبارزه ،مدیریت ،جهاد و

تمــام اجزای زندگی اوســت .چــه آنجا که
در مبــارزات دانشــجویی دانشــگاه تبریز و
بنیان حرکتهای
در فضای کامالً چپــیِ ،
مذهبی را گذاشــت و تظاهرات  15خرداد
 54تبریــز را ســامان داد و بــا ایــن حــال
حاضری همیشــه غایب بــود و بعدها در
صف اول تظاهرات  17شهریور میدان ژاله
ایستاد و از گلولههای شاهنشاهی نترسید.
خواســت خدا بود که حفظ شود و پیروزی
انقــاب را ببینــد؛ اولیــن شــهردار ارومیه،
فعالیت در روستاها و پایهگذاری جهاد در
آذربایجان و مبارزه با ضدانقالب مســلح
در شــمال غرب و نهایتاً رهســپار شدن به
جبهه جنوب که گلولههایی بس عظیمتر
از میدان ژاله منتظرش بودند ،اما مهدی
باکری با تمام عقالنیت ،هوشمندی ،فهم
اســتراتژیک و خالقیتی کــه در مدیریت و
مبــارزه داشــت ،از آتــش و گلوله هراســی
نداشت.
بــا بیمهریهایی که نســبت به مهدی و
حمید باکری در ســپاه تبریز شــد ،مهدی
تصمیم گرفت به عنوان رزمندهای عادی
بــه جنــوب بــرود .دوســتان قدیمــیاش
رحیــم صفــوی و حســین عالیــی کــه از
دانشــگاه تبریــز و پیــش از انقــاب او را
میشــناختند او را به فرماندهان معرفی
کردند .سال اول معاون احمد کاظمی در
لشکر  8نجف بود و عملیات فتح المبین
با ایده شــکافتن تنگه ذلیجان که توســط
مهدی طرح شد و البته مقاومت حسین
خــرازی در محــور شــمالی عملیــات بــه
پیروزی قاطع رسید :با شروع عملیات و از
میان ذلیجان ،مهدی باکری با دو گردان
پیــاده و یــک گــردان مکانیکــی و بــا طی
بیست کیلومتر مسیر بالخیز ،توانست از
تنگه رقابیــه عبور کند .ســردار غالمعلی
رشید در ارتباط با ابتکار و شاهکار مهدی
باکری در فتح المبین میگوید« :مهدی
مســئول محور ذلیجان تنگه ذلیجان شد
تا دشــمن را در شــب عملیــات دور بزند

و چقــدر ماهرانــه ایــن کار را کــرد .شــبانه
دو گــردان نیــرو را  20کیلومتر در حاشــیه
غربی کوه میشــداغ بین کوههــا و رملها
به حرکــت در آورد و هدایت کــرده بود تا
شب هنگام دشــمن را از عقب رقابیه به
محاصــره در آورد .بــا ایــن تاکتیــک تیپ
 91پیــاده را با تمام نفــرات محاصره کرد
و اکثــر افــراد تیــپ را بــه اســارت در آورد.
فرمانده تیپ  91سرهنگ نزار را نیز اسیر
کرد .سرهنگ نزار همیشه میگفت :آنها
با هلیکوپتر پشــت یگان من نیــرو پیاده
کردنــد!» در عملیــات بیــت المقــدس
نیز دوشــادوش احمــد کاظمی جنگید و
اگرچه در مرحله ســوم عملیات مجروح
شــد اما تیپ تحت امر او و احمد در واقع
اولین یگانی بود که وارد خرمشــهر شــد و
قریب به  10هزار نفر را اسیر کردند.
پس از آزادسازی خرمشهر مهدی باکری
به عنــوان فرمانده لشــکر  31عاشــورا که
غالب نیروهای آن بچههــای آذربایجان
بودند انتخاب شــد .مقاومتهای زیادی
از سوی مخالفان او در تبریز شکل گرفت
امــا محســن رضایــی هوشــمندانه پــای
مهدی ایســتاد و بعدها گفت« :همیشــه
بعــد از جلســاتی کــه بــا فرماندهــان
درخصــوص طراحــی و مانــور عملیــات
تشکیل میدادم ،دو نفر را نگه میداشتم
و درخصوص تاکتیک آن عملیات با آنها
صحبت میکردم :یکی مهدی باکری بود
و دیگری ،حسین خرازی»
مهدی در عملیاتهای رمضان ،والفجر
مقدماتی 1 ،و 2و محرم فرماندهی لشکر
 31عاشــورا را به عهده داشت .تا اینکه به
عملیات سرنوشتســاز خیبر در منطقه
هور رسیدند .شناساییهای گسترده برای
ورود در منطقهای ناشــناخته انجامشــد
و لشکر  31عاشــورا به فرماندهی مهدی
باکــری ،از یگانهــای تعیینکننــده ایــن
عملیاتمحسوبمیشد.
مهدی باکری برای انجام عملیات خیبر

و به منظور اطمینان از اجرای طرح مانور
لشــکر ،جانشــین خود حمید باکری را به
همــراه نیروهای پیشــتاز بلمرو به ســوی
جزیره مجنون اعزام کرد .در واقع حمید
باکــری و نیروهایــش اولیــن رزمندگانــی
بودند که وارد جزیره مجنون شــدند و در
سکوتی محض خط را شکستند.
عملیات خیبر در ادامه بدون پشــتیبانی
و لجســتیک بــه اهــداف اصلــی خودش
نرســید و مقاومت نیروهای لشــکر 31به
فرماندهــی حمیــد در آنجا حماسهســاز
شد .زیر آتشی بیسابقه حمید باکری کنار
پل شــحیطاط به شهادت رســید و وقتی
نیروهای لشــکر و همچنیــن فرماندهان
دیگــر همگــی اصرار داشــتند تا هــر طور
شده اســت ،جنازه حمید که کنار پل و در
جزیره جنوبی باقی مانده بود را برگردانند
مهدی باکری برادر و فرمانده او این اجازه
را نداد .سردار غالمعلی رشید ،به عنوان
فرمانده ارشــد نتوانســت مهــدی را وادار
به بازگرداندن جنازه حمید کند و اینطور
جواب شــنید« :من برادر حمید هســتم،
حمید هم مثل سایر شهدا .باید فرصتی
فراهم شــود تا همه بچههای شهید را به
عقب بیاوریم .همه انتظار دارند از من که
فرمانده لشکر هستم فرقی قائل نشوم».
ایــن گونه شــد کــه حمید هم مثــل برادر
بزرگتر مهدی «علی باکری» که توســط
رژیم شــاه به شهادت رســیده بود ،بدون
جنازه ماند و حماســه برادران باکری 25
اســفند  1363در عملیات بدر و در شرق
رودخانــه دجلــه ،با به شــهادت رســیدن
مهدی و بازنگشتن پیکر او تکمیل شد.
زیستن مهدی باکری ،خصوصاً
سی سال
ِ
موقعیــت ممتــازی که جنــگ تحمیلی
در  4ســال پایانــی حیــات او مهیــا کــرد،
نمونــه ممتــازی از زندگی و جهــاد در راه
خداســت .بــه همیــن خاطر شــهادت او
در کنــار رودخانــه دجلــه ،پایــان مبارکی
بــر این زندگــی الهی بود .اینــک پرونده و
کارنامه مهدی باکــری در مقابل دیدگان
همنســان خــودش کــه بــر مناصــب
مدیریتــی تکیــه زدهانــد گشــوده اســت و
میتوانــد معیار و ســنجهای بــرای تمام
مدعیان «کار برای خدا» باشد .همچنین
پروند ه مهدی برای تمام نسلهای پس
از خــودش نیــز گشــوده اســت؛ تصویری
نجیــب از کســی کــه هرچه داشــت برای
ایران گذاشت و هیچ برنداشت .با اوضاع
و احــوال امــروز ،ایــن تصویــر از مــا ،دور و
دورتر میشود ،همچون «تکمنارهای در
دل کویــر ».بر تمام ایراندوســتان فرض
ِ
اســت که نگذارند مهدی باکری زیر غبار
این روزگار فراموش شود.

